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BAB  12 
ANALISIS  PERAMALAN  BEBAN  DAN  

KEBUTUHAN  ENERGI  LISTRIK 
 

 

 

A.  Pendahuluan 
Peramalan pada dasarnya merupakan suatu dugaan atau prakiraan 

mengenani terjadinya suatu kejadian atau peristiwa dimasa yang akan datang. 
Dalam kegiatan perencanaan peramalan merupakan kegiatan mula dari proses 
tersebut. 

Ramalan di bidang tenaga elektrik pada dasarnya merupakan ramalan 
kebutuhan energi elektrik (watt jant) dan ramalan beban tenaga elektrik 
(watt). Keduanya sering disebut dengan istilah Demand and Load 
Forecasting. Hasil peramalan ini dipergunakan untuk membuat rencana 
pemenuham kebutuhan maupun pengembangan penyediaan tenaga elektrik 
setiap saat secara cukup dan baik serta terus menerus. 

Secara garis besar pembuatan ramalan kebutuhan tenaga elektrik dapat 
dibagi dalam tiga tahap, yaitu : 
a.  Pengumpulan dan penyiapan data. 
b.  Pengolahan dan analisa data. 
c.  Penentuan metoda dan pembuatan model. 

 
 

B. Karakteristik Beban 
Umumnya, menurut kegiatan pemakaian (konsumen) listrik kita dapat 

mengelompokan konsumsi listrik yaitu konsumen rumah tangga, komersil, 
publik dan industri. Konsumen-konsumen ini mempunyai karakteristik-
karakteristik beban yang berbeda, sebab hal ini berhubungan dengan pola 
konsumsi encrgi liatrik pada masing-masing konsumen tersebut. Untuk 
konsumen rumah tangga (perumahan) pola pembebanan ditunjukkan oleh 
adanya fluktuasi konsumsi energi listrik yang cukup besar, hal mi disebobkan 
konsumsi energi listnk tersebut doznman path mnbm han. Pada konsumen 
ir1ustri fluktuasi konsumsi energi listrik sepanjang hari akan hampir sama, 
sehingga perbandingan beban rata-rata terhadap beban puncak hampir 
mendekati satu Sedangkan pada konsumen komersil akan mempunyai beban 
puncak yang lebih tinggi pada malam hari. 
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a.  Kebutuhan (Demand) 
Kebutuhan sistem listrik adalah beban pada terminal terima secara 

rata-rata dalam suatu selang (interval) waktu tertentu. Beban tersebut 
bisa dalam satuan Ampere, kiloAmpere, kiloWatts dan kiloVoltAmpere. 

Kebutuhan beban listrik pada suatu daerah tergantung dari keadaan 
penduduk, pertumbuhan ekonomi, rencana penggembangannya dalam 
waktu dekat dan waktu yang akan datang. Sehingga kebutuhan 
mendatang sangat bergantung pada faktor-faktor yang dapat diketahui 
tersebut. 

 
b.  Kebutuhan Maksimum 

Kebutuhan maksimun dapat terjadi selama waktu satu jam, harian, 
mingguan, bulanan atau tahunan. Kebutuhan maksimum adalah sebagai 
kebutuhan yang terbesar yang dapat terjadi dalam suatu selang tertentu, 
biasanya terjadi dalam selang 15 menit, selang 30 menit atau dalam hal-
hal tertentu 60 menit. Gambar 158 mengambarkan bahwa besarnya 
kebutuhan maksimum berubah untuk periode waktu selama diukur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 158.  
Perubahan kebutuhan maksimum terhadap waktu 

 
c.  Beban Terpasang 

Beban terpasang dimaksudkan adalah jumalah kapasitas dari semua 
beban dengan kapasitas yang tertera pada papan nama (name plate) dan 
peralatan-peralatan listrik. perbandingan beban puncak terhadap beban 
terpasang merupakan derajat pelayanan serentak pada seluruh beban 
terpasang. Hal ini dapat dijelaskan besarnya jumlah beban terpasang 
sangat mempengaruhi pola pelayanan beban, sebagai contoh, konsumen 
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komersil dan industri memiliki derajat pelayanan yang tinggi jika 
dibandingkan dengan konsumen rumah tangga (residentil). 

Beban terpasang ini dapat diketahui dengan melakukan survei ke 
lapangan ataupun data sekunder dari perusahaan penyedia daya listrik. 

 
d.  Beban Rata-Rata 

Beban rata-rata (Br) didefinisikan sebagai perbandingan antara 
energi yang terpakai dengan waktu pada periode. Atau dituliskan 
menurut persamaan 1 periode tahunan : 

Br =
24365

1
X

tahunapakaiselamkWhyangter     (1) 

 
e.  Faktor Beban 

Didefinisikan sebagai perbandingan antara beban rata-rata dengan 
beban puncak yang diukur untuk suatu periode waktu tertentu. Beban 
pucak (Lf) yang dimaksud adalah beban puncak sesaat atau beban 
puncak rata-rata dalam interval tertentu, pada umumnya dipakai beban 
puncak pada waktu 15 menit atau 30 menit. Untuk prakiraan besarnya 
faktor beban pada masa yang akan datang dapat didekati dengan data 
statistik yang ada. Dari definisi faktor beban dapat dituliskan menurut 
persamaan 2 

Lf = ( )
( )kBebanPuncaB

rataBebanRataB

p

r −      (2) 

Persamaan 2 tersebut mengandung arti bahwa beban rata-rata akan 
selalu bernilai lebih kecil dari kebutuhan maxsimum atau beban puncak, 
sehingga faktor beban akan selalu kecil dari satu. 

 
f.  Faktor Kebutuhan 

Faktor kebutuhan adalah perbandingan beban puncak dengan 
seluruh beban terpasang pada sistem. Definisi ini dapat dituliskan seperti 
persamaan 3 

Fd = 
( )

( )sangBebanTerpaB
kBebanPuncaB

c

p      (3) 

Faktor kebutuhan selalu bernilai lebih kecil dari satu. Besarnya 
faktor kebutuhan dipengaruhi oleh beberapa hal : 
1. besarnya beban terpasang 
2.  Sifat pemakaian, sebagai contoh toko-toko, pusat perbelanjaan, 

kantor-kantor dan industri memiliki faktor kebutuhan tinggi 
sedangkan gudang dan tempat reakrasi memiliki faktor kebutuhan 
rendah. 
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C.  Metode Peramalan 
Kalau suatu pembangkit listrik akan dipasang pada suatu daerah/lokasi, 

seharusnya kita mengetahui beban kebutuhan tenaga maksimal pada lokasi 
tersebut. 

Hal itu untuk dapat secara tepat memperkirakan kapasitas pembangkit 
yang akan dipasang. 

Meskipun sangat sulit untuk memperkirakan/meramalkan beban 
maksimal pada masa mendatang didaerah termaksud, kita dapat membuat 
estimasi atau perkiraan yang mendekati kenyataan. 

Ada dua metode untuk perkiraan beban : 
a. Metode Statistik 
b. Metode Survey-lapangan 
Dalam metode statistik data-data kebutuhan maksimal tahunan untuk 

area termaksud dikumpulkan untuk beberapa tahun terakhir. Dan hasil data 
termaksud dapat diperkirakan beban pada masa mendatang dilokasi tersebut.  

Pada metode survey-lapangan data-data kebutuhan listrik/beban dari 
lokasi yang bersangkutan (dengan beban yang bervariasi) seperti misalnya 
untuk industri, pertanian, kantor-kantor dan perumahan penduduk 
dikumpulkandari survey-lapangan. Begitu pula data-data lainnya yang 
menyangkut pertumbuhan beban seperti : pertambahan penduduk, standar 
kehidupan, data-data iklim cuaca pada area tersebut dan pengembangan 
industri juga dikumpulkan. 

Secara umum terdapat lima kelompok besar metoda peramalan yang 
biasa digunakan oleh banyak perusahaan kelistrikan dewasa ini. Kelima 
metoda tersebut adalah sebagai berikut : 
 
1.  Metode Sampling Statistik 

Metoda ini dibangun berdasarkan data dan analisa penggunaan 
tenaga listrik pada setiap sektor pemakaian. 

Keuntungan metoda ini ialah hasil ramalan merupakan simulasi dari 
penggunaan tenaga elektrik di masyarakat dengan lebih terinci serta 
dapat pada mensimulasikan perubahan teknologi, kebiasaan pemakaian 
dan kebijaksaaan pemerintah. Kelemahannya adalah dalam hal 
penyediaan data yang banyak dan kadang-kadang tidak tersedia di pusat 
data. 

Metoda ini pernah dicoba untuk menganalisis penggunaan energi di 
Indonesia, yaitu peramalan kebutuhan energi elektrik sektor rumah 
tangga dengan langkah pengerjaan menurut diagram berikut : 
a. Tahap pertama mendefinisikan fungsi yaitu rumusan kebutuhan 

energi dalam fungsi matematik. 
b. Tahap kedua berupa pengujian hubungan antara parameter. 
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Metoda ini biasanya dipergunakan untuk meramalkan daerah yang 
luas tetapi mempunyai keadaan perlistrikan yang hampir merata, atau 
sedikitnya tidak terdapat perbedaan yang menyolok. Jadi untuk 
meramalkan kebutuhan tenaga listrik keseluruhan daerah yang luas 
cukup dengan mengambil suatu daerah sebagai sample yang dapat 
mewakili keseluruhan, sehingga mempermudah perhitungan. 

Dengan demikian metoda ini memerlukan persyaratan perlistrikan 
yang merata dan persyaratan inilah yang tidak dapat dipenuhi untuk 
kondisi daerah yang sedang berkembang. 

 
2.  Metode Ekstrapolasi 

Pada metoda ini sangat bersandar pada data-data masa lampau dan 
kemudian memproyeksikannya kemasa yang akan datang. Teknik 
ekstrapolasi ini beranggapan bahwa faktor perubahan yang tercermin 
pada masa lampau akan memiliki pengaruh yang sama dan bersifat 
kontiniu dimasa yang akan datang. Bila terjadi fluktuasi-fluktuasi seperti 
terjadi pada daerah yang sedang berkembang maka metoda ini kurang 
tepat. 

 
3.  Metode Perbandingan 

Yaitu proyeksi dengan analisa perbandingan dan kecenderungan 
yang homogen pada daerah lain. Metoda ini tidak bisa diterapkan pada 
daerah yang mempunyai kelistrikan yang sama. 

Metoda ini disebut juga metoda kecenderungan yaitu metoda yang 
dibangun berdasarkan hubungan data masa lalu tanpa memperhatikan 
penyebab (pengaruh ekonomi, iklim, teknologi, dan lain-lain). Metoda 
ini biasanya digunakan untuk peramalan jangka pendek. 

 
4.  Metode Sektoral 

Metoda ini mengamati pertumbuhan beban listrik pada tiap-tiap 
sektor beban. Dimana beban dikelompokkan kedalam beberapa sektor 
beban, pada studi ini beban dibagi menjadi empat sektor beban, yaitu : 
Sektor Rumah Tangga, Komersil Industri dan Fasilitas Umum. 

Kebutuhan tenaga listrik di pusat beban adalah merupakan jumlah 
kebutuhan keempat sektor di dalam pusat beban tersebut. Metoda ini 
cocok digunakan untuk menghasilkan perhitungan yang lebih teliti 
dibandingkan dengan metoda yang lainnya. 

