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III. METODE PENELITIAN

A. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini bahan yang diperlukan adalah data ekonomi, kependudukan

dan data pemakaian energi. Berikut adalah daftar data yang diperlukan sebagai

input analisis kebutuhan energi di Lampung :

1. Data ekonomi :

- Pendapatan regional bruto daerah (PDRB)

- PDRB per kapita

- Pertumbuhan PDRB

2. Data kependudukan :

- Jumlah penduduk

- Jumlah rumah tangga

- Pertumbuhan jumlah penduduk

3. Data pemakaian energi :

- Jenis dan jumlah energi yang digunakan,

Data lainnya .

B. Proses Perencanaan

Secara garis besar penyusunan proyeksi permintaan energi terdiri dari tiga tahap,

yaitu :
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1. Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian ini adalah pengumpulan,

dan pengelompokan data. Data diperoleh dari biro pusat statistik (BPS), PT. PLN,

PT. Pertamina dan lain-lain. Data tersebut kemudian disiapkan sehingga diperoleh

parameter asumsi yang akan digunakan dalam perhitungan analisis permintaan

dan penyediaan energi menurut jangka waktu yang telah ditentukan. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

2 Penentuan Metode dan Model Analisis

Pertama ditetapkan tahun dasar yaitu tahun 2009, proyeksi atau perkiraan

dilakukan selama hingga 15 (lima belas) tahun kedepan dengan periode proyeksi

1(satu) tahun. Tahun 2009 ditetapkan sebagai tahun dasar karena data terkini yang

dapat diperoleh adalah data tahun 2009. Setelah semua data yang diperlukan

dikelompokkan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan data sekunder

tersebut ke masing-masing modul dalam LEAP.

Sumber: panduan perencanaan energi LEAP, 2006

Gambar 19. Susunan Model Dalam LEAP
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Ada empat modul yang disediakan leap secara default seperti yang telah

dijelaskan pada bab 2, yaitu modul variabel penggerak, modul permintaan, modul

transformasi dan modul sumber daya energi. Gambar 20. memperlihatkan proses

permintaan dan penyediaan energi dalam leap.

2.1. Modul Variabel Penggerak

Dalam modul variabel penggerak ditampung parameter-parameter umum yang

nantinya dapat digunakan dalam proyeksi permintaan energi antara lain jumlah

penduduk, jumlah rumah tangga, pendapatan daerah regional bruto, pendapatan

per kapita, pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan PDRB dan lain-lain.

Sumber: panduan perencanaan energi LEAP, 2006

Gambar 20. Letak Modul Variabel Pengerak

A. Key Assumptions Provinsi Lampung

Dalam key assumptions ditampung parameter-parameter umum yang nantinya

dapat digunakan dalam proyeksi permintaan energi lampung antara lain jumlah

penduduk, jumlah rumah tangga, pendapatan daerah regional bruto, pendapatan

per kapita, pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan PDRB dan lain-lain.
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Sebelum kita memulai melakukan proses menjalankan program, terlebih dahulu

kita harus membuat struktur diagram  pohon, seperti gambar 21.

Gambar 21. Diagram Asumsi Kunci Provinsi Lampung

2.2.Modul Permintaan

Dalam leap perkiran permintaan energi dihitung berdasarkan besarnya aktivitas

pemakaian energi dan besarnya pemakaian energi per aktivitas atau intensitas

pemakaian energi. Aktivitas pemakaian energi sangat berkaitan dengan tingkat

perekonomian dan jumlah penduduk. Aktivitas pemakaian energi dikelompokkan

menjadi beberapa sektor, yaitu :

a. Sektor Rumah Tangga

b. Sektor Industri

c. Sektor Transportasi

d. Sektor Komersial

e. lain-lain

a. Sektor Rumah Tangga (RT)

Pemakaian energi di sektor rumah tangga ditentukan oleh jumlah penduduk dan

pemakaian energi per pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita penduduk
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merupakan variabel aktivitas yang pertumbuhannya diproyeksikan menurut

pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Intensitas energi didefinisikan

sebagai energi yang dipergunakan (Setara Barel Minyak-SBM) per pendapatan

per kapita (juta Rp). Intensitas energi selama periode proyeksi diasumsikan tetap.

Di dalam permintaan rumah tangga terjadi pembagian kelompok jenis energi dan

juga pembagian pemakaian energi per aktifitas. Pada electrified terdapat

pembagian pemakaian energi per aktifitas. Terjadi pembagian kelompok jenis-

jenis pemakaian energi listrik yang digunakan, mulai dari listrik untuk konsumsi

memasak, untuk mesin pendingin, hingga listrik untuk lemari es. Untuk bahan

bakar terdapat pemisahan energi pada konsumsi arang, kayu dengan minyak tanah

dan LPG .

1. Struktur Dasar

Langkah pertama dalam melakukan sebuah analisa energi adalah mendesain

struktur data yang akan digunakan. Struktur ini akan membantu menjelaskan alur

dan macam teknologi, kebijakan dan pengembangan lebih lanjut dari analisa

tersebut. Hal ini akan menuntun pengguna kepada kemudahan dalam pencarian

data maupun pembuatan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan data yang akan

menjadi input. Secara ringkas, pengguna mungkin dapat mempertimbangkan

apakah ingin memasukkan semua cabang yang mungkin ada pada penggunaan

energi akhir (end-use) atau hanya ingin memasukkan kategori umum yang ada

pada penggunaan energi di rumah tangga saja. Pengguna juga dapat

mempertimbangkan apakah intensitas energi di rumah tangga akan dihitung

berdasarkan per-kapita (per-orang) atau per-rumah tangga. Sebagai gambaran,
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struktur diagram pohon berikut dapat memberikan bagaimana struktur data

provinsi Lampung dapat disusun.

