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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan kondisi lingkungan persaingan usaha yang semakin kompetitif 

seperti saat ini, memaksa perusahaan harus dapat memilih strategi yang tepat 

untuk dapat mengungguli para kompetitornya. Perubahan kondisi lingkungan 

tersebut dipicu oleh mulai bermunculnya pesaing-pesaing baru yang masih 

melihat adanya peluang untuk ikut berpartisipasi terhadap usaha sejenis. Selain 

itu, perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh selera konsumen. Selera konsumen 

tersebut mempengaruhi perubahan kondisi lingkungan karena kosumen adalah 

pihak yang menggunakan serta merasakan produk maupun jasa yang ditawarkan 

oleh perusahaan. 

Sebuah perusahaan selalu berusaha untuk memproduksi barang maupun jasa 

sesuai dengan keinginan konsumen baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk 

mempertahankan kualitas produk, perusahaan memiliki bagian khusus yang 

bertugas untuk mengawasi serta menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. 

Bagian khusus ini biasanya disebut dengan bagian Quality Control. Selanjutnya 

untuk menjaga ketersediaan produk, biasanya perusahaan memiliki prediksi yang 

digunakan sebagai acuan dalam memproduksi sebuah produk.  

Sering kali sebuah perusahaan meremehkan mengenai prediksi penjualan di 

masa mendatang. Perusahaan tersebut sering menggunakan pertumbuhan 

penjualan produk pada saat ini sebagai patokan atau acuan prediksi penjualan 

produk di masa mendatang. Cara tersebut sangatlah salah karena prediksi yang 
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mereka gunakan tidak dapat dipercaya keakuratannya. Pertumbuhan penjualan di 

saat ini sangat berbeda dengan pertumbuhan penjualan di saat mendatang. 

Prediksi penjualan di masa mendatang sangat tepat diperkirakan dengan 

menggunakan metode peramalan. 

Menurut Render dan Heizer  yang diterjemahkan oleh Dwianoegrahwati 

Setyonigsih dan Indra (2006:136) Peramalan (forecasting) adalah seni dan ilmu 

untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Peramalan dapat dilakukan dengan 

melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan 

datang dengan suatu bentuk model matematis. Peramalan tersebut bisa juga 

prediksi intuisi yang bersifat subyektif, atau bisa juga dengan menggunakan 

kombinasi model matematis yang disesuaikan dengan pertimbangan yang baik 

dari seorang manajer. Dengan menggunakan peramalan maka prediksi akan lebih 

akurat daripada menggunakan pertumbuhan penjualan tahun ini dipakai sebagai 

patokan pertumbuhan penjualan di tahun mendatang. 

PT.PLN (PERSERO) APJ (Area Pelayanan dan Jaringan) Malang merupakan 

salah satu bagian dari  perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu  

PT.PLN (PERSERO) yang bergerak dalam bidang penyaluran listrik kepada 

masyarakat yang ada di daerah Kota Malang. Perusahaan tersebut sangat penting 

bagi masyarakat Malang dikarenakan bahwa masyarakat sangat membutuhkan 

listrik dalam melakukan aktivitasnya. Selain itu, perusahaan tersebut merupakan 

penggerak utama bagi perekonomian Kota Malang karena seluruh kegiatan usaha 

baik yang dilakukan oleh perusahaan kecil maupun besar sangat memerlukan 

listrik sebagai sumber tenaga bagi peralatan dan mesin dalam operasional 

perusahaan.  
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PT.PLN (PERSERO) APJ Malang memiliki 255 karyawan yang bekerja pada 

Hari Senin s/d Jum’ad dan dari pukul 08.00-16.00. PT.PLN (PERSERO) APJ 

Malang tidak memiliki jumlah kapasitas listrik yang dapat disalurkan kepada 

pelanggan. Perusahaan tersebut tidak memiliki kapasitas listrik dikarenakan dalam 

setiap harinya jumlah kapasitas listrik bagi PT.PLN (PERSERO) APJ Malang 

ditentukan oleh PT.PLN (PERSERO) P3B (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban 

Jawa Bali) Region Jawa Timur dan Bali UPT Malang yang beralamat di Jl. Raya 

Karanglo No 100 Malang. Untuk membantu operasional, perusahaan 

menggunakan jasa rekanan PLN sehingga perusahaan hanya bertugas dalam 

pengaturan, pengawasan serta hal-hal yang bersifat administratif . Kegiatan 

tersebut dikarenakan perusahaan kekurangan jumlah SDM yang harus melayani 

pelanggan sebanyak ±720.000. PT.PLN (PERSERO) APJ Malang memiliki 

jumlah rekanan kerja sebanyak 42 perusahaan.    

Dalam perkembangannya, PT.PLN (PERSERO) APJ Malang selalu kesulitan  

dalam memenuhi permintaan listrik. Kesulitan tersebut terlihat dari sering sekali 

perusahaan tersebut melakukan pemadaman listrik baik secara bergiliran maupun 

pada waktu  yang tidak menentu. Penyebab kesulitan tersebut  dikarenakan selalu 

meningkatnya permintaan daya listrik tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhinya. Berikut adalah hasil permintaan listrik di 

PT.PLN (PERSERO) APJ Malang: 
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Tabel 1 

 Jumlah Listrik yang Telah di jual Tahun 2001-2010 

Tahun Penjualan daya listrik (VA) 
2001 7.191.429.051 
2002 7.482.863.031 
2003 7.873.142.347 
2004 7.992.142.375 
2005 8.468.372.355 
2006 8.803.040.700 
2007 9.069.905.480 
2008 9.434.903.250 
2009 9.909.696.490 

sumber: Bagian Asman Niaga PT.PLN (PERSERO) APJ Malang 

Selain bukti di atas, bukti lainnya yang menjelaskan keadaan tentang PLN yang 

sedang defisit listrik adalah pernyataan dari Dirut PT.PLN Bapak Dahan Iskan. 

Menurut Pak Dahlan, pihaknya melakukan semua upaya untuk mengatasi krisis 

listrik (sumber: Kompas, 4 Juni 2010) 

Sebuah perusahaan pada umumnya ada di dalam sebuah lingkungan usaha 

yang dinamis dan sering berubah dengan cepat. Kondisi lingkungan bisnis pada 

waktu yang akan datang tidaklah dapat diperkirakan secara pasti sehingga 

perusahaan harus bekerja dengan berorientasi pada kondisi pada waktu yang akan 

datang yang tidak pasti. Usaha untuk meminimalkan ketidakpastian itu lazim 

dilakukan dengan metode forecasting. Melalui metode tersebut diharapkan dapat 

diidentfikasi model yang dapat digunakan untuk meramalkan kondisi pada waktu 

yang akan datang.  

Jangka waktu melakukan peramalan harus diperhatikan. Semakin jauh 

melakukan peramalan maka hasil prediksi yang diperoleh akan semakin bias atau 

tidak akurat. Menurut Handoko (85:2003) semakin lama rentang waktu antara 

prediksi dan kejadian nyata maka kemungkinan terjadinya kesalahan semakin 
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besar. Oleh karena itu, jangka waktu yang digunakan dalam proses peramalan 

adalah pendek. Jangka waktu pendek adalah kurang dari satu tahun.  

Permasalahan yang terjadi pada kebutuhan listrik membuat sebuah usulan 

untuk menerapkan metode forecasting dalam memperkirakan kebutuhan listrik di 

masa mendatang. Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan tersebut, maka 

penelitian ini diberi judul: “Analisis Kebutuhan Daya Listrik dengan Metode 

Peramalan Guna Mengatasi Defisit Listrik di PT. PLN (PERSERO) APJ 

Malang” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah:  

• Model Peramalan apakah yang paling cocok digunakan di PT.PLN 

(PERSERO) APJ Malang untuk memperkirakan kebutuhan listrik selama satu 

tahun?  

• Berapa Perkiraan Kebutuhan Listrik yang akan Terjadi di PT.PLN (PERSERO) 

APJ Malang selama satu tahun?    

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis akan menggunakan batasan masalah agar pembahasan lebih terarah dan 

fokus dengan tujuan yang akan dicapai. Penelitian ini terbatas pada penerapan 

Metode Forecasting dalam memperkirakan jumlah penjualan listrik setiap 

bulannya. Dari metode tersebut, akan dipilih metode forecasting yang memiliki 
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tingkat error paling kecil untuk mencari metode forecasting yang mempunyai 

keakuratan paling tinggi. 

   

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui model peramalan yang paling cocok dalam 

memperkirakan jumlah permintaan yang akan terjadi selama satu tahun 

b. Untuk mengetahui kebutuhan daya listrik yang dibutuhkan oleh PT PLN 

(PERSERO APJ Malang dalam memenuhi permintaan selama satu tahun   

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi PT PLN (PERSERO) APJ Malang 

a. Dapat dipakai sebagai masukan untuk   mengetahui kebutuhan daya 

listrik yang dibutuhkan oleh PT PLN (PERSERO) APJ Malang dalam 

memenuhi permintaan   

b. Dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan operasional 

perusahaan selama satu tahun 

 

1.5.2 Bagi Jurusan 

a. Memperkaya koleksi hasil penelitian konsentrasi manajemen 

operasional, khususnya mengenai kapasitas yang dimana sebelumnya 

sedikit dan jarang untuk ditemukan. Terlebih lagi hasil penelitian 

berusaha untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya analisis 

kebutuhan sebagai salah satu pertimbangan dalam efisiensi dan 

efektifitas biaya secara jangka panjang 
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b. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana 

kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan tenaga 

kerja yang terampil di bidangnya. 

 

1.5.3 Bagi Pembaca / Masyarakat 

a Dapat dijadikan tambahan informasi tentang analisis kebutuhan, 

khusunya topik yang diterapkan pada jenis perusahaan jasa.  

b Menambah kesadaran masarakat tentang pentingnya analisis 

kebutuhan dalam memproduksi barang maupun jasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebutuhan 

Menurut Morrison (2001: 27), kebutuhan (need) adalah kesenjangan antara apa 

yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya. Kebutuhan perlu dianalisis 

agar tidak terjadi kekurangan produk maupun bahan-bahan pendukung serta 

material. Dalam bahasa Inggris: requirement analysis, mencakup pekerjaan-

pekerjaan penentuan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi dalam suatu 

produk baru atau perubahan produk, yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan 

yang bersinggungan antar berbagai pemangku kepentingan (tpers.net/wp-

content/uploads/2009/06/analisis-kebutuhan.ppt). Sedangkan menurut Morrison 

(2001;27)  analisa kebutuhan adalah alat untuk mengidentifikasi masalah guna 

menentukan tindakan yang tepat.  

Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengurangi  kesenjangan antara 

permintaan barang dan jumlah barang yang tersedia. Analisis kebutuhan produk 

dapat menggunakan pendekatan peramalan. Menurut Render dan Heizer  yang 

diterjemahkan oleh Dwianoegrahwati dan Indra (2006:136) Peramalan 

(forecasting) adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. 

peramalan dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan 

menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model 

matematis. Pendekatan peramalan memiliki beragam cara sehingga perlu 

menggunakan kestasioneran data dalam menentukan metode yang tepat.  
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2.2 Peramalan Permintaan 

Peramalan merupakan salah satu elemen penting bagi perusahaan. Ramalan 

tentang besar pasar, jumlah pembeli potensial, dan lain-lain merupakan masukan 

bagi pihak manajemen operasi untuk membuat perencanaan produksi, mengelola 

persediaan, mengelola bahan baku, mengelola peralatan dan mengelola sumber 

daya manusia. Ramalan yang biasanya digunakan untuk menentukan kapasitas 

perusahaan adalah dengan menggunakan peramalan permintaan.  Sasaran akhir 

dari keseluruhan kapasitas peramalan adalah perkiraan mengenai kebutuhan 

modal pada semua aktivitas produksi, maka kebijakan harga dan keuntungan akan 

lebih mudah untuk dibuat. 

Peramalan permintaan adalah menentukan perkiraan permintaan yang akan 

terjadi di masa yang akan datang. Dengan peramalan permintaan, diharapkan 

tidak akan membuang-buang peluang yang ada di pasar. Selain itu, dengan 

peramalan permintaan akan diketahui persediaan yang dibutuhkan dalam 

memenuhi permintaan konsumen sehingga tidak akan mengeluarkan biaya 

tambahan yang tidak perlu. 
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Gambar 2.1 
Proses Perkiraan Kebutuhan Modal dari Peramalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kegiatan produksi, proses perkiraan kebutuhan modal memerlukan 

perkiraan mengenai rencana kapasitas, desain sistem operasi, dan penjadwalan 

operasi (kebutuhan peralatan dan mesin, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan 

material, dan tingkat persediaan). Perkiraan-perkiraan tersebut tidak bisa dibuat 

sebelum dilakukan peramalan permintaan.  

 

 

 

 
 
Sumber: Teguh Baroto (2002:24) 
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2.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Permintaan   

Permintaan pasar akan produk atau jasa besarnya dipengaruhi oleh keadaan di 

masa yang akan datang. Keadaan itu bisa berkaitan dengan faktor internal (mutu, 

harga, desain, daur hidup produk, bauran produk, dan kreativitas penjualan), 

eksternal pasar (selera dan persepsi konsumen, demografi, persaingan, dan citra 

produk), dan eksternal pemerintah (deregulasi: ekonomi, sektor swasta, siklus 

bisnis, dan lain-lain) 

Gambar 2.2 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan 
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Sumber: Teguh Baroto (2002:24) 
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2.2.2 Prosedur atau Proses Peramalan Permintaan  

Peramalan permintaan memiliki karakteristik  tertentu yang berlaku secara 

umum. Karakteristik ini harus diperhatikan untuk menilai hasil suatu proses 

peramalan permintaan dan metode peramalan yang digunakan. Karakteristik 

peramalan permintaan adalah sebagai berikut: 

1. Faktor penyebab yang berlaku di masa lalu diasumsikan akan berfungsi juga 

di masa yang akan datang 

2. Peramalan tidak pernah sempurna, permintaan aktual selalu berbeda dengan 

permintaan yang diramalkan 

3. Tingkat ketepatan ramalan akan berkurang dalam rentang waktu yang 

semakin panjang. Implikasinya, peramalan untuk rentang waktu yang lebih 

pendek akan lebih akurat ketimbang peramalan untuk rentang waktu yang 

panjang 

Secara umum, untuk memastikan bahwa peramalan permintaan yang dilakukan 

dapat mencapai tarif ketepatan yang optimal, beberapa langkah yang perlu 

diperhatikan adalah sebagai berikut (Teguh Baroto (2002:26)): 

1. Penentuan tujuan. Tujuan peramalan tergantung pada kebutuhan informasi 

para manajer. Analisis peramalan membicarakan dengan para “decision 

maker” untuk mengetahui apa kebutuhan mereka, dan selanjutnya 

menentukan: 

a. Variabel yang akan diramalkan 

b. Siapa yang akan menggunakan hasil peramalan 

c. Untuk tujuan apa hasil peramalan digunakan  

d. Peramalan jangka panjang atau jangka pendek yang diperlukan 
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e. Derajat ketepatan peramalan yang diinginkan 

f. Kapan peramalan akan diperlukan 

g. Bagian-bagian peramalan yang diinginkan, seperti peramalan untuk 

kelompok pembeli, kelompok produk, atau daerah geografis  

2. Pengembangan model. Model merupakan cara pengolahan dan penyajian data 

agar lebih sederhana sehingga mudah untuk dianalisis. Model adalah suatu 

kerangka analitik yang bila dimasukkan data input akan menghasilkan output 

berupa ramalan di masa yang akan datang. Pemilihan model yang 

dikembangkan bersifat krusial, karena setiap model memiliki asumsi yang 

harus sesuai dengan tipe data input sebagai syarat penggunaannya. Validitas 

dan reliabilitas ramalan sangat ditentukan oleh model yang digunakan. 

3. Pengujian model. Pengujian model dilakukan untuk melihat tingkat akurasi, 

validitas, dan reliabilitas yang diharapkan. Nilai suatu model ditentukan oleh 

derajat ketepatan hasil peramalan dengan kenyataan (aktual). Bila model  

memenuhi tingkat akurasi, validitas, dan reliabilitas yang telah ditetapkan 

(langkah 1), maka model ini dapat diterima. Perlu dipahami, bahwa model 

yang dipilih belum tentu model yang tebaik 

4. Penerapan model. Penerapan model dilakukan denga cara memasukkan data 

historis (data masa lalu) untuk menghasilkan suatu ramalan. 

5. Revisi dan evaluasi. Hasil peramalan yang telah dibuat harus senantiasa 

ditinjau ulang untuk diperbaiki. Perbaikan perlu dilakukan bila terdapat 

perubahan yang bearti pada variabel input. Hasil peramalan harus 

dibandingkan dengan kondisi nyata untuk menentukan apakah model 
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peramalan yang digunakan masih memiliki tingkat akurasi yang ditetapkan. 

Bila tidak, maka model peramal harus dikembangkan ulang. 

