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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Permasalahan umum yang dihadapi operasi sistem tenaga listrik adalah 

bagaimana menghasilkan daya output secara optimal dengan minimisasi biaya 

operasi. Tingkat kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat mengakibatkan 

biaya operasi pada sisi pembangkitan bertambah tinggi juga. Oleh karena itu 

untuk melayani kebutuhan energi tersebut, maka mesin-mesin pembangkit yang 

terhubung dalam suatu jaringan sistem tenaga listrik memerlukan suatu fungsi 

yang mampu minimisasi biaya pembangkitan yang diakibatkan oleh kebutuhan 

energi yang berubah tiap periode waktu. Peningkatan beban tiap periode waktu 

diperlukan untuk optimasi Economic Dispatch (ED) pada sistem tenaga, sehingga 

dapat diperkirakan jumlah energi yang harus dibangkitkan untuk memenuhi 

kebutuhan beban yang mengalami perubahan. Economic Dispatch (ED) adalah 

pembagian daya yang harus dibangkitkan oleh generator dalam suatu sistem 

tenaga listrik sehingga dapat memenuhi kebutuhan beban dengan biaya minimum. 

Tujuan utama Economic Dispatch (ED) adalah minimisasi konsumsi bahan bakar  

oleh generator pada suatu sistem tenaga listrik untuk memperoleh kondisi yang 

optimal. Hal ini dikenal dengan istilah optimasi ED. Penentuan daya output pada 

setiap generator hanya boleh bervariasi pada batas-batas (constraint) tertentu.   

Masalah optimasi sistem pembangkit telah menarik perhatian para peneliti 

sejak memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energi utama. Sudah banyak 

metode optimasi matematis yang dikembangkan untuk menyelesaikan 

permasalahan optimasi Economic Dispatch (ED), seperti gradient method, linier 

programming algorithm. Untuk menyelesaikan masalah pengoperasian unit-unit 

pembangkit thermis dengan mengabaikan kerugian transmisi dipakai lambda 

iteration method, quadratic programming, non-linear programming algorithm, 

lagrangian relaxation algorithm. Teknologi kecerdasan buatan juga telah 

dikembangkan untuk memecahkan permasalahan Economic Dispatch (ED), 
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seperti genetic algorithm, neural networks, simulated annealing and tabu search, 

evolutionary programming, particle swarm optimization, ant colony optimization, 

dan Chaotic Ant Swarm Optimization (CASO). 

Chaotic Ant Swarm Optimization (CASO) adalah metode yang berdasar 

pada perilaku koloni Semut yang memiliki tindakan cerdas dan terorganisir dalam 

mengatur ketidak - beraturan dari tiap-tiap individu semut dalam mencari sumber 

makanan. Pada tahap awal pengaruh dari variabel organisasi terhadap perilaku 

individu semut cukup kecil. Melalui perubahan variabel organisasi yang 

berkesinambungan setiap tahapan waktu, perilaku yang tidak teratur dari tiap-tiap 

individu berkurang secara berangsur-angsur. Melalui pengaruh dari variabel 

organisasi pula komunikasi tentang posisi sumber makanan terbaik (solusi) antar 

semut dapat ditemukan di dalam ruang pencarian.  

Sistem Kelistrikan Lombok disuplai oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 

(PLTD), yaitu PLTD Taman, PLTD Ampenan, PLTD Paokmotong dan PLTM 

Pengga. PLTD Taman memiliki 5 unit pembangkit dengan kapasitas daya 

terpasang 9.552 kW, PLTD Ampenan memiliki 8 unit pembangkit dan 30 unit 

pembangkit sewa dengan kapasitas daya terpasang 55.004 kW, PLTD 

Paokmotong memiliki 5 unit pembangkit dan 17 unit pembangkit sewa dengan 

kapasitas daya terpasang 6.266 kW dan kapasitas daya terpasang PLTM Pengga 

400 kW. 

