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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan energi listrik akan terus meningkat seiring dengan kemajuan 

teknologi dan bertambahnya jumlah populasi manusia. Hal tersebut menyebabkan 

persaingan antara perusahaan-perusahaan pembangkit listrik di pasar energi listrik 

menjadi semakin ketat. Untuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik yang 

semakin besar diperlukan sistem tenaga listrik modern yang memiliki efisiensi 

tinggi (Padmini et al, 2011). Suatu sistem tenaga listrik terdiri dari pusat-pusat 

listrik, saluran transmisi, gardu induk, saluran distribusi, dan konsumen atau 

beban. Energi listrik dihasilkan dari pusat-pusat listrik baik berupa pusat listrik 

termal, hidro atau pusat listrik terbarukan. Setiap bagian dari sistem tenaga listrik 

terhubung satu dengan yang lainnya di dalam suatu sistem interkoneksi. Biaya 

bahan bakar merupakan biaya terbesar dalam proses pembangkitan energi listrik 

terutama pada pembangkit listrik termal (El-Sharkh et al, 2006) 

Kondisi beban sistem yang terus berubah-ubah menuntut adanya koordinasi 

antara unit pembangkit. Pusat-pusat listrik harus beroperasi secara tepat guna 

demi tercapainya operasi sistem tenaga listrik yang efisien dengan memperhatikan 

keandalan sistem. Dalam suatu sistem interkoneksi pembangkit hidrotermal, 

proses optimasi penjadwalan antara unit pembangkit menjadi lebih sulit (Zambelli 

et al, 2009) (Ya et al, 1996). Untuk mempermudah proses penjadwalan anatara 

pusat-pusat listrik maka dikembangkan metode prediksi beban. Data yang 

diperoleh adalah berupa besaran beban sistem yang harus dipenuhi pada waktu 

yang akan datang. Berdasarkan data tersebut bisa dilakukan penjadwalan antara 

pembangkit hidrotermal sehingga bisa dicapai biaya operasi pembangkit yang 

minimal  (Farhat et al, 2009). Biaya bahan bakar merupakan biaya terbesar dari 

operasi sistem tenaga listrik, dengan melakukan optimasi diharapkan bisa 

mengurangi total biaya pembangkitan (Rajan et al, 2004). Permasalahan unit 
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commitment merupakan masalah penjadwalan unit pembangkit untuk memperoleh 

biaya pembangkitan yang minimal (Zoumas et al, 2004) (Sets, 2014).   

Terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan unit commitment. Metode Lagrange Relaxation (LR), Genetic 

Algorithm, PSO, dan lain-lain. Setiap metode memiliki kelebihan dan 

kekurangan, seperti pada metode Particle Swarm Optimization (PSO), dalam 

metode ini pencarian hasil yang optimal diperoleh dalam waktu yang lama. 

Metode Genetik Algorithm (GA) merupakan metode yang meniru tingkah laku 

atau sistem evolusi berdasarkan penurunan genetika, metode ini mampu 

menangani berbagai jenis pemodelan secara sekaligus, namun tingkat akurasi dan 

efisiensinya masih rendah (Lai et al, 2012).  

Metode minimax optimization bekerja dengan membaca kemungkinan yang 

terjadi pada suatu permasalahan yang dibentuk oleh serangkaian kombinasi secara 

menyeluruh (Díez et al, 2013). Dengan cara seperti itu metode minimax 

optimization akan mampu memilih jalur kemungkinan yang paling 

menguntukngkan. Tingkat kompleksitas sistem tenaga listrik yang ada semakin 

bertambah seiring dengan waktu, oleh karena itu diperlukan inovasi algoritma 

baru yang mampu menyesuaikan dan memaksimalkan penggunaan energi listrik 

yang dibangkitkan (Jiang et al, 2013). Metode minimax optimization membagi 

operasi sistem tenaga yang optimal kedalam dua tahap pengerjaan, pertama adalah 

melakukan pembebanan unit yang optimal dan yang kedua adalah membuat 

kombinasi unit pembangkit yang tepat (Keel et al, 2005).  

Berdasarkan latar belakang di atas, pada penelitian ini penulis akan 

menggunakan metode Minimax Optimization untuk menyelsaikan permasalahan 

Unit Commitment (UC) pada sistem tenaga listrik 500 kv Jawa-Bali. Dengan 

adanya penelitian koordinasi pembangkit hidrotermal dengan menggunakan 

metode minimax optimization ini, diharapkan bisa menjadikan salah satu referensi 

dalam penyelesaian masalah optimasi pembangkit hidrotermal. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 Pada penelitian ini data yang akan digunakan adalah data pembangkit dan 

sistem 500 kV Jawa-Bali. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana prosedur penyelesaian permasalahan koordinasi pembangkit 

hidrotermal dengan menggunakan metode minimax optimization ? 

2. Bagaimana hasil optimasi pembangkitan hidrotermal menggunakan metode 

minimax optimization terhadap biaya produksi listrik ?   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui prosedur penyusunan persamaan biaya bahan bakar pada 

permasalahan koordinasi pembangkitan hidrotermal dengan menggunakan 

metode minimax optimization. 

2. Mengetahui tingkat akurasi hasil optimasi pembangkitan hidrotermal 

menggunakan metode minimax optimization dengan dibandingkan terhadap 

biaya produksi listrik PLN. 

 

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat yang akan 

diperoleh, adapun manfaat yang ingin dicapai atau diharapkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat bagi peneliti 

a. Mengevaluasi hasil belajar dan mengaplikasikannya kedalam kasus yang 

nyata, 
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b. Memberikan pengetahuan tentang metode penyelesaian permasalahan 

optimasi pembangkit hidrotermal, 

c. Mengetahui bagaimana metode minimax optimization dalam melakukan 

optimisasi pembangkitan tenaga listrik, 

 

2. Manfaat bagi universitas 

a. Menggunakan hasil peneltian sebagai bahan ajar, 

b. Menggunakan hasil penelitian sebagai referensi untuk tugas akhir 

berikutnya, 

c. Memberi tambahan karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pembaca. 

3. Manfaat bagi PLN 

a. Hasil penelitian dapatdijadikan referensi untuk proses yang lebih baik lagi, 

Semoga dapat lebih mempermudah lagi dalam membantu mahasiswa 

mendapatkan keperluan penelitian. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penelitian ini, penulis membagi ke dalam lima bab utama, diantaranya: 

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi tugas 

akhir.  BAB II merupakan bab yang berisi kajian teori yang mendukung dalam 

penelitian ini, pada bab ini akan dijelaskan tentang teori Unit Commitment, 

koordinasi pembangkit hidrotermal, teori Minimax Optimization, dan beberapa 

penelitian terkini terkait metode Minimax Optimization. BAB III berisi tentang 

metodologi penelitian yang akan membahas langkah-langkah penelitian dan 

dilengkapi dengan diagram alir (flow chart). BAB IV merupakan bab pembahasan 

yang menjelaskan tentang penelitian, pengerjaan, dan pengolahan data 

berdasarkan metodologi penelitian bab sebelumnya. BAB V merupakan penutup 

yang berisi kesimpulan dan saran. 

 