 
5. Metode Gabungan 

Metoda gabungan ini merupakan metoda gabungan dari keempat 
metode diatas. Setiap metode dan proses mempunyai kelebian dan 
kekurangannya masing-masing, sehingga sulit untuk menentukan mana 
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yang terbaik, hal ini juga disebabkan oleh pelaksanaan peramalan yang 
berbeda-beda menurut kondisi dan ruang lingkupnya. Metode yang 
terbaika adalah metode yang dikembangkan berdasarkan keadaan daerah 
yang bersangkutan dan kondisi sosio-ekonomi setempat. 

Pada setiap perioda tertentu ramalan beban harus dikoreksi kembali 
dan disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan keadaan yang sebenarnya. 
Faktor lain yang harus diperhatikan dalam menentukan metode adalah 
masalah kependudukan dan penyebarannya.  

 
D.  Model Peramalan 

Model yang digunakan dalam peramalan harus dapat menggambarkan 
kaitan antara penjualan energi elektrik dengan variable lain yang ada dalam 
masyarakat seperti variable pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat. 

Hubungan antara penjumlah energi elekrik dengan variable-variable 
tersebut biasanya sangat rumit dan saling berkaitan. Oleh sebab itulah 
biasanya digunakan model pendekatan untuk memudahkan pembuatan 
ramalan. Ada dua macam pendekatan, yaitu : 
 
1. Model Mikro 

Model ini adalah model yang meninjau secara terperinci setiap 
komponen atau variable yang mempunyai penjualan enrgi elektrik. 

 
2. Model Makro 

Model ini adalah model yang meninjau secara umum dengan 
menyederhanakan variable yang mempengaruhi penjualan energi 
elektrik. 

Dalam penyusunan ramalan ini, dilakukan pembagian kebutuhan 
energi elektrik secara sektoral yang meliputi : 
Sektor Rumah Tangga 
Sektor Komersil 
Sektor Publik (pelayanan umum) 
Sektor Industri. 
 

3.  Model Peramalan Algoritma     
Algoritma peramalan yang dilakukan dalam tulisan ini dibagi dalam 

dua bagian yakni : 
 
a.  Peramalan Kebutuhan Energi Elektrik 

Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
Mengumpulkan data-data historis dari variable-variable yang 

mempengaruhi kebutuhana energi elektrik seperti data historis 
kependudukan, Produk Domestik Regoinal Bruto (PDRB), tingkat 
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konsumsi energi masyarakat dan data produksi energi PLN untuk 
beberapa tahun terakhir, faktor beban, serta beberapa data lain. 

Melakukan analisa awal terhadap masing-masing data yang 
diperoleh, kemudian menyusun secara sistematis menurut tiap 
sektor yang dipengaruhi. 

Melakukan perhitungan matematis peramalan untuk masing-
masing sektor berdasarkan data historis yang dijadikan variable. 

Melibatkan beberapa kebijaksanaan yang telah ditetapkan 
sebagai suatu pembatasan yang harus diikuti. 

Menyusun hasil ramalan kebutuhan masing-masing sektor dan 
ramalan secara keseluruhan untuk beberapa tahun ke depan dan 
menentukan tingkat pertumbuhan kebutuhan energi total pertahun. 

 
b.  Peramalan Beban 

Dalam tulisan ini peramalan beban dilakukan setelah 
peramalan kebutuhan energi dilakukan. Pada dasarnya laju 
pertumbuhan kebutuhan energi sama dengan laju pertumbuhan 
beban rata-rata sedangkan untuk menghitung pertumbuhan beban 
puncak harus dicari hubungan antara laju pertumbuhan beban 
puncak dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Menentukan persamaan pertumbuhan kebutuhan energi 

elektrik total pertahun. 
b. Mementukan persamaan pertumbuhan faktor beban pertahun 

dengan persamaan Gompertz. 
c. Menentukan persamaan pertumbuhan beban pertahun dengan 

menghubungkan a dan b melalui persamaan (1). 
d. Menyusun hasil peramalan untuk beberapa tahun ke depan. 

 
E.  Analisis Peramalan  

Memprediksi nilai suatu besaran pada kondisinya dimasa yang akan 
datang dengan tepat adalah suatu pekerjaan yang sulit, apalagi jika besaran 
tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Tetapi di lain pihak seringkali hasil 
prediksi tersebut menjadi salah satu masukan yang penting dalam menyusun 
rencana masa depan. 

Suatu metoda peramalan yang dapat digunakan untuk mengamati tingkat 
hubungan antar faktor yang mempengaruhi suatu besaran tertentu adalah 
Metoda Kausal. Salah satu model dari metoda ini adalah Model Regresi. 

Model regresi adalah suatu model matematik yang memanfaatkan data 
masa lalu untuk menganalisa bentuk formulasi suatu variable terhadap 
variable yang lain, yang dapat digunakan dalam memprediksi pola kejadian 
pada masa yang akan datang. 

Bentuk umum dari model regresi adalah : 
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Y = nn xxx ββββ +⋅⋅⋅++ 22212       (4) 
Dengan : 
X1 X2 disebut variable bebas dan Y disebut variable tak bebas sedangkan 

210 βββ  adalah parameter-parameter yang kan ditaksir nilainya berdasarkan 
data masa lalu. Dengan mengetahui nilai taksiran 210 βββ  ini akan dapat 
ditentukan seberapa besar nilai-nilai X1 (1 = 1, 2, 3…) tersebut akan 
mempengaruhi nilai Y. 

Ada beberapa kategori pengklafikasian model regresi. Salah satunya 
adalah pengklasifikasikan berdasarkan jumlah variabel bebasnya dikenal dua 
model regresi yakni Model regresi linier sederhana dan Model regresi 
majemuk. 

 
1.  Model Regresi Linier Sederhana 

Model regresi linier ini hanya mempunyai satu variabel bebasnya. 
Bentuk umum persamaan permasalahan linier sederhana adalah : 

Y = x10 ββ +         (5) 
Mendekati nilai 0β  dan 1β  yang sebenarnya atau dengan kata lain 

dipilih b0 dan b1 yang akan menjadikan nilai e1 minimum. Untuk maksud 
itu digunakan metoda kuadrat terkecil (Least Square Methode) yng 
prinsip dasarnya adalah mencari persamaan garis lurus yang paling dekat 
menghampiri pola penyebaran titik observasi, sedemikian rupa sehingga 
nilai jumlah kuadrat penyimpangan (kesalahan) menjadi minimum. 

Y1 = bo + b1 x1 + e1      (6) 
1e  = Y1 – bo – b1 x1     (7) 
2
1e  = (Y1 – bo – b1 x1)2     (8) 

∑ 2
1e = Σ  (Y1 – b – b1 x1)2 = SSE     (9) 

Dengan : 
SSE = Jumlah kuadrat penyimpangan atau kesalahan (sum of square 

error) 
Dengan mendiferensiasikan SSE secara persial terhadap bo dan b1 

maka akan diperoleh nilai bo dan b1 yang memberikan nilai SSE paling 
kecil. 

( )
( ) ( )1112 xbbY
b

SSE
o

o

−−∑−=
∂
∂      (10) 

( )
( ) ( ) 1111

1

2 xxbbY
b

SSE
o −−∑=

∂
∂       (11) 

Jika persamaan (10) dan (11) disamakan dengan nol, maka akan 
diperoleh : 
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( ) Ο=−−∑− 1112 xbbY o  

111 Υ∑=∑+Ν xbbo       (12) 
dan 

( ) Oxxbbo =−−Υ∑− 11112      (13) 

11
2
1112 Yxxbxb ∑=∑+∑  

Dengan menyelesaikan persamaan kedua persamaan diatas akan 
diperoleh : 

( )2
1

2
1

1111
1 xx

xxb
∑−∑Ν

Υ∑−Υ∑Ν       (14) 

Eliminasi persamaan nilai b1 ini kedalam (6) dan (7) akan 
menghasilkan : 

xbb 1−Υ=Ο        (15) 

dengan Υ  dan x  berturut-turut menyatakan nilai rata-rata dari Y dan x. 
Dengan demikian maka kedua parameter Οβ  dan 1β  dapat didekati 

nilainya dengan menggunakan bo dan b1 diatas. 
Penyebaran lebih lanjut dari persamaan SSE diatas akan 

memberikan hasil berikut : 
( )2

111 xbbSSE −−Υ∑= Ο  

( ) ( )}{ 2
111 xxbSSE −−Υ−Υ∑=  

( ) ( )( ) ( )21
2

1111
2

1 2 xxbxbSSE −∑+Υ−Υ−Χ∑−Υ−Υ∑=  
Bila didefinisikan bahwa : 

( ) ( )
Ν

∑
−−∑=

2
12

11
xxxSxx  

( ) ( )
Ν
Υ∑

−Υ∑=Υ−Υ∑=
2

12
1

2
1yyS  

( )( ) ( )( )
Ν

Υ∑∑
−Υ∑=Υ−Υ−∑= 11

1111
xxxxS yy  

Maka dapat dilihat nilai taksiran b1 dapat dinyatakan dengan : 

xx

yx

S
S

b =1        (16) 

berarti : 
SSE = xxxyyy SSbSbS 2

112 +−      (17) 
        = xyyy SbS 1−  
Hasil ini akan berguna bagi penentuan bersambung deviasi standar 

dari formulasi regresi. Karena dapat dibuktikan bahwa : 
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S2   = 21

2
o

n
SbS xyyy =

−

−
 

Maka S2 akan merupakan penaksiran tak bias dari ukuran variasi 
sebenarnya (o2) dari permasalahan regresi. Jadi telah diperoleh besaran 
S2, yakni : 

S2   = 
22
1

−

−
=

− n
SbS

n
SSE xyyy      (18) 

 
a.  Indikator keberhasilan model regresi 

Sampai disini pembahasan telah menyelesaikan uraian tentang 
pokok-pokok penyusunan model regresi linier. Pertanyaan yang 
sering muncul setelah ini adalah apakah penaksiran parameter dan 
hasil peramalan dengan menggunakan model ini dapat dipercaya 
untuk digunakan lebih lanjut. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu 
dilakukan serangkaian pengujian. Maka tahapan berikutnya yang 
perlu adalah menguji tingkat kepercayaan dari beberapa indikator 
keberhasilan dari model yang tersusun. 

Ada 4 buah indikator yang bisa digunakan untuk indikator 
keberhasilan dari model regresi, yakni : 
1. Ketetapan penaksiran parameter Οβ  
2. Ketetapan penaksiran parameter 1β  
3. Ketetapan penaksiran Y 
4. Kedudukan hubuungan (korelasi) antara variabel x variabel Y 
 
1).  Pengujian Ketepatan Penaksiran Parameter oβ  

Besaran statistik uji yang digunakan untuk menguji 
apakah hasil penaksiran bo terhadap nilai sebenarnya masih 
berada dalam toleransi yang ditetapkan adalah statistik uji Tbo. 
Menurut Netter dan Wassermen nilai dari Tbo dapat dihitung 
dari hubungan berikut : 

Tbo = 
( ) xx

o

nSxS

b

/2
1∑

    (19) 

Dari literatur dapat diturunkan bawha bentuk distribusi 
dari statistik uji ini adalah student-t dengan derajat kebebasan 
sebesar (n-2) dimana = jumlah titik observasi. Dengan 
memasukkan nilai-nilai bo, S, Sxx dan ∑ 2

1  yang telah 
dihasilkan sebelumnya maka akan didapat nilai dari besaran 
Tbo. 
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Selanjutnya bila digunakan tingkat kepercayaan sebesar 
α maka dari tabel distribusi student-t diperoleh nilai 
( )2/1 α−t , n-2. Sehingga dari kedua nilai ini dapat disusun 

kriteria penerimaan atau penolakan hipotesa yang menguji 
apakah nilai bo mewakili nilai oβ  dengan ketentuan sebagai 
berikut : 

Bila ( )2/1 α−t , n-2 ( ) 2.2/1 −−<Τ< nbo t α  maka hipotesa 
diterima jika diluar ketentuan diatas maka hipotesa akan 
ditolak. 

