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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Operasi sistem kelistrik dimana konsumsi bahan bakar menjadi suatu 

masalah dan perlu mendapat perhatian karena dalam pengoperasian unit 

pembangkit listrik sangat tergantung pada bahan bakar. Dalam sebuah unit 

pembangkit tenaga listrik bahan bakar merupakan fungsi beban suatu pembangkit. 

Pada unit pembangkit tenaga listrik thermal yang menggunakan bahan bakar fosil, 

bertambahnya suatu beban akan meningkatkan jumlah kuantitas bahan bakar per 

satuan waktunya yang juga mengakibatkan bertambahnya biaya bahan bakar per 

waktunya [1],[2]. 

Analisis pengoptimalan aliran daya adalah suatu perhitungan untuk 

mengurangi biaya pengeluaran dari bahan bakar yang sering juga disebut 

economic dispatch. Economic dispatch merupakan pembagian beban-beban dari  

unit pembangkitan tenaga listrik pada suatu sistem secara optimal ekonomi 

dengan harga beban sistem tertentu. Dalam penerapkan economic dispatch ini, 

maka pengeluaran biaya bahan bakar dapat diminimalkan terhadap produksi daya 

listrik yang dibangkitkan oleh pusat-pusat pembangkitan pada sistem tenaga 

listrik [3]. 

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan economic dispatch sudah 

banyak metode yang digunakan para peneliti. seperti metode tradisonal 

diantaranya adalah metode iterasi lamda, gradient dan newton-rapson [4] yang 

menggunakan kurva incremental cost. Metode ini dapat dilakukan jika kurva 

karakteristik incremental cost ini diidealkan terlebih dahulu, sehingga kurva 

terbentuk menjadi halus dan convex. Kurva non-convex  ini dapat diselesaikan 

dengan menggunakan dynamic programming [5]. Metode ini memiliki 

kekurangan karena seringkali mengalami kendala terjebak pada masalah optimasi 

lokal [6],[7]. Untuk mengatasi masalah economic dispatch ini, beberapa metode 

alternatif telah dikembangkan seperti algoritma genetika [8], neural network [9], 

dan particle swarm optimization [10],[11].  
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Particle swarm optimization (PSO) adalah metode optimisasi heuristic 

global dimana didasarkan pada kecerdasan hewan atau perilaku pergerakan 

kawanan burung atau ikan dalam mencari makanan sehingga dapat diterapkan 

pada metode penelitian ilmiah maupun rekayasa. Keuntungan utama dari 

algoritma PSO yaitu dengan konsep yang sederhana, implementasi yang mudah, 

ketahanan untuk mengontrol parameter, dan efisiensi komputasi dibandingkan 

teknik optimasi heuristik lainnya.  Kekurangan dari metode PSO adalah mudah 

mengalami optimasi secara persial sehingga menyebabkan kurang tepatnya 

regulasi kecepatan dan arah solusi, Selain itu PSO juga tidak bisa mengetahui 

masalah dan penyebaran optimasi. 

Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode daftar prioritas pada 

kasus sistem kelistrikan Jambi pada pembebanan 235 MW. Metode daftar 

prioritas adalah suatu cara untuk menyelesaikan penjadwalan on/off  unit 

pembangkit yang beroperasi pada sistem tenaga listrik dengan konsep yang 

mudah. Namun dalam menentukan nilai hasil metode ini mengalami waktu yang 

lebih lama dan hasil kurang efisien. Oleh karena itu penyelesaian masalah ini akan 

diterapkan metode contriction factor particle swarm optimization (CFPSO). 

Perbaikan metode PSO dengan menggunakan contriction factor  yaitu dengan 

tujuan untuk menjamin konvergensi dan osilasi amplitude partikel menurun dari 

waktu ke waktu tanpa mengatur kecepatan maksimum. Sehingga menemukan 

nilai dengan lebih cepat dan konstan, yang mengakibatkan waktu yang dibutuhkan 

untuk konvergensi juga lebih cepat dengan memperoleh biaya operasi pembangkit 

yang lebih minim [12]. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana penerapan metode constriction factor particle swarm optimization 

(CFPSO) terhadap perhitungan economic dispatch ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk melakukan perhitung terhadap economic dispatch 

untuk mendapatkan total biaya bahan bakar yang minim dengan menggunakan 

metode constriction factor particle swarm optimization (CFPSO) 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah yang digunakan pada penelitin ini agar kajian Tugas 

Akhir ini tidak terlalu luas yaitu : 

1. Penyelesaian economic dispatch hanya diterapkan pada unit pembangkit 

termal dalam keadaan kondisi normal atau berada pada kondisi terbaiknya. 

2. Pada penelitian ini data yang digunakan  data beban maksimum, beban 

minimum, data karakteristik input-output, dan data karakteristik biaya unit 

pembangkitan. 

3. Rugi-rugi transmisi dalam penelitian ini tidak diperhitungkan. 

4. Simulasi dalam tugas akhir ini menggunakan MATLAB 2018a. 

 


