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ABSTRAK 

 

PREDIKSI BEBAN LISTRIK JANGKA PENDEK  

DENGAN METODE ARIMAX PADA GARDU INDUK METRO 

 

 

Oleh 

 

 

REDHO PRAYOGA 

 

 

 

Konsumsi listrik yang efisien dalam melakukan suatu aktivitas merupakan 

keharusan untuk semua sektor seperti kebutuhan perumahan, industri, komersial 

dan lain – lain. Konsumsi listrik bersifat stochastic atau selalu berubah – ubah dari 

waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi kebutuhan listrik contohnya seperti temperatur udara. Penelitian ini 

melakukan prediksi beban listrik jangka pendek menggunakan metode 

Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable (ARIMAX) 

di Gardu Induk Metro. Data yang digunakan terdiri dari 2 macam data yaitu data 

historis beban listrik dan temperatur udara sebagai variabel independennya. Pada 

penelitian ini, prediksi beban listrik jangka pendek selama satu minggu dilakukan 

dengan 2 kategori yaitu dengan historis data 6 bulan dan historis data 2 tahun. 

Berdasarkan hasil, dapat dilihat bahwa hasil prediksi beban listrik jangka pendek 

menggunakan data historis selama 2 tahun menghasilkan nilai Mean Absolute 

Percentage Error (MAPE) sebesar 7,5%. Hasil tersebut lebih baik dibandingkan 

hasil prediksi dengan data historis 6 bulan yang menghasilkan MAPE sebesar 

13,6%.  
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ABSTRACT 

 

 

SHORT TERM LOAD FORECASTING  

USING ARIMAX METHODS IN METRO SUBSTATION 

 

 

By 

 

 

REDHO PRAYOGA 

 

 

 

The efficient use of electricity for an activity is a must for all sectors, such as 

residential, industrial, commercial, and others. Electricity consumption is a 

stochastic or always changing time to time to meet the needs of the consumer. Many 

factors can affect electricity demand, for example, air temperature. This study 

predicts short-term electrical loads using the Autoregressive Integrated Moving 

Average with Exogenous Variable (ARIMAX) method at the Metro Substation. The 

data used consists of 2 types of data, namely historical data on electrical loads and 

air temperature as independent variables. In this study, short-term electricity load 

predictions for one week were carried out in 2 categories, namely with 6 months of 

historical data and with 2 years of historical data. Based on the results, it can be 

seen that the short-term electrical load prediction using historical data for 2 years 

produces a Mean Absolute Percentage Error (MAPE) value of 7,5%. This result is 

better than the prediction with 6 months of historical data, which resulted in a 

MAPE of 13,6%. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Konsumsi listrik yang efisien dalam melakukan suatu aktivitas merupakan 

keharusan saat ini untuk semua sektor seperti perumahan, industri, komersial dan 

lain - lain Konsumsi listrik bersifat stochastic atau selalu berubah – ubah dari waktu 

ke waktu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini menjelaskan bahwa listrik 

menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan peradaban manusia 

di berbagai bidang mulai dari bidang teknologi, ekonomi, serta sosial dan budaya 

[1]. 

 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai satu – satunya penyedia dan penyalur 

utama listrik ke masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan listrik konsumen. 

Semakin banyaknya kebutuhan listrik membuat biaya pembangkitan menjadi 

meningkat listrik, sehingga pembangkitan listrik yang ekonomis dan efisien 

merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Idealnya, penyaluran 

listrik dari PLN harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen agar 

mengurangi resiko kerugian yang akan terjadi [2].  

 

Kehandalan sistem tenaga listrik dapat dipengaruhi oleh beban, seperti banyaknya 

beban, jarak antara pembangkit dan beban yang jauh, dan perubahan beban. 

Pembangkitan listrik yang melebihi kebutuhan akan menyebabkan biaya 
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pembangkitan yang mahal sedangkan apabila pembangkitan energi listrik yang 

dibangkitkan tidak mencukupi kebutuhan beban maka akan menganggu kehandalan 

sistem tenaga listrik [3].  