 

2.2.3 Metode Peramalan 

Untuk membuat peramalan permintaan, maka harus menggunakan metode 

tertentu. Pada dasarnya, semua metode peramalan memiliki ide yang sama, yaitu 

menggunakan data masa lalu untuk memperkirakan atau memproyeksikan data di 

masa yang akan datang. Berdasarkan tekniknya, metode peramalan dapat 

dikategorikan ke dalam metode kualitatif dan metode kuantitatif. berdasarkan 

tingkat awal peramalan metode peramalan dapat dibagi menjadi metode top-down, 

metode bottom-up, dan metode interprestasi permintaan. Metode top-down, 

metode bottom-up, dan metode interprestasi permintaan dapat dilakukan dengan 

metode kualitatif dan kuantitatif, salah satu atau bersama-sama. 

Metode kualitatif biasanya digunakan bila tidak ada atau sedikit data masa lalu 

tersedia. Dalam metode ini, pendapat pakar dan prediksi mereka dijadikan dasar 

untuk menetapkan permintaan yang akan datang. Metode kualitatif yang banyak 

dikenal adalah metode Delphi dan metode kelompok nominal (nominal group 

technique) 

Pada metode kuantitatif, suatu set data historis (masa lalu) digunakan untuk 

mengekstrapolasi (meramalkan) permintaan masa depan. Metode tersebut dikenal 

dengan Metode Time series. Metode Time series adalah metode peramalan yang 

menggunakan waktu sebagai dasar peramalan. Yang termasuk dalam Metode 

Time series adalah (Teguh Baroto (2002:27)): 

1. Metode ‘Free Hand’ (grafis) 
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2. Metode Moving Average 

3. Metode Weight Moving Average 

4. Metode Exponential smoothing 

5. Metode Regresi linier sederhana  

6. Metode Interpolasi Gregory-Newton 

7. Metode Winter 

 

2.3 Kestasioneran Data 

2.3.1  Data Stasioner 

Data stasioner adalah data yang memiliki nilai rata-rata dan variansi (relatif) 

konstan dari waktu ke waktu sehingga dapat dikatakan bersifat stabil. Metode 

peramalan yang dapat digunakan dengan data stasioner antara lain (Singgih 

Santoso (2009:39)): 

1. Naïve Methods 

2. Simple Averaging Methods 

3. Moving Average 

4. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) 

 

2.3.2 Data Tidak Stasioner 

Data dapat saja tidak stasioner ketika pada uji pola data didapati adanya trend 

atau pola seasonal (pengaruh musim). Metode peramalan yang dapat digunakan 

dengan data tidak stasioner dibagi menjadi beberap pola permintaan, yaitu: (1) 

trend, (2) musiman, (3) siklikal, (4) eratik (random). Pola permintaan ini akan 

berhubungan dengan metode peramalan yang digunakan. Setiap metode 
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peramalan memiliki karakteristik tertentu sehingga memerlukan persyaratan atau 

asumsi tertentu pula. Salah satu persyaratannya adalah pola permintaan ini. 

a) Pola trend 

Pola trend adalah bila data permintaan menunjukkan pola kecenderungan 

gerakan penurunan atau kenaikan jangka panjang. Data yang kelihatannya 

berfluktuasi, apabila dilihat pada rentang waktu yang panjang akan dapat ditarik 

suatu garis maya. Garis tersebut yang disebut dengan pola trend, maka metode 

peramalan yang sesuai adalah metode regresi linear, exponential smoothing, atau 

double exponential smoothing, Metode regresi linear biasanya memberikan 

tingkat kesalahan yang lebih kecil. 

Gambar 2.3 
Fluktuasi Permintaan Berpola Trend 

 
 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Teguh Baroto (2002:32) 
 

b) Pola musiman 

Bila data yang kelihatannya berfluktuasi, namu fluktuasi tersebut akan terlihat 

berulang dalam suatu interval waktu tertentu, maka data tersebut berpola 

musiman. Disebut pola musiman karena permintaan ini biasanya dipengaruhi oleh 

musim, sehingga biasanya interval perulangan data ini adalah satu tahun. Metode 
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peramalan yang sesuai dengan pola musiman ini adalah: Metode Winter, dan 

Metode Weight Moving Average  

Gambar 2.4 
Fluktuasi Permintaan Berpola Musiman 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Teguh Baroto (2002:33) 
 

c) Pola siklikal 

Pola siklikal adalah bila fluktuasi permintaan secara jangka panjang membetuk 

pola sinusoid atau gelombang atau siklus. Pola siklikal mirip dengan pola 

musiman. Pola musiman tidak harus berbentuk gelombang, bentuknya dapat 

bervariasi, namun waktunya akan berulang setiap tahun (umumnya). Pola siklikal 

bentuknya selalu dengan gelombang sinusoid. Untuk menentukan data berpola 

siklikal tidaklah mudah. Kalau pola musiman rentang waktu satu tahun dapat 

dijadikan pedoman, maka rentang waktu perulangan siklikal tidak tentu. Metode 

yang sesuai bila data berpola siklikal adalah metode Weight Moving Average, dan 

exponential smoothing. 
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Gambar 2.5 
Fluktuasi Permintaan Berpola Siklis 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Teguh Baroto (2002:34) 

 

d) Pola eratik (random) 

Pola eratik (random) adalah bila fluktuasi data permintaan dalam jangka 

panjang tidak dapat digambarkan oleh ketiga pola sebelumnya (trend, musiman, 

siklikal). Fluktuasi permintaan bersifat acak atau tidak jelas. Tidak ada metode 

peramalan yang direkomendasikan untuk pola ini. Hanya saja tingkat kemampuan 

seorang analis peramalan sangat menentukan dalam pengambilan kesimpulan 

mengenai pola data. Seorang analis untuk data yang sama mungkin 

menyimpulkan berpola random dan analis lainnya menyimpulkan musiman. 

Keterampilan dan imajinasi analis peramalan merupakan faktor yang paling 

menentukan dalam pelaksanaan peramalan. Bisa jadi, pola data peramalan yang 

random ini ternyata mengikuti pola tertentu yang bukan seperti ketiga pola 

sebelumnya, untuk itu diperlukan metode khusus (mungkin subjektif) untuk 

melakukan peramalan. 
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Gambar 2.6 
Fluktuasi Permintaan Berpola Eratik (Random) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Teguh Baroto (2002:35) 
 
 
2.4 Metode Top-down 

Metode Top-down sering dimulai dengan hasil-hasil peramalan berbagai 

kondisi bisnis umum yang dibuat oleh para ekonom dalam lembaga-lembaga 

pemerintah, dalam perusahaan-perusahaan besar, atau perguruan tinggi. Ramalan-

ramalan seperti ini secara rutin muncul dalam publikasi pemerintah atau swasta. 

Ramalan yang lebih terperinci dapat dibeli dari organisasi-organisasi khusus yang 

bergerak dalam peramalan”ekonometrik”. 

  

2.5 Metode Bottom-up 

Peramalan dengan metode ini dimulai dengan perkiraan permintaan produk 

akhir individual. Pertama, dicari informasi dari pengecer mengenai permintaan 

konsumen, pendapat distributor mengenai perilaku permintaan produk, dan 

perkiraan dari orang-orang penjual. Informasi ini  selanjutnya ditambah dengan 

informasi mengenai pola permintaan di masa lalu dan dianalisis untuk membuat 
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perkiraan berapa banyak setiap produk akhir akan dapat dijual perusahaan tahun 

depan atau berapa jam pelayanan yang akan diminta. Berikutnya, peramal 

menambahkan ramalan produk-produk lainnya dan memperoleh hasil peramalan 

total (peramalan agregat). Umumnya perusahaan menggunakan kedua metode 

Top-down dan Bottom-up secara bersamaan dan berikutnya menggunakan metode 

Delphi untuk meyakinkan hasil ramalan tersebut. 

 

2.6 Metode Interpretasi Permintaan 

Dalam kenyataan, penerapan metode-metode peramalan (terutama metode 

kuantitatif) seringkali tidak mampu menjawab permasalahan, artinya hasil 

peramalan tidak tepat dengan kenyataan. Hal ini bisa terjadi akibat data historis 

yang yang tak dapat begitu saja digunakan. Misalkan, suatu saat ada lonjakan 

permintaan. Apakah lonjakan ini murni atau karena ada pemogokan di pabrik 

pesaing? Mungkin para pelanggan mengubah pola pembeliannya, misalnya tidak 

per bulan tapi langsung pada bulan itu dibeli dalam jumlah besar untuk satu tahun. 

Bila tidak ada bukti bahwa faktor-faktor eksternal yang menyebabkan, bearti data 

permintaan yang melonjak ini dapat digunakan untuk dianalisis guna membuat 

peramalan. Bila lonjakan ini disebabkan oleh faktor eksternal, maka data ini harus 

direvisi dulu (diturunkan) sesuai mestinya yang dapat diduga dengan melihat 

kecenderungan atau pola permintaan keseluruhan di masa lalu. 

   

2.7 Metode Delphi 

Metode Delphi pada dasarnya merupakan proses untuk mencapai konsensus 

(kesepakatan kelompok) pakar yang terlibat dalam peramalan. Anggota kelompok 
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terdiri atas para pakar yang berpengalaman dalam bidangnya. Hasil yang baik 

dapat diperoleh bila pakar ini memiliki latar belakang yang bervariasi. Langkah-

langkah dalam Metode Delphi ini antara lain: 

1. Seorang yang terpilih menjadi koordinator panel mengajukan kuesioner atau 

pertanyaan secara tertulis kepada para anggota panel. Isi pertanyaan dapat 

menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan perkiraan di masa yang akan 

datang. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk ditanggapi oleh setiap anggota 

panel secara tertulis pula. 

2. Masing-masing anggota kelompok menanggapi pertanyaan koordinator 

tersebut dan menyerahkan hasilnya secara tertulis. Dalam menanggapi 

pertanyaan koordinator, tidak diadakan komunikasi antar anggota satu dengan 

anggota lainnya. 

3. Koordinator memperbaiki tanggapan tertulis dari masing-masing anggota, 

merangkum jawaban kelompok dengan disertai penjelasan dan lain-lain 

informasi yang dikemukakan oleh anggota panel. Hasil tersebut kemudian 

dikirimkan kepada para anggota panel dengan disertai pertanyaan-pertanyaan 

berikutnya untuk ditanggapi secara tertulis. 

4. Masing-masing anggota kelompok menanggapi pertanyaan koordinator. 

Biasanya tanggapan anggota panel ini diwarnai oleh rekapan hasil langkah 3. 

5. Koordinator (seperti langkah 3) mengedit, merangkum dan seterusnya. 

Demikian prosesnya berulang antara tiga sampai empat kali sehingga 

akhirnya koordinator menilai cukup memuaskan terhadap hasil panel yang 

merupakan konvergensi rasional dari kelompok . 
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Kunci keberhasilan Metode Delphi pada dasarnya tergantung pada kompetensi 

koordinator dan kepakaran para anggota panel serta variasi pengalamannya. 

Koordinator perlu memiliki kemampuan menjalin berbagai pengertian atau hal 

sehingga merupakan kesatuan yang selaras atas berbagai pendapat dan ramalan 

dari peserta yang bervariasi. 

 

2.8 Metode Kelompok Nominal 

Metode kelompok nominal melibatkan orang-orang yang berpengalaman 

dalam berbagai bidang. Perbedaan dengan Metode Delphi terletak pada interaksi 

antar anggota panel. Dalam metode ini terdapat diskusi antar anggota secara 

langsung dan secara tatap muka, sedangkan dalam Metode Delphi sama sekali 

tidak ada interaksi lisan. Langkah-langkah dalam Metode Kelompok Nominal 

antara lain: 

1. Kelompok yang terdiri atas tujuh sampai sepuluh orang ahli bertemu dalam 

suatu ruangan dan duduk dalam formasi “meja bundar” sehingga masing-

masing anggota panel dapat saling menatap. Seorang fasilitator membagikan 

berkas mengenai masalah tertentu kepada anggota kelompok dengan maksud 

untuk ditanggapi secara tertulis oleh masing-masing anggota. 

2. Masing-masing anggota menulis tanggapan secara perorangan tanpa 

mengadakan diskusi dengan anggota lain. Fasilitator kemudian 

mempersilahkan kepada masing-masing anggota secara bergantian 

mempresentasikan ide-ide yang ditulis tanpa diberi komentar oleh anggota 

yang lain. Fasilitator merekam ide-ide anggota panel agar semua anggota 

dapat membaca. 
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3. Fasilitator mempersilahkan kelompok untuk mendiskusikan setiap gagasan 

yang telah direkam. Dalam proses diskusi ini, bila terdapat kesamaan gagasan 

antar anggota, maka fasilitator merangkum dan merumuskannya. 

4. Setelah setiap gagasan diolah oleh kelompok dan dirumuskan kembali, 

fasilitator akan mempersilahkan setiap anggota untuk membuat ranking dari 

gagasan-gagasan yang diterima kelompok. Ranking perorangan dibuat 

berdasarkan persepsi anggota mengenai prioritas dan elevansi. Ranking 

dibuat oleh setiap anggota secara tertulis. 

5. Fasilitator mengumpulkan hasil ranking yang dibuat oleh setiap anggota dan 

menganalisisnya untuk mendapat hasil perhitungan rata-rata dari ranking 

peserta. Hasil analisis inilah yang merupakan konsensus dari kelompok 

nominal. 

Kunci keberhasilan metode ini terletak pada kemampuan kelompok dalam 

mengidentifikasi permasalahan dan dalam berpikir secara kreatif, serta kesediaan 

para anggota untuk berdiskusi serta berdialog dalam membahas masa depan. 

Wawasan para peserta sangatlah penting 

   

2.9 Metode Time series 

Metode Time series adalah metode peramalan secara kuantitatif dengan 

menggunakan waktu sebagai dasar peramalan. Secara umum, permintaan pada 

masa yang akan datang dipengaruhi oleh waktu. Untuk membuat suatu peramalan 

diperlukan data historis (masa lalu) permintaan. Data inilah yang dianalisis 

dengan menggunakan parameter waktu sebagai dasar analisis. 
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Perlu dipahami bahwa tidak ada suatu metode terbaik untuk suatu peramalan. 

Metode yang memberikan hasil ramalan secara tepat belum tentu tepat untuk 

meramalkan data yang lain. Dalam peramalan Time series, metode peramalan 

terbaik adalah metode yang memiliki kriteria ketepatan peramalan. 

Menurut Singgih Santoso (40:2009) kriteria pemilihan model terbaik sebaiknya 

didasarkan pada tingkat kesalahan prediksi. Terdapat beberapa alat ukur yang 

dapat digunakaan unntuk menghitung kesalahan yaitu:  

1. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) 

2. MAD (Mean Absolute Deviation) 

3. MSD/MSE (Mean Squared Deviation/Mean Squared Error) 

Sedangkan menurut Imam Ghozali (214;2009) terdapat dua pendekan yang 

dapat digunakan ketika memilih model terbaik yaitu: 

1. Akaike Information Criterion (AIC) 

2. Bayesian Information Criterion (BIC) 

AIC dan BIC harus dilihat sebagai tambahan prosedur untuk membantu 

memilih model. keduanya tidak boleh digunakan sebagai pengganti sampel 

autocorrelation dan partial autocorrelation. Model yang memberikan nilai 

minimum harus dipilih. 

 Peramalan dengan Time series memiliki prosedur yang harus dilaksanakan 

secara utuh. Bila tidak, maka beberapa resiko akan terjadi. Resiko tersebut antara 

lain (Teguh Baroto (2002:31)): 

1. Hasil peramalan tidak valid, sehingga tidak dapat diterapkan 

2. Kesulitan mendapatkan atau memilih metode peramalan yang akan 

memberikan validitas ramalan tinggi 
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3. Memerlukan waktu dalam melakukan analisis dan peramalan 

Peramalan dengan menggunakan Metode Time series memiliki beberapa 

prosedur yang harus diikuti agar dapat menjaga validitas ramalan tersebut. 

Prosedur tersebut antara lain: 

1. Tentukan pola permintaan. Dilakukan dengan cara mengelompokkan data 

secara grafis dan menyimpulkan apakah data itu berpola trend, musiman, 

siklikal, atau eratik (random). 

2. Mencoba beberapa Metode Time series yang sesuai dengan pola permintaan 

tersebut untuk melakukan peramalan. Metode yang dicoba semakin banyak 

semakin baik. Pada setiap metode, sebaiknya dilakukan pula peramalan 

dengan parameter yang berbeda. 

3. Mengevaluasi tingkat kesalahan masing-masing metode yang telah dicoba. 

Tingkat kesalahan diukur dengan kriteria MAD, MSE, atau MAPE. Sebaiknya 

nilai tingkat kesalahan (apakah MAD, MSE, atau MAPE) ini ditentukan dulu. 

Tidak ada ketentuan mengenai berapa tingkat kesalahan maksimal dalam 

peramalan. 

4. Memilih metode peramalan terbaik di antara metode yang dicoba. Metode 

terbaik adalah metode yang memberikan tingkat kesalahan terkecil 

dibandingkan metode yang lainnya dan tingkat kesalahan tersebut di bawah 

batas tingkat tingkat kesalahan yang telah ditetapkan. 