Gambar 22. Diagram Permintaan Rumah Tangga Program Leap Untuk  Provinsi
Lampung

Kemudian aplikasikan struktur diagram yang telah dibuat ke dalam area kerja leap

dengan menggunakan tambah, hapus dan properti. semua level cabang yang

paling atas selalu merupakan cabang kategori, sedangkan level cabang yang

paling bawah selalu merupakan cabang teknologi, di mana biasanya pengguna

dapat memilih tipe bahan bakar dan memasukkan data intensitas energi.
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b. Sektor Industri

Sektor industri dibagi menjadi sub sektor makanan dan minuman, tekstil dan

barang kulit, mesin dan alat angkut, semen dan bahan galian bukan tambang,

pupuk dan lainnya. pembagian ini didasarkan pada nilai tambah yang dihasilkan,

dimana dari sembilan KLUI (kelompok lapangan usaha Indonesia) kelompok

usaha makanan, tekstil, mesin dan semen memiliki nilai tambah ekonomi yang

cukup besar. Indikator aktivitas energi sektor industri didefinisikan sebagai nilai

tambah yang dihasilkan per tahun. Data nilai tambah diperoleh dari BPS

Lampung. Intensitas pemakaian energi pada sektor industri adalah pemakaian

energi per nilai tambah yang dihasilkan. Intensitas dianggap tetap selama periode

proyeksi.

Gambar 23. Diagram Permintaan Industri Program Leap Untuk  Provinsi

Lampung

c. Sektor Transportasi

Sektor transportasi yang diteliti adalah aktifitas  pemakaian energi, data aktivitas

pemakaian energi sektor transportasi diperoleh dari BPS dan departemen

perhubungan. Data intensitas energi didefinisikan sebagai jumlah bahan bakar
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yang dikonsumsi tiap unit kendaraan per tahun.untuk sektor transportasi Lampung

energi yang dipakai adalah aktifitas pemakaian energi solar dan premium.

Gambar 24. Diagram Permintaan Transportasi Program Leap Untuk  Provinsi
Lampung

d. Sektor Komersial

Sektor komersial terdiri atas 7 (tujuh) kelompok usaha, yaitu penginapan,

komunikasi, rumah makan, perdagangan, jasa keuangan, jasa hiburan dan jasa

sosial. Indikator kegiatan pemakaian energi pada sektor komersial adalah nilai

tambah yang dihasilkan. Data nilai tambah sektor diperoleh dari BPS. Intensitas

pemakaian energi pada sektor ini adalah pemakaian energi per nilai tambah yang

dihasilkan dan diasumsikan tetap selama periode proyeksi.

Gambar 25. Diagram Permintaan Sektor Komersial , Listrik Publik Dan Sosial
Program Leap Untuk  Provinsi Lampung
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3. Skenario

Tahap selanjutnya adalah membuat skenario. Di dalam skenario ini pengguna

akan menganalisa bagaimana permintaan energi dari beberapa sektor akan

meningkat di sepanjang waktu. Pertama, klik atur sekenario dan tambah sekenario

yang pertama, lalu beri nama skenario tersebut sebagai dasar dengan singkatan

DAS. Kemudian menambah kembali skenario dengan dengan nama optimal

dengan singkatan OPT. Dimana dalam penambahan sekenario memasukan daftar

nama-nama  jenis bahan bakar yang akan di buat sekenarionya.

Sebelum menutup pengaturan skenario, pilih skenario dasar dengan cara

mencentang pada kotak pilihan. Kemudian dapat memasukan parameter-

parameter asumsi dan prediksi dari data yang mungkin terjadi di masa depan

Lampung .

4. Analisa Hasil

Output yang diperoleh dari menjalankan program leap berupa grafik dan tabel

hasil proyeksi permintaan energi. Hasil perhitungan penawaran-permintaan

berwujud berbagai alternatif neraca penawaran permintaan. Dari alternatif yang

ada dapat dipilih satu yang secara rasional menggambarkan perkembangan

keseimbangan energi di masa depan dalam kurun waktu tertentu
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Penentuan metode dan model
analisis

M emasukan data asumsi kunci.
1. Jumlah penduduk
2. Jumlah rumah tangga
3. Pendapatan Daerah Regional Bruto
4. Pendapatan per kapita
5. Pertumbuhan jumlah penduduk
6. Pertumbuhan PDRB dan lain-lain

Memasukan data
permintaan Energi
Rumah tangga.
1. Rumah Tangga Kota
a.Listrik
b.Bahan bakar
2.Rumah Tangga Desa
a. Listrik
b.Bahan bakar

Memasukan data
permintaan energi
Industri.
1. Listrik
2. Minyak Tanah
3. Solar
4. Biomassa

Memasukan data
permintaan  energi
Transportasi.
1. Premium
2. Solar

Memasukan data permintaan
energi  Komersial, Sosial dan
publik.
1. Komersial

a. Listrik
b. LPG
c. Minyak tanah

2. Sosial dan publik
a.Listrik

C. Diagram Alir Penelitian

MULAI

Pengambilan data-data yang
dibutuhkan
1.Data  Ekonomi dan kependudukan
2.Data ketenaga listrikan
3.Data konsumsi energi, dll

A
B
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Analisis hasil

Menjalankan Pemodelan

Membuat skenario
1. Peningkatan PDRB
2. Peningkatan jumlah

penduduk
3. Konversi  energi
4. Peningkatan energi per

kapita

ya

Tidak

Gambar 26. Diagram Alir Penelitian

SELESAI

Kesimpulan

Grafik hasil
perhitungan

Kesalahan / tidak

B

A


