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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Kesimpulan  

1. Pola konsumsi beban pada hari libur di Indonesia berbeda dengan hari 

kerja. Data historis PT. PLN (Persero) APB Region II Jawa Barat 

memaparkan penggunaan beban listrik pada hari libur jauh lebih 

rendah dibandingkan hari kerja dan terjadinya beban puncak yang 

tidak terduga. Hari-hari besar terumata Idul Fitri menjadi penyebab 

terbentuknya pola beban anomali. 

2. Algoritma feed forward backpropagation cukup baik untuk mengatasi 

permasalahan STLF untuk beban anomali. Keakuratan peramalan 

algoritma ini terbukti sangat baik dengan error accuracy yang sangat 

kecil. Disamping itu, keunggulan algoritma ini adalah hidden layer 

dapat menghasilkan keakuratan yang signifikan. Namun algoritma ini 

bersifat random dan probabilistik sehingga dibutuhkan beberapa kali 

percobaan untuk setiap parameter. 

3. Proses optimasi dilakukan terhadap komponen hidden layer dan input, 

dilanjutkan ke parameter epoch dan learning rate. Hasilnya, semakin 

banyak hidden layer ganjil yang digunakan meningkatkan akurasi 

secara signifikan dan waktu komputasi masing-masing jumlah layer 

cenderung sama. Perbedaan jumlah epoch maksimal tidak 

memberikan banyak pengaruh terhadap error accuracy dan waktu 

komputasinya. Setiap nilai learning rate membutuhkan waktu 

komputasi yang bervariasi, peningkatan ketelitian pada learning rate 

tidak mempengaruhi hasil akurasi dan waktu komputasi. Nilai 

learning rate yang cocok untuk algoritma feed forward 

backpropagation akan menghasilkan error accuracy terbaik. 

Penggunaan banyaknya jumlah input selaras dengan hasil akurasinya. 

Lamanya proses komputasi bergantung dari jumlah iterasi yang 

digunakan.  
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5.2. Rekomendasi  

 Penerapan algoritma feed forward backpropagation dalam 

perencanaan beban listrik cukup menguntungkan untuk Area Pengaturan 

Beban khususnya di region 2 Jawa Barat. Mengingat keakuratan peramalan 

sangat baik sehingga dapat menekan kerugian daya yang berkaitan dengan 

biaya pembangkitan. Selain itu, proses komputasi algoritma ini cukup 

efektif karena tidak memakan banyak waktu. 

 Proses pembangkitan energi listrik untuk memennuhi permintaan 

masyarakat dapat diantisipasi dengan peramalan beban listrik. Namun 

diharapkan adanya studi lebih lanjut mengenai pembangkit yang 

berkapasitas sedikit kecil untuk menutupi beban listrik yang tidak mampu 

disuplai oleh satu unit pembangkit berkapasitas besar dan terbuang apabila 

digunakan 2 unit pembangkit. Sehingga diharapkan nilai hasil peramalan 

beban akan sesuai atau presisi dengan daya yang dibangkitkan. 

  

 

   