5. Melakukan peramalan permintaan dengan metode terbaik yang telah dipilih. 
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2.9.1 Metode Free Hand 

Metode Free Hand adalah metode Time series yang bersifat subjektif. Langkah 

pertama adalah mengelompokkan data historis (masa lalu) permintaan dalam 

sebuah grafik. Kemudian dengan melihat pola data tersebut secara visual, manual, 

dan logis ditentukan titik permintaan untuk masa yang akan datang. 

 

2.9.2 Metode Moving Average 

Rumus Metode Moving Average adalah (Teguh Baroto (2002:36)) 

��� � ���� � ���� � ���	�. . ����
�  

Di mana  

m = Adalah jumlah periode yang digunakan sebagai dasar peramalan 

(nilai m ini bila minimal 2 dan maksimal tidak ada ditentukan 

secara subjektif) 

��� = Ramalan permintaan (real) untuk periode t 

�� = Permintaan aktual pada periode t 

  

2.9.3 Metode Weight Moving Average 

Rumus Metode Weight Moving Average adalah (Teguh Baroto (2002:38)) 

���� � c����� � c����� � c����� 

Di mana  

��� = Ramalan permintaan (real) untuk periode t 

�� = Permintaan aktual pada periode t 

C1 = Bobot masing-masing data yang digunakan∑ �� � 1�, ditentukan 

secara objektif 

m = Jumlah periode yang digunakan untuk peramalan (subjektif) 
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2.9.4 Metode Exponential Smoothing 

Ada beberapa metode yang dikelompokkan dalam metode Exponential 

Smoothing. Metode tersebut antara lain: 

a) Single (simple) Exponential Smoothing 

Formula untuk metode Single Exponential Smoothing (SES) adalah (Teguh 

Baroto (2002:39)): 

���� � ��� � 1 � �������  

Di mana  

��� = Ramalan permintaan (real) untuk periode t 

α = Suatu nilai (0<α<1) yang ditentukan secara objektif 

ft = Permintaan aktual pada periode t 

�����  = Perkiraan permintaan pada periode t-1 

  

b) Double Exponential Smoothing 

Formula untuk Double Exponential Smoothing adalah: 

F’t=a0+a1+a1t+et 

Di mana a0,a1 adalah parameter proses dan e mempunyai nilai harapan dari 0 dan 

sebuah variansi ���. Misalnya β=1-α sehingga: 

Ft=αf1+αβft-1+αβ2ft-2+…..+αβt-1f1+βtf0 

Dan dapat dituliskan dengan: 

F� � � � ��f���
���

���
� ��f� 

Double Exponential Smoothing adalah modifikasi dari Exponential Smoothing 

yang dirumuskan sebagi berikut (Teguh Baroto (2002:40)): 
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 !�� � � ! � � ���
��  

Di mana  

 !�� = F’t:peramalan Double Exponential Smoothing 

α = Faktor Smoothing  

β = 1-α 

Xt = Ft 

 

2.9.5 Metode Regresi linear  

Regresi linear adalah metode popular untuk berbagai macam permasalahan. 

Untuk peramalan Time series, formula regresi linear cocok digunakan bila pola 

data adalah trend. Formula asli regresi linear adalah (Teguh Baroto (2002:41)): 

���� � a� � b. t�% t 

Di mana  

����  = Nilai dari fungsi (permintaan) pada periode t (variabel terikat) 

a�, b = Intercept dan slope 

t = Periode (variabel bebas) 

% t = Error atau kesalahan atau penyimpangan pada periode t 

 

2.9.6 Metode Interpolasi Gregory-Newton 

Metode Interpolasi Gregory-Newton (GNI). Formulanya adalah (Teguh 

Baroto (2002:43)): 

���� � �� � !∆�� � �����
�! . ∆�� � ���������

	! . ∆�� � ) � 0  

Di mana  
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����  = Peramalan pemintaan pada periode  

∆�� =  ��+� � �� (selisih maju pertama dari f(t) pada periode i) 

∆�� = ∆��+� � ∆�� (selisih maju kedua dari f(t) pada periode i) 

∆�� = ∆,����+� �  ∆,���� (selisih maju ke-n dari f(t) pada periode i) 

F0 = Nilai fungsi (permintaan) pada t=0 

          

2.9.7 Metode Winter’s 

Formula untuk metode winter’s adalah (Teguh Baroto (2002:44)): 

T=(a0,t+a1.t)Ct 

Dengan: 

a0 = .�,�/ � 21�.� 

a0 = �� � ��
1 ,   �� � ∑ ��/���

1   , �� � ∑ ���/��/+�
1  

a0,2N = �� � .�
1 � 1

2  

Ct = ��
.� � .�

 , ∑ 2�/���
1 � 1 

 

2.10  Metodologi Box-Jenkins (Autoregressive Integrated Moving Average 

(ARIMA)) 

Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) merupakan model 

yang istimewa karena dalam membuat peramalan, model ini sama sekali 

mengabaikan variabel independen. ARIMA merupakan suatu alat yang 

menggunakan nilai-nilai sekarang dan nilai-nilai lampau dari variabel dependen 

untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. 
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2.10.1 Teknik Box-Jenkins  

Metode peramalan Box-Jenkins berbeda dengan hampir semua metode 

peramalan. Metode ini menggunakan pendekatan iterative (berulang) dalam 

mengidentifikasi suatu model yang paling tepat dari semua kemungkinan model 

yang ada. Model yang dipilih diuji lagi dengan data historis untuk melihat apakah 

model tersebut menggambarkan keadaan data secara akurat atau tidak. Model 

tersebut dikatakan tepat (sesuai) jika residual antara model peramalan dengan 

titik-titik data historis adalah kecil, terdistribusi secara random, dan independen 

satu sama lain. 

Jika spesifikasi model tersbut tidak memuaskan, proses diulangi lagi dengan 

menggunakan rancangan model yang lain untuk menyempurnakan spesifikasi 

model sebelumnya. proses ini terus berulang sampai ditemukan model yang 

paling sesuai. Gambar 2.7 menggambarkan pendekataan tersebut. 

Model Box-Jenkins untuk data runtut waktu yang stasioner adalah ARIMA. 

Data runtut waktu yang stasioner adalah data yang nilai rata-ratanya tidak 

berubah. Kelompok model ini mencakup model AR (Autoregressive), model MA 

(Moving Average), dan model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 

Average). Metodologi Box-Jenkins memungkinkan analisis untuk memilih model 

yang paling sesuai dengan data yang tersedia. 
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Gambar 2.7 
Gambar diagram alir Metode Box-Jenkins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Lincolin Arsyad (2001:283) 

 

Pemilihan model yang terbaik dapat dilakukan dengan membandingkan 

distribusi koefisien-koefisien otokorelasi dari data runtut waktu tersebut dengan 

distribusi teoritis dari berbagai macam model ARIMA yang paling umum 

ditunjukkan pada gambar. Dalam memilih suatu model maka peneliti harus 

mampu “mencocokkan” sebagian besar dari data runtut waktu dengan cara coba-

coba (trial and error) 
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Apakah model memadai? 
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Gambar 2.8 
Gambar Koefisien otokorelasi dan Otokorelasi parsial untuk Model AR(1) 

dan AR(2) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lincolin Arsyad (2001:284) 
 

Dalam menerapkan metodologi Box-Jenkins hal yang dilakukan pertama kali 

adalah menganggap bahwa data runtut waktu yang akan dianalisis dan diramalkan 

bersifat stasioner. Sebuah data runtut waktu dikatakan stasioner jika data tersebut 

berfluktuasi secara random di sekitar nilai rata-rata (mean) dari data runtut waktu 

tersebut. Agar lebih mudah, nilai rata-rata (mean) dari variabel yang diteliti 

berfluktuasi di sekitar suatu nilai nol yang tetap. Asumsi ini memungkinkan untuk 

menggambarkan bentuk dasar dari metodologi Box-Jenkins sesederhana mungkin. 

 

Otokorelasi 

Otokorelasi Parsial 
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Gambar 2.9 
Gambar koefisien otokorelasi dan Otokorelasi parsial untuk Model MA(1) 

dan MA(2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Lincolin Arsyad (2001:285) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otokorelasi Otokorelasi Parsial 
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Gambar 2.10 
Gambar koefisien otokorelasi dan Otokorelasi parsial untuk Model 

Campuran ARIMA  (1,1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lincolin Arsyad (2001:286) 
 

Otokorelasi parsial digunakan untuk mempermudah identifikasi model ARIMA 

yang tepat untuk peramalan. Otokorelasi parsial dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi derajat hubungan antara nilai-nilai sekarang dengan nilai-nilai 

sebelumnya dari suatu variabel, sedangkan pengaruh variabel-variabel lag (time 

lags) dianggap konstan. 

 

 

 

 

Otokorelasi Otokorelasi Parsial 
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2.10.2 Model Autoregressive 

Model Autoregressive memiliki bentuk rumus: 

3� � 4� �  4�3��� �   4�3��� � ) �   453��5 + 6� 

Dimana: 
3� = Variabel dependen 
3��� , 3��� , 3��5 = Variabel independen yang merupakan lag dari 

variabel dependen 
4�4�  45 = Koofisien regresi (koofisien regresi didapat dengan 

menggunakan metode kuadrat terkecil non linier) 
6� = residual 

 

Metode kuadrat terkecil non linear ini biasannya menggunakan teknik solusi 

iterative untuk menghitung parameter-parameter tersebut dan tidak dengan cara 

perhitungan secara langsung. Estimasi awal digunakan sebagai titk awal, 

kemudian estimasi ini disempurnakan secara sitematik sehingga didapatkan nilai-

nilai optimal. Selain itu, varians dari persamaan di atas dihitung dengan cara yang 

berbeda yakni dengan mempertimbangkan bahwa variabel independen terkoreksi 

satu sama lain. Akhirnya persamaan tersebut bisa mempunyai konstanta dan juga 

bisa tidak. Persamaan yang tidak memiliki konstanta digunakan jika nilai-nilai 

variabel dependen (Y) ditunjukkan sebagai simpangan dari rata-rata (Y’=Y-Y) 

Persamaan yang terdapat pada gambar 2.8 menunjukkan persamaan-persamaan 

model AR derajat 1[AR(1)] dan model AR derajat 2[AR(2)]. Persamaaan-

persamaan tersebut dapat pula disajikan dengan cara: model AR(p), di mana p 

adalah jumlah observasi masa lampau yang akan dimasukkan dalam meramalkan 

periode yang akan datang. Tidak semua data runtut waktu dapat dipecahkan 

dengan model Autoregressive. Oleh karena itu, pendekatan Box-Jenkins juga 

memperhatikan model Moving Average (MA) 
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2.10.3 Model Moving Average 

Model Moving Average mempunyai bentuk rumus: 

Y� �  W� � ε� � :�6��� � :�6��� � ) � :;6��; 

Dimana: 

3� = Variabel dependen 
:� , :� , :; = Bobot  
6��� , 6��, 6��; = Nilai residual sebelumnya (lag) 
6� = residual 

 

Pada model MA ini, nilai variabel dependen 3� lebih tergantung pada nilai 

lampau residual daripada nilai variabel itu sendiri. Model MA meramalkan nilai 3� 

berdasarkan kombinasi kesalahan linear masa lampau (lag), sedangkan model AR 

menunjukkan 3� sebagai fungsi linier dari sejumlah nilai 3� aktual sebelumnya. 

Biasanya bobot (weight) diberi koefisien negatif, walaupun bobot tersebut dapat 

pula bertanda positif. jumlah :� � :� � ) � :; tidak harus sama dengan 1, 

dan walaupun ada observasi-observasi baru nilai :� tidak bergerak. Perhatikan 

bahwa rata-rata µ suatu MA (q) sama dengan nilai konstanta :� dalam model 

tersebut karena E (6�)=0 untuk seluruh nilai t. 

 

2.10.4 Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA ) 

Model AR dan MA dapat digabungkan dan melahirkan suatu model baru yang 

disebut ARIMA sehingga persamaan untuk ARIMA adalah : 

3� � 4� �  4�3��� �   4�3��� � ) �   453��5 � 6�  � :�6��� �  :�6��� � ) �
:;6��; +  

Model ARIMA (p,q) menggunakan kombinasi nilai-nilai dan kesalahan 

sebelumnya. Model ARIMA ini digunakan untuk mencari model yang lebih 
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potensial (baik) dibandingkan hanya dengan menggunakan AR atau MA saja 

secara terpisah. 

Perbedaan yang signifikan antara metodologi Box-Jenkins dengan metode-

metode terdahulu adalah bahwa metode Box Jenkins tidak menentukan asumsi 

tentang sejumlah syarat atau bobot relatif yang akan ditetapkan terhadap syarat-

syarat tersebut. Analisis akan menyeleksi model yang sesuai, mecakup sejumlah 

syarat, karena program akan menghitung koefisien dengan metode kuadrat 

terkecil non-linier sehingga peramalan untuk periode yang akan datang dapat 

dibuat dan interval keyakinan dapat dibentuk untuk estimasi ini. 

 

2.10.5 Penerapan Metodologi Box-Jenkins 

Pada gambar diagram alir metode Box-Jenkins (gambar 2.7) dijelaskan bahwa 

metodologi mempunyai tiga tahap yang terpisah. tahap ini meliputi: (1) tahap 

identifikasi model; (2) tahap pengestimasian dan pengujian model ; dan (3) tahap 

penerapan model. berikut akan dijelaskan secara mendetail. 

Tahap 1: Indentifikasi model 

1. Langkah pertama dalam tahap identifikasi model adalah menentukan 

apakah data runtun waktu yang akan digunakan bersifat stasioner atau 

tidak. Jika data runtut waktu tersebut tidak stasioner, biasanya dapat 

dikonversi menjadi data runtut waktu yang stasioner dengan menggunakan 

metode pembedaan (differencing method). Seorang analis akan 

menspesifikasikan tingkat perbedaan, dan alogaritma Box-Jenkins akan 

mengkonversi data tersebut dan menunjukkan perhitungan berikutnya 

dengan menggunakan data yang sudah dikonversi tersebut. 
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2. Jika data runtut waktu telah stasioner, analis harus mengidentifikasi bentuk 

model yang akan digunakan. Tahap ini dilaksanakan dengan 

membandingkan koefisien otokolerasi dan koofisien otokorelasi parsial 

data tersebut dengan distribusi untuk beberapa model ARIMA yang paling 

umum ditunjukkan pada gambar untuk membantu pemilihan model yang 

tepat. 

Walaupun secara umum tidak mungkin mencocokkan data dengan distribusi 

teoritis secara tepat, penguujian-pengujian  dapat dilakukan pada tahap dua untuk 

menentukan model paling sesuai. 

Pada umumnya, analis harus mengidentifikasi otokorelasi yang secara 

eksponsial menjadi nol. Jika otokorelasi secara eksponensial melemah menjadi 

nol berarti terjadi proses AR. Jika otokorelasi parsial melemah secara eksponensial 

berarti terjadi proses MA. Jika keduanya melemah, berarti terjadi proses ARIMA. 

Dengan menghitung jumlah koofisien otokorelasi dan otokorelasi parsial yang 

scara signifikan berbeda dari nol. maka analis dapat menentukan derajat proses 

MA atau AR. 

 

Tahap 2 : Pengestimasian dan pengujian model 

1. Setelah model sementara dipilih, maka parameter model tersebut harus 

diestimasi. Misalnya ARIMA (1,1) sudah dipilih. Bentuk matematis dan 

formulasi peramalan dari model tersebut secara berturut-turut adalah 

3� � 4� �  4�3��� � 6�  � :�6��� 

dan 

3 � 4� � 4�3��� – :�6��� 
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Untuk menggunakan persamaan peramalan tersebut, seorang analis harus 

mengitung nilai 4� dan :�. Perhitungan ini dilakukan dengan program 

komputer Box-Jenkins, dengan menggunakan minimum Mean Square 

Error (MSE) sebagai kriteria untuk memilih nilai-nilai yang optimal. 

Misalkan nilai-nilai 4� dan :� masing-masing 0,25 dan 0,5 maka model 

sementara tersebut menjadi: 

3� � 0,25 3��� � 0,5 4��� 

2. Sebelum menggunakan model tersebut untuk peramalan, analis harus 

menguji kelayakan model itu. Langkah ini dilakukan dengan menguji 

residual (error term): 6� � 3� � 3�. Untuk meyakinkan bahwa nilai 

residual bersifat random. Pengujian dapat dilakukan dengan menguji 

otokorelasi residual untuk meyakinkan bahwa residual tersebut secara 

signifikan berbeda dari nol. Jika perbedaannya tidak signifikan, maka 

model tersebut tidak layak oleh karena itu, analis harus mengulang lagi 

langkah pada tahap 1 dan 2 untuk memilih model alternatif. 

