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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Penelitian Utama, Wibowo, Putra (2016) dengan judul “Unit Commitment 

Mempertimbangkan Fungsi Biaya Tak Mulus dengan Metode Binary Partcle 

Swarm Optimization”. Adapun tujuan penelitian ini yaitu diharapkan bisa dipakai 

sebagai refrensi dalam pengoperasian pembangkitan serta penyaluran daya yang 

maksimum, dengan mempertimbangkan fungsi biaya yang tak mulus. Penelitian ini 

menggunakan data dari sistem standart IEEE 30 bus yang terdiri dari 6 unit 

pembangkit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan Unit 

Commitment dapat diselesaikan menggunakan algoritma BPSO. Selain itu fungsi 

kuadrat bisa diganti dengan fungsi biaya tidak mulus sebagai fungsi biaya. Dengan 

demikian optimisasi dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat. Beberapa batasan 

seperti waktu padam minimal, nyala minimal, minimal dan maksimal daya yang 

bisa dibangkitkan generator dan lain-lain, cadangan berbutar juga harus 

dipertimbangkan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat biaya start suhu 

dingin dan suhu panas juga harus dipertimbangkan. Masalah kestabilan tegangan 

bisa dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya.  

Dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat kesamaan 

antara lain : 

a. Menggunakan metode Binary Particle Swarm Optimization sebagai 

penyelesaian masalah UC. 

b. Data yang diambil menggunakan data setiap jam dalam satu hari. 

Adapun perbedaan penelitian tedahulu dengan penelitian sekarang antara lain 

:  

a. Data yang digunakan dalam penelitian sekarang yaitu data dari standart 

IEEE 14 bus. 

b. Mempertimbangkan rugi-rugi daya dari saluran transmisi pada setiap jam.  
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem Tenaga Listrik 

Sistem yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan energi, salah satunya 

yaitu sistem tenaga listrik. Penyediaan energi yang handal dan berkualitas tidak 

lepas dari adanya suatu sistem tenaga listrik yang baik. Pembangkit menghasilkan 

daya listrik yang dibutuhkan oleh konsumen. Daya listrik yang dihasilkan berupa 

daya aktif dan reaktif. Daya aktif dihasilkan dari primer mover (penggerak mula) 

dari turbin, sedangkan daya reaktif dihasilkan oleh eksitasi pada generator. Daya 

listrik yang dikirim dari pemabngkit melalui unit-unit pengaman dan trafo untuk 

menaikkan tegangan yang akan disalurkan melalui sebuah saluran transmisi dan 

distribusi sampai menuju ke konsumen. Jarak antara pembangkit ke konsumen 

sangat jauh sehingga mengakibatkan rugi-rugi dan drop tegangan pada saluran. 

Salain itu perubahan beban yang sangat mendadak juga merupakan salah satu faktor 

yang penting mempengaruhi kualitas penyediaan daya listrik tersebut. Adapun 

gambaran secara umum suatu sistem pembangkit terdapat di Gambar 2.1 seperti 

berikut : 

 

Gambar 2.1 Sistem Tenaga Listrik Secara Umum 

Sistem lenaga listrik secara umum manjadi 3 poin penting yaitu 

pembangkitan yang diwakili oleh generator, penyaluran yaitu  saluran transmisi dan 

beban seperti Gambar 2.1. 

2.2.2 Beban 

Daya yang harus dibangkitkan menyesuaikan dengan kebutuhan beban 

konsumen karena besarnya beban konsumen berbeda tiap waktu. Dari penggunaan 

alat-alat listrik yang berbeda menimbulkan beban komposit shingga terbentuknya 
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suatu kurva yang disebut kurva beban harian. Beban maksimum atau beban puncak 

yaitu Beban tersebar yang terjadi selama 24 jam. 