 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan listrik contohnya seperti 

temperatur udara. Temperatur udara yang panas dapat memengaruhi perilaku 

manusia dalam menggunakan listrik. Masyarakat pada umumnya menggunakan AC 

(Air Conditioner) atau kipas angin dalam kehidupan sehari – hari. Seperti diketahui 

bahwa alat elektronika tersebut memerlukan listrik yang cukup besar untuk 

beroperasi [4]. Faktor yang mempengaruhi penggunaan listrik ini harus 

dipertimbangkan ketika melakukan prediksi beban listrik untuk meningkatkan 

keakuratan hasil prediksi. Oleh karena itu, perlu adanya prediksi beban listrik (load 

forecasting) dengan mempertimbangkan pengaruh temperatur udara [5].  

 

Prediksi beban listrik adalah suatu cara untuk memperoleh gambaran kebutuhan 

listrik di masa yang akan datang dengan menggunakan data – data sebelumnya yang 

berpengaruh. Prediksi beban listrik yang akurat dapat menyebabkan pengurangan 

biaya secara keseluruhan, perencanaan yang lebih baik, penjadwalan pemeliharaan, 

dan bahan bakar [6]. 

 

Prediksi beban listrik jangka pendek adalah prediksi yang dilakukan untuk masa 

mendatang dalam jangka hitungan jam hingga satu minggu kedepan. Prediksi beban 

jangka pendek memiliki peranan yang cukup penting karena keakuratan prediksi 

akan mempengaruhi operasi sistem daya [7] . Prediksi jangka pendek digunakan 

untuk pengoptimalan pembangkitan, alokasi bahan bakar, penjadwalan 

pemeliharaan dan jual beli listrik, penjadwalan ekonomi kapasitas pembangkit [8]. 
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Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi beban listrik 

jangka pendek dengan mempertimbangkan pengaruh variabel independen adalah 

metode Autoregressive Integrated Moving Average with exogenous Variable 

(ARIMAX) [9]. 

 

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin menggunakan metode ARIMAX 

untuk prediksi beban listrik jangka pendek, Hal ini bertujuan dapat dijadikan 

referensi bagi pihak pengelola listrik untuk melakukan penjadwalan pembangkit. 

maka peneliti menentukan judul skripsi “Prediksi Beban Listrik Jangka Pendek 

dengan Metode ARIMAX pada Gardu Induk Metro”. Berikut ini beberapa 

penelitian sebelumnya yang menggunakan metode Autoregressive Integrated 

Moving Average, antara lain : 

1. Short-Term City Electric Load Forecasting with Considering Temperature 

Effects: An Improved ARIMAX Model oleh Herui Cui and Xu Peng (2015) 

[4] 

2. ARIMAX Model for Short-Term Electrical Load Forecasting oleh Shilpa 

G.N (2020) [9]  

3. Autoregressive with Exogenous Variables and Neural Network Short-Term 

Load Forecast Models for Residential Low Voltage Distribution Networks 

oleh Christopher Bennett et.al. (2014) [16] 

Perbedaan pada penelitian ini adalah prediksi yang dilakukan menggunakan 

perluasan metode Autoregressive Moving Average (ARIMA) dengan variabel 

independen yaitu temperatur udara. Sedangkan studi kasus dilakukan pada Gardu 

Induk Metro Lampung. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah 

1. Mengetahui tingkat akurasi prediksi beban listrik jangka pendek metode 

ARIMAX dengan membandingkan hasil prediksi dan data riil beban listrik 

PLN. 