 
2). Pengujian Ketetapan Penaksiran Parameter 1β  

Prosedur pengujian ini adalah sama dengan pengujian 
sebelumnya hanya saja besaran statistik uji yang digunakan 
berbeda yaitu Tb1. Nilai dari Tb1 dapat dihitung dari hubungan 
berikut (Netter & Wasserman) : 

Tb1 = 
xxSS

b
/

1      (20) 

Bentuk distribusi dari uji Tb1 ini adalah student-t dengan 
derajat kebebasan sebesar (n-2). Sehingga dengan memasukkan 
nilai b1, S dan Sxx maka nilai Tb1 akan diperoleh. Dengan 
tingkat kepercayaan α  nilai Tb1 ini akan diperbandingkan 
dengan nilai standarnya yang diperoleh dari tabel yaitu 
( )2,2/1 −− nt α . Sehingga kriteria pengambilan kesimpulan ini 

dapat disusun sebagai berikut : 
Bila ( ) ( ) 2.2/112.2/1 −−−− <Τ< nbn αα ττ  maka hipotesa bisa 

diterima dan bila nanti Tb1 berada diluar interval diatas, maka 
hipotesa ditolak. 

 
3). Pengujian Ketepatan Penaksiran Y 

Disini prosedur pengujian yang digunakan juga sama 
dengan kedua pengujian sebelumnya, tetapi dengan 
menggunakan statistik uji (Netter & Wasserman) : 

 
( ) ( ) xxo

o

SxxnS

y

//1
2

−+
=Τ    (21) 

Dengan : 
Yo = Nilai y untuk suatu nilai x yang sama dengan xo 

diperoleh dengan menggunakan persamaan model regresi. 
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Besaran ini juga berdistribusi standar x dengan derajt 
kebebasan (n-2). Dengan tingkat kepercayaan sebesar ,α maka 
kriteria penerimaan atau penjumlahan hipotesa ini 
menunjukkan bahwa y  mewakili y adalah sebagai berikut : 

Bila ( ) ( ) 2.2/12.2/1 −−−− <<− nyn tTt αα  maka hipotesa dapat 
diterima, sedangkan jika Ty berada diluar interval diatas, maka 
hipotesa ditolak. 

 
4). Pengujian Korelasi 

Suatu besaran yang dapat digunakan untuk melihat 
indikasi adanya saling keterhubungan antara variabel bebas 
dengan variabel tak bebas dalam model regresi adalah 
koefisien korelasi. Besarnya koefisien korelasi ini dapat 
dihitung dari hubungan berikut : 

yyxx

xy

yy

xx

SS
S

S
Sb ==Γ 1     (22) 

Dengan Γ  adalah koefisien korelasi yang nilainya terletak 
dalam intrval 11 ≤Γ≤− . Koefisien korelasi sama dengan 1 
menunjukkan adanya keterhubungan yang kuat dan berbanding 
lurus antara variabel bebas dengan variabel tak bebasnya. 
Koefisien korelasi -1 menunjukkan adanya keterhubungan 
yang kuat seperti diatas tetapi dengan sifat yang berbanding 
terbalik, sedangkan koefisien korelasi sama dengan nol 
menunjukkan bahwa keterhubungan tersebut mununjukkan 
sifat diantaranya. 

 
2. Model Regresi Linier Majemuk 

Model ini adalah merupakan turunan dari model regresi linier 
sederhana dengan jumlah variabel bebasnya lebih lebih dari satu. Ini 
berarti semua prinsip yang digunakan adalah sama seperti model regresi 
linier sederhana hanya dengan jumlah parameter yang lebih banyak. 
Bentuk umum dari model regresi linier majemuk adalah : 

nno xxx ββββ KKK2211 ++=Υ     (23) 
Permasalahan ini didekati dengan model berikut : 

nno xbxbxbb KKK+++=Υ 2211  
dengan : 
bo, b1, b2 ….. adalah merupakan penaksiran dari parameter-

parameter KK,,, 21 βββo  
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Meskipun penurunan untuk mencapai besaran-besaran b1 (I = 0,1,2 
…) itu adalah sama seperti prosedur yang telah dijelaskan namun karena 
bekerja dengan lebih banyak parameter maka dengan prosedur tersebut 
akan membutuhkan banyak perhitungan yang merepotkan. 

Cara lebih mudah yang bisa digunakan untuk penaksiran tersebut 
adalah dengan memanfaatkan perhitungan secara vektor dan matriks. 
Dengan cara ini bisa terdapat (p-1) buah variabel bebas maka formulasi 
permasalahan selengkapnya adalah : 

cxxx pp ++++=Υ −− 1.112.121.1101 ββββ K    (24) 
Dan bila untuk masing-masing variabel tersebut terdapat n buah 

nilai observasi, maka diperoleh vektor dan matriks sebagai berikut : 

1

.

.
2

1

nxy

y
y

n
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=Υ  X = 

nxpnpxx

xx
xx

nn

p

p

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−

−

11
.
.
1
1

21

122221

111211

L

L

L

  

1

.

.
2

1

pxn
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

β

β
β

β  

1

.

.
2

1

nxc

c
c

c

n
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=  

Dengan rotasi vektor dan matriks, maka persamaan diatas dapat 
dituliskan sebagai berikut : 

c+Χ=Υ β.  
Bila parameter β  akan ditaksir oleh ,b  maka vektor b  harus 

berbentuk : 

1

.

.

1

1

0

pxb

b
b

b

p
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

−

 

Sehingga persamaan regresi dari model ini menjadi : 
cb +Χ=Υ .  
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Dengan vektor 1nxΥ  menyatakan vektor observasi yang kemudian 
menjadi vektor hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan 
regresi, serta vektor 1nxe  adalah vektor kesalahan yang merupakan 
penaksiran dari vektor c . Dengan metoda kuadrat terkecil, maka akan 
dicari nilai-nilai dari b  dengan meminimumkan nilai e  sehingga 
memenuhi persamaan : 

b.Χ+Υ  
Bila kedua suku dalam persamaan diatas diperkaitkan awal dengan 

transpose dari matriks X, yaitu X’. maka akan diperoleh : 
b'.'. Χ=ΥΧ  

Sehingga 
( ) ΥΧΧΧ=

− '..'. 12b       (25) 
Dengan demikian telah dapat ditentukan semua nilai b  yang 

merupakan penaksiran dari β . 
Setelah penaksiran ini diperoleh, maka tahapan selanjutnya adalah 

menguji kebenaran model yang ditembangkan. Bentuk pengujian 
kebenaran model ini terdiri dua jenis, yaitu : 

a. Pengujian hubungan regresi. 
b. Pengukuran korelasi. 
 

a. Pengujian Hubungan Korelasi 
Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah ada atau 

tidak hubungan antara variabel tak bebas Y dengan variabel bebas 
X (yaitu x1, x2 … xp-2). 

Besaran statistik uji yang digunakan disini adalah : 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

ΥΧ−ΥΥ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

Υ−ΥΧ

=

pn
b

p
nb

F
''.'.

1
'.. 2

     (26) 

Dengan nilai y  menyatakan nilai rata-rata dari hasil observasi. 
Dari literatur diperoleh bahwa statistik uji ini mempunyai 

distribusi Fisher–Snedecor (distribusi F) dengan derajat kebebasan 
pembilang = (p-1) dan derajat kebebasan untuk penyebut = (n-p) 
sehingga menggunakan tingkat kepercayaan sebesar α maka dari 
tabel distribusi F dapat diperoleh daerah kritis untuk pengujian ini 
yaitu : F ( )( )pnp −− .1.α . Maka hipotesa diterima. Berarti dapat 
disimpulkan bahwa terjadi keterhubungan diantara kedua jenis 
variabel tersebut. Bila F berada diluar interva diatas, maka hipotesa 
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ditolak. Berarti paing tidak terdapat satu variabel bebas yang tidak 
berhubungan dengan variabel tak bebas. 

 
b. Pengukuran Korelasi 

Prinsipnya sama seperti yang dikenal dalam analisa model 
regresi linear sederhana. Untuk menghitungnyadapat digunakan 
perumusan berikut : 

R = 
Υ−ΥΥ

Υ−ΥΥ
−

..

...1 ,

,,`

n

Xb      (27) 

 
Nilai r akan terletak antara -1 dan 1 dengan makna seperti yang 

telah diuraikan sebelumnya. 
 

c.  Elastisitas 
Apabila suatu fungsi dinyatakan sebagai : 
y = f (x) 
 maka yang dimaksud dengan elastisitas y terhadap x adalah 

angka yang menunjukkan berapa besar perubahan y akibat 
terjadinya perubahan satu unit x, atau ditulis dengan : 

cyx = 

( )

( )ratarata
x
x

ratarata
y
y

−
Δ

−
Δ

      (28) 

dengan : 
cyx = elastisitas Δ x          0, maka : 
cyx = dy / dx.x / y 
Dari beberapa literatur diperoleh bahwa elastisitas dapat 

dihitung dengan dua cara yaitu dengan metoda kurva statis dan 
kurva dinamis. Dari kedua kurva diatas, kurva dinamis lebih 
memadai dari kurva statis untuk menghitung elastisitas dalam 
membuat ramalan kebutuhan energi elektrik. Perhitungan elastisitas 
yang digunakan dalam tulisan ini adalah cara curva dinamis, yang 
secara umum dapat dinyatakan dalam rumus : 

Y = a . xb  

Dengan : 
Y = variabel tak bebas 
X = variable bebas 
A dan b   = konstanta 
Elastisitas y terhadap x dari persamaan diatas dapat dinyatakan 

dengan : 
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cyx = b

b

xa
xxab

.
... 1−

      (29) 

Atau : 
cyx = b 
Dengan demikian funtuk persamaan eksponensial seperti 

persamaan (22) maka elastisitas y terhadap x adalah b. 
Untuk sebuah persamaan yang mempunyai lebih dari satu 

variabel bebas yang fungsinya dpat dinyatakan dengan : 
Y = a.x 1

1
b . x 2

2
b       (30) 

Maka b1 . b2 . ….. 
 

G. Peramalan Kebutuhan Energi Elektrik 
Dengan meninjau secara umum pendekatan yang digunakan dalam 

menghitung kebutuhan energi, maka pemakai (konsumen) listrik 
dikelompokkan menjadi empat konsumen yaitu: 

1.  Konsumen Rumah Tangga, 
2.  Konsumen Komersil, 
3.  Konsumen Publik, 
4.  Konsumen lndustri. 
Algoritma perhitungan dari pendekatan yang digunakan untuk menyusun 

prakiraan kebutuhan energi pada masing-masing konsumen. 
 

1.  Sektor Rumah Tangga 
Pemikiran dasar pada metode ekonometri bahwa segala sesuatu 

yang nyata bergantung kepada segala sesuatu yang lain. Saling 
keterkaitan ini menyebabkan saling ketergantungan (mutual 
interdependence) antara variabel-variabel di dalam persamaan. 