Kelayakan suatu model dapat pula diuji dengan uji Chi-Square  ��, dikenal 

sebagai statistic Box-Pierce Q. statistiknya adalah: 

> � 1 � ?� � @A�
B

A��
 

Dimana: 
N = Panjangnya runtut waktu 

K = Otokorelasi k pertama yang diuji 

m = Jumlah lag maksimum yang diuji 

@A =  Fungsi otokorelasi sampel dari residu ke-k 

d = Tingkat perbedaan untuk memperoleh serial yang 

stasioner 
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Jika nilai Hitung Q lebih besar dari  � untuk derajat kebebasan k-p-q, maka 

model tersebut tidak sesuai. Analis harus kembali ke tahap 1 dan 2 

Kedua uji tersebut biasanya harus dilakukan secara bersama-sama dengan 

judgment masing-masing analis. Ada kemungkinan dua atau lebih model dianggap 

sama. untuk kasus seperti ini dapat digunakan prinsip parsimoni dan model 

termudah yang dipilih.  

 

Tahap 3 : Penerapan model 

1. Setelah model yang sesuai diperoleh, kita dapat membuat peramalan untuk 

satu atau beberapa periode yang akan datang. Dalam estimasi ini interval 

keyakinan dapat ditentukan. Pada umumnya, semakin jauh peramalan, 

maka interval keyakinan semakin besar. Peramalan keyakinan dihitung 

dengan program Box-Jenkins. 

2. Dengan semakin banyak data yang tersedia, model yang sama dapat 

digunakan untuk mengubah peramalan dengan cara memilih waktu awal 

yang lain. 

3. Jika data runtut waktu kelihatannya berubah sepanjang waktu, maka 

parameter-parameter model tersebut mungkin membutuhkan perhitungan 

ulang, atau keseluruhan model mungkin harus diperbaiki. 

Jika didapatkan perbedaan kecil pada kesalahan peramalan (error), hal tersebut 

mungkin mengidentifikasikan bahwa parameter-parameter tersebut membutuhkan  
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perhitungan ulang, sehingga seorang analis harus mengulangi lagi tahap 1 dan 2.  

Jika didapatkan perbedaan besar pada peramalan kesalahan, hal ini menunjukkan 

bahwa keseluruhan model harus diperbaiki. Analisis kembali lagi pada tahap 1 

dan 2 serta mengulangi proses pemilihan model. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di PT.PLN (PERSERO) APJ Malang yang 

beralamatkan di Jalan Jendral Basuki Rahmad 100 Malang-Jawa Timur.  

 

3.2 Populasi dan sampel 

Mengingat studi ini merupakan studi kasus pada PT.PLN (PERSERO) APJ 

Malang maka: 

a) Untuk menentukan jumlah kebutuhan, maka pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.   

b) Metode yang digunakan adalah Metode Forecasting sehingga data yang 

diteliti adalah jumlah permintaan daya yang telah dijual 

   

3.3 Teknik pengambilan data 

3.3.1 Metode pengumpulan data  

Metode pengumpulan data sekunder melalui wawancara untuk mengetahui dan 

menghasilkan suatu pencatatan data-data tahun lalu yang telah didokumentasikan. 

Data tersebut berupa data penjualan listrik selama beberapa tahun yang di pecah 

menjadi data bulanan.  

1. Metode wawancara 

Metode ini mencari data dengan melakukan pertanyaan secara lisan kepada 

pihak-pihak yang berkaitan dengan tempat peneliti melakukan penelitian. Pihak-
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pihak tersebut yaitu: supervisor dan karyawan. Dengan menggunakan metode ini, 

diharapkan peneliti akan mendapatkan informasi seputar jumlah permintaan daya 

listrik, kapasitas listrik yang dimiliki, masalah yang dihadapi perusahaan, serta 

kegiatan operasi perusahaan.  

 

2. Observasi  

Metode observasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data yang 

paling utama. Peneliti dapat mengetahui secara jelas mengenai kegiatan atau 

aktivitas yang terjadi dalam perusahaan karena peneliti tersebut turun langsung ke 

lapangan. 

 

3.3.2 Macam dan sumber data 

Data dalam penelitian sangatlah penting dalam mengolah serta menganalisis 

data sehingga peneliti dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam tempat 

penelitian. Selain itu, data dapat digunakan peneliti untuk mencari solusi 

pemecahan masalah yang dapat digunakan oleh pihak yang terlibat dalam 

penelitian dalam hal ini adalah PT.PLN (PERSERO) APJ Malang. Macam dan 

sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:   

1. Data primer 

Data primer adalah data yang sumber pengambilannya bersifat langsung yang 

dilakukan oleh peneliti. Data primer pada penelitian ini berupa hasil dari aktivitas 

wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak yang terkait dengan penelitian. 

Selain itu, data primer dapat berupa dari hasil observasi dan pengamatan langsung 

peneliti terhadap seluruh aktivitas yang terjadi pada tempat penelitian. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari pihak lain yang telah diolah 

sehingga proses pengambilan datanya tidak langsung. Data sekunder tersebut 

sudah disediakan dan biasanya telah diolah dengan menggunakan perhitungan. 

Data sekunder pada penelitian ini  berupa jumlah pegawai yang bekerja, jumlah 

pelanggan, jumlah permintaan daya listrik, dan jumlah daftar tunggu, jumlah 

rekanan perusahaan. 

 

3.4 Alat analisis 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT.PLN (PERSERO) APJ 

Malang, peneliti menggunakan  sebuat alat analisis untuk dapat mengetahui 

jumlah daya listrik yang dibutuhkan. Alat analisis tersebut adalah Metode 

peramalan ARIMA (Autoregressive Intergated Moving Average). 

Alasan peneliti menggunakan metode tersebut sebagai alat dalam menganalisis 

jumlah daya listrik yang dibutuhkan antara lain: 

a) Menurut Hanke dan Reitsch (1991:381).  

“The box-jenkins method of forecasting is different from most 
methods. This technique does not assume any particular pattern in 
the historical data of the series to forecast. It uses an iterative 
approach of identifying a possible useful model from a general class 
of models. The chosen model is then checked against the historical 
data to see whether it accurately describes the series. The model fits 
well if the residuals between the forecasting model and the historical 
data points are small, randomly distributed, and independent. If the 
specified models is not satisfactory, the process is repeated by using 
another model designed to improve on the original one. This process 
is repeated until a satisfactory model in found.” 

   

Peramalan dengan Metode box-Jenkins  berbeda dari kebanyakan 
metode yang ada.  Teknik ini tidak menganggap pola tertentu dalam 
data historis dari data time seri  untuk meramalkan. Ini menggunakan 
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pendekatan iteratif untuk mengidentifikasi model yang berguna yang 
mungkin dari kelas umum model.  Model yang dipilih ini kemudian 
diperiksa terhadap data historis untuk melihat apakah secara 
akurat menggambarkan data time seri. Model ini cocok jika residu 
antar model peramalan dan titik data historis yang 
kecil, acak, dan mandiri.  Jika model yang ditentukan tidak 
memuaskan, proses ini diulang dengan menggunakan model 
lain yang dirancang untuk memperbaiki yang asli.proses ini akan 
diulang sampai model memuaskan ditemukan. 
 

Melihat kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode ini lebih akurat 

dibandingkan dengan metode lainnya. 

b) Metode ARIMA hampir mustahil diterapkan secara manual sehingga harus 

menggunakan komputer (SPSS maupun Minitab) sehingga pengolahan data 

menjadi lebih akurat. 

c) Model ARIMA bisa dipakai untuk tipe data stationer maupun non-statoner 

sehingga dapat digunakan secara leluasa dalam peramalan. 

d) Menurut Ghozali (2009;165) Penenkanan metode ARIMA bukan membangun 

suatu model persamaan tunggal atau persamaan simultan, tetapi menganalisis 

probabilitas dari suatu data time series. Dengan menganalisis probabilitas 

tersebut, maka output dari peramalan akan semakin akurat. 
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Tidak 

Ya 

Sumber: Data diolah 2011 

3.5 Skema analisis times series pada metode ARIMA  

 

Gambar 3 
Proses Analisis Time Series pada Metode ARIMA  
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Penentuan Model ARIMA  
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Selesai 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran umum perusahaan 

4.1.1 Sejarah perusahaan 

4.1.1.1 Listrik Bersinar Di Indonesia 

Untuk menyusun sejarah listrik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia 

tidak mudah. Penyusunan sejarah listrik yang bermutu hanya dimungkinkan 

apabila bisa ditemukan  arsip-arsip kelistrikan arsip Departemen Kehakiman dan 

arsip Departemen V & W (PUT). Sebagai gambaran singkat berdasarkan beberapa 

catatan yang bisa ditemukan, sejarah listrik di Indonesia dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

 Menurut berbagai keterangan yang ditemukan bahwa cahaya listrik mulai 

bersinar di wilayah Indonesia mulai akhir abad ke-19, zaman pemerintahan 

Hindia-Belanda. Perkembangan kelistrikan di wilayah Indonesia terjadi sebagai 

berikut: 

a. Elektrifikasi di wilayah kota Batavia sekitar tahun 1893 merupakan stand 

Bedriji yang dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat dengan nama 

Electricileil Bedriji Batavia 

b. Elektrifikasi di wilayah kota Medan sekitar tahun 1903 sebagai stand Bedriji 

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan nama Electricileil Bedriji 

Medan (Dall) 
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c. Elektrifikasi di wilayah kota Surabaya kira-kira tahun 1907 merupakan stand 

Bedriji yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan nama Electricileil 

Bedriji Surabaya 

Tahun-tahun berikutnya menurut keterangan dari beberapa sumber yang 

kurang jelas, kelistrikan antara lain dibangun di Palembang, dalam kaitannya 

dengan usaha pertambangan minyak di Makasar dan Ambon untuk kepentingan 

militer. 

 

4.1.1.2 Perusahaan Listrik Pada Zaman Hindia-Belanda 

Setelah perusahaan listrik yang berpusat di Negeri Belanda didirikan di 

beberapa wilayah Indonesia (umumnya pembangkitan), maka pendistribusian 

tenaga listrik oleh Pemerintah Daerah dialihkan kepada perusahaan-perusahaan 

listrik swasta. 

Menurut catatan pendirian perusahaan-perusahaan listrik Belanda di Indonesia 

terjadi sebagai berikut: 

1. Perusahaan Listrik NV NIGM (yang kemudian namanya berubah menjadi NV. 

OGM) 

a. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No.28 tanggal 27 Juni 

1913 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota Batavia 

b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan no.29 tanggal 1 

Nopember 1916 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota 

Messlercornelis (Jatinegara) 

c. Izin beroperasi pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota 

Tangerang 
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d. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan no.6 bulan Nopember 

1924 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota Cirebon 

e. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan no.20 tanggal 25 

Nopember 1925 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota 

Kebayoran Lama 

f. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan no.12 tanggal 16 Juni 

1927 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah Cirebon luar kota 

Pemberian izin beroperasi kepada NV. NIGM di luar Jawa antara lain mulai 

dikeluarkan untuk wilayah Kota Medan kemudian acara berturut-turut menyusul 

wilayah Palembang, Makasar / Ujung Pandang, Tanjung Karang (Lampung) dan 

Manado. 

Keterangan yang jelas mengenai ijin beroperasi kepada NV. NIGM konsesi 

diluar Jawa tidak / belum ditemukan tetapi menurut berbagai pendapat dan 

keterangan yang diperoleh untuk wilayah Palembang terjadi sebelum tahun 1920, 

misalnya: Medan, Tanjung Karang, Ujung Pandang, Manado, dan sebagainya. 

 

2. Perusahaan Listrik NV ANIEM 

a. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan no.6 tanggal 8 

Februari 1914 pemberian kosesi untuk elektrifikasi wilayah Surabaya, 

Semarang, Jogjakarta. 

b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan no.25 tanggal 9 Mei 

1927 pemberian konsesi untuk Elektrifikasi wilayah berbagai kota di Jawa 

Tengah dan Jawa Timur diluar wilayah yang telah dikelola oleh OJEM, 

Electrian, EMR, dan EAIB. 
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c. Pemberian izin beroperasi kepada NV. ANIEM untuk Elektrifikasi wilayah 

diluar Jawa antara lain Bukit Tinggi, Pontianak, Ambon, dan sebagainya. 

 

3. Perusahaan Listrik NV. GEBEO 

Perusahaan Listrik NV. GEBEO merupakan usaha bersama dimana Pemerintah 

Jawa Barat ikut serta dengan keputusan yang dikeluarkan sebagai berikut: 

a. izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan no.24 tanggal 30 

Januari 1923 / 1928 pemberian konsesi untuk Elektrifikasi wilayah 

Bandung dan sekitarnya (sebelum lampu gas, listrik oleh militer) 

b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan no.24 tanggal 10 

Maret 1923 / 1928 pemberian konsesi untuk kota Bogor dan sekitarnya 

(sebelum lampu gas) 

c. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan no.24 bulan 

Desember 1938, no.17 tanggal 21 Desember 1939, no.21 tanggal 20 Mei 

1940, no.30 tanggal 13 Januari 1940 pemberian konsesi untuk Elektrisasi 

wilayah Karesidenan dan Kabupaten seluruh Propinsi Jawa Barat kecuali 

Cirebon dan Jakarta yang telah dikelola oleh NV. GIM 

 

4. Perusahaan Listrik Electra 

a. Izin beroperasi dikeluarkan kepada Perusahaan Listrik Electra dengan S.K. 

no.37 tgl 7 Juni 1915 pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota 

Atultng Agung 

b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan S.K. no.33 tgl 30 Maret 1927 

pemberian konsesi untuk Elektrisasi wilayah diluar kota Tulung Agung 
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5. Perusahaan Listrik SEM 

a. Izin beroperasi dikeluarkan kepada perusahaan listrik SEM dengan surat 

keputusan No. 15 tanggal 21 Desember 1925 pemberian konsesi untuk 

Elektrifikasi wilayah kota Kesunanan Surakarta 

b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No. 8 tanggal 3 

Januari 1937 pemberian konsesi untuk Elektrifikasi wilayah Kabupaten 

dan sebagainya yang termasuk dalam Kesunanan Surakarta. 

 

6. Perusahaan Listrik OJEM 

Izin beroperasi dikeluarkan kepada OJEM dengan surat keputusan No. 28 tanggal 

24 februari 1925, No.8 tanggal 26 Desember 1925, No.61 dan 62 tanggal 29 

Agustus 1927, No.16 tanggal 8 Juni 1920 untuk melistriki wilayah karesidenan 

Panarukan dan beberapa Kabupaten disekitarnya. 

 

7. Berdiri Dan Beroperasinya Perusahaan Listrik EMR 

a. Izin beroperasi dikeluarkan kepada NV. EMR dengan surat keputusan No. 

12 tanggal 25 juni 1927 pemberian konsesi untuk elektrifikasi kota 

Rembang. 

b. Izin beroperasi dikeluarkan kepada NV.EMR dengan surat keputusan No.8, 

No.9, No.10 tanggal 4 Maret 1929 untuk menambah konsesinya 

memperluas elektrifikasi diwilayah Kabupaten Blora dan Kabupaten 

Bojonegoro. 
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8. Berdiri Dan Beroperasinya Perusahaan Listrik 

Izin beroperasinya dikeluarkan kepada NV.EMB pemberian konsesinya untuk 

elektrifikasi wilayah Karisidenan Banyumas dan beberapa Kabupaten sekitarnya 

(No.31 tanggal 27 September 1939). 

 

4.1.1.3 Perusahaan Listrik Di Zaman Jepang 

Di dalam Perang Dunia Kedua semua Perusahaan listrik di wilayah Indonesia 

dengan sendirinya berada dibawah pengawasan tentara Jepang, antara lain 

Perusahaan Listrik Belanda yang berada di Jawa oleh Angkatan Darat Jepang, 

dijadikan Perusahaan Listrik Jepang dengan nama sebagai berikut : 

a. Jawa Denki Jogyokosho kantor pusat di Jakarta. 

b. Seibu Jawa Denki Sha diwilayah Jawa Barat. 

c. Chobu Jawa Denki Sha diwilayah Jawa Tengah. 

d. Cabang-cabang Perusahaan Listrik tetap seperti semula. 

Dengan menjadinya Perusahaan Listrik Jepang dibawah pengawasan Angkatan 

Darat, maka pimpinan Perusahaan dipegang oleh tenaga yang didatangkan dari 

Jepang. 

 

4.1.1.4 Perusahaan Listrik Setelah Masa Proklamasi Kemerdekaan 

Perang Dunia Kedua diakhiri dengan pernyataan menyerahnya Jepang kepada 

Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dengan menyerahnya Jepang kepada 

Sekutu berarti pula bahwa Tentara Sekutu akan memasuki dan menduduki 

wilaayah Indonesia yang dikuasai Tentara Jepang untuk melucuti Tentara Jepang 

dan membebaskan warga negara Sekutu yang ditawan Jepang. 
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Sebelum Tentara Sekutu mengambil alih kekuasaan dari penguasa Jepang, 

Pemimpin-pemimpin Indonesia telah mendahului memproklamasikan 

Kemerdekaan Indonesia menjadi Republik Indonesia. Berkumandangnya 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan gagalnya serta tidak dapat 

berlangsungnya Bung Karno waktu itu menggembleng rakyat dalam rapat raksasa 

dilapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945, karena dihalangi Tentara 

Jepang telah menimbulkan pengaruh dan rasa tidak puas, tidak saja dikalangan 

rakyat , tetapi juga telah menggugah hati dan mempertebal tekad para karyawan 

Perusahaan Listrik dan pengusaha Jepang. 