2. Menganalisa hasil prediksi beban listrik jangka pendek yang dihasilkan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Bagaimana proses prediksi beban listrik jangka pendek dengan metode 

ARIMAX 

2. Bagaimana tingkat akurasi dari prediksi beban listrik jangka pendek 

menggunakan metode ARIMAX dengan bantuan software Matlab 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian skripsi ini yaitu 

1. Area investigasi dan prediksi beban listrik hanya dilakukan pada Gardu 

Induk Metro 

2. Hanya memprediksi beban listrik jangka pendek selama 1 minggu 

3. Tidak memperhitungkan periode musiman pemakaian listrik  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah hasil prediksi beban listrik yang diperoleh 

dapat dijadikan referensi Gardu Induk PLN Metro untuk penjadwalan kebutuhan 

daya listrik. 

 

1.6 Hipotesis 

Prediksi beban listrik ini menggunakan metode ARIMAX dengan variabel masukan 

data historis beban listrik dan temperatur udara. Penelitian ini menggunakan 

bantuan software Matlab untuk mendapatkan hasil prediksi kebutuhan beban listrik 

yang akurat. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Laporan 

Berikut ini sistematika penulisan laporan akhir penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1  : PENDAHULUAN  

Pada bab ini memaparkan latar belakang, masalah, tujuan   

penelitian, manfaat penelitian, perumusan masalah, batasan 

masalah, hipotesis, dan sistematika penulisan.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini menjelaskan teori-teori pendukung materi penelitian 

yang diambil dari berbagai sumber ilmiah yang digunakan dalam 

penulisan laporan tugas akhir ini.  
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BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini memaparkan waktu dan tempat penelitian, alat dan 

bahan yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian yang 

digunakan, serta pelaksanaan dan pengamatan penelitian  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah 

dikerjakan 

BAB V : KESIMPULAN  

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya 

 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Beban Listrik  

Beban listrik merupakan suatu peralatan yang dihubungkan dengan sistem tenaga 

listrik sehingga mengkonsumsi daya listrik agar dapat beroperasi. Banyak atau 

sedikit daya listrik yang digunakan tergantung pada waktu pemakaian peralatan 

tersebut. Berdasarkan jenis konsumen daya listrik, beban dapat dikelompokkan 

menjadi 4 yaitu : [10] 

1. Beban Rumah Tangga  

Beban rumah tangga adalah beban yang digunakan pada sektor perumahan baik 

perumahan tunggal maupun komplek pemukiman. Pertumbuhan jumlah 

penduduk membuat beban listrik akan semakin banyak. Secara umum, peralatan 

pada sektor perumahan yang paling banyak mengkonsumsi daya listrik 

diantaranya adalah pemanas, pendingin (misalnya air conditioner), 

pencahayaan. Karakteristik beban rumah tangga adalah bahwa beban akan 

memuncak pada peralihan dari waktu siang menuju malam, karena saat itu 

pencahayaan berupa lampu mulai dihidupkan. Terlebih ketika musim panas 

maka AC (air conditioner) biasanya dihidupkan dibawah suhu standar sehingga 

meningkatkan konsumsi listrik.  

 



8 

 

2. Beban Komersial  

Beban komersial adalah beban yang digunakan pada sektor bisnis, misalnya 

fasilitas yang ada pada pemerintahan, peralatan pendingin yang digunakan pada 

restoran, supermarket dan hotel, penerangan yang digunakan untuk reklame dan 

sebagainya. Beban pada sektor ini akan meningkat pada waktu - waktu saat 

peralatan pada sektor tersebut beroperasi dan biasanya akan menurun pada 

waktu malam hari atau pada akhir pekan.  

3. Beban Industri  

Beban industri yaitu beban listrik yang terpakai oleh sektor industri, Keterangan 

pada sektor ini biasanya daya listrik digunakan pada proses pengolahan, 

produksi barang, atau saat perakitan suatu barang, termasuk berbagai industri 

seperti manufaktur, pertambangan, pertanian dan konstruksi. Kebanyakan beban 

yang digunakan pada sektor ini adalah beban induktif. Penggunaan listrik pada 

sektor ini cenderung tidak fluktuatif sepanjang hari atau tahun seperti pada sektor 

perumahan dan sektor bisnis, terutama pada fasilitas manufaktur yang beroperasi 

sepanjang hari.  