Dalam hal ini diasumsi adanya elastisitas yang mempengaruhi nilai 
keterkaitan dimana kebutuhan listrik rumah tangga membutuhkan 
informasi kuantitatif tentang masa lain. Data masa lalu (historis) yang 
dibutuhkan ialah data listrik konsumsi rumah tangga, jumlah penduduk , 
pendapatan perkapita regional (PP) atau produk domestik regional bruto 
(PDRB) dan penyediaan daya (S) oleh perusahaan penyediaan daya 
(PLN). Oleh karena itu, maka untuk kebutuhan energi listrik rumah 
tangga ada elastisitas antara kebutuhan energi listrik rumah tangga 
dengan pendapatan perkapita dan kemampuan penyediaan daya. Hal ini 
bisa dinyatakan menurut persamaan 31. 

RT = aRT (PP) rpε  (S) rsε       (31) 
Dengan : 
εrp = Elastisitas rumah tangga terhadap pendapatan perkapita 
εrs  = Elastisitas rumah tangga terhadap kemampuan daya 
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aRT  = Konstanta 
Jika laju pertumbuhan pendapatan perkapita (ipp) dan laju 

pertumbuhan kemampuan penyediaan daya (is) diketahui maka laju 
pertumbahan kebutuhan energi listrik konsumen rumah tangga bisa 
dinyatakan dengan persamaan 32. 

irt = εrp . ipp + εrs . is      (32) 
Selanjutnya dapat dihitung kebutuhan energi listrik rumah tangga 

setiap tahun dengan persamaan eksponesial yaitu; 
RTn = RT0 (l +irt)n       (33) 

Dimana; 
RTn  = Kebutuhan energi listrik konsumen rumah tangga pada tahun 

ke-n (kWh) 
RT0 = konsumsi energi listrik rumah tangga ditahun awal pengamatan 

(kWh) 
irt  = Laju pertumbuhan kebutuhan listrik konsumen Rumah Tangga  
n = Tahun yang dilewati 

Untuk peramalan kebutuhan energi elektrik sektor rumah tangga 
dalam tulisan ini diterapkan dua model mikro peramalan dan model 
makro peramalan. 
 
a.  Model Mikro 

Kebutuhan energi elektrik sektor rumah tangga menurut model 
ini bisa dinyatakan dengan : 

RTn = 
s
pn  . Ern . Rrn   (kWh)  (34) 

Dengan : 
RTn = jumlah seluruh kebutuhan energi elektrik sektor 

rumah tangga pada tahun ke-n (Kwh) 
Pn = jumlah penduduk pada tahun ke-n (jiwa) 
Ern  = rasio elektrifikasi pada tahun ke-n 
Rrn  = pemakaian energi elektrik rata-rata tiap rumah 

tangga pada tahun ke-n (Kwh) 
Angka 5 dalam persamaan (24), menyatakan jumlah jiwa rata-

rata dalam tiap rumah, dan angka ini diambil sesuai dengan 
ketentuan dari PLN. 

Data jumlah penduduk dan pertumbuhannya setiap tahun dapat 
dinyatakan dengan rumus yang telah umum, yakni : 

Pn =P0 (1 + P)n      (35)  
Dengan : 
 Pn = jumlah penduduk pada tahun ke-n 
 Po = jumlah penduduk di tahun awal pengamatan  
 P  = laju rata-rata pertumbuahan penduduk tiap tahun  
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Silai p biasanya  didapat dari bio pusat statistik Daerah atau 
bisa diperoleh melalui perhitungan jiak data historis kependudukan 
daerah tersebut diketahui, yakni melalui rumus : 

Pada  k = V 
1−k

k

P
P  - 1 

Pk9 adalah laju pertumbuahan  penduduk pada tahun ke-k, dan 
p dapat dihitung dengan merata-ratakan pk 

Besarnya ratio elektrifikasi suatu daerah untuk beberapa tahun 
kedepan biasanya ditargetkan oleh PLN. Namun jika data tersebut 
tidak diperoleh, maka besarnya rasio elektrifikasi bisa dihitung 
dengan metoda kecenderungan gompertz. Formulasi matematik 
kurava gompertz dapat dituliskan sebagai berikut : 

ERn = K . a
nb       (36) 

Dengan  : 
K = 10 
A = konstanta yang besarnya = er/k pada tahun awal matan 
B = suatu konstanta yang besarnya diperoleh pada waktu n = 

nt, 
dengan nt adalah tahun yang pada saat itu besarnya er telah 

ditargetkan. 
Untuk memudahkan perhitungan, persamaan (36)dilinierkan 

menjadi : 

ln ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

K
ERn  = b n + ln(ln(a)) 

Apabila a telah didapat nt dan ERnt diketahui, dan k = 100 
Maka ER untuk tahun-tahun yang akan datang bisa 

diperkirakan. 
 Besarnya Rrn untuk tahun-tahun yang akan datang diperoleh 

melalui perhitungan regresi linier berdasarkan data historis tahun-
tahunh sebelumnya (minimal 5 tahun). 

 
b.  Model Makro 

Perhitungan dengan model ini membutuhkan data historis 
minimal selama 10 tahun. Data historis yang dibutuhkan untuk 
menghitung keutuhan energi sektor rumah tangga ini adalah : Data 
historis konsumsi energi elektrik sektor rumah tangga, data historis 
pendapatan perkapita regional atau prduk domestik regional bruto 
(PDRB), dan data historiskemampuan penyediaan daya oleh PLN 
(VA). 

Dalam hal ini dianggap ada elastisitas antara kebutuhan energi 
elektrik sektor rumah tangga (RT) dengan pendapatan perkapita 
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(Power Pack) dan kemampuan penyediaan daya PLN (S). hal ini 
bisa dinyatakan dengan cara kurva dinamis : 

RT = art. (PP) rpε  . S rsε  atau 
 In(RT) = In (art) + εrp. In (PP) + εrs. In(S) 
Dengan εrp dan εrs masing-masing adalah variabel bebas 

elastisitas RT terhadap p dan variabel bebas RT terhadap s, art = 
konstanta. Dengan menggunakan regresi linier majemuk maka εrp 
dan εrs bisa dicari. 

Selanjutnya jika laju pertumbuhan pendapatan perkapita (P) 
dan laju pertumbuhan kemampuan penyediaan daya PLN (s) 
diketahui maka laju pertumbuahn kebutuhan energi sektor rumah 
tangga (irt) bisa dinyatakan dengan : 

irt = εrp . pada + εrs . s     (37) 
Sehingga kebutuhan energi elektrik sektor rumah tangga setiap 

tahun dapat diperoleh melalui : 
RTn = RT0 (1 + irt)n     (38) 
Dengan RT0 adalah kebutuhan di taun awal pengamatan. 
 

2.  Sektor Komersil 
Untuk melakukan peramalan kebutuhan energi elektrik sektor 

komersil bisa ditempuh beberapa cara, salah satunya adalah dengan 
menganggap bahwa ada hubungan elastisitas antara kebutuhan energi 
sektor komersil (KO) dengan kebutuhan energi sektor rumah tangga 
(RT) 

Elastisitas KO terhadap RT (εkr)dalam tulisan ini dapat dinyatakan 
dengan : 

εkr = 

( )

( )ratarata
RT
RT

ratarata
ko
KO

−
Δ

−
Δ

 

Selanjutnya laju kebutuhan energi elektrik sektor komersil bisa 
dinyatakan dengan : 

Iko = εkr . irt       (39) 
Dan kebutuhan energi elektrik sektor komersil bisa dinyatakan 

dengan : 
KOn = kOn ( 1 + iko )n      (40) 
Dengan k0n adalah kebutuhan energi elektrik sektor komersil di 

tahun awal pengamatan. 
Prakiraan kebutuhan energi listrik konsumen komersil dengan 

mengasumsi bahwa ada hubungan elastisitas antara kebutuhan listrik 
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kosumen komersil dengan kebutuhan listrik konsumen rumah tangga 
hubungan demikian dinyatakan dalam perasamaan betikut: 

Ko = ako . (RT) krε        (41) 
Dengan : 
ako  = Konstanta 
RT = Konsumsi energi listrik Rumah Tangga 
εkr = Elastisitas Komersil terhadap Rumah Tangga 

Elastisitas dapat dihitung dengan regresi linear sederhana dan 
selanjutnya laju kebutuhan energi listrik konsumen komersil dinyatakan 
dengan 

iko = εkr . irt       (42) 
sehingga kebutuhan listrik konsumen komersil setiap tahun bisa 

dihitung menurut persamaan 43. 
Kon =  Ko0 (1+iko)      (43) 

Dimana; 
Kon = Kebutuhan energi listrik konsumen Komersil pada tahun ke-n 

(kWh) 
Koo = Konsumsi energi listrik Komersil di tahun awal pengamatan 

(kWh) 
iko = Laju pertumbuhan kebutuhan energi listrik konsumen Komersil 
n = Tahun yang dilewati 
 

3.  Sektor Publik 
Konsumen pada sektor ini adalah  semua konsumen yang tidak 

termasuk kelompok rumah tangga, komersil dan industri. Yang 
dimaksud dengan konsumen sektor ini adalah kantor-kantor pemerintah, 
rumah sakit, rumah-rumah ibadah, sekolah-sekolah, badan-badan sosial, 
sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah dan penerangan jalan. 

Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk meramalkan 
kebutuhan sektor ini. Dengan menganggap ada hubungan dan 
perbandingan yang tetap antara kebutuhan sektor publik (power pack) 
dengan sektor rumah tangga maka elastisitas antara kedua sektor ini bisa 
dinyatakan dengan : 

εkr = 

( )

( )ratarata
RT
RT

ratarata
PP
PP

−
Δ

−
Δ

 

Selanjutnya jika kita laju kebutuhan energi sektor rumah tangga di 
ketahui maka laju pertumbuhan sektor publik dapat dinyatakan sebagai : 

ipp = εpr . irt       (35) 
Dan kebutuhan energi elektrik sektor publik bisa dinyatakan dengan 

: 
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PPn = PP0 (1+ ipp)n      (44) 
Dengan pfo menyatakan kebutuhan energi elektrik sektor komersil 

di tahun awal pengamatan. 
Dengan mengasumsi ada hubungan antara kebutuhan konsumen 

publik dengan kebutuhan konsumen rumah tangga, maka elatisitas 
antara kedua konsumen (εpr) bisa dinyatakan : 

Pb = apb (RT) prε        (45) 
εpr atau koefisien elastisitas konsumen publik terhadap konsumen 

rumah tangga bisa dihitung dengan menggunakan persamaan regresi 
linear sederhana. Jika pertumbuhan kebutuhan listrik rumah tangga (irt) 
diketahui maka laju pertumbuhan energi listrik konsumen publik dapat 
dinyatakan seperti persamaan 46. 

ipb = εpr . irt       (46) 
Dan kebutuhan energi listrik konsumen publik setiap tahun bisa 

dihitung dengan : 
Pbn = Pb0 (1 + ipb)n      (47) 

dimana: 
Pbn  = Kebutuhan energi listrik konsumen Publik pada tahun ke-n 

(kWh)  
Pb0 = Konsumsi energi listrik Publik ditahun awal pengamatan (kWh) 
ipb  = Laju pertumbuhan kebutuhan energi listrik konsumen Publik  
n = Tahun yang dilewati 

 
4.  Sektor Industri 

Untuk menentukan kebutuhan energi listrik konsumen industri 
dalam hal ini didasarkan atas asumsi bahwa ada hubungan antara 
kebutuhan energi listrik industri dengan produk domestik regional bruto 
industri (PI) tersebut. Hubungan ini bisa dinyatakan dengan : 
In = aln (PI) ipε        (48) 

Dengan εip elastisitas konsumen industri terhadap PDRB industri. 
Jika pertumbuhan PDRB industri (ipi) diketahui, maka laju pertumbuhan 
energi listrik konsumen industri dapat dinyatakan dengan : 

Iin = εip . ipi       (49) 
Dan kebutuhan energi listrik konsumen industri untuk setiap tahun 

dapat dihitung dengan persamaan berikut : 
Inn = Ino (1 + iin)n      (50) 

Dimana : 
Inn = Kebutuhan energi listrik konsuzmen Industri pada tahun ke-n 

(kWh) 
Ino = Konsumsi energi listrik industri di awal tahun pengamatan 

(kWh) 
iin  = Laju pertumbuhan kebutuhan energi listrik konsumen Industri 
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n  = Tahun yang dilewati 
 
Untuk melakukan perhitungan kebutuhan energi elektrik sektor 

industri biasanya diawali dengan memisahkan kebutuhan dalam dua 
kelompok yakni kebutuhan yang telah tersambung dan kebutuhan baru 
karena adanya peralihan penyediaan energi sendiri di industri kepada 
penyediaan yang dikelola PLN. 