Pengambilalihan Pimpinan Perusahaan Listrik pertama-tama terjadi pada 

tanggal 21 September 1945 di pusat ( Jawa Denki Jogyo Kosah ) Jakarta oleh 

kesatuan Aksi Karyawan Listrik, setelah gagalnya rapat tanggal 19 September 

1945 dan dalam hari berikutnya pengambil alihan meluas ke daerah lainnya, 

seperti Perusahaan Listrik di Surabaya, Semarang, Bandung, Jogyakarta dan 

berbagai kota lainnya di pulau Jawa maupun luar Jawa. 

Kesatuan Aksi para Karyawan Perusahaan Lisatrik di seluruh kawasan wilayah 

Indonesia berhasil mengambil alih pimpinan dari Perusahaan Listrik Penguasa 

Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 

1945. 

Perusahaan-perusahaan Listrik yang telah diambil alih dari Penguasa Jepang 

kemudian oleh Kesatuan Aksi Karyawan Perusahaan Listrik diserahkan kepada 

Pemerintah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga di Jakarta. 

Dengan penetapan Pemerintah No. 1 SD/ 1945 tanggal 27 Oktober 1945 

merupakan hari dan tanggal yang sangat bersejarah bagi Karyawan Listrik 
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Generasi 1945, karena hari tersebut ditetapakan sebagai hari jadi Listrik yang 

telah diperolehnya melalui perjuangan pengambil alihan yang cukup berat dan 

banyak meminta pengorbanan baik yang gugur maupun yang cacat dan 

kehilangan harta terjadi diseluruh Indonesia sebagai manifestasi perjuangan 

Karyawan Listrik ikut mengisi dan mempertahankan Proklamasikan Kemerdekaan 

Indonesia.  

Dalam salah satu persetujuan hasil konferensi Meja Bundar Negeri Belanda 

antara lain ditetapkan bahwa kecuali Perusahaan milik Pemerintah (Lands 

Waterkrache Bedrijiven atau LWB), semua Perusahaan  Listrik dikembalikan pada 

pemiliknya sebelum perang, Perusahaan Listrik Belanda dan sebagainya. Setelah 

penyerahaan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia 

Serikat yang kemudian menjadi Kesatuan Republik Indonesia, Perusahaan Listrik 

ayng beroperasi di Indonesia adalah Perusahaan Listrik asing / Belanda antara lain 

: NV. ANEM, NV. GEBEO, NV. OGEM dan sebagainya kecuali pembangkitan 

tenaga listrik yang semula LWB tetap dikuasi Pemerintah Indonesia dengan PLN. 

Direksi, Pembangkitan yang bernaung dibawah Direktorat Jendral Ketenagaan 

Kementrian PUT. 

 

4.1.1.5 Nasionalisasi Perusahaan Listrik Indonesia 

Tuntutan Nasionalisai Perushaan Listrik Belanda merupakan salah satu 

program Organisasi Buruh (SBLGI) non Vaksentral. Dalam melaksanakan 

progaram perjuangannya masalah Nasionalisasi Perusahaan Listrik oleh Ketua 

Umum PB. SBLGI Kobarsih dibawa ke forum Dewan Perwakilan Rakyat dan 

dapat menjadi “Mosi Sidik Joyosukarto Cs” yang diterima dengan aklamasi oleh 
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sidang DPR pada tahun 1952 atas dasar habisnya masa konsesi yang diberikan 

Perusahaan Listrik Belanda. 

Pelaksanaan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Listrik Belanda NV. OGEM 

untuk Jakarta Cirebon terjadi pada tanggal 1 Januari 1954 dan terhadap NV. 

ANIEM, terjadi pada tanggal 1 November 1954 untuk pelistrikan wilayah Jawa 

Timur dan Jawa Tengah. Setelah kedua Perusahaan Listrik dinasionalisasi maka 

dibentuklah “PENUDITEL” sebagai pusatnya adalah Direksi Distribusi dan 

Penupetel dengan pusatnya adalah Direksi Pembangkitan yang keduanya dibawah 

Direktorat Jenderal Keterangan Kementerian PUT. Tahun 1967 karena tuntutan 

kembalinya Irian Barat menjadi sengketa dan menimbulkan bentrokan senjata, 

maka semua Perusahaan Listrik yang masih dikuasai Perusahaan asing diambil 

alih oleh para karyawan, kemudian diserahkan kepada Pemerintah. 

Untuk pngelolaan selanjutnya Pemerintah membentuk Dewan Direksi yang 

anggotanya terdiri dari Direktur Penuditel, Direktur Penuputel, Direktur eks NV. 

GEBEO, Direksi eks. NV. ANIEM dan Sekjan PUT yang bertindak sebagai ketua 

Dewan Direktur. 

 

4.1.1.6 Perkembangan Organisasi Hingga Sekarang 

Sebagai tindak lanjut setelah pembentukan Dewan Direktur, maka untuk 

mempersatukan kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia yang semula terdiri dari 

Penuditel, Penuputel dan eks. Perusahaan-perusahaan listrik yang diambil alih 

tahun 1957 oleh Pemerintah kemudian dimasukkan dalam satu wadah Badan 

Pimpinan Umum Perusahaan Listrik  yang dibentuk berlandaskan pada Undang-

undang No. 19 tahun 1960 dengan keputusan menteri PUT No.16/20 tanggal 20 
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Mei 1961. Pada tahun 1965, Struktur Organisasi Perusahaan Listrik Negara 

diseluruh wilayah Indonesia ditetapkan menjadi 14 kesatuan wilayah dengan 

cabang-cabang yang terdiri dari, 12 PLN Eksploitasi Distribusi, satu PLN 

Eksploitasi Pembangkitan, satu PLN gas. Pada tahun 1965 dengan peraturan PUT 

No.9/PRT/1964 BPU PLN dibekukan dan dengan peraturan No.1/PRT/1965 dua 

Perusahaan Listrik dan Gas dipecah menjadi dua yaitu Perusahaan Listrik Negara 

(PLN), Perusahaan Gas Negara (PGN). Dalam Struktur Organisasi khusus PLN 

yang baru, ditetapkan 15 buah kesatuan wilayah eksploitasi dimana didalam 

masing-masing eksploitasi termasuk sektor pembangkitannya. 

Sebagai kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1972 maka 

dengan keputusan PUTL No. 01/PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara berubah 

menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang satu-

satunya. Perusahaan Negara yang dibentuk oleh Pemerintah untuk merencanakan, 

membangun, membangkitkan dan mindistribusikan tenaga listrik di seluruh 

wilayah Negara Republik Indonesia. 

 

4.1.2 Motto Serta Visi dan Misi 

MOTO 

“ Listrik untuk kehidupan yang lebih baik “. 

 

VISI 

Visi PT. PLN (Persero) adalah diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang 

bertumbuh-kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumbuh pada potensi 

insani. 
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MISI 

a. Menjalankan bisnis kelistrikan, dan bidang lain yang terkait berorientasi pada 

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

 
4.1.3 Struktur dan Tugas Pokok Organisasi 

Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat laporan 

atas pencapaian pendapatan, penjualan, tenaga listrik, pelayanan pelanggan, 

pengoperasian, pemeliharaan jaringan distribusi di daerah kerjanya secara efisien 

dengan mutu dan keandalan yang baik untuk mencapai kinerja unit. Gambar 

struktur organisasi terdapat dalam lampiran 4. 

1. Bagian Pemasaran 

Bertanggung jawab dalam penyusunan rencana penjualan dan pengembangan 

usaha sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada, serta pelaksanaan kegiatan 

pelayanan khusus yang diprioritaskan kepada pelanggan-pelanggan potensial 

untuk menjamin terciptanya peningkatan kepuasan pelanggan potensial. 

Untuk mealaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian 

pemasaran mempumyai fungsi: 

a. Menyusun data potensi pasar, rencana penjualan serta perkiraan pendapatan 

didaerah kerja APJ maupun dimasing-masing unit asuhannya. 

b. Mempersiapkan dan melaksanakan pengembangan usaha baru sesuai dengan 

program yang telah ditetapkan. 
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c. Memonitor dan melakukan analisa atas pemakaian energi pada pelanggan-

pelanggan potensial (PMTT) 

 

2. Bagian Niaga 

Bertanggung jawab dalam kegiatan pelayanan pelanggan, administrasi 

pelanggan pembuatan tagihan listrik dan pengendalian pendapatan untuk 

menjamin peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan. 

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian 

niaga mempunyai fungsi: 

a. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan pelanggan / calon 

pelanggan. 

b. Menyusun dan memelihara Data Induk Pelanggan (DIL) dan Data Induk 

Saldo (DIS) 

c. Mengawasi kegiatan pencatatan meter dan melaksanakan pembinaan dalam 

rangka meningkatkan kualitas hasil pembacaan meter 

d. Melaksanakan dan memonitor proses pengolahan data dalam rangka 

pembuatan tagihan listrik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. 

 

3. Bagian Distribusi 

Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pembangunan jaringan distribusi 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengembangan sistem, merencanakan 

dan melaksanakan pengoperasian jaringan distribusi untuk menjamin kontinyuitas 

pelayanan dengan mutu dan keandalan yang memadai, serta mengoptimalkan 
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pelaksanaan pemeliharaan dan pengaturan jaringan distribusi agar dicapai 

pengusahaan energi yang efisien. 

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian 

distribusi mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan jaringan untuk melayani 

pelanggan dan pengembangan sistem 

b. Menyusun SOP dan mengatur pengoperasian jaringan distribusi 

c. Menyusun rencana pemeliharaan dan melaksanakan pemeliharaan jaringan 

distribusi 

d. Mengolah aset jaringan distribusi dan menyusun Data Induk Jaringan 

 

4. Bagian Keuangan 

Bertanggung jawab dalam pencatatan dan pembukuan aset, perencanaan dan 

pengendalian anggaran dan pendapatan dengan prosedur administrasi dan 

akuntansinya, untuk menjamin pengelolaan pendapatan dan anggaran yang efektif 

dan efisien guna peningkatan kinerja keuangan. 

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian 

keuangan mempunyai fungsi: 

a. Melaksanakan pencatatan dan pembukaan aset 

b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan serta mengadakan 

rekonsiliasi dengan fungsi terkait 

c. Menyusun RAO / UAI sesuai dengan jadwal dan pedoman yang ada 

d. Mengatur dan melaksanakan pengawasan atas penggunaan anggaraninvestasi 

maupun operasi 
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e. Mengatur dan mengendalikan likuiditas keuangan secara optimal 

f. Melaksanakan supervisi tentang keuangan dan akuntansi terhadap unit 

usahanya 

g. Menyusun laporan keuangan serta melaksanakan analisa dan evaluasi untuk 

merumuskan upaya perbaikannya 

h. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian keuangan 

 

5. Bagian SDM dan Administrasi 

Bertanggung jawab dalam pengembangan dan administrasi Sumber Daya 

Manusia, pengolahan kegiatan kesekretariatan dan umum untuk menjamin 

kalancaran operasiaonal, serta melaksanakan kegiatan kehumasan dan 

pemberdayaan lingkungan. 

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian 

SDM dan administrasi mempunyai fungsi: 

a. Mencatat dan melaksanakan inventarisasi fasilitas kantor serta menyusun 

rencana dan melaksanakan pemeliharaan 

b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, membuat perhitungan dan 

melaksanakan pembayaran hak-hak pegawai sesuai dengan ketentuan yang 

ada 

c. Menyusun dan memelihara Data Induk Kepegawaian serta melaksanakan 

monitoring dan evaluasi SDM 

d. Melaksanakan pembinaan SDM serta menyusun rencana pengembangan 

SDM 

e. Merencanakan dan mengelola kegiatan kesekretarian, umum dan khusus 
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f. Mengatur menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan masalah 

kedinasan, baik dilingkungan internal maupun eksternal 

g. Mengatur dan melaksanakan program kehumasan dan pemberdayaan 

lingkungan 

h. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian SDM dan Administrasi 

 

6. Bagian Perencanaan dan Konstruksi 

Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pembangunan jaringan distribusi 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengembangan sistem, untuk 

menjamin tercapainya keandalan pasokan energi listrik. 

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian 

perencanaan dan konstruksi mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan jaringan untuk melayani 

pelanggan dan pengembangan sistem. 

b. Mengolah aset jaringan distribusi dan menyusun Data Induk Jaringan. 

c. Membuat data peta jaringan (mapping) dan memelihara akurasi data sesuai 

dengan perkembangan. 

d. Melaksanakan evaluasi kelayakan investasi dan melakukan penilaian 

finansialnya. 

e. Melaksanakan konstruksi jaringan distribusi dan administrasi pekerjaan. 

f. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian perencanaan dan konstruksi. 
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7. Bagian Sambungan Pelanggan 

Bertanggung jawab dalam pengembangan pelayanan pelanggan melalui 

pelaksanaan pemutusan dan penyambungan, pemeliharaan dan keakuratan APP 

untuk menjamin tercapainya akurasi pemakaian energi listrik. 

 

8. Bagian Carter dan Tagihan Listrik 

Bertanggung jawab dalam kegiatan pembacaan meter dan pembuatan tagihan 

listrik untuk menjamin keakuratan hasil baca meter dan tagihan listrik. 

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian 

cater dan tagihan listrik mempunyai fungsi: 

a. Mengawasi kegiatan pencatatan meter dan melaksanakan pembinaan dalam 

rangka meningkatkan kualitas pembacaan meter 

b. Melaksanakan dan memonitor proses pengolahan data dalam rangka 

pembuatan tagihan listrik sesuai s\dengan ketentuan yang ada 

c. Mengelola pembuatan tagihan listrik 

d. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian cater dan tagihan listrik 

 

9. Bagian Pengendalian Pendapatan 

Bertanggung jawab dalam kegiatan pengendalian pendapatan untuk menjamin 

peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan. 

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian 

pengendalian pendapatan mempunyai fungsi: 

a. Mengamankan dan mengendalikan pendapatan dengan melaksanakan 

administrasi pelanngan secara tertib 
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b. Melakukan pengawasan dan mengkoordinir kegiatan penagihan dalam rangka 

pengelolaan piutang 

c. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian pengendalian pendapatan 

 

10. Bagian Keuangan 

Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian anggaran dan 

pendapatan sesuai dengan prosedur administrasi dan akuntansinya. Untuk 

menjamin pelelolaan anggaran dan pendapatan yang efektif dan efisien dengan 

peningkatan kinerja keuangan. 

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian 

keuangan mempunyai fungsi: 

a. Mengatur dan mengendalikan likuiditas keuangan secara optimal 

b. Menyusun laporan keuangan serta melaksanakan analisa dan evaluasi untuk 

merumuskan perbaikannya 

c. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian kepegawaian 

 

4.1.4 Makna Logo 

A. Bentuk Lambang 

Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan adalah 

sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum 

Listrik Negara No. : 031/DIR/76 Tanggal : 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan 

Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Sumber: PT PLN (PERSERO) APJ Malang
 
 

B. Element-element Dasar Lambang

1. Bidang Persegi Panjang Vertikal

Menjadi bidang dasar bagi elemen

bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir 

dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan,

yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi 

kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala

nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini

 

2. Petir atau Kilat 

Melambangkan tenaga listri

jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan 

kerja cepat dan tepat para insan PT.

terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melamban

kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan 

kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian 

dalam menghadapi tantangan perkembangan 

 

Gambar 4.1 
Logo PLN 

 

PT PLN (PERSERO) APJ Malang 

Dasar Lambang 

1. Bidang Persegi Panjang Vertikal 

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan 

bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir 

dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan,

yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi 

kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala

nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini 

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk 

jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan 

a cepat dan tepat para insan PT.PLN (Persero) dalam memberikan solusi 

terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melamban

kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan 

kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian 

dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman 
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nnya, melambangkan 

bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir 

dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti 

yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi 

kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-

k yang terkandung di dalamnya sebagai produk 

jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan 

PLN (Persero) dalam memberikan solusi 

terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan 

kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan 

kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian 
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3. Tiga Gelombang 

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oteh tiga bidang usaha 

utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi 

yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT.PLN (Persero) guna 

memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk 

menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap 

diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan 

keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan 

terbaik bagi para pelanggannya 

 

4.1.5  Proses Penyampaian Energi Listrik 

Karena berbagai persoalan teknis, energi listrik hanya dibangkitkan pada 

tempat-tempat tertentu saja. Sedangkan pemakai tenaga listrik atau pelanggan 

tenaga listrik tersebar diberbagai tempat, maka penyampaian tenaga listrik dari 

tempat dibangkitkan sampai ke tempat pelanggan, memerlukan berbagai 

penanganan teknis. Tenaga listrik dibangkitkan dalam Pusat-pusat Listrik 

seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTP, PLTGU dan PLTD, kemudian disalurkan 

melalui saluran transmisi setelah terlebih dahulu dinaikkan tegangannya 

oleh transformator penaik tegangan yang ada dipusat listrik.  

