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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam skripsi ini dilakukan penelitian di PLN Distribusi D.I Yogyakarta, dengan 

melakukan tahapan-tahapan yang disusun secara sistematis dengan tujuan mendapatkan 

hubungan antara daya yang dikonsumsi dengan beberapa variabel yang mempengaruhi 

konsumsi daya tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang telah disusun terdiri dari studi 

literatur, mencari informasi dan data, peramalan beban listrik, analisis hasil peramalan 

beban listrik. 

3.1 Studi Literatur 

Studi literatur yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan mencari teori-teori yang 

menunjang penelitian ini,  melalui jurnal-jurnal yang memiliki studi kasus yang sejenis, 

buku-buku, maupun melaui internet. Teori yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Teori mengenai peramalan beban listrik jangka panjang 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan 

3. Teori statistika yang terdiri dari teori regresi, uji statistik 

4. Teori  mengenai metode yang digunakan yaitu metode ekonometrik  

5. Teori perbaikan model 

 

3.2 Mencari Informasi dan Data 

Pada tahapan ini terdiri dari beberapa proses, yaitu: 

a. Menentukan daerah sampel 

Pencarian informasi dan data dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan 

dipilihnya daerah ini, karena kita ketahui bahwa D.I Yogyakarta merupakan salah satu 

daerah pariwisata terbesar di Indonesia. Tidak  memungkiri bahwa di daerah tersebut 

akan banyak pendatang atau wisatawan yang akan menyebabkan peningkatan konsumsi 

listrik. Contoh, jika banyak wisatawan maka penginapan seperti hotel atau guesthouse 

akan menyebabkan peningkatan konsumsi listrik. 

b. Permintaan data beban listrik PLN D.I Yogyakarta 

Data beban yang dibutuhkan pada penelitian ini terdiri dari jumlah energi listrik 

(kWh) jual pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah pelanggan, tarif tenaga listrik dan 

kelompok jenis beban.  
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c. Permintaan data Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta 

Data penduduk D.I Yogyakarta meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah 

penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan faktor-faktor 

yang akan mempengaruhi dalam peramlaan beban listrik. 

3.3 Pengolahan Data 

Tahapan selanjutnya setelah mendapatkan data dan informasi adalah pengolahan 

data dengan menentukan pola beban historis per bualan dan tahun, serta memeriksa 

kevalidan data dan informasi sebelum dilakukan peramalan beban. Proses pengolahan 

data dapat digambarkan melalui Gambar (3.1) blok digaram, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram proses pengolahan data 
(Sumber: penulis) 

 

Adapun data yang didapatkan, antara lain: 

1. Data konsumsi energi listrik PT PLN (Persero) Area D.I Yogyakarta tahun 2003 

hingga tahun 2014. 

2. Data jumlah pelanggan, tarif tenaga listrik (TTL) dan rasio elektrifikasi PT PLN 

(Persero) Area D.I Yogyakarta tahun 2003 hingga tahun 2014. 

3. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data jumlah penduduk tahun 

2003 hingga tahun 2014. 

3.4 Peramalan Beban Listrik 

Setelah melakukan penyeleksian data, tahap selanjutnya adalah proses peramalan 

beban listrik, dimana pemilihan metode yang tepat sangat berpengaruh pada hasil akhir. 

Pemilihan metode ini berdasarkan data yang tersedia. Pada penelitian ini digunakan 

metode ekonometrik yang memanfaatkan metode analisis regresi linier. Proses peramalan 

tersebut dapat digambarkan pada Gambar (3.2) diagram alir sebagai berikut:

Data historis 

beban listrik 

Penyeleksian 

data 

Data historis 

penduduk 

Metode 

Peramalan 

Hasil Peramalan 

Beban Listrik 

Penyeleksian 

data 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Pengolahan Data 
(Sumber: penulis)  
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3.5 Analisis Hasil Peramalan Beban Listrik 

Setelah mendapatkan model ekonometrik yang sesuai langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis hasil peramalan beban dan melakukan simulasi. Untuk memudahkan 

dalam pembacaan hasil peramalan beban listrik, maka dilakukan rekapitulasi hasil dalam 

bentuk tabel seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Rancangan Hasil Simulasi Peramalan Beban dengan Metode Ekonometrik 
            

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

            

Jumlah 

Penduduk 
           

Pertumbuhan 

Penduduk (%) 
           

            

Pertumbuhan 

PDRB (%) 
           

- Rumah Tangga            

- Komersial            

- Publik            

- Industri            

            

Electrification 

Ratio (%) (PLN) 
           

            

Energy Sales 

(GWh) 
           

Konsumsi Energi 

Listrik 
           

- Rumah Tangga            

- Komersial            

- Publik            

- Industri            

            

Jumlah 

Pelanggan 
           

- Rumah Tangga            

- Komersial            

- Publik            

- Industri            

Dari tabel di atas, selanjutnya dapat dibuat grafik hasil peramalan yang menunjukkan 

antara lain: 

1. Pertumbuhan penduduk 

2. Pertumbuhan pelanggan per golongan tarif 

3. Pertumbuhan konsumsi energi listrik pada masa akan datang 

4. Rasio elektrifikasi 

 