Dalam tulisan ini hnya dilakukan perhitungan kebutuhan 
berdasarkan data historis penyediaan energi oleh PLN. Hal ini dilakukan 
semata-mata untuk menyederhanakan perhitungan. 

Untuk menentukan kebutuhan energi sektor industri bisa dilakukan 
dengan beberapa cara. Dalam tulisan ini didasarkan atas anggapan 
bahwa ada hubungan antara kebutuhan energi elektrik sektor industri 
dengan PDRB sektor industri , yang dinyatakan dengan :  

IN = alp .(IP) Ipb

      (51) 
 
Dengan : 
 IN  = kebutuhan energi elektrik sektor industri (kWh) 
 aip = konstanta 
 PI = PDRB sektor industri (rupiah) 
 bip = variable bebas elastisitas in terhadap pi 
Persamaan diatas dilinierkan menjadi : 
 ln (lN) = ln adalahlp + blp (PI) 
Dengan menggunakan metoda regresi linier sederhana maka nilai 

bip bisa didapat. Selanjutnya jika pertumbuhan PDRB industri (ipi) 
diketahui, maka laju pertumbuahan energi elektrik sektor industri (iln) 
dapat dinyatakan dengan : 

 iln = bip . ipl       (52) 
Dan kebutuhan energi elektrik sektor industri setiap tahun bisa 

dinyatakan dengan : 
 INn = INo ( 1 + iln )   (kWh)   (53) 
Dengan Ino adalah kebutuhan energi elektrik sektor industri di 

tahun awal pengamatan. 
 

5.  Kebutuhan Energi Elektrik Total 
Kebutuhan energi elektrik total (TOT) disa diperoleh dengan 

menjumlahkan kebutuhan keempat sektor : 
TOT = RT + KO + PP + IN  (kWh)   (54) 
Dan jika laju pertumbuahan kebutuhan energi elektrik total 

dianggap konstan, maka laju rata-ratanya adalah : 
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itot = n
TOT
TOT 1

0

1 −       (55) 

Dengan TOTn dan TOTo masing-masing menyatakan kebutuhan 
energi elektrik  total tahun ke-n dan kebutuhan energi elektrik total di 
tahuhn awal pengamatan. 

 
6.  Peramalan Beban 

Setelah peramalan kebutuhan energi elektrik dilakukan dan aju 
pertumbuhannya dperoleh, maka langkah selanjutnya adalah 
meramalkan kondisi beban untuk beberapa tahun kedepan. Untuk 
meramalkan kondisi beban imasa yang akan datang bisa digunakan 
beberapa cara. Cara yang dignakan dalam tulisan ini adalah dengan 
mencari hubungan antara laju pertumbuhna penggunaan energi 
elektrik dengan laju pertumbuhan beban. 

Laju pertumbuhan kebutuhan energi elektrik mempunyai harga 
yang sama dengan pertumbuhan energi rata-rata, dengan demikian 
jika laju pertumbuan kebutuhan energi elektrik diketahui maka laju 
pertumbuhan beban rata-rata juga diketahui. Peramalan beban yang 
terpenting adalah peramalan beban puncak pada kurva beban, baik 
pada kurva beban harian, mingguan, bulanan dan seterusnya. 

Hubungan antar beban puncak (BP) dan beban rata-rata (BR) 
bisa dinyatakan dengan : 

LF(n) = ( )
( )nBR
nBP       (56) 

Dengan LF = menyatakan beban puncak dan n adalah tahun 
pengamatan pada kenyataan harga LF tidaklah konstan dari tahun 
ke tahun karena berubah-ubahnya bentuk kurva bebannya. Dalam 
hal ini PLN telah mentargetkan besarnya faktor beban untuk 
beberapa tahun yang akan datang. Apabila pertumbuhan faktor 
beban rata-rata tiap tauhn (mulai dari tahun awal perhitungan 
sampai tahun yang pada saat itu besarnya faktor beban telah 
ditargetkan) bisa dinyatakan dengan suatu formulasi matemasik, 
maka kondisi beban puncak tiap tahunpun bisa diramalkan. Jika 
faktor beban setiap tahun bisa dinyatakan dengan rumus berikut : 

LF(n) = LF(O) . na)1( +  
Dengan  
LF(n) = Faktor beban pada tahun a, dimana pada tahun tersebut 

besarnya       faktor beban telah ditargetkan. 
LF(O) = Faktor beban diawal pengamatan 
α     = Laju pertumbuhan faktor beban rata-rata mulai dari 

tahun awal pengamatan sampai pada tahun n. 
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Besarnya beban puncak setiap tahun dan laju pertumbuhan 
bisanya bisa ditentukan jika persamaan beban rata-rata tiap tahun 
telah diperoleh. Karena pertumbuhan beban rata-ratapersis sama 
dengan pertumbuhan kebutuhan energi elektrik, maka beban rata-
rata tiap tahun bisa dinyatakan denga persamaan : 

BR(n) = BR(O) ni)1( +    
Dengan i menyatakan petumbuhan beban rata-rata tiap tahun 

atau pertumbuhan kebutuhan energi elektrik rata-rata tiap tahun. 
  

H.  Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik 
1.  Umum 

Prakiraan pada dasarnya ialah menduga lebih awal mengenai 
peristiwa atau keadaan diwaktu yang akan datang. Dalam kegiatan 
perencanaan, prakiraan merupakan kegiatan mula dari  suatu proses 
perencanaan tersebut. 

Prakiraan dibidang tenaga listrik menduga suatu kebutuhan energi 
listrik (Watt jam) dan beban tenaga listrik (Watt). Hasil prakiraan ini 
dipergunakan untuk membuat rencana kebutuhan maupun 
pengembangan penyediaan tenaga listrik setiap saat secara cukup dan 
baik serta terus menerus. 

Dalam hal ini perlu disadari bahwa semakin jauh jangka waktu ke 
depan maka semakin sulit dan semakin ketidak pastian, tidak tentunya 
kejadian atau peristiwa terutama bila hal tersebut akan dinyatakan dalam 
angka-angka. Karena itu cara apapun (metode) yang digunakan hanya 
akan dapat memberikan suatu nilai perkiraan. 

Bagi negara-negara yang sedang berkembang dan sedang giat-
giatnya membangun, maka pertumbuhan tenaga listrik, jelas akan besar 
dan cepat, sehingga perolehan prakiraan yang baik dan cepat, yaitu yang 
mendekati kebutuhan yang sebenarnya serta dapat disajikan sesuai 
waktu yang diperlukan. Akan sangat membantu dalam proses 
perencanaan. Sebagaimana yang diharapkan, bahwa berkembangnya 
beban listrik di suatu daerah sangat tergantung pada penduduk dan 
perkembangannya, indikator ekonomi dan data demografi di daerah 
tertentu tersebut. 

 
2.  Metodologi Perkiraan 

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung 
prakiraan beban antara lain yaitu metode analitis, ekonometri dan 
gabungan. Setelah pemilihan metode lalu dilakukan pembuatan model 
yang akan mempresentasikan data dan informasi menjadi suatu fungsi 
matematis untuk menghitung proyeksi kebutuhan daya listrik. Dalam hal 
ini pendekatan yang digunakan dalam menghitung kebutuhan listrik 
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adalah dengan model yang meninjau secara umum (makro) dengan 
menyederhanakan variabel yang mempengaruhi penjualan energi listrik. 
Korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain merupakan 
informasi kuantitatif dengan menerapkan tiga konsdisi sebagai berikut 
ini : 
a. Tersedia informasi tentang masa lalu (historis), 
b. Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data 

numerik, 
c. Dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus 

berlanjut di masa mendatang. 
Kondisi terakhir ini dikenal sebagai asumsi berkesinambungan 

(assumption of continuity). 
 

a.  Metode Analisis 
Metode ini dibangun berdasarkan data dari analisa penggunaan 

akhir tenaga listrik pada setiap konsumen pemakai. perolehan data 
merupakan hasil survei ke lapangan. Pada umumnya data 
diperlukan ialah data yang memberi gambaran penggunaan 
peralatan listrik di masyarakat atau kemampuan masyarakat 
membeli peralatan listrik. 

Keuntungan metode ini ialah hasil prakiraan merupakan hasil 
simulasi dari penggunaan tenaga listrik dimasyarakat, sederhana 
dan mengurangi masalah validitas parameter model. Dan sebeliknya 
metode ini tidak tanggap terhadap perubahan parameter ekonomi, 
sebagai contoh pengaruh kenaikkan tarif listrik, pendapatan (PDRB) 
dan sebagainya. 

 
b.  Metode Ekonometri 

Suatu metode yang dibangun dengan mengikuti idikator-
indikator ekonomi. Prakiraan beban ini didasarkan adanya 
hubungan antara penjualan energi listrik dan beban puncak dengan 
beberapa variabel ekonomi seperti pendapatan (Produk Domestik 
regional Bruto), harga dan penggunaan peralatan listrik. Saling 
ketergantungan ini dapat di tulis secara matematis sebagai berikut; 

Penjualan atau beban puncak = f(pendapatan, harga dan 
penggunaan peralatan listrik) 

Metode ekonometri ini cocok diterapkan untuk suatu kasus, 
misalnya hanya berlaku untuk suatu daerah atau wilayah. 

 
c.  Metode Gabungan 

Metode gabungan merupakan gabungan dan metode analitis 
dan ekonometri. Metode dikembangkan berdasarkan keadaan sosio 
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ekonomi dan penggunaan akhir tenaga listrik disuatu daerah atau 
wilayah. 

 
d.  Elastisitas 

Jika suatu fungsi dinyatakan sebagai berikut; 
y = f (x)       (57) 
Persamaan 57 memiliki elastisitas yang menunjukan besar 

perubahan y akibat terjadi perubahan satu unit x. Perubahan dalam 
x merupakan suatu pertambahan dari x, ini dinyatakan oleh Δx. Dan 
juga y dalam Δy. Dan persamaan 57 dapat ditulis elastisitas y 
terhadap x adalah: 

εyx = 
x

x
y

y

Δ

Δ

      (58) 

dalam hal ini Δy/y adalah rata-rata pertumbuhan dalam y, 
begitu juga Δx/x. jika Δx menuju  ke 0 (Δx—0) maka menurut G.F. 
Leibniz; 

Lim Δy/Δx = dy/dx 
Δx – 0  
Dari persamaan 58  εyx = Δy/Δx . x/y 
atau 
εyx = dy/dx . x/y      (59) 
sebagai contoh, 
jika y = f(x) = axb maka elastisitas y terhadap x adalah b atau 

εyx = b. 
Untuk sebuah persamaan yang mempunyai lebih dan satu 

variabel bebas, fungsinya dapat dinyatakan: 
y = a x1

b1 x2
b2      (60) 

dimana : 
y  = variabel tidak bebas 
x1,2 = variabel bebas  
a  = konstanta 
b1 =  elastisitas y terhadap x1 
b2  = elastisitas y terhadap x2 
 

I. METODA RAMALAN BEBAN SECARA SEKTORAL 
1.  Umum  

Yang dimaksud dengan peramalan beban adalah suatu perkiraan 
besarnya beban listrik diwaktu yang akan datang dengan melihat 
kecenderungan peningkatan beban listrik pada tahun-tahun sebelumnya. 
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Dalam hal ini peramalan beban listrik pada masa yang akan datang 
sangat dibutuhkan untuk suatu analisa pengembangan / penambahan 
kapasitas pembangkit, sistem transmisi dan distribusi bagi pelayanan 
pada konsumen. Untuk meramalkan beban suatu sistem tenaga listrik, 
terlebih dahulu harus ditentukan karakteristik / kecenderungan dan 
pertumbuhan beban sistem tenaga listrik tersebut. 