Rasio dari nilai rata-rata beban dengan beban puncak selama waktu tertentu 

disebut dengan factor beban. Faktor beban bisa didapat dalam periode waktu sehari, 

sebulan, bahkan setahun. Faktor beban harus ditentukan terlebih dahulu agar lebih 

efisiensi dalam pembangkitan. Untuk faktor beban harian dirumuskan sebagai 

berikut : 

Faktot beban harian = 
Rata−rata beban

Beban puncak
     (2.1) 

Untuk mendapatkan faktor beban selama periode waktu 24 jam maka 

persamaannya diatas menjadi : 

Faktor beban harian = 
Rata−rata beban x 24 jam 

beban puncak x 24 jam
    

 = 
Konsumsi energi selama 24 jam

beban puncak x 24 jam
   (2.2) 

Sedangkan faktor beban selama setahun dinyatakan sebagai berikut : 

Faktor beban tahunan = 
Total energi tahunan

beban puncak x 8760 jam
   (2.3) 

Pembangkit listrik yang beroperasi dengan efisiensinya tinggi secara umum 

faktor bebannya berkisar antara 55% - 70%.  

2.2.3 Analisa Aliran Daya dengan Newton-Raphson 

Analisa aliran daya merupakan bagian yang penting pada sistem tenaga 

listrik. Dengan analisa aliran daya dapat diketahui beberapa informasi seperti 

impedansi pada saluran (satuan per unit/ p.u pada basis MVA), daya aktif dan 

reaktif yang mengalir di saluran transmisi, sudut dan besar tegangan pada tiap-tiap 

bus. Bus yang dimaksudkan diatas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu slack bus, bus 

generator, dan load bus. 

Deret Taylor merupakan dasar metode Newton Raphson untuk 

menyelesaikan aliran daya dengan suatu fungsi dua variable atau lebih. Untuk 

menghitung besar tegangan dan sudut fasa tegangan tiap-tiap bus metode Newton 
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Raphson menggunakan suatu set persamaan non linier. Metode Newton Rhapson 

mempunyai kelebihan yaitu dapat menyelesaikan perhitungan dengan waktu 

komputasi yang lebih cepat [10]. Daya injeksi pada bus i adalah : 

𝑃ᵢ − 𝑗𝑄ᵢ = 𝑉ᵢ ∗ ∑ 𝑌ij

𝑗=1
𝑉j 

Daya nyata dan daya reaktif pada bus I akan dilakukan pemisahan sehingga 

menghasilkan persamaan simultan non linier yaitu : 

|𝑉i|∠δi  = |𝑉i|𝑒 jδ i 

|𝑉j|∠δj  = |𝑉j|𝑒 jδ j 

|𝑌ij|∠θij  = |𝑌ij|𝑒 jθ ij 

Karena 𝑒 j(δj−δj+θij) = cos(δj − δi + θij) + j sin(δj − δi + θij), Daya nyata dan daya reaktif 

pada bus i yang dipisah tadi akan membentuk komponen real dan imajiner : 

𝑃ᵢ − 𝑗𝑄ᵢ = |𝑉i |∠‐ δi  ∙  ∑ 𝑌

𝑛

𝑗=1

ij 𝑉j∠θij + δj = |𝑉i|𝑒‐jδ ∙ ∑ 𝑌

𝑛

𝑗=′1

ij 𝑉j(𝑒j(δj−δj+θij) ) 

𝑃ᵢ = ∑ |𝑉i  𝑉j 𝑌ij |

𝑛

𝑗=1

cos(δj − δi + θij) 

𝑄ᵢ = − ∑ |𝑉i  𝑉j 𝑌ij |

𝑛

𝑗=1

sin(δj − δi + θij) 

Dari persamaan (2.5) dan (2.6) mengahsilkan nilai Pi, Qi  dan Vi, δi pada 

slack bus sedangkan Vi dan δi pad bus lain belum diketahui. Perubahan daya nyata 

ΔPi dan daya reaktif ΔQi dengan perubahan magnitude tegangan ΔVi dan sudut 

fasa tegangan Δδi akan membentuk persamaan simultan linier. 