Saluran tegangan tinggi di Indonesia mempunyai tegangan 150 kV yang 

disebut sebagai Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan tegangan 500 kV 

yang disebut sebagai Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Saluran 

transmisi ada yang berupa saluran udara dan ada pula yang berupa kabel tanah. 
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Karena saluran udara harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan kabel 

tanah, maka saluran transamisi kebanyakan berupa saluran udara.  

Kerugian saluran transmisi menggunakan kabel udara adalah adanya gangguan 

petir, terkena pohon dan lain-lain. Setelah tenaga listrik disalurkan melalui saluran 

transmisi, maka sampailah tenaga listrik di Gardu Induk (GI) untuk diturunkan 

tegangannya melalui transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 

atau yang juga disebut tegangan distribusi primer. Tegangan distribusi primer 

yang digunakan pada saat ini adalah tegangan 20 kV. Jaringan setelah keluar dari 

GI disebut jaringan distribusi, sedangkan jaringan antara Pusat Listrik dengan GI 

disebut jaringan transmisi.  

Setelah tenaga listrik disalurkan melalui jaringan distribusi primer, maka 

kemudian tenaga listrik diturunkan tegangannya dalam gardu-gardu distribusi 

menjadi tegangan rendah dengan tegangan kerja 380/220 Volt, kemudian 

disalurkan melalui Jaringan Tegangan Rendah untuk selanjutnya disalurkan ke 

rumah-rumah pelanggan (konsumen) melalui Sambungan Rumah. Dalam 

prakteknya, karena luasnya jaringan distribusi, sehingga diperlukan banyak 

transformator distribusi, maka Gardu Distribusi seringkali disederhanakan 

menjadi transformator tiang. Pelanggan yang mempunyai daya tersambung besar 

tidak dapat disambung melalui Jaringan Tegangan Rendah, melainkan disambung 

langsung pada Jaringan Tegangan Menengah, bahkan ada pula yang disambung 

pada jaringan Transmisi Tegangan Tinggi, tergantung besarnya daya tersambung. 

Setelah tenaga listrik melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan 

Tegangan Rendah (JTR) dan Sambungan Rumah, maka tenaga listrik selanjutnya 

melalui alat pembatas daya dan KWH meter.  Dari uraian tersebut, dapat 



 

dimengerti bahwa besar kecilnya konsumsi tenaga listrik ditentukan sepenuhnya 

oleh para pelanggan, yaitu tergantung bagaimana para pelanggan akan 

menggunakan alat-alat listriknya, yang harus diikuti besarnya sup

listrik dari Pusat-pusat Listrik. Proses penyampaian tenaga listrik dari Pusat

Listrik ditunjukkan dalam Gambar dibawah ini.

Proses Penyampaian Energi Listrk

 

Bagan Proses Penyampaian Energi Listrk

PT.PLN PJB 

 

 

 

PLN PJB 

Pembangkit Transmisi 

Sumber: http://dunia-listrik.blogspot.com/2008/12/proses

 

dimengerti bahwa besar kecilnya konsumsi tenaga listrik ditentukan sepenuhnya 

oleh para pelanggan, yaitu tergantung bagaimana para pelanggan akan 

alat listriknya, yang harus diikuti besarnya supp

pusat Listrik. Proses penyampaian tenaga listrik dari Pusat

Listrik ditunjukkan dalam Gambar dibawah ini. 

Gambar 4.2 
Proses Penyampaian Energi Listrk 

 

 
 

Gambar 4.3 
an Proses Penyampaian Energi Listrk 

PT.PLN P3B PT.PLN Distribusi

 

 

 

PLN P3B PLN Distribusi

Gardu Induk Tegangan 
Tinggi (GITET) atau GI 

(Gardu Induk) 
Penyulang 

listrik.blogspot.com/2008/12/proses-penyampaian-energi-listrik.html
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dimengerti bahwa besar kecilnya konsumsi tenaga listrik ditentukan sepenuhnya 

oleh para pelanggan, yaitu tergantung bagaimana para pelanggan akan 

plai tenaga 

pusat Listrik. Proses penyampaian tenaga listrik dari Pusat-pusat 

PT.PLN Distribusi 

Distribusi 

Konsumen 

listrik.html 
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Keterangan: 
PT.PLN PJB (Pembangkit Jawa Bali) 
PT.PLN P3B (Penyalur dan Pusat Pengatur Beban) 

 

 

4.1.6  Sistem Distribusi Tenaga Listrik 

Sistem Distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem 

distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik 

besar (Bulk Power Source) sampai ke konsumen, seperti dijelaskan pada Proses 

Penyampaian Energi Listrik. fungsi distribusi tenaga listrik antara lain:  

1. Pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat (pelanggan)  

2. Merupakan sub sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan 

pelanggan, karena catu dayapada pusat-pusat beban (pelanggan) dilayani 

langsung melalui jaringan distribusi.  

Tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik besar dengan tegangan 

dari 11kV sampai 24kV dinaikan tegangannya oleh gardu induk dengan 

transformator penaik tegangan menjadi 70kV ,154kV, 220kV atau 500kV 

kemudian disalurkan melalui saluran transmisi. Tujuan menaikkan tegangan ialah 

untuk memperkecil kerugian daya listrik pada saluran transmisi, dimana dalam hal 

ini kerugian daya adalah sebanding dengan kuadrat arus yang mengalir (I kwadrat 

R). Dengan daya yang sama bila nilai tegangannya diperbesar, maka arus yang 

mengalir semakin kecil sehingga kerugian daya juga akan kecil pula.  

Dari saluran transmisi, tegangan diturunkan lagi menjadi 20kV dengan 

transformator penurun tegangan pada gardu induk distribusi, kemudian dengan 

sistem tegangan tersebut penyaluran tenaga listrik dilakukan oleh saluran 

distribusi primer. Dari saluran distribusi primer inilah gardu-gardu distribusi 

Sumber:Bagian Asman Distribusi PT.PLN(PERSERO) APJ Malang 
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mengambil tegangan untuk diturunkan tegangannya dengan trafo distribusi 

menjadi sistem tegangan rendah, yaitu 220/380 Volt. Selanjutnya disalurkan 

oleh saluran distribusi sekunder ke konsumen-konsumen. Dengan ini jelas 

bahwa sistem distribusi merupakan bagian yang penting dalam sistem tenaga 

listrik secara keseluruhan.   

Pada sistem penyaluran daya jarak jauh, selalu digunakan tegangan setinggi 

mungkin, dengan menggunakan trafo-trafo step-up. Nilai tegangan yang sangat 

tinggi ini (HV,UHV,EHV) yang menimbulkan beberapa konsekuensi antara lain:  

1. Berbahaya bagi lingkungan  

2. Mahalnya harga perlengkapan-perlengkapannya 

Selain menjadi tidak cocok dengan nilai tegangan yang dibutuhkan pada sisi 

beban. Maka, pada daerah-daerah pusat beban tegangan saluran yang tinggi ini 

diturunkan kembali dengan menggunakantrafo-trafo step-down. Akibatnya, bila 

ditinjau nilai tegangannya, maka mulai dari titik sumber hingga di titik beban, 

terdapat bagian-bagian saluran yang memiliki nilai tegangan berbeda-beda.  

Gambar 4.4 
Konfigurasi Sistem Tenaga Listrik 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://dunia-listrik.blogspot.com/2008/12/proses-penyampaian-energi-

listrik.html 
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Untuk kemudahan dan penyederhanaan, lalu diadakan pembagian serta 

pembatasan-pembatasan seperti pada gambar 4.4, yaitu: 

a. Daerah I : Bagian pembangkitan (Generation)  

b. Daerah II : Bagian penyaluran (Transmission) , bertegangan tinggi 

(HV,UHV,EHV) 

c. Daerah III : Bagian Distribusi Primer, bertegangan menengah (6 atau 20kV). 

d. Daerah IV : (Di dalam bangunan pada beban/konsumen), Instalasi, bertegangan 

rendah. 

Berdasarkan pembatasan-pembatasan tersebut, maka diketahui bahwa porsi 

materi Sistem Distribusi adalah Daerah III dan IV, yang pada dasarnya dapat 

diklasifikasikan menurut beberapa cara, bergantung dari segi apa klasifikasi itu 

dibuat. Dengan demikian ruang lingkup Jaringan Distribusi adalah: 

a. SUTM, terdiri dari : Tiang dan peralatan kelengkapannya, konduktor dan 

peralatan perlengkapannya, serta peralatan pengaman dan pemutus.  

b. SKTM, terdiri dari : Kabel tanah, indoor dan outdor termination dan lain-lain. 

c. Gardu trafo, terdiri dari : Transformator, tiang, pondasi tiang, rangka tempat 

trafo, LV panel, pipa-pipa pelindung, Arrester, kabel-kabel, transformer band, 

peralatan grounding, dan lain-lain.  

d. SUTR dan SKTR, terdiri dari: sama dengan perlengkapan/material pada SUTM 

dan SKTM. Yang membedakan hanya dimensinya. 
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4.1.7 Klasifikasi Saluran Distribusi Tenaga Listrik 

 Secara umum, saluran tenaga Listrik atau saluran distribusi dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut(http://dunia-listrik.blogspot.com/2008/12/proses-

penyampaian-energi-listrik.html):  

1. Menurut nilai tegangannya:  

a. Saluran distribusi Primer, Terletak pada sisi primer trafo distribusi, yaitu 

antara titik Sekunder trafo substation (Gardu Induk) dengan titik 

primer trafo distribusi. Saluran ini bertegangan menengah 20 kV.Jaringan 

listrik 70 kV atau 150 kV, jika langsung melayani pelanggan, bisa 

disebut jaringan distribusi.  

b. Saluran Distribusi Sekunder, Terletak pada sisi sekunder trafo distribusi, 

yaitu antara titik sekunder dengan titik cabang menuju beban  

 

2. Menurut bentuk tegangannya: 

a. Saluran Distribusi DC (Direct Current) menggunakan sistem tegangan 

searah. 

b. Saluran Distribusi AC (Alternating Current) menggunakan sistem 

tegangan bolak-balik. 

 

3. Menurut jenis/tipe konduktornya:  

a. Saluran udara, dipasang pada udara terbuka dengan bantuan penyangga 

(tiang) dan perlengkapannya, dan dibedakan atas:  
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� Saluran kawat udara, bila konduktornya telanjang, tanpa isolasi 

pembungkus.  

� Saluran kabel udara, bila konduktornya terbungkus isolasi.  

b. Saluran Bawah Tanah, dipasang di dalam tanah, dengan menggunakan 

kabel tanah (ground cable).  

c. Saluran Bawah Laut, dipasang di dasar laut dengan menggunakan kabel 

laut (submarine cable)  

 

4. Menurut Susunan Rangkaiannya 

Dari uraian diatas telah disinggung bahwa sistem distribusi di bedakan 

menjadi dua yaitu sistem distribusi primer dan sistem distribusi sekunder. 

a. Jaringan Sistem Distribusi Primer,   

Sistem distribusi primer digunakan untuk menyalurkan tenaga 

listrik dari gardu induk distribusi ke pusat-pusat beban. Sistem ini dapat 

menggunakan saluran udara, kabel udara, maupun kabel tanah sesuai 

dengan tingkat keandalan yang diinginkan dan kondisi serta situasi 

lingkungan. Saluran distribusi ini direntangkan sepanjang daerah yang 

akan di suplai tenaga listrik sampai ke pusat beban. Terdapat bermacam-

macam bentuk rangkaian jaringan distribusi primer,yaitu: 

� Jaringan Distribusi Radial, dengan model: Radial tipe pohon, Radial 

dengan tie dan switch pemisah, Radial dengan pusat beban dan 

Radial dengan pembagian phase area. 

� Jaringan distribusi ring (loop), dengan model: Bentuk open loop dan 

bentuk Close loop. 
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� Jaringan distribusi Jaring-jaring (NET) 

• Jaringan distribusi spindle 

• Saluran Radial Interkoneksi 

 

b. Jaringan Sistem Distribusi Sekunder, 

Sistem distribusi sekunder digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik 

dari gardu distribusi ke beban-beban yang ada di konsumen. Pada sistem 

distribusi sekunder bentuk saluran yang paling banyak digunakan adalah 

sistem radial. Sistem ini dapat menggunakan kabel yang berisolasi 

maupun konduktor tanpa isolasi. Sistem ini biasanya disebut sistem 

tegangan rendah yang langsung akan dihubungkan kepada konsumen 

atau pemakai tenaga listrik dengan melalui peralatan-peralatan sebagai 

berikut:  

� Papan pembagi pada trafo distribusi,  

� Hantaran tegangan rendah (saluran distribusi sekunder).  

� Saluran Layanan Pelanggan (SLP) (ke konsumen/pemakai)  

� Alat Pembatas dan pengukur daya (kWh meter) serta fuse atau 

pengaman pada pelanggan.  

Gambar 4.5 
 Komponen Sistem Distribusi 

 

 

 

Sumber: http://dunia-listrik.blogspot.com/2008/12/proses-penyampaian-energi-

listrik.html 
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4.1.8 Tegangan Sistem Distribusi Sekunder 

Terdapat  bermacam-macam sistem tegangan distribusi sekunder menurut 

standar, yaitu:  (1) EEI (Edison Electric Institut), (2) NEMA (National Electrical 

Manufactures Association). Pada dasarnya tidak berbeda   distribusi DC, faktor 

utama yang perlu diperhatikan adalah besar tegangan yang diterima pada titik 

beban mendekati nilai nominal, sehingga peralatan/beban dapat dioperasikan 

secara optimal. Ditinjau dari cara pengawatannya, saluran distribusi 

AC dibedakan atas beberapa macam tipe dan cara pengawatan, ini bergantung 

pula pada jumlah fasanya, yaitu:  

1 Sistem satu fasa dua kawat 120 Volt  

2 Sistem satu fasa tiga kawat 120/240 Volt  

3 Sistem tiga fasa empat kawat 120/208 Volt  

4 Sistem tiga fasa empat kawat 120/240 Volt  

5 Sistem tiga fasa tiga kawat 240 Volt  

6 Sistem tiga fasa tiga kawat 480 Volt  

7 Sistem tiga fasa empat kawat 240/416 Volt  

8 Sistem tiga fasa empat kawat 265/460 Volt  

9 Sistem tiga fasa empat kawat 220/380 Volt 

Di Indonesia dalam hal ini PT. PLN menggunakan sistem tegangan 220/380 

Volt. Sedang pemakai listrikyang tidak menggunakan tenaga listrik dari PT. PLN, 

menggunakan salah satu sistem diatas sesuai dengan standar yang ada. 

Pemakai listrik yang dimaksud umumnya mereka bergantung kepada negara 

pemberi pinjaman atau dalam rangka kerja sama, dimana semua 

peralatan listrik mulai dari pembangkit (generator set) hingga peralatan kerja 
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(motor-motor listrik) di suplai dari negara pemberi pinjaman/kerja sama tersebut. 

Sebagai anggota, IEC (International Electrotechnical Comission), Indonesia telah 

mulai menyesuaikan sistem tegangan menjadi 220/380 Volt saja, karena IEC sejak 

tahun 1967 sudah tidak mencantumkan lagi tegangan 127 Volt. (IEC Standard 

Voltage pada Publikasi nomor 38 tahun 1967 halaman 7 seri 1 tabel 1). Diagram 

rangkaian sisi sekunder trafo distribusi terdiri dari: 

1. Sistem distribusi satu fasa dengan dua kawat, Tipe ini merupakan bentuk 

dasar yang paling sederhana, biasanya digunakan untuk melayani penyalur 

daya berkapasitas kecil dengan jarak pendek, yaitu daerah perumahan dan 

pedesaan. 

2. Sistem distribusi satu fasa dengan tiga kawat, Pada tipe ini, prinsipnya sama 

dengan sistem distribusi DC dengan tiga kawat, yang dalam hal ini terdapat 

dua alternatif besar tegangan. Sebagai saluran “netral” disini dihubungkan 

pada tengah belitan (center-tap) sisi sekunder trafo, dan diketanahkan, untuk 

tujuan pengamanan personil. Tipe ini untuk melayani penyalur daya 

berkapasitas kecil dengan jarak pendek, yaitu daerah perumahan dan 

pedesaan. 

3. Sistem distribusi tiga fasa empat kawat tegangan 120/240 Volt, Tipe ini untuk 

melayani penyalur daya berkapasitas sedang dengan jarak pendek, yaitu 

daerah perumahan pedesaan dan perdagangan ringan, dimana terdapat dengan 

beban 3 fasa. 

4. Sistem distribusi tiga fasa empat kawat tegangan 120/208 Volt. 

5. Sistem distribusi tiga fasa dengan tiga kawat, Tipe ini banyak dikembangkan 

secara ekstensif. Dalam hal ini rangkaian tiga fasa sisi sekunder trafo dapat 
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diperoleh dalam bentuk rangkaian delta (segitiga) ataupun rangkaian wye 

(star/bintang). Diperoleh dua alternatif besar tegangan, yang dalam 

pelaksanaannya perlu diperhatikan adanya pembagian seimbang antara ketiga 

fasanya. Untuk rangkaian delta tegangannya bervariasi yaitu 240 Volt, dan 

480 Volt. Tipe ini dipakai untuk melayani beban-beban industri atau 

perdagangan. 