Karakteristik ini didapat dengan menghubungkan kebutuhan energi 
listrik pertahun atau beban tersambung maupun jumlah langganan pada 
tahun sebelumnya dan sistem tenaga yang ditinjau. Pada umumnya 
kebutuhan energi listrik bagi negara-negara yang sedang berkembang 
mempunyai kecenderungan peningkatan pemakaian yang sangat tinggi. 
Pertumbuhan beban listrik tidaklah berdiri sendiri, tetapi ditunjang oleh 
pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan lain-lain. 

peramalan dalam studi ini dilakukan dengan metoda meramal secara 
sektoral, yaitu membagi beban menjadi empat sektor beban, sektor 
Rumah Tangga, Komersil, Industri dan Fasilitas Umum dengan 
mengamati pertumbuhan setiap sektor beban tersebut. 

 
2.  Penggambaran Kurva 

Didalam praktek sering kita menjumpai suatu hubungan antara dua 
buah variabel, sebagai contoh : 

- penjualan tumbuh karena daya beli masyarakat meningkat. 
- pendapatan nasional meningkat karena investasi meningkat. 
Seringkali hubungan antara kedua variabel ini dinyatakan dengan 

suatu persamaan matematik. Untuk menentukan persamaan matematik 
itu langkah pertama adalah mengumpulkan data yang menunjukkan 
hubungan antara dua variabel itu misalnya kedua variabel itu disebut X1 
dan Y1 ; X2 dan Y2 dan seterusnya. Selanjutnya titik-titik itu (X1 , Y1) 
dan (X2,Y2)….. (Xn,Yn) digambarkan pada sebuah susunan salib 
sumbu. Kumpulan titik ini dinamakan diagram penyebaran Dari diagram 
penyebaran ini umumnya dapat dibuat suatu kurva pendekatan. 

   
 (a). Linier     (b). Non linier 

Gambar 159.  
Kurva Pendekatan 
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Kurva pendekatan dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu, 
kurva yang linier (garis lurus) dan kurva non linier (tidak lurus), seperti 
diperlihatkan pada gambar 159 diatas. 

 
3.  Kurva S 

Perkembangan beban pada suatu daerah membentuk pola tertentu 
yang disebut kurva S, seperti terlihat pada gambar 4.2. Dari gambar 
terlihat bahwa kurva perkembangan beban pada daerah yang sedang 
berkembang dapat didekati dengan bentuk 1inier atau eksponensial. 
Karena Kota Palembang dan kota-kota lainnya di Indonesia  sedang 
dalam proses perkembangan, maka bentuk persamaan linier atau 
eksponensial dapat dipakai dalam meramalkan besarnya kebutuhan akan 
tenaga listrik di Kota Palembang. Cara ini digunakan dalam studi ini. 

 

 
 

Gambar 160.  
Pola Perkembangan Beban Listrik Pada Suatu Daerah, Kurva S 

 
4.  Analisis Kecenderungan (Trend) 

Analisa trend adalah cara mempelajari tata laku dari suatu objek 
dalam sederetan waktu, atau proses diwaktu yang lalu dan sekarang, 
kemudian membuat model matematiknya, sehingga tata laku yang akan 
datang dapat diketahui dari sekarang. Pendekatan yang mengikuti 
analisa trend dilakukan dengan pemasukan fungsi matematik kontiniu 
kedalam data aktual, untuk mendapatkan kesalahan terkecil. 

 
a.  Metode Kuadrat Terkecil Untuk Menentukan Trend 

Seperti kita ketahui trend linier dapat ditulis sebagai persamaan 
garis lurus  

Y = a + bx 
Dimana : 
Y = Variabel yang diramalkan. 
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x = Variabel waktu. 
a dan b = bilangan konstan 

Garis lurus yang dicari adalah garis lurus yang mendekati 
titik-titik dari data historis. Untuk mencari garis lurus tersebut kita 
perlu mencari besaran harga a dan b, besaran tersebut merupakan 
nilai konstan yang tidak berubah-ubah didalam penganalisaan yang 
dilakukan. Artinya bila diperoleh nilai atau besaran a dan b, maka 
untuk setiap nilai x atau variabel akan dapat ditentukan / diperoleh 
besaran Y atau variabel yang dicari untuk nilai X tersebut. 

Terdapat beberapa teknik dan metoda yang dapat dipergunakan 
untuk mencari atau meramalkan nilai a dan b dalam hubungan 
fungsional dari persamaan Y = a + bx, pada prinsipnya teknik dan 
metoda yang ada mendasarkan proses analisanya pada usaha untuk 
rnendapatkan suatu garis lurus yang tepat melalui atau mendekati 
titik-titik yang berserakan (scatter) dari data observasi. Garis 
tersebut dinyatakan sebagai berikut : 

Ŷ = a + bx       (61) 
Kesalahan ramalan yang terdapat adalah : 
ei = Yi - Ŷ        (62) 
sedangkan penyimpangan atau deviasi ramalan adalah : 
d = Yi - Y         (63) 
Dalam hal ini Y adalah nilal yang diramalkan, x adalah 

Variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas, e adalah nilai 
kesalahan ramalan, dan d adalah penyimpangan atau deviasi, Y 
adalah nilai observasi dan Y adalah rata-rata dari nilai observasi, 
selisih nilai ramalan dan nilai observasi rata-rata adalah : Y-Y yang 
merupakan besaran yang ditunjukkan atau diterangkan dengan 
terdapatnya garis yang melalui atau mendekati titik dari data 
observasi. 

Seperti yang telah diuraikan diatas usaha yang dilakukan untuk 
mendapatkan garis yang tepat untuk ramalan adalah 
meminimalisasikan kesalahan ramalan. Kesalahan ramalan 
diminimalisasikan dengan cara mengambil turunan parsial atau 
partial derivative dan jumlah kesalahan ramalan, dan kemudian 
menyamakannya dengan nol. Proses pengerjaannya adalah sebagai 
berikut : 

( )∑∑ −=
22

îii YYe       (64) 
dimana dari persamaan (4.1) diketahui. Y = a + bx, sehingga 

dengan pensubstitusian diperoleh : 
( )∑∑ −−= 22

iii bxaYe      (65) 
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( ) ( )∑∑ =−−−=
∂

02
2

ii
i bxaY

a
e

    (66) 

( ) ( )∑∑ =−−−=
∂

02
2

iii
i bxaYx

b
e

   (67) 

Dari persamaan (4.6) dan (4.7) dapat diperoleh hasil persamaan 
dibawah ini, yang merupakan formula umum dari teknik dan 
metoda yang disebut kuadrat terkecil (lest square). Kedua 
persamaan tersebut adalah : 

∑∑ += ii xbnaY      (68) 

∑∑∑ += 2
iiii xbxaYx      (69) 

Nilai-ni1ai a dan b dapat diperoleh dengan pemecahan secara 
simultan dari kedua persamaan (4.8) dan (4.9) nilai a dan b dapat 
diperoleh : 

n
x

b
n

y
a ii ∑∑ −=      (70) 

Atau: 
xbya −=         

Dan: 

( )∑ ∑
∑ ∑ ∑

−

−
= 22

ii

iiii

xxn

yxyxn
b      (71) 

atau:  

∑ ∑
∑ ∑

−

−
=

ii

iii

yxx
yxyxn

b
2

     (72) 

Metode ini dipakai dalam meramalkan pertumbuhan jumlah 
langganan, beban tersambung dimasa yang akan datang. 

 
b.  Trend Eksponensial 

Trend eksponensial adalah menggambarkan tingkat 
pertumbuhan yang bertambah dengan cepat sekali, bentuk 
persamaan adalah sebagat berikut : 

Y = abx 
Ada beberapa jenis trend yang tidak linier akan tetapi dapat 

dibuat linier, dengan jalan melakukan transformasi (perubahan 
bentuk), seperti dalam membuat ramalan jumlah penduduk 
,konsumsi energi listrik, faktor beban dan lain-lain. 

Dalam studi ini dilakukan peramalan dengan persamaan :  
( )nn pp α+= 10       (73) 
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Dimana : 
Pn = data tahun terakhir.. 
P0 = Data pada tahun permulaan. 
α = tingkat kenaikan/pertumbuhan. 
n = jumlah interval tahun. 
Rumus tersebut pada hakekatnya sama dengan rumus Y = abX. 

untuk: Y = Pn ; a = Po  ; b = (1 + α) dan x = n. 
Untuk mengadakan ramalan di tahun yang akan datang maka 

rumus ; Pn = Po (1 + α )n dapat diubah menjadi : 

1
0

−= n n

p
pα        (74) 

Rumus ini adalah rumus rata-rata ukur (geometric mean). 
Trend eksponensial pada studi ini digunakan untuk meramalkan 
jumlah penduduk, GDP, konsumsi energi listrik, faktor beban 
dimana perkembangannya secara geometris (berkembang dengan 
cepat). 

 
c.  Trend Gompertz 

Trend ini biasanya digunakan untuk mewakili data yang 
menggambarkan perkembangan / pertumbuhan yang mula-mula 
tumbuh dengan cepat sekali akan tetapi lambat laun agak lambat, 
kecepatan pertumbuhannya makin berkurang sampai tercapai suatu 
titik jenuh (saturation point). 

Rumusnya adalah : 
xcbay ×=  

atau 
log Y = log a + (log b)(c)x 

Bentuk kurvanya sebagai berikut : 
 

 
 

Gambar 161. 
Kurva Trend Gompertz 
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dimana : 
a = menunjukkan harga batas atau asimtot. 
b = menunjukkan rasio yang konstan. 
c = menunjukkan tingkat pertumbuhan.  
Sebelum titik B, tingkat pertumbuhan terjadi cepat sekali 

setelah titik B, tingkat kenaikan tersebut berangsur-angsur menurun 
ketika mendekati nilai a. 