     = 

 

Dari persamaan (2.4) dan (2.7) yang diturunkan seperti berikut : (i = 1, 2, … 

, n-1) Elemen – elemen matriks Jacobi bisa dihitung. Elemen-elemen off-diagonal 

J1 adalah : 

(2.4) 

ΔPi 

ΔQi 

J1 

J3 

J2 

J4 

Δδ 

ΔV 

(2.7) 

(2.5) 

(2.6) 
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Ә𝑃ᵢ

Әδj 
= – |𝑉i  𝑉j 𝑌ij | sin(δj − δi + θij) , 𝑗 ≠ 𝑖 

Elemen diagonal dari J1 adalah : 

Ә𝑃ᵢ

Әδj 
= ∑ |𝑉i 𝑉j 𝑌ij |

𝑛

𝑗=1
 𝑗≠1

sin(δj − δi + θij) 

Elemen off-diagonal dari J2 adalah :  

Ә𝑃ᵢ

Ә|Vj |
= |𝑉i  𝑌ij | cos(δj − δi + θij) , 𝑗 ≠ 𝑖 

Elemen diagonal dari J2 adalah : 

Ә𝑃ᵢ

Ә|Vj |
= 2|𝑉i  𝑌ii | cos(θii) + ∑ |𝑉j 𝑌ij |

𝑛

𝑗=1
 𝑗≠1

cos(δj − δi + θij) 

Elemen off-diagonal dari J3 adalah : 

Ә𝑄ᵢ

Әδj 
= – |𝑉i  𝑉j 𝑌ij | cos(δj − δi + θij) , 𝑗 ≠ 𝑖 

Elemen diagonal dari J3 adalah : 

Ә𝑄ᵢ

Әδj 
= ∑ |𝑉i 𝑉j 𝑌ij |

𝑛

𝑗=1
 𝑗≠1

cos(δj − δi + θij) 

Elemen off-diagonal dari J4 adalah : 

Ә𝑃ᵢ

Ә|Vj |
= −|𝑉i  𝑌ij | sin(δj − δi + θij) , 𝑗 ≠ 𝑖 

Elemen diagonal dari J4 adalah : 

Ә𝑃ᵢ

Ә|Vj |
= −2|𝑉i  𝑌ii | sin(θii) + ∑ |𝑉j 𝑌ij |

𝑛

𝑗=1
 𝑗≠1

sin(δj − δi + θij) 

Ketika akan melaksanakan proses iterasi elemen-elemen matriks Jacobi 

harus dihitung terlebih dahulu. Dengan memberikan nilai perkiraan magnitude 

tegangan dan sudut fasa tegangan mula-mula perhitungan iterasi dimulai. 

Perubahan daya nyata dan reaktif yang telah ditentukan dikurangi dengan daya 

nyata dan reaktif yang telah dihitung dari persamaan (2.8) sampai (2.15) 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 
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Δ𝑃𝑖
𝑘= Pi (terjadwal) - 𝑃𝑖

𝑘 

Δ𝑄𝑖
𝑘= Q i (terjadwal) - 𝑄𝑖

𝑘 i= 1,2, … , n-1    (2.16) 

Magnitude tegangan dan sudut fasa tegangan estimasi mula-mula digunakan 

untuk menghitung elemen-elemen matriks Jacobi. Dari persamaan linier (2.7) bisa 

dipecahkan  menggunakan metode invers sehingga nilai-nilai magnitude tegangan 

dan sudut fasa tegangan estimasi yang baru pada tiap bus (kecuali slack bus) dapat 

diketahui, seperti berikut : 

[
Δθ

Δ|V|
] = [

𝐽1 𝐽2
𝐽3 𝐽4

] ∙ [
ΔP

ΔQ
] 

Proses iterasi akan diulang terus menerus sampai Δ𝑃𝑖
𝑘  dan Δ𝑄𝑖

𝑘 untuk semua 

bus memenuhi harga toleransi yang ditentukan (biasanya ≤0.001) kecuali slack bus. 

