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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

PLN (Perusahaan Listrik Negara) merupakan salah satu Perusahaan 

Milik Negara yang memberikan pelayanan kepada calon pelanggan dan 

masyarakat dalam penyediaan jasa yang berhubungan dengan penjualan 

tenaga listrik satu-satunya di Indonesia. Peningkatan kebutuhan listrik 

melonjak dengan tinggi dan cepat, khususnya kebutuhan listrik bagi rumah 

tangga dan diiringi pula dengan tingkat kepuasan masyarakat menjadi lebih 

tinggi lagi sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan masyarakat yang 

maju dan modern. 

Pelanggan yang tersebar diberbagai tempat, menimbulkan kendala 

tersendiri dalam penyaluran atau distribusi sampai di tempat konsumen, 

dalam hal ini perlu penanganan teknis tersendiri, yang disesuaikan dengan 

kebutuhan listrik dan letak geografis suatu daerah. Pelayanan merupakan 

unsur yang sangat penting di dalam usaha meningkatkan kepuasan konsumen. 

Pada dasarnya posisi pelayanan ini merupakan fakor pendukung terhadap 

aktivitas pemasaran jasa PLN. Untuk itu PLN memberikan perhatian khusus 

kepada kegiatan pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik pelanggan 

agar dalam pelaksanaannya dapat memuaskan pelanggannya. Pelayanan yang 

diberikan memenuhi permintaan pelanggan, maka pelanggan akan merasa 
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puas dan bila jasa pelayanan berada di bawah tingkat yang diharapkan, 

pelanggan akan merasa kurang atau tidak puas. Pelanggan yang merasa tidak 

puas terhadap kualitas atau pelayanan yang diberikan, maka dengan 

sendirinya akan menceritakan kepada orang lain sebagai komplain atas 

ketidakpuasannya yang nantinya akan merugikan pihak PLN itu sendiri. 

Pertambahan penduduk dapat memicu terjadinya peningkatan 

kebutuhan energi listrik, tetapi hal ini tidak seimbang dengan peningkatan 

penyediaan tenaga listrik, dimana kapasitas daya terpasang masih tetap, 

sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat dan berbagai kegiatan 

pendukungnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa ketergantungan dalam 

pemakaian tenaga listrik sangat tinggi, tidak hanya untuk kebutuhan 

penerangan tetapi juga untuk mendukung kegiatan ekonomi. Maka dari itu 

akibat yang ditimbulkan adalah seringnya terjadi pemadaman aliran listrik 

oleh PLN, terutama pada saat beban puncak. Hal ini disebabkan oleh akibat 

pemakaian beban yang melebihi daya yang telah disediakan. 

Kebutuhan listrik terus meningkat setiap tahunnya, karena itulah 

diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk membangun suatu pembangkit 

tenaga listrik. Para perencana sistem juga harus dapat melihat kemungkinan-

kemungkinan perkembangan sistem tenaga listrik di tahun-tahun yang akan 

datang. Maka dari itu diperlukan pengembangan industri listrik yang meliputi 

perencanaan pembangkitan, sistem kontrol dan proteksi, serta sistem 

transmisi dan distribusi listrik yang akan disalurkan hingga sampai pada 

konsumen. Dikarenakan jumlah investasi yang besar dan jangka waktu 
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pembangunan yang lama pada pusat-pusat tenaga listrik dibandingkan 

pembangunan industri yang lain maka perlu diusahakan agar dapat memenuhi 

kebutuhan tenaga listrik tepat pada waktunya. Dengan kata lain pembangunan 

bidang kelistrikan harus dapat mengimbangi kebutuhan tenaga listrik yang 

akan terus meningkat tiap tahunnya. Oleh sebab itu, untuk menyalurkan 

tenaga listrik secara ekonomis maka perlu dibuat suatu perencanaan jauh hari 

sebelum kebutuhan tenaga listrik itu sendiri terjadi. 

Pembenahan suatu perkiraan yang telah lalu harus dilakukan, sehingga 

perkiraan-perkiraan yang akan datang mendekati suatu kebenaran akan 

kebutuhan energi listrik di tahun yang telah direncanakan. Perkiraan yang 

dilakaukan sesuai dengan pelaksanaan kerja dilapangan sangat dibutukan 

guna mencapai kesesuaian antara pelaksanaan dan perkiraan, hal ini bisa 

menjamin ketersedian energi listrik setiap saat dibutuhkan. 