6. Sistem distribusi tiga fasa dengan empat kawat, Pada tipe ini, sisi sekunder 

(output) trafo distribusi terhubung star,dimana saluran netral diambil dari titik 

bintangnya. Seperti halnya padasistem tiga fasa yang lain, di sini perlu 

diperhatikan keseimbangan beban antara ketiga fasanya, dan disini terdapat 

dua alternatif besar tegangan.  

 

4.2 Peramalan 

4.2 1 Menentukan metode Peramalan 

Dalam menggunakan metode peramalan dengan pendekatan ARIMA terdapat 

beberapa tahap yang harus dilalui. berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapan 

dalam metode ARIMA. 

Tahap 1 Pengujian Stasioner data 

Suatu data time series umumnya memiliki sifat random (acak) atau proses 

stochastic  yaitu sekumpulan variabel random yang tersusun dalam waktu. Data 

time series haruslah bersifat stationer sebab syarat untuk menggunakan ARIMA 

adalah data harus bersifat stasioner.  

Dalam melakukan pengujian stationer data di program SPSS,  terdapat dua cara 

yaitu:   
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Sumber: Data diolah 2011 

a. Uji grafik 

Uji grafik dilakukan dengan mengelompokkan data time series ke dalam grafik 

garis. pengelompokan data ini memberikan indikasi mengenai kestationer data 

tersebut.  

 

 

Dari grafik tersebut terlihat bahwa selama periode pengamatan rata-rata dari 

Januari 2001 hingga Februari 2010 pelanggan serta daya mengalami kenaikan 

dengan trend naik yang berarti nilai mean (rata-rata) baik pelanggan maupun daya 

listrik mengalami perubahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak 

stationer. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 
Uji Grafik pada Data Pelanggan dan Daya listrik 
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Gambar 4.7 
Uji Collegram ACF pada Data Pelanggan dan Daya listrik 

Sumber: Data diolah 2011 

b. Uji Autocorrelation Funtion (ACF) dan Collegram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk dapat menilai sebuah data stationer atau tidak dapat dilakukan dengan  

melihat kolom Autocorrelation  ataupun dengan melihat collegram ACF. Garis 

hitam dalam diagram ini menggambarkan Axis 0 (zero axis). Observasi di atas 

garis bernilai positif  dan observasi di bawah garis bernilai negatif. Untuk proses 

yang white noise  maka Autocorrelation pada berbagai lag akan mempunyai nilai 

yang mendekati nol.  Ciri tersebut merupakan gambar collegram yang memiliki 

time series stationer.  

Pada gambar collegram data pelanggan dan daya listrik terlihat bahwa nilai 

pada setiap lag sangatlah tinggi hingga melewati batas atas ACF dan menurun 

secara perlahan. Selain itu, penurunan nilai tersebut jauh tidak mendekati nol. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa time series tersebut tidak stationer.  

Telah dijelaskan bahwa Data time series haruslah bersifat stationer sebab jika 

tidak stationer, kita tidak dapat menggeneralisasi untuk periode waktu yang lain. 

Oleh karena itu, data tersebut haruslah dirubah menjadi stasioner. Untuk 

mentransformasi data dari non stationer menjadi stationer adalah dengan cara 
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Sumber: Data diolah 2011 

melakukan differencing yaitu mengurangkan (Pelanggant dengan pelanggant1) 

untuk first difference sehingga diagram collegramnya akan menjadi sebagai 

berikut.  

 

 

 

Tampilan diagram collegram di atas menunjukkan bahwa nilai pada setiap lag 

mendekati nol. hanya lag 1 yang memiliki nilai yang masih tinggi. dapat 

disimpulkan bahwa data time series tersebut sudah stationer.  

 

Tahap 2 Membuat Model  

Pendekatan ARIMA terdiri dari beberapa model yaitu (1) Model Autoregressive 

(AR), (2) Model Moving Average (MA), dan Model Autoregressive Integrated 

moving Average (ARIMA). Proses ARIMA dapat dinyatakan sebaga ARIMA (p,d,q) 

dimana: 

P = Angka untuk autoregressive (AR) 

d = Angka untuk order differencing 

q = Angka untuk Moving average (MR) 

Dalam peramalan dengan menggunakan model ARIMA, pemilihan model juga 

menggunakan unsur art (seni) disamping sciene (ilmu). Selain itu, faktor 

Gambar 4.8 
Collegram yang telah di Differing pada Data Pelanggan dan Daya 

listrik  
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parsimoni juga dipertimbangkan. Parsimoni adalah konsep yang mengutamakan 

kesederhanaan sesuatu. Dalam ARIMA konsep tersebut menekankan lebih baik 

memilih model dengan parameter sedikit daripada parameter banyak.  

Dengan memperhatikan prinsip parsimony akan berusaha memilih model yang 

sederhana, seperti model ARIMA (1,0,0) yang hanya memuat AR, atau model 

ARIMA (0,0,1) yang hanya memuat MA, ataupun model ARIMA (1,0,1) yang 

memuat unsur AR dan MA. Oleh sebab itu, model yang akan digunakan dalam 

peramalan adalah ARIMA (0,1,1), ARIMA (1,1,0), dan ARIMA (1,1,1). 

Differencing tidak diberikan angka nol karena data pelanggan dan data telah 

ditaranformasi dari non stationer ke stationer dengan menggunakan differencing 

satu pada tahap 1 yang telah dijelaskan sebeumnya. Berikut bentuk model ARIMA 

untuk masing-masing pendekatan, antara lain: 

1. ARIMA (0,1,1) 

• Model pelanggan: ∆Yt=29.144+18.337Yt-1 

• Model Daya: ∆Yt=12.955+19.312Yt-1 

2. ARIMA (1,1,0) 

• Model pelanggan: ∆Yt=4.434- 5.381Yt-1 

• Model daya: ∆Yt=1.703- 5.839Yt-1 

3. ARIMA (1,1,1) 

• Model pelanggan: ∆Yt=34.561+0.872Yt-1+19.569Ut-1 

• Model daya: ∆Yt=18.818+1.040Yt-1+0.238Ut-1 
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Tahap 3 Memilih Metode yang terbaik 

Pendekatan ARIMA terdiri dari beberapa model yaitu (1) Model Autoregressive 

(AR), (2) Model Moving Average (MA), dan Model Autoregressive Integrated 

moving Average (ARIMA). Dari ketiga model tersebut akan dicari model terbaik.  

Menurut Singgih Santoso (40:2009) pemilihan model terbaik sebaiknya 

didasarkan pada tingkat kesalahan prediksi. Terdapat beberapa alat ukur yang 

dapat digunakaan unntuk menghitung kesalahan yaitu:  

4. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) 

5. MAD (Mean Absolute Deviation) 

6. MSD/MSE (Mean Squared Deviation/Mean Squared Error). 

Menurut Imam Ghozali (214;2009) terdapat dua pendekan yang dapat 

digunakan ketika memilih model terbaik yaitu: 

3. Akaike Information Criterion (AIC) 

4. Bayesian Information Criterion (BIC) 

AIC dan BIC harus dilihat sebagai tambahan prosedur untuk membantu memilih 

model. keduanya tidak boleh digunakan sebagai pengganti sample 

Autocorrelation dan partial Autocorrelation. Model yang memberikan nilai 

minimum harus dipilih. 

Dari hasil pengolahan data pelanggan dan daya listrik dengan menggunakan 
pendekan ARIMA diketahui bahwa: 

Tabel 4.1 
Perbandingan 3 model pendekatan ARIMA  

 
Fit Statstic ARIMA (0,1,1) ARIMA (1,1,0) ARIMA (1,1,1) Terkecil 
RMSE 1.032E7 1.185E7 1.038E7 ARIMA (0,1,1) 
MAPE .755 .701 .766 ARIMA (1,1,0) 
MaxAPE 16.626 17.047 16.501 - 
MAE 3982637.315 3647841.769 4062651.377 - 
MaxAE 7.470E7 7.019E7 7.419E7 - 
Normalized BIC 25.119 25.394 25.170 ARIMA (0,1,1) 
Sumber: Data diolah 2011 
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Sumber: Data diolah 2011 

Sumber: Data diolah 2011 

Berdasarkan Hasil perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa model yang 

terbaik dan bisa digunakan adalah ARIMA (1,1,0) dan (0,1,1). Dikarenakan masih 

terdapat dua pilihan model maka langkah terakhirnya adalah nengan melihat 

collegram ACF dari masing model. Berikut Gambar diagram collegram ACF 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.9 
Uji Collegram pada Data Pelanggan dan Daya listrik dengan model 

ARIMA  (0,1,1) 

Gambar 4.10 
Uji Collegram pada Data Pelanggan dan Daya listrik dengan model 

ARIMA  (1,1,0) 
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Berdasarkan hasil gambar Collegram ACF dari kedua model tersebut, dapat 

diketahui bahwa model ARIMA (0,1,1)  lebih baik daripada model ARIMA (1,1,0). 

Model tersebut lebih baik karena nilai dari setiap lag mendekati nol dan tidak ada 

lag yang melewati batas baik batas atas (Upper Confidence Limit) maupun batas 

bawah (Lower Confidence Limit) 

 

4.2 2 Melakukan Peramalan 

Setelah menentukan model peramalan yang terbaik maka model tersebut dapat 

diimplementasikan dalam proses peramalan. Untuk melakukan peramalan 

sebaiknya prediksi dilakukan maksimal hingga satu tahun, Semakin jauh 

melakukan peramalan maka hasil prediksi yang diperoleh akan semakin bias atau 

tidak akurat. Menurut Handoko (85:2003) semakin lama rentang waktu antara 

prediksi dan kejadian nyata maka kemungkinan terjadinya kesalahan semakin 

besar. Oleh karena itu, jangka waktu yang digunakan dalam proses peramalan 

adalah pendek. Jangka waktu pendek adalah kurang dari satu tahun.  

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan model ARIMA (0,1,1) 

dapat dijabarkan hasil-hasil prediksi selama satu tahun ke depan, yaitu: 

Tabel 4.2 
Prediksi Jumlah pelanggan Selama 1 tahun 

Tahun Prediksi Pelanggan Batas Bawah Batas Atas 
Maret 2010 720.167 713.018 727.316 
April 2010 721.310 714.124 728.497 
Mei 2010 722.453 715.230 729.677 
Juni 2010 723.597 716.336 730.857 
Juli 2010 724.740 717.443 732.038 
Agustus 2010 725.883 718.549 733.218 
September 2010  727.027 719.656 734.397 
Oktober 2010 728.170 720763 735.577 
November 2010 729.313 721.870 736.756 
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Lanjutan tabel 4.2 

  

Tahun Prediksi Pelanggan Batas Bawah Batas Atas 
Desember 2010 730.457 722.978 737.936 
Januari 2011 731.600 724.085 739.115 
Februari 2011 732.743 725.193 740.294 

Sumber: Data diolah 2011 

Dari tabel 4.2 tersebut terlihat bahwa jumlah pelanggan mengalami 

peningkatan tiap bulannya. Peningkatan tersebut berkisar 1.143 hingga 1.144 

pelanggan. Dengan mengetahui pertumbuhan jumlah penganggan tersebut, 

PT.PLN (PERSERO) APJ Malang akan dapat mempersiapkan peralatan (meteran, 

travo, jaringan listrik, dan yang lainnya) serta mesin yang diperlukan untuk 

mengatasi jumlah pelanggan yang meningkat tiap bulannya.  

Prediksi pelanggan yang diketahui akan dijadikan sebagai acuan untuk 

operasional perusahaan. Acuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar perkiraan 

jumlah alat dan mesin yang dibutuhkan di masa mendatang sehingga pelanggan 

tidak perlu menunggu lama dalam mendapatkan listrik. 

Tabel 4.3 
Prediksi Jumlah Daya Listrik Selama 1 tahun 

Tahun Prediksi Daya Batas Bawah Batas Atas 
Maret 2010 845.539.731 804.803.139 886.276.324 
April 2010 847.927.712 807.062.157 888.793.268 
Mei 2010 850.315.693 809.321.581 891.309.806 
Juni 2010 852.703.674 811.581.406 893.825.942 
Juli 2010 855.091.655 813.841.630 896.341.680 
Agustus 2010 857.479.636 816.102.249 898.857.024 
September 2010  859.867.617 818.363.258 901.371.976 
Oktober 2010 862.255.598 820.624.654 903.886.542 
November 2010 864.643.579 822.886.434 906.400.724 
Desember 2010 867.031.560 825.148.595 908.914.525 
Januari 2011 869.419.541 827.411.132 911.427.950 
Februari 2011 871.807.522 829.674.043 913.941.001 
Sumber: Data diolah 2011 
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Dari tabel 4.3 tersebut terlihat bahwa jumlah daya mengalami peningkatan tiap 

bulannya. Peningkatan tersebut berkisar 2.387.981 VA. Dengan mengetahui 

pertumbuhan jumlah daya tersebut, PT. PLN (PERSERO) APJ Malang akan dapat 

mempersiapkan peralatan (travo, gardu, dan yang lainnya) serta mesin yang 

diperlukan untuk mengatasi peningkatan jumlah daya yang terjadi tiap bulannya.  

Prediksi daya yang diketahui akan dijadikan sebagai acuan untuk operasional 

perusahaan. Acuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar perkiraan jumlah daya 

yang harus dihasilkan oleh pembangkit listrik yang dibutuhkan selama satu tahun 

sehingga daya tersebut mencukupi untuk disalurkan kepada pelanggan yang 

tentunya juga mengalami peningkatan tiap bulannya. 

 

4.3 Analisis Kebutuhan Daya Listrik Guna Mengatasi Defisit Listrik di PT. 

PLN (PERSERO) Area Pelayanan dan Jaringan 

Menurut Morrison (2001: 27), kebutuhan (need) adalah kesenjangan antara apa 

yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya. Kebutuhan perlu dianalisis 

agar tidak terjadi kekurangan produk maupun bahan-bahan pendukung serta 

material. Dalam bahasa Inggris: requirement analysis, mencakup pekerjaan-

pekerjaan penentuan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi dalam suatu 

produk baru atau perubahan produk, yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan 

yang bersinggungan antar berbagai pemangku kepentingan (tpers.net/wp-

content/uploads/2009/06/analisis-kebutuhan.ppt). Sedangkan menurut Morrison 

(2001;27)  analisa kebutuhan adalah alat untuk mengidentifikasi masalah guna 

menentukan tindakan yang tepat.  
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Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengurangi  kesenjangan antara 

permintaan barang dan jumlah barang yang tersedia. Analisis kebutuhan produk 

dapat menggunakan pendekatan peramalan. Menurut Render dan Heizer  yang 

diterjemahkan oleh Dwianoegrahwati dan Indra (2006:136) Peramalan 

(forecasting) adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. 

Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan 

menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model 

matematis. Pendekatan peramalan memiliki beragam cara sehingga perlu 

menggunakan kestasioneran data dalam menentukan metode yang tepat.  

Masalah yang dihadapi oleh PT. PLN (PERSERO) Area Pelayanan dan 

Jaringan Malang adalah defisit listrik. Penyebab defisit tersebut adalah 

kekurangan daya listrik serta mesin dan alat penunjang pendistribusian listrik 

kepada para pelanggan. Kekurangan daya listrik dapat menyebabkan defisit listrik 

karena daya listrik merupakan jasa yang digunakan oleh pelanggan. Jika daya 

tersebut kurang, maka akan ada pelanggan yang tidak mendapatkan jasa tersebut 

karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan yang selalu meningkat tiap 

tahunnya.   

PT PLN (PERSERO) APJ Malang tidak memiliki jumlah kapasitas listrik yang 

dapat disalurkan kepada pelanggan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam setiap 

harinya jumlah kapasitas listrik bagi PT. PLN (PERSERO) APJ Malang 

ditentukan oleh PT. PLN (PERSERO) P3B (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban 

Jawa Bali) Region Jawa Timur dan Bali UPT Malang yang beralamat di Jl. Raya Karanglo 

no 100 Malang. Menurut karyawan Bagian Perencanaan Pengembangan Jaringan 

Distribusi, jumlah kapasitas listrik yang dimiliki sama dengan jumlah listrik yang 
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terpasang kepada pelanggan sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kapasitas listrik 

yang dimiliki sama dengan jumlah listrik yang digunakan oleh pelanggan. Oleh karena 

itu, PT. PLN (PERSERO) APJ Malang tidak memiliki cadangan listrik untuk memenuhi 

kebutuhan listrik pelanggan yang meningkat tiap bulannya.  Berdasarkan perkiraan 

kebutuhan daya listrik pada tabel 4.3, diketahui bahwa  Peningkatan daya listrik 

berkisar 2.387.981 VA oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PT.PLN 

(PERSERO) diperkirakan akan mengalami defisit listrik sebesar 2.387.981 VA 

tiap bulannya. 