δ𝑖
𝑘+1 = δ𝑖

𝑘 + Δδ𝑖
𝑘 

|𝑉𝑖|
𝑘+1 = |𝑉𝑖|

𝑘+ Δ|𝑉𝑖|
𝑘     (2.17) 

Jadi iterasi akan selesai jika, 

Δδ𝑖
𝑘     ≤ 0.001 

Δ|𝑉𝑖|
𝑘 ≤ 0.001 

2.2.4 Unit Commitment (UC) 

Satuan dari pembangkit tenaga listrik yaitu disebut Unit sedangkan 

pengoperasian unit pembangkit sampai ada pada kondisi on (nyala) yaitu disebut 

Commit dari suatu unit pembangkit. Ketika pembangkit ada pada kondisi itu, unit 

pembangkit tersebut akan dihubungkan dan disinkronkan dengan sistem, sehingga 

listrik bisa dikirim ke jaringan. Masalah optimasi yaitu bagaimana mengoperasikan 

satu atau beberapa unit pembangkit agar dapat memenuhi kebutuhan beban. jika 

terlalu banyak unit yang dioperasikan sementara beban yang dibutuhkan rendah 

maka itu tidak ekonomis. Kombinasi yang tepat dalam pengoperasian unit 

pembangkit akan menghemat suatu biaya. 

Optimasi Unit Commitment (UC) bertujuan agar unit-unit pembangkit yang  

dijadwalkan bisa memenuhi beban sistem. Dengan beberapa keputusan untuk 

mematikan dan menghidupkan unit-unit pembangkit sesuai kebutuhan dengan tidak 

melebihi kemampuan kapasitas pembangkit tersebut [12]. 
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2.2.4.1  Kendala Dalam UC 

 Kebutuhan beban sistem harus dapat dipenuhi oleh uni-unit generator 

yang on. Bentuk matematisnya seperti berikut [12] : 

∑ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

(𝑡) = 𝑃𝐷(𝑡) 

Untuk mempertimbangkan Losses maka : 

∑ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

(𝑡) = 𝑃𝐷(𝑡) + 𝑃𝐿(𝑡) 

 

Dengan : 

𝑃𝑖(𝑡) : daya yang dikeluarkan unit ke-i  waktu ke-t (MW),  

𝑃𝐷(𝑡) : beban sistem waktu ke-t (MW), 

𝑃𝐿(𝑡) : daya losses sistem pada waktu ke-t (MW). 

 

2.2.4.2 Biaya Start-up 

Biaya start-up merupakan biaya yang dibutuhkan agar unit pembangkit 

ada pada kondisi on. Persamaan matematisnya adalah [12] : 

Start Cost (t) = ∑ 𝑈𝑖
𝑡𝑛

𝑖=1 (1 − 𝑈𝑖
𝑡−1)𝑆𝑖

𝑡 

Dengan : 

Start Cost (t) = biaya start-up  waktu t, 

𝑈𝑖
𝑡  = kondisi unit pembangkit ke-i waktu sekarang (0 jika off, 1 

jika on), 

𝑈𝑖
𝑡−1 = kondisi unit pembangkit ke-i waktu sebelumnya (0 jika 

off, 1 jika on), 

𝑆𝑖
𝑡  = biaya start-up unit pembangkit ke-i, dan 

N  = jumlah unit pembangkit yang on. 