Atas dasar pertimbangan untuk pemenuhan energi listrik, maka 

kebutuhan listrik pada tahun mendatang terlebih dahulu diperkirakan besar 

daya listrik yang diperlukan konsumen sebelum dibangun pusat-pusat 

pembangkit tenaga listrik. Untuk itulah peramalan kebutuhan tenaga listik 

perlu dibuat sebagai pedoman dalam merencanakan industri listrik di masa 

yang akan datang. 

 

1.2 Perumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bagaimana 

meramalkan beban yang tersedia dan kebutuhan energi listrik pelanggan 
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untuk 5 tahun mendatang agar lebih efisien dengan menggunakan metode 

gabungan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini penulis membatasi ruang lingkup 

permasalahan dengan maksud agar mencapai sasaran yang diharapkan. 

Adapun batasan masalah Tugas Akhir ini adalah: 

1. Sudut pandang tugas akhir ini hanya dilakukan di APJ Surakarta. 

2. Tahun perkiraan beban adalah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 

3. Parameter-parameter yang akan diramalkan meliputi kebutuhan energi 

listrik per sektor (jumlah pelanggan, daya terpasang, energi terjual), total 

kebutuhan konsumsi energi, total produksi dan beban puncak. 

4. Beberapa asumsi yang digunakan untuk menentukan peramalan kebutuhan 

tenaga listrik adalah dalam hal: 

- Pertumbuhan penduduk dan kepala keluarga dianggap konstan 

menggunakan pertumbuhan 5 tahun sebelumnya. 

- Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) dianggap konstan 

menggunakan pertumbuhan pada tahun terakhir dan, 

- Elastisitas yang dianggap konstan. 

5. Peramalan tidak memperhitungkan terhadap rencana pengembangan 

kawasan dan kebijakan politik pemerintah yang bisa berpengaruh terhadap 

kebutuhan energi listrik. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui peramalan 

beban dan kebutuhan energi listrik kota Surakarta yang dibutuhkan tiap 

tahunnya pada PT. PLN (PERSERO) APJ SURAKARTA dalam kurun waktu  

5 tahun ke depan mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2015. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat diketahui perkiraan beban dan kebutuhan listrik yang efisien di 

Surakarta. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pertimbangan dalam penentuan 

rencana distribusi tenaga listrik.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memperjelas dalam pembahasan pada laporan Tugas Akhir ini, 

maka sistematika laporan ini tersusun atas lima bab, yaitu: 

Bab I  Pendahuluan 

Menjelaskan latar belakang permasalah yang menjadi titik tolak 

dilakukannya penelitian, tujuan penelitian, serta batasan 

permasalahan dalam penelitian. Hal ini diperlukan untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih baik akan karakteristik-

karakteristik utama dari sistem, yang berkaitan dengan tujuan 
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penelitian.  

Bab II  Landasan Teori 

Berisi beberapa konsep dasar dan metode dari buku-buku, jurnal 

ilmiah, referensi-referensi, teori-teori yang digunakan dalam 

penyelesaian masalah. 

Bab III  Metodologi Penelitian 

Menampilkan rangkaian proses penelitian dalam flow chart dan 

uraian singkat mengenai beberapa tahapan inti dari keseluruhan 

proses yang dilakukan. 

Bab IV  Pengumpulan, Pengolahan Data dan Analisis Hasil Penelitian 

Memaparkan keseluruhan proses observasi dan pengumpulan data, 

pengolahannya, serta penjelasan teknis untuk mendapatkan nilai-

nilai sebagai alat bantu dalam pemecahan masalah. Dalam bab ini 

juga dilakukan analisa hasil pengolahan data. Menguraikan 

interpretasi informasi yang dihasilkan oleh proses sebelumnya, serta 

analisa shasil penelitian. 

Bab V  Kesimpulan  

Menuliskan kembali beberapa hasil utama dari rangkaian proses 

yang telah dilakukan dan juga rekomendasi mengenai kemungkinan 

dilakukannya penelitian lanjutan. 

 

 

 