Kekurangan mesin dan alat penunjang dimasukkan ke dalam penyebab defisit 

listrik karena mesin dan alat penunjang tersebut merupakan perantara pelanggan 

untuk mendapatkan listrik. Jika tidak ada mesin dan alat penunjang tersebut maka 

listrik tidak dapat disalurkan kepada pelanggan meskipun jumlah daya listrik yang 

dimiliki melebihi dari permintaan pelanggan akan tetap dianggap defisit. Hal ini 

dikarenakan pelanggan yang belum mendapatkan listrik akan memiliki 

permintaan daya listrik tetapi tidak dapat terpenuhi permintaan tersebut yang 

disebabkan oleh  tidak mendapatkaan sambungan listrik karena tidak adanya 

mesin dan alat penunjang yang dibutuhkan.   Mesin dan alat tersebut meliputi: 

travo, meteran listrik, tiang listrik, kabel listrik, dan sebagainya.  

PT.PLN (PERSERO) APJ Malang memiliki stock mesin dan peralan yang 

terbatas sehingga jika mesin dan peralatan belum dimiliki oleh perusahaan 

tersebut, maka PT.PLN (PERSERO) APJ Malang tidak akan melayani permintaan 

pasang baru maupun merubah daya. Oleh karena itu, masyarakat yang sangat 

membutuhkan listrik tidak akan mendapatkan listrik. 
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Analisis Kebutuhan daya listrik diperlukan untuk mengatasi defisit listrik. 

Dengan Analisis kebutuhan daya listrik, maka perusahaan dapat memprediksi 

jumlah daya di masa mendatang sehingga menjadi acuan untuk mempersiapkan 

daya listrik pelanggan yang cukup di masa mendatang. Berikut beberapa alasan 

penggunaan analisis kebutuhan daya listrik dapat mengatasi defisit listrik: 

1. Dengan mengetahui prediksi yang akurat, maka perusahaan akan dapat berapa 

banyak daya listrik yang perlu ditambah dimasa mendatang sehingga tidak 

akan kekurangan listrik. 

2. Dengan mengetahui prediksi yang akurat, maka perusahaan akan dapat 

memperkirakan mesin yang dimiliki mampu atau tidak dalam pendistribusian 

listrik. Hal ini sangatlah penting karena mesin yang dimiliki memiliki umur 

yang cukup tua dan diharuskan bekerja secara maksimal. Misalnya pada gardu 

induk yang ada di gondanglegi yang memiliki  dua buah travo yang berumur 

25 tahun. Travo tersebut dijaankan dengan kapasitas mesin 85%. Kapasitas 

tersebut sangatlah tinggi karena pada umumnya mesin dioperasikan dengan 

kapasitas 80%. Selain itu, jika salah satu travo mengalami prosen perawatan 

yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali maka travo yang satunya akan 

mengalami peningkatan kapasitas operasi hingga mencapai 110%. Keadaan ini 

sangatlah beresiko tinggi karena mesin kemungkinan besar  bisa rusak 

sehingga mesin tersebut tidak dapat dipergunakan beberapa waktu yang 

mengakibatkan pelanggan tidak dapat menerima aliran listrik tersebut dan akan 

menyebabkan permintaan listrik tidak dapat dipenuhi. dengan mengetahui 

pediksi daya listrik di masa mendatang, maka perusahaan akan dapat 

memperkirakan kesanggupan mesin untuk menahan daya listrik yang semakin 
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meningkat. Jika dirasa tidak cukup maka perusahaan mungkin dapat 

meningkatkan kemampuan mesin tersebut sesuai dengan daya yang akan 

dibebankan.  

3. Dengan mengetahui prediksi yang akurat, maka perusahaan akan dapat 

memperkirakan kebutuhan tenaga kerja yang akan digunakan di masa 

mendatang. Tiap tahun permintaan daya listrik selalu mengalami peningkatan. 

Peningkatan tersebut dipicu oleh meningkatnya jumlah pelanggan yang harus 

dilayani. Saat ini, jumlah pelanggan yang harus dilayani oleh PLN APJ Malang 

berjumlah sekitar ±720.000pelanggan sedangkan personil yang dimiliki hanya 

255 orang saja sehingga banyak pelanggan baru yang mengantri untuk 

dialirkan listrik ke rumahnya. Jumlah pelanggan yang mengantri tersebut 

sangatlah banyak hingga mencapai ratusan orang tiap tahunnya. Dengan 

jumlah pelanggan yang sangat banyak pelayanan mungkin akan terganggu oleh 

sebab itu, diperlukan analisis kebutuhan daya listrik untuk dapat 

memperkirakan jumlah pekerja yang harus dimiliki guna melayani pelanggan-

pelanggan tersebut. Jika jumlah pekerja dirasa kurang maka akan dialakukan 

penambahan personil untuk melayani pelanggan tersebut.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka beberapa solusi yang dapat digunakan 

oleh PT. PLN (PERSERO) APJ Malang dalam mengatasi defisit listrik antara 

lain: 

1. Menggunakan prediksi pelanggan maupun daya dalam menentukan jumlah 

persediaan peralatan di masa mendatang. PT.PLN (PERSERO) APJ Malang 

memiliki stoct mesin dan peralan yang terbatas sehingga jika mesin dan 

peralatan belum dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka PT.PLN 
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(PERSERO) APJ Malang tidak akan melayani permintaan pasang baru 

maupun merubah daya. Oleh karena itu, masyarakat yang sangat 

membutuhkan listrik tidak akan mendapatkan listrik. Dengan menggunakan 

prediksi pelanggan maupun daya, perusahaan dapat mengetahui kebutuhan 

sehingga dapat mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan oleh perusahaan 

selama satu tahun sehingga jika peralatan tersebut dibutuhkan maka akan 

tersedia dengan cepat. 

2. Menggunakan prediksi pelanggan maupun daya dalam menentukan jumlah 

daya listrik di masa mendatang. Jumlah kapasitas listrik bagi PT. PLN 

(PERSERO) APJ Malang ditentukan oleh PT. PLN (PERSERO) P3B 

(Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali) Region Jawa Timur dan Bali UPT 

Malang yang beralamat di Jl. Raya Karanglo no 100 Malang sehingga perusahaan 

tidak memiliki cadangan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik pelanggan yang 

meningkat tiap bulannya. Dengan menggunakan prediksi pelanggan maupun 

daya, perusahaan dapat memberikan masukan kepada PT. PLN (PERSERO) 

P3B Region Jawa Timur dan Bali UPT Malang selaku penyalur listrik dari PT.PLN 

(PERSERO) PJB (Pembangkit Jawa Bali) ke PT.PLN (PERSERO) APJ 

malang untuk mempersiapkan daya yang dibutuhkan oleh perusahaan di masa 

mendatang sehingga daya tersebut akan selalu ada dan tidak kekurangan daya. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pengolahan data time series tentang jumlah 

pelanggan dan daya listrik antara bulan Januari 2001 hingga Februari 2010 

menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: 

a. Model Peramalan terbaik yang dapat digunakan dalam melakukan prediksi 

masa depan terhadap jumlah pelanggan serta daya listrik adalah model 

ARIMA (0,1,1). Model tersebut merupakan model yang paling fit disamping 

model ARIMA (1,1,0) dan (1,1,1). Ukuran fit tersebut lebih dititikberatkan 

berdasarkan uji akurasi dan diagnostik. 

b. Dengan menggunakan pendekatan model ARIMA (0,1,1) maka Rumus 

Model peramalan untuk pelanggan adalah : ∆Yt=29.144+18.337Yt-1 

c. Dengan menggunakan pendekatan model ARIMA (0,1,1) maka Rumus 

Model peramalan untuk Daya: ∆Yt=12.955+19.312Yt-1 

d. Dengan menggunakan model peramalan ARIMA (0,1,1) maka prediksinya 

adalah sebagai berikut: 

� Prediksi jumlah pelanggan selama 1 tahun  
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Tabel 5.1 
Prediksi Jumlah Pelanggan Selama 1 Tahun 

Bulan Prediksi Pelanggan Batas Bawah Batas Atas 
Maret 2010 720.167 713.018 727.316 
April 2010 721.310 714.124 728.497 
Mei 2010 722.453 715.230 729.677 
Juni 2010 723.597 716.336 730.857 
Juli 2010 724.740 717.443 732.038 
Agustus 2010 725.883 718.549 733.218 
September 2010  727.027 719.656 734.397 
Lanjutan tabel 5.1 
Bulan  Prediksi Pelanggan Batas Bawah Batas Atas 
Oktober 2010 728.170 720763 735.577 
November 2010 729.313 721.870 736.756 
Desember 2010 730.457 722.978 737.936 
Januari 2011 731.600 724.085 739.115 
Februari 2011 732.743 725.193 740.294 

Sumber: Data diolah 2011 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah pelanggan mengalami 

peningkatan tiap bulannya. Peningkatan tersebut berkisar 1.143 hingga 

1.144 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan tersebut akan 

menyebabkan PT.PLN (PERSERO) APJ Malang mengalami  defisit listrik.  

PT.PLN (PERSERO) APJ Malang memiliki stock mesin dan peralan yang 

terbatas sehingga jika mesin dan peralatan belum dimiliki oleh perusahaan 

tersebut, maka PT.PLN (PERSERO) APJ Malang tidak akan melayani 

permintaan pasang baru maupun merubah daya. Oleh karena itu, masyarakat 

yang sangat membutuhkan listrik tidak akan mendapatkan listrik. 

Dalam memperoleh listrik, pelanggan membutuhkan peralatan 

pendukung (meteran, jaringan listrik, dan lain-lain) karena peralatan tersebut 

yang menyalurkan listrik dari perusahaan ke pelanggan. Ketidak 

ketersediaan peralatan sersebut mengakibatkan pelanggan baik yang baru 

maupun yang lama tidak dapat memperoleh listrik. oleh karena itu, dapat 

diartikan bahwa permintaan listrik tidak dapat dipenuhi oleh 
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PT.PLN(PERSERO) APJ Malang sehinggan dapat dikatakan bahwa 

prusahaan tersebut mengalami defisit listrik 

 

 

 

� Prediksi jumlah daya di masa mendatang 

Tabel 5.2 
Prediksi Jumlah Pelanggan Selama 1 Tahun 

Bulan Prediksi Daya Batas Bawah Batas Atas 
Maret 2010 845.539.731 804.803.139 886.276.324 
April 2010 847.927.712 807.062.157 888.793.268 
Mei 2010 850.315.693 809.321.581 891.309.806 
Juni 2010 852.703.674 811.581.406 893.825.942 
Juli 2010 855.091.655 813.841.630 896.341.680 
Agustus 2010 857.479.636 816.102.249 898.857.024 
September 2010  859.867.617 818.363.258 901.371.976 
Oktober 2010 862.255.598 820.624.654 903.886.542 
November 2010 864.643.579 822.886.434 906.400.724 
Desember 2010 867.031.560 825.148.595 908.914.525 
Januari 2011 869.419.541 827.411.132 911.427.950 
Februari 2011 871.807.522 829.674.043 913.941.001 

Sumber: Data diolah 2011 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah daya mengalami peningkatan 

tiap bulannya. Peningkatan tersebut berkisar 2.387.981 VA. Peningkatan 

jumlah daya tersebut akan menyebabkan PT.PLN (PERSERO) APJ Malang 

mengalami  defisit listrik. Hal ini dikarenakan jumlah kapasitas listrik bagi 

PT. PLN (PERSERO) APJ Malang ditentukan oleh PT. PLN (PERSERO) 

P3B (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali) Region Jawa Timur 

dan Bali UPT Malang yang beralamat di Jl. Raya Karanglo no 100 Malang 

sehingga perusahaan tidak memiliki cadangan listrik untuk memenuhi 

kebutuhan listrik pelanggan yang meningkat tiap bulannya 
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e. Berdasarkan hasil implementasi peramalan terhapad data aktual yang telah 

terjadi dari Januari 2001 hingga Febuari 2010, terlihat bahwa hasil-hasil 

peramalan kebanyakan mendekati data aktual sehinggan dapat disimpulkan 

peramalan tersebut sangan akurat meskipun ada beberapa peramalan yang 

jauh dari data aktual hingga melebihi batas atas maupun batas bawah. Jika 

dihitung maka hanya 3 prediksi yang keluar dari batas bawah. Hal ini 

mungkin karena terjadi kerusakan sistem pendistribusian listrik kepada 

pelanggan misalnya: perbaikan travo, tiang listrik roboh, ataupun karena 

terdapat proses pemeliharaan alat.   

 

5.2 Saran 

Saran-saran ini ditunjukan sebagai bahan masukan dan pertimbangan Kusuma 

Agrowisata yang mungkin membantu dalam dan berguna dalam pengambilan 

keputusan mengenai operasional perusahaan. Adapun saran-saran tersebut antara 

lain: 

a. PLN sebaiknya menggunakan teknik-teknik peramalan dalam melakukan 

prediksi penjualan listrik di masa mendatang. Dengan menggunakan teknik 

tersebut, maka hasil prediksi akan lebih akurat karena sudah dilakukan uji 

diagnostic. 

b. Prediksi peramalan sebaiknya diimplementasikan dalam membantu operasional 

perusahaan. Prediksi tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal, antara lain: 

• Sebagai acuan untuk menentukan jumlah alat yang diperlukan 

• Memperkirakan jumlah beban yang akan ditanggung oleh travo di setiap 

gardu induk 
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• Sebagai acuan untuk Menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan 

• Sebagai dasar dalam menyusun anggaran 

• Sebagai dasar menentukan persediaan  

c. PT.PLN (PERSERO) APJ Malang sebaiknya menggunakan teknik peramalan 

yang menghasilkan prediksi yang akurat untuk mengetahui kebutuhan listrik 

yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan prediksi tersebut maka 

perusahaan akan dapat mengevaluasi baik jumlah kemampuan yang dimiliki 

terhadap tingkat kebutuhan yang akan terjadi di masa mendatang 

d. Dengan menggunakan prediksi pelanggan maupun daya, perusahaan dapat 

memberikan masukan kepada PLN Distribusi Jawa Timur yang ada di 

Surabaya selaku penyedia peralatan untuk mempersiapkan peralatan yang 

dibutuhkan oleh perusahaan di masa mendatang sehingga jika peralatan 

tersebut dibutuhkan maka akan tersedia dengan cepat. 

e. Dengan menggunakan prediksi pelanggan maupun daya, perusahaan dapat 

memberikan masukan kepada PT. PLN (PERSERO) P3B Region Jawa Timur 

dan Bali UPT Malang selaku penyalur listrik dari PT.PLN (PERSERO) PJB 

(Pembangkit Jawa Bali) ke PT.PLN (PERSERO) APJ malang untuk 

mempersiapkan daya yang dibutuhkan oleh perusahaan di masa mendatang 

sehingga daya tersebut akan selalu ada dan tidak kekurangan daya. 
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ABSTRAKSI 
 

Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia. 
Hal tersebut dikarenakan bahwa masyarakat sangat membutuhkan listrik dalam 
melakukan segala aktivitasnya. PT PLN (PERSERO) APJ Malang merupakan salah satu 
cabang  perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu  PT. PLN (PERSERO) 
yang bergerak dalam bidang penyaluran listrik kepada masyarakat yang ada di daerah 
Kota Malang. Perusahaan tersebut sering mengalami kesulitan dalam memenuhi 
kebutuhan  listrik. Hal ini terbukti dari meningkatnya permintaan listrik yang terjadi tiap 
tahunnya bahkan sampai terdapat daftar tunggu untuk memperoleh listrik. Untuk 
mengatasi masalah tersebut perlu menggunakan analisis kebutuhan guna mengetahui 
jumlah kebutuhan dimasa mendatang sehingga dapat melakukan persiapan untuk 
menghadapi peningkatan kebutuhan tersebut.  

Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui model peramalan yang paling 
cocok dalam memperkirakan jumlah permintaan daya listrik yang akan terjadi di masa 
mendatang serta mengetahui kebutuhan daya listrik yang akan terjadi di masa mendatang. 
Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT PLN (PERSERO) APJ Malang dengan 
menggunakan metode forecasting dengan pendekatan ARIMA sehingga data yang diteliti 
adalah jumlah permintaan daya yang telah terjadi selama beberapa tahun. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang  mencari metode 
peramalan yang paling sesuai dengan  data penjualan listrik PT PLN (PERSERO) APJ 
Malang. Penelitian ini menggunakan sebuah variabel dependen yang berjumlah 110 buah 
dari bulan Januari 2001 hingga Februari 2010.  Alat uji yang digunakan untuk menguji 
metode forecasting dalam penelitian ini adalah uji diagnostic yaitu dengan melihat kurva 
ACF dan PACF. Jika terdapat lebih dari satu pendekatan peramalan, maka akan dilihat 
tingkar error paling terkecil yaitu MAPE, MAD,  BIC, AIC, RMSE. 

Hasil penelitian dengan menggunakan metode peramalan ARIMA menunjukan 
bahwa peramalan yang paling cocok dalam melakukan prediksi kebutuhan daya listrik di 
masa mendatang adalah ARIMA (0,1,1) dengan menghasilkan tingkat error paling kecil, 
yaitu: RMSE= 1.032E7, MAPE=0,755, BIC=25.199.  

 
Kata kunci : PLN, Listrik, forecasting, ARIMA, Kebutuhan, ACF, PACF   
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