2.2.4.3 Biaya Shut Down 

Biaya shut down merupakan biaya yang dibutuhkan sampai unit 

pembangkit ada pada kondisi off. Persamaan matematisnya adalah : 

Shut down Cost(t) = ∑ 𝑆𝐷𝑖
𝑡𝑛

𝑖=1 (𝑈𝑖
𝑡−1 − 0) 

 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 
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Dengan : 

Shut down Cost(t) = biaya Shut down  waktu t, 

𝑈𝑖
𝑡−1 = kondisi unit pembangkit ke-i waktu saat lalu (0  

jika off, 1 jika on), 

𝑆𝐷𝑖
𝑡   = biaya Shut down unit ke-i. 

 

2.2.4.4  Waktu Nyala dan Padam Minimal Unit Pembangkit 

Ketika suatu unit pembangkit dinyalakan dan dihubungkan pada jala-jala, 

unit tersebut tidak boleh dipadamkan seketika. Setiap unit memiliki batas waktu 

nyala minimal. Begitu juga ketika suatu unit pembangkit dipadamkan tidak boleh 

seketika dinyalakan karena setiap unit memiliki waktu padam minimal [8].  

𝑇𝑛
𝑜𝑛 𝑀𝑈𝑇𝑛 

𝑇𝑛
𝑜𝑓𝑓

 𝑀𝐷𝑇𝑛 

Dengan : 

𝑇𝑛
𝑜𝑛/𝑇𝑛

𝑜𝑓𝑓
 = lama waktu unit on atau off, 

 𝑀𝑈𝑇𝑛  = lama waktu nyala minimal, 

 𝑀𝐷𝑇𝑛  = lama waktu padam minimal. 

 

2.2.4.5  Persamaan Biaya Konsumsi Bahan Bakar dan Pembangkitan 

Persamaan konsumsi bahan bakar diperoleh Dari persamaan panas rata-

rata didapatkan persamaan konsumsi bahan bakar yang dijabarkan dalam bentuk 

polinomial kuadratik yaitu : 

𝐻𝑅(𝑃𝑖) = 𝑐 + 𝑏𝑃𝑖 + 𝑎𝑃𝑖
2 

dengan 𝑃𝑖 merupakan output daya pembangkitan dalam satuan MW per unit 

dengan batasan seperti berikut:  

(𝑃𝑖)𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑖 ≤ (𝑃𝑖)𝑚𝑎𝑥 

dengan (𝑃𝑖)𝑚𝑖𝑛, (𝑃𝑖)𝑚𝑎𝑥 merupakan daya minimal dan daya maksimal dari suatu 

unit pembangkit ke-i dan koefisien konstanta dari persamaan panas rata-rata 

masing-masing unit pembangkit yaitu a, b, dan c [12]. 

Dengan mengalikan persamaan (2.23) dengan harga bahan bakar (bb) 

maka didapatkan biaya konsumsi bahan bakar.  

(2.23) 

(2.24) 

(2.21) 

(2.22) 
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𝐹(𝑃𝑖) = 𝐻𝑅(𝑃𝑖). (𝑏𝑏) 

Biaya pembangkitan didapatkan dengan menjumlahkan biaya konsumsi 

bahan bakar, start cost, dan shut down cost [8]. Yakni dengan persamaan (2.19), 

(2.20) dan (2.25) diperoleh: 

𝐹𝑇 = 𝐹(𝑃𝑖) + 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑡) + 𝑆ℎ𝑢𝑡 𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑡) 

 

2.2.4.6  Persamaan Fungsi Multiobjektif  

Fungsi rugi-rugi daya merupakan faktor utama dan mempengaruhi 

pengiriman daya yang optimal dari pembangkit. Persamaan rugi-rugi daya nyata 

generator yakni ditunjukkan pada persamaan (2.27) : 

 

Berdasarkan persamaan 2.26 dan 2.27 didapatkan fungsi multiobjektif yang 

siap untuk dioptimasikan. Adapun persaamaan fungsi multiobjektif tersebut adalah 

sebagai berikut: 

F(x) = ∑𝑛
𝑖 Fi (Pi)+ 1000 *abs ( ∑𝑛

𝑖 Pi – PD - ∑𝑛
𝑖 PL ) 

+Start cost(t) +Shut down cost(t) 

Nilai 1000 merupakan faktor skala dilantasi yang merupakan transformasi 

untuk dapat mengubah ukuran suatu titik. Sedangkan transformasi merupakan 

aturan secara geometris yang dapat menunjukkan cara suatu titik maupun bangun 

mampu berubah kedudukan dan ukurannya berdasarkan rumus tertentu. 