Saat ini beban puncak Sistem Kelistrikan Lombok sudah mencapai 135.798 

kW terhadap jumlah pembangkitan total 194.866 kW (total Sektor Lombok), 

dengan saluran transmisi 20 kV. Sebagian besar sistem pembangkitan listrik di 

Lombok adalah pembangkit thermal, sehingga diperlukan adanya pembagian 

beban yang seimbang pada masing-masing pembangkit untuk mendapatkan nilai 

ekonomis atau pengoperasian terendah (APDP Mataram, 2012) . 

Pembangkitan yang optimal dari sistem tenaga listrik bisa didapatkan 

melalui algoritma Chaotic Ant Swarm Optimization (CASO), termasuk yang 

secara khusus bisa diterapkan pada Sistem Kelistrikan Lombok sehingga pada 

total pembangkitan diperoleh operasi ekonomis dengan memperhitungkan rugi-

rugi saluran. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Dari judul penelitian, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana memodelkan Sistem Kelistrikan Lombok untuk operasi 

ekonomis dalam mendapatkan biaya pembangkitan minimum dengan 

memperhitungkan rugi-rugi saluran?  

2. Bagaimana menyelesaikan pemodelan Sistem Kelistrikan Lombok 

dalam hal Economic Dispatch (ED) dengan menggunakan Metode 

Chaotic Ant Swarm Optimization (CASO)? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Operasi ekonomis pada penelitian ini memperhitungkan rugi-rugi 

saluran yang ada. 

2. Program dibuat menggunakan software Matlab. 

3. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari PT. 

PLN(Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat yang telah diolah Kusmira 

(2011). 

4. Karakteristik input output diperoleh dari data laporan operasional harian. 

5. Pembangkit yang diteliti ditinjau dari data penelitian Sistem Kelistrikan 

Lombok (Kusmira, 2011) pembangkit thermal yang dalam kondisi 

beroperasi. 

6. Penelitian ini belum memperhatikan pembagian beban yang seimbang 

pada masing-masing pembangkit. 

7. Kondisi yang diteliti pada penelitian ini saat beban puncak pagi tanggal 

31 Januari 2010. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun  tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan cara penerapan algoritma Chaotic Ant Swarm 

Optimization (CASO) untuk menyelesaikan operasi ekonomis sistem 

tenaga Listrik.   

2. Mendapatkan biaya operasi minimum Sistem Kelistrikan Lombok 

menggunakan algoritma Chaotic Ant Swarm Optimization (CASO) 

dengan memenuhi kekangan inequality dan equality. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui dan memahami penggunaan algoritma kecerdasaan buatan 

dalam Economic Dispatch (ED) pada suatu sistem kelistrikan, yang 

salah satunya adalah Metode Chaotic Ant Swarm Optimization (CASO). 

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak PLN dan pihak yang terkait dalam 

penghematan biaya pembangkitan terutama biaya bahan bakar. 

3. Bagi penulis sendiri agar dapat lebih memahami teori yang didapat dari 

bangku kuliah dalam penerapannya di dunia kerja terutama yang 

berhubungan dengan masalah Economic Dispatch (ED). 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menggunakan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I  Pendahuluan  : Membahas latar belakang 

pengambilan judul tugas akhir, 

perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II  Dasar Teori :  Membahas tinjauan pustaka dan 

landasan teori yang menunjang 
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pembahasan tugas akhir yaitu 

mengenai model penyelesaian 

Economic Dispatch (ED) dengan 

menggunakan metode Chaotic Ant 

Swarm Optimization (CASO). 

Bab III  Metodologi Penelitian  : Membahas tentang metode-metode 

dalam menyelesaikan penelitian. 

Bab IV  Hasil dan Pembahasan  : Berisi uraian hasil dan pembahasan 

tugas akhir ini. 

Bab V  Penutup : Berisi kesimpulan dan saran yang 

diperoleh dari hasil pada Bab IV. 

 

 