Bilangan konstanta a,b, dan c dapat dicari dengan cara 
menggunakan seperti trend yang dirubah, yaitu dengan memilih 
beberapa titik. Trend Gompertz ini sangat cocok di terapkan dalam 
meramalkan Rasio Elektrifikasi dimasa yang akan datang, karena 
rasio elektrifikasi berkembang sangat cepat sekali pada saat 
sekarang, dan akan mencapai suatu harga kejenuhan di waktu yang 
akan datang. 

 
 

J.  DEFINISI DAN ISTILAH 
1. Beban Tersambung 

Adalah jumlah daya dalam kilowatt (kW) dari semua lampu penerangan 
dan peralatan pelanggan : 

 
2. Permintaan Maksimal adalah beban maksimal yang dipakai oleh 

pelanggan pada setiap/suatu waktu. Jika semua lampu penerangan serta 
semua peralatan yang ada pada semua pelanggan dinyalakan/dihidupkan 
secara bersama-sama maka kebutuhan maksimal akan sama dengan 
beban tersambung. 

Tetapi biasanya kebutuhan maksimal yang sesungguhnya lebih 
kecil dari beban tersambung, karena semua lampu-penerangan dan 
peralatan termaksud tidak pernah dihidupkan/dinyalakan secara 
bersamaan. 

Kebutuhan maksimal suatu stasiun pembangkit adalah beban 
maksimal pada stasiun pembangkit pada suatu periode tertentu. 

Faktor Kebutuhan/Permintaan (Demand Factor) 

Faktor Permintaan = 
malbebanmaksi

altaanmaksimper min    (75) 

 
3. Kurva Beban  

Kurva Beban adalah grafik/kurva yang menunjukkan hubungan 
antara beban (kW) dan waktu (jam). 

Ada bermacam-macam bentuk kurva beban: 



ANALISIS  PERAMALAN  BEBAN  DAN  KEBUTHAN  ENERGI  LISTRIK                                                                                            233 

DAMAN  SUSWANTO  :  SISTEM  DISTRIBUSI  TENAGA  LISTRIK                                                                                             

Kalau kurva itu diplot untuk selama 24 jam atau selama satu hari 
maka disebut kurva-beban-harian, kalau untuk selama satu tahun (8760 
jam) mak disebut kurva-beban-tahunan. 

Daerah dibawah kurva beban merupakan energi yang 
dibangkitkan/dihasilkan dalam jangka waktu yang dimaksud. 

Luas daerah dibawah kurva beban dibagi jumlah waklu yang 
borsangkutan akan menghasilkan beban rata pada stasiun pembangkit. 
Kurva Beban memberikan informasi lengkap tentang beban yang akan 
datang dan dapat pula rnembantu untuk menentukan kapasitas terpasang 
dari stasiun pembangkit. 

Kurva beban juga dapat membantu untuk membuat estimasi 
mengenai “biaya-pembangkit” serta untuk menentukan skedul operasi, 
yaitu untuk mengatur ”giliran” kapan kita hidupkan dari beberapa 
pembangkit tenaga. 

 

 
 

Gambar 162.  
Kurva Beban 

4. Faktor Beban  
Faktor beban adalah perbandingan / ratio antara beban rata-rata dan 

permintaan maksimal. Faktor beban memegang peranan penting dalam 
biaya. Pembangkit tenaga per unit penbangkit tenaga. 

Makin tinggi faktor beban makin rendah biaya-pembangkit per unit 
alat untuk permintaan (demand) maksimal yang sama. 

 
5. Pembangkit-tenaga beban-pokok dan Pembangkit-tenaga beban-

terbesar 
Pembangkit tenaga bekerja pada faktor-beban yang berbeda-beda. 
Pembangkit yang mensuplai beban-pokok (base load) disebut 

pembangkit beban pokok  
Pembangkit-beban-pokok bekerja sepanjang tahun, berkapasitas 

besar dan bekerja dengan faktor beban yang tinggi, bekerja sangat 
efisien. Biaya tetap dan biaya semi-tetapnya untuk pembangkit ini 
biasanya tinggi. 
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Dalam periode-waktu yang relati kecil dalam satu tahun dan bekerja 
pada faktor beban yang rendah. 

Pembangkit ini harus mampu start dengan cepat.  
Stasiun pembangkit tenaga-air dan tenaga nuklir biasanya 

diklasifikasikan sebagai pembangkit Beban-Pokok. 
Stasiun pembangkit tenaga-panas biasanya merupakan pembangkit 

tenaga-menengah, artinya bisa merupakan pembangkit yang bisa 
melayani Beban-Pokok ataupun Beban-Terbesar. 

Sedangkan pembangkit tenaga diesel merupakan pembangkit tenaga 
Beban-Terbesar.  

Sistim operasi-kerja beberapa pembangkit serta koordinasi 
pembangkit tenaga-listrik  akan dapat menghasilkan penghematan biaya 
yang sangat berarti jika dibandingkan dengan pembangkit tenaga-listrik 
dari satu unit besar, dengan syarat bahwa bebannya sama. 

 
6. Faktor Kapasitas Sistim-Pembangkit 

Faktor kapasitas adalah pembanding/ratio dari Energi Aktual yang 
dlihasilkan (kWh) kilowatt-jam dengan Energi Maksimal yang mungkin 
dapat dihasilkan oleh pembangkit selama periode waktu yang sama. 

Faktor Kapasitas Pembangkit =
tC

E
×

     (76) 

Dimana : 
E = energi yang dihasilkan (kWh) dalam suatu periode tertentu 
C = kapasitas pembangkit (kW) 
t  = Total jam dalam periode waktu tersebut. 

 
7. Faktor Penggunaan Pembangkit 

Faktor Penggunaan Pembangkit adalah perbandingan/ratio energi 
yang dihasilkan pada periode waktu tertentu dengan enargi maksimal 
yang mungkin dapat dihasilkan selama jam operasi aktual dari 
pembangkit. 

 
8. Faktor Diversitas 

Faktor diversitas adalah perbandingan/ratio antara Jumlah 
Permintaan Maksimal dengan Permintaan Maksimal secara simultan dari 
sutau sistim. 

Biasanya Permintaan-permintaan Maksimal dari bermacam-macam 
pelanggan tidak timbul bersamaan dan Permintaan Maksimal secara 
Simultan lebih kecil dari Total Permintaan Maksimalnya. 

Stasiun Pembangkit harus mampu mensuplai Permintaan Maksimal 
Simultan. 
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Tabel 16. 
Faktor Permintaan untuk beberapa tipe Pelanggan 

 
Tipe Pelanggan Faktor permintaan 

Penerangan          : - sampai1/4 kW 
(Tahanan)              -1/2 sampai1/4 kW 
                               - lebih dari 1 kW 
Penerangan          : - sekolah-sekolah, hotel 
(komersial)            - industri kecil, teater 
                               - instaurant, kantor, toko 
Pelayanan tenaga : - sampai 10 HP 
(umum)                  - 10 sampai 20 HP 
             - 20 sampai 100 HP 
             - diatas 100 HP 
 

1.00 
0.60 
0.50 
0.55 
0.65 
0.70 
0.75 
0.65 
0.55 
0.50 

 

Tabel 17.  
Faktor Diversitas 

 

Tipe Pelanggan 
Faktor Diversitas 

Penerangan 
(rumah) 

Penerangan 
(komersil) 

Pelayanan tenaga 
(umum) 

Antar sub-stasiun 
Antar pengumpan (feeder) 
Antar transformator 
Antar pelanggan 

1.1 
1.2 
1.3 
1.5 

1.1 
1.2 
1.3 
1.5 

1.1 
1.2 
1.3 
1.5 

 

9. Kurva Waktu Beban (Kurva Durasi-Beban) 
Kurva waktu-beban menunjukkan urutan besarnya beban dan lama 

waktu pengaruh beban dari beban terbesar sampai yang terkecil selama 
24 jam, jadi merupakan grafik yang menurun. 

Tetapi grafik ini diambilkan grafik-chronologis yaitu grafik yang 
menunjukkan beban-beban dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi, 
menurut kenyataannya. (grafik 163) 

Kalau dari grafik-chronologis kita urutkan dari beban terbesar, 
sesuai dengan lamanya beban itu bekerja, sampai yang terkecil, maka 
grafik yang kita peroleh diramalka Kurva Waktu-Beban atau Kurva 
Durasi-Beban. 

Luas dibawah garis pada Grafik Chronologis dan Grafik Durasi 
tentunya sama dan menggambarkan jumlah energi selama 24 jam yang 
dihasilka oleh pembangkit. 

Kurva Durasi-Beban membantu kita untuk memilih/mengopersikan 
genset secara ekonomis. Untuk memilih beban pokok (beban-dasar) dan 
beban terbesar (peak load) menjadi lebih mudah. 
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Gambar 163.  
Grafik Chronologis dan Grafik Durasi 

 
10.  Pembagian Beban-Ekonomis antara Stasiun-stasiun 

Pembangkit dengan Beban-Pokok dan Beban-Terbesar (Peak Load) 
Misalkan suatu stasiun-pembangkit mempunyai Kurva-Durasi-

Beban seperti gambar 164 dibawah ini. 
 

  
Gambar 164. 

Kurva-Durasi-Beban  
 
Misalkan : 
C1 = biaya tahunan dari pembangkit beban-pokok 
C2 = biaya-tahunan dari pembangkit beban-terbesar 
C1 = R1 . kW + P1 . kWh 
C2 = R2 . kW + P2 . kWh 
 
M1  = Beban terbesar dari pembangkit Beban-Pokok 
M2  = Beban Terbesar dari pembangkit Beban Terbesar = M – M1 
E2 = Jumlah unit (kWh)yang dibangkitkan oleh pembangkit Beban-

Teratas = E – E1 
C1 = R1 . M1 + P1 . E1 

Beban itu di suply oleh 
pembangkit beban pokok dan 
pembangkit  beban terbesar 
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C2 = R2 (M – M1) + P2 (E – E1) 
C = Biaya Total Tahunan operasi sistem secara keseluruhan 
C = C1 + C2 
 = R1 . M1 + P1 . E1 + R2 (M – M1) + P2 (E – E1) 
Biaya nominalnya akan menjadi sebagai berikut : 

0
1

=
dM
dC  

1
12.2.

1
11

dM
dEPR

dM
dEPR +=  

( )jam
PP
RR

dM
dE

1.2
2.1

1
=  

E1 jumlah unit yang dibngkitkn oleh pembangkit beban-pokok 
digambarkan sebagai luas dibawah garis AB. 
dE1 = luas yang diarsir ABCD 
 = dM1 x AB 

Jadi AB = 
2.1
2.1

1
1

PP
RR

dM
dE

=       (77) 

Ini menunjukkan bahwa untuk pembagian yang ekonomis, pembangkit 
beban terbesar harus beroperaswi selama : 

tahunjam
PP
RR /

1.2
2.1  

 
Beban dapat dibeda-bedakan sebagai berikut : 
1. Beban untuk perumahan 

Beban untuk perumahan termasuk didilamnya penerngan rumah 
tangga listrik untuk alat—alat dn perlengkapan rumah tangga  
(radio, televisi, pompa air, alat pemanas air, kulkas, frezer, alat 
penanak nasi dan lain-lain). 

 
2. Beban untuk perdagangan 

Beban untuk perdagangan diantaranya penerangan untuk toko, 
kantor, dagang, adpertensi, alat-alat untuk toko, restaurant dan lain-
lain. 