 Pi merupakan daya yang dibangkitkan, kemudian PD merupakan daya beban 

pada pada pembangkit, dan PL merupakan rugi-rugi daya. 

2.2.5 Binary Particle Swarm Optimization (BPSO) 

2.2.5.1 Dasar BPSO 

Pada tahun 1995 Kennedy dan Eberhart memperkenalkan mengenai 

algoritma Particle Swarm Optimization (PSO), proses algoritma PSO diinspirasi 

oleh perilaku sosial binatang, seperti sekumpulan burung dalam suatu swarm. 

Sebuah populasi berdasarkan teknik optimasi diinspirasi oleh perilaku sekelompok 

(2.25)

) 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 
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ikan atau burung dalam mencari makan. Jika seekor individu mendapatkan 

makanan terbanyak, maka yang lain juga akan mengikuti individu tersebut.  

Menurut Kennedy dan Eberhart (2001), metode ini menganut teori 

sosiokognitif yang dijelaskan dalam prinsip: 

a. Evaluate  : tiap individu memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi 

rangsangan dan kemudian menyimpulkannya sebagai sesuatu yang 

menarik atau ditolak. 

b. Compare : individu menilai dirinya sendiri dengan cara 

membandingkan dengan individu lain dan kemudian meniru individu 

yang dirasa lebih baik. 

c. Imitate : mengimitasi merupakan cara efektif untuk belajar 

melakukan sesuatu. Meniru merupakan pusat sosialitas manusia dan 

berperan besar dalam penerimaan dan pembaharuan mental.  

 

Gambar 2.2 Diagram Konsep Particle Swarm Optimization dengan Single Global 

Minimum [13]. 

Secara matematis algoritma Binary particle swarm optimization dapat 

dirumuskan sebagai berikut [8] :  

Rumus update kecepatan:  

𝑉𝑖𝑟+1 = 𝑤 𝑉𝑖𝑟 + 𝑐1 𝑟𝑎𝑛𝑑 (𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟
− 𝑋𝑖𝑟)  +  𝑐2 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟

− 𝑋𝑖𝑟); (2.29) 

Rumus update posisi : 

𝑆(𝑣𝑖(𝑡)) = (1 + 𝑒−𝑣𝑖(𝑡))−1 

𝑥𝑖(𝑡) = {
1   𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑟𝑎𝑛𝑑(1.0) < 𝑠(𝑣𝑖(𝑡))−1

0                                     𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
     (2.30) 
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Rumus weight : 

𝑤𝑖𝑡 = 𝑤𝑚𝑎𝑥 −
(𝑤𝑚𝑎𝑥 − 𝑤𝑚𝑖𝑛) 𝑖𝑡

𝑖𝑡𝑚𝑎𝑥
(2.31) 

dengan: 

Xir : posisi kecepatan partikel saat ini. 

Vir : kecepatan partikel saat ini. 

Xir + 1 :.posisi partikel iterasi selanjutnya. 

Vir + 1 : posisi dan kecepatan partikel iterasi selanjutnya 

c1 : konstanta kognitif 

c2 : konstanta social acceleration  

rand : nilai acak antara 0 dan 1 

𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟
: posisi terbaik dari partikel itu sendiri 

𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟
: posisi terbaik dari seluruh populasi yang ada 

wmax : koefisien inersia weight maksimal 

wmin : koefisien inersia weight minimal 

It : iterasi yang selalu berubah dari 1,2, … Itmax 

tmax : nilai maksimal dari iterasi 