3. Beban untuk industri 
Bebanindustri adalah semua beban yang digunakan pada industri 
kecil, sedang maupun besar. 

 
4. Beban untuk pelayanan kota 

Beban untuk pelayanaan kota terdiri dari penerangan jalan-
jalan,tenaga listrik yang digunakan untuk air bersih dan drainase 
kota. 
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5. Beban untuk keperluan irigasi 
Beban untuk irigasi adalah tenaga yang diperlukan untuk pompa-
pompaair irigasi. 

6. Beban untuk keperluan transportasi 
Beban untuk transportasi adalah tenaga yang digunakan pada trem 
listrik bus-troli (bus listrik) dan Kereta listrik. 
 

K.  BIAYA ENERGI LISTRIK 
Biaya total energi listrik yang dibangkitkan oleh stasiun pembangkit 

terdiri dari : 
1. Biaya Tetap 

a. Biaya Modal, terdiri dari : 
1. Harga Tanah 
2. Harga Bangunan 
3. Harga Peralatan 
4. Biaya Instalasi 
5. Biaya Perencanaan dan Disain 

 
b. Biaya Modal Sistem Distribusi Primer yang terdiri dari :  

1. Biaya Sub-Stasiun,  
2. Biaya Jaringan Transmisi dan lain-lain. 
3. Bunga Modal, Asuransi, Pajak 
4. Biaya Pengelolaan dan pemeliharaan 
5 Biaya Depresiasi (Penyusutan) 
Tiap-tiap tahun selama umur ekonomis pembangkit untuk 

mengganti penyusutan mesin-mesin karena operasi dan umurnya, karena 
rusak dan aus. 

Biaya depresiasi yang dikumpulkan tiap-tiap tahun membantu 
lancarnya pelaksanaan penggantian suku cadang dan perbaikan mesin. 

Ada beberapa metode untuk menghitungbiaya depresiasi per tahun. 
a. Metode Garis-Lurus (Straight Line) 
b. Metode Pengumpulan-Biaya (Sinking Fund) 
 

1). Metode Garis Lurus 
Menurut metoda ini depresiasi dianggap menurun menurut 

garis lurus. 

Depresiasi Tahunan A = 
n
SP.     (78) 

Dimana,  
P = Biaya Modal Pembangkit 
S = Nilai Sisa (Salvage Value) 
n = Umur Ekonomis Pembangkit 
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        (a)        (b) 

Gambar 165. 
Grafik Metode Garis Lurus dan Metode Pengumpulan Biaya 

 
Tiap bunga modal yang dikumpulkan untuk depresiasi  

dinyatakan sebagai penghasilan. 
 

2). Metoda Pengumpulan-Biaya (Sinking Fund) 
Dalam metoda ini Biaya-Tahunan yang disisihkan untuk 

Depresiasi, disamping dari biaya-instalasi pembangkit secara 
keseluruhan, masih ditambahkan (“dikumpulkan”) biya dari 
bung-modal dari seluruh biaya pembangkit termaksud. 

Depresiasi tahunan akan menjadi sebagai berikut ; 

  A = ( )
( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−+ 11
. nr

rSP    (79) 

Dimana : 
r  = suku bunga majemuk 
P  = Biaya modal pembangkit 
S  = Nilai Sisa 
n  =  umur ekonomis alat 
A  = Depresiasi Tahunan 
Depresiasi Tahunan setelah 1 tahun 
 = A + A.r 
 = A ( 1 + r ) 
Depresiasi Tahunan setelah 2 tahun 
 = [A (1+r)] + [A (1 + r) x r] 
 = A (1 + r)2 

Besarnya A yang disisihkan sesudah 1 tahun akan 
memperoleh bunga untuk (n-1) tahun. 

Jadi, jumlah A yang diperoleh bersama-sama dengan 
bunga yang “dikumpulkan” adalah harus sama dengan (P-S). 
Pada tahun ke-n akan menjadi : 
(P-S) = A+A (1+r) + (1+r)2 ……..+ A (1+r)n.1 
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(P-S) = A[1+(1+r)+(1+r)2 ……….+(1+r)n.1] 
 Ringkasan dari persamaan tersebut : 
r(P.S) = A[(1+r)n-1] 

A = ( )
( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−+ 11
. nr

rSP      (80) 

 
2.  Biaya Energi 

Biaya Energi atau Biaya Operasi Terdiei dari : 
a. Biaya Bahan Bakar  
b. Biaya Tenaga Kerja yang beroperasi 
c. Biaya pemiliharaan dan material 
d. Biaya Suplai, misalnya : 
Air untuk boiler, kondensator dan keperluan lain-lain 
a. Minyak-minyak pelumas 
b. Bahan-bahan kimia untuk pemrosesan air (water treatment) 

 
3. Biaya Beban Pelanggan 

a. Biaya ini tergantung dari banyaknya pelanggan. Biaya yang 
termasuk kedalamnya diantaranya : 

b. Biaya modal untuk sistem distribusi skunder, depresiasi, pajak dan 
bunga modal. 

c. Biaya inspeksi/pengawasan dan pemiliharaan jaringan distribusi dan 
transformator. 

d. Biaya tenaga kerja untuk pembacaan meter-meter dan pekerja 
kantor. 

e. Biaya pulisitas/iklan. 
 
4.  Keuntungan Investor 

Tentu saja investor menghendaki pengembalian modal dan 
keuntungan yang layak dari investasi modal. Besarnya suku-suku 
keuntungan berlain-lainan sesuai dengan pertimbangan bisnis dan 
tempat investasi. 

 
5.  Energi 

Didalam menentukan Tarif Energi untuk pemakaian listrik 
pertimbangan yang layak agak berlain-lainnan. Disarankan untuk 
membebani pelanggan dengan tarif energi sesuai dengan permintaan 
maksimalnya(kW) dan energi yang digunakan (kWh). 
Didalam tarif harus sudah diperhitungkan : 
a. Biaya Tetap 
b. Biaya Opersi dan  



ANALISIS  PERAMALAN  BEBAN  DAN  KEBUTHAN  ENERGI  LISTRIK                                                                                            241 

DAMAN  SUSWANTO  :  SISTEM  DISTRIBUSI  TENAGA  LISTRIK                                                                                             

Keuntungan 
Tarif yang ditentukan seyogyanya : 
a. Mudah dimengerti  
b. Menjadi relatif murah untuk pemakaian energi yang banyak  
c. Memungkinkan pelanggan mempunyai “faktor beban” yang tinggi 
d. Harus diperhitungkan mengenai tarif kebutuhan maksimal dan tari 

energi  
e. Untuk sambungan tenaga seharusnya lebih murah dari pada 

sambungan untuk penerangan  
f. Seharusnya tidak ada hal-hal yang menyulitkan unutk sambungan-

sambungan kabel dan meter-meter 
 

6.  Tipe Tarif 
Ada beberapa tipe tarif, yaitu : 
a. Suku Tarif Permintaan yang rata (datar) 
b. Suku Tarif Meter menurut garis lurus 
c. Suku Tarif Meter Berjenjang 
d. Suku Tarif Blok 
e. Suku Tarif Dua Bagian 
f. Suku Tarif Tiga Bagian 
Selama tarif tersebut dapat diperoleh dari persamaan berikut ini : 
  Y = DX + EZ + C      (81) 
Dimana : 
Y = jumlah tagihan selama periode waktu tertentu 
Z = energi yang dipakai(kWh) selama periode tertentu 
C  = jumlah tetap yang ditagihkan kepada pelanggan selama satu 

masa tagihan. 
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Gambar 166. 
Grafik Energi yang digunakan 

 
Keterangan-keterangan mengenai tipe tarif : 
a. Suku tarif permintaan tetap (datar) 

Tarif ini didasarkan pada jumlah lampu yang dipasang dan 
jumlah jam penggunaan per bulan atau per tahun. Besarnya tarif 
dinyatakan sebagai suatu biaya per lampu atau per unit pemakaian 
(kW) oleh pelanggan. Tarif energi semacam ini memungkinkan 
untuk tidak usah memakai peralatan meteran. 

Dalam tarif ini jumlah biaya yang dibebankan kepada 
pelanggan tergantung dari energi yang dipakai pelanggan (kWh) 
yang direcord dengan peralatan meteran kilowatt-jam. 

Keuntungan-keuntungan dari tarif ini adalah : 
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1). Untuk pelanggan-pelanggan yang sama sekali tidak 
menggunakan energi tidak akan membayar apapun, meskipun 
sebenarnya pelanggan harus membayar sebagian biaya 
pembangunan pembangkit tersebut. 

2). Karena biaya per kWh tetap, tarif ini tidak memungkinkan 
pelanggan untuk menggunakan tambahan tenaga. 

 
b. Suku Tarif Meter Panjang 

Menurut tarfi ini, tagihan unutk penggunaan energi akan 
semakin menurun dengan semakin naiknya penggunaan energi. 

 Y = EZ  kalau 0<Z<A 
 Y = E1Z1  kalau A<Z1<B 
 Y = E2Z2  kalau B<Z2<C dan seterusnya 
 

c. Suku Tarif Blok 
Menurut tarif ini, sutu harga per unit (kWh) tertentu ditentukan 

unutk semua bagian dari blok termaksud dari unit tersebut dan 
untuk blok energi yang “berhasil”, maka tagiahan biaya akan lebih 
kecil. 

Y = E1Z1 + E2Z2 + E3Z3 +……..    (82) 
Dimana :  E1E2E3 …….  tagihan unit energi 
  Z1Z2Z3 .........   blok energi yang bersangkutan 
 

d. Listrik (suku tarif berdasarkan permintaan menurut hopkinson) 
Sesuai dengan tarif ini : tagihan total didasarkan pada 

permintaan (demand) maksimal dan energi yang dikonsumsikan, 
yang digunakan  

Y = DX+EZ      (83) 
Suatu meteran tambahan diperlukan untuk merekord 

permintaan maksimal. Tarif ini digunakan untuk beban industri. 
 

e. Suku Tarif Tiga Bagian (tarif Doherty) 
Menurut tarif ini : pelanggan membayar suatu jumlah tetap 

tertentu sebagia ntambahan dari tagihan/biaya untuk permintaan 
maksimal dan energi yang telah digunakan. 

Biaya tetap itu sangat tergantung kepada kenaikan harga bahan 
bakar, kenaikan upah kerja dan sebagainya. 

Y = D.X + E.Z + C      (84) 
Tampilan pembangkit (performance) dan  kharakteristika 

operasi pembangkit 
Boiler, turbin, generator harus bekerja secara efisien. Beberapa 

kurva diperlukan untuk memantau tampilannya atau 



ANALISIS  PERAMALAN  BEBAN  DAN  KEBUTHAN  ENERGI  LISTRIK                                                                                            244 

DAMAN  SUSWANTO  :  SISTEM  DISTRIBUSI  TENAGA  LISTRIK                                                                                             

“performance”nya. Adapun kurva-kirva tersebut adalah kurva 
input-output 

Tampilan suatu stasiun pembangkit dapat dinyatakan lewat 
kurva input-output yang secara grafis menunjukkan hubungan 
antara output (L) dan input (I). 

Input biasanya dinyatakan daalam juaan Btu/jam, dan Output 
atau beban dinyatakan dalam (megawatt). Input untuk PLTA 
(tenaga air) biasanya dinyatakan dalam (cusecs) biasanya ditulis 
(m3/detik). 

 
 
 

 