4. Beban Fasilitas Umum 

Beban fasilitas umum yaitu beban yang digunakan untuk peralatan atau fasilitas 

yang bersifat umum. Contoh dari beban ini adalah pada penerangan jalan, rambu 

lalu-lintas (traffic light) dan fasilitas lainnya. 
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2.2 Prediksi 

2.2.1 Pengertian Prediksi 

Prediksi merupakan suatu proses untuk memperoleh gambaran mengenai terjadinya 

suatu peristiwa ilmiah di waktu yang akan datang. Prediksi dapat dilakukan dengan 

cara menggunakan satu atau lebih variabel data masa lalu dari data yang akan 

diprediksi. Prediksi dibutuhkan oleh hampir semua instansi, salah satunya penyedia 

energi listrik untuk mengambil keputusan terkait dengan jumlah daya listrik yang 

harus dibangkitkan di masa yang akan datang. Prediksi dapat mengendalikan sistem 

kendali produksi (pembangkitan) dan pendistribusian yang berdasarkan kebutuhan. 

Dengan adanya prediksi beban listrik maka penjadwalan pembangkitan dapat 

dilakukan secara efektif dan ekonomis [11].  

 

2.2.2 Klasifikasi Teknik Prediksi 

Teknik prediksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari sudut 

pandang yang berbeda, diantaranya :  

1. Berdasarkan Sifat Pelaku Prediksi  

a. Prediksi subjektif 

    Prediksi subjektif adalah prediksi yang menjadikan subjek atau pelaku 

prediksi  sebagai penentu utama baik tidaknya hasil prediksi tersebut.  

b. Prediksi objektif 

 Prediksi objektif adalah prediksi yang didasarkan atas data yang relavan pada 

masa lalu dengan menggunakan teknik atau metode tertentu.  
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2. Berdasarkan Jangka Waktu Prediksi  

a. Prediksi jangka pendek (short term forecasting) 

Prediksi jangka pendek adalah suatu prediksi yang jangka waktunya beberapa 

jam hingga satu minggu. Biasanya digunakan untuk efisiensi energi, analisi 

penjadwalan pembangkit ataupun pemeliharaan. 

b. Prediksi jangka menengah (mid term forecasting) 

Prediksi jangka menengah merupakan prediksi yang dilakukan untuk jangka 

waktu dari satu bulan sampai satu tahun. Faktor-faktor manajerial perusahaan 

seperti kemampuan teknis memperluas jaringan distribusi, transmisi maupun 

pembangkit listrik baru merupakan faktor utama yang menentukan dalam 

prediksi beban jangka menengah.  

c. Prediksi jangka panjang (long term forecasting) 

Prediksi jangka panjang merupakan prediksi untuk jangka waktu beberapa 

tahun kedepan. Faktor – faktor seperti pertambahan jumlah penduduk, makro 

ekonomi (Pendapatan Domestik Regional Bruto atau PDRB) merupakan 

faktor utama yang memengaruhi tingkat akurasi dari prediksi. Biasanya dapat 

digunakan untuk mempersiapkan pembangunan unit pembangkitan, sistem 

transmisi, serta distribusi baru. 

 

2.2.3 Metode Prediksi (Forecasting Methods)  

Berikut adalah metode prediksi berdasarkan jangka waktu prediksinya. [12]  

1. Metode Prediksi Jangka Menengah dan Panjang  

Metode yang digunakan untuk melakukan prediksi jangka menengah dan 

jangka panjang antara lain sebagai berikut : 
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a. Model Ekonometrik  

Model ekonometrik menggabungkan teknik statistik dan teori ekonomi 

untuk melakukan prediksi beban listrik. Pendekatan ini memperkirakan 

hubungan antara konsumsi listrik dan faktor yang mempengaruhi konsumsi 

listrik tersebut. Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi listrik 

di masa depan antar lain pertumbuhan ekonomi, perumahan, perniagaan, 

industri dan sebagainya. 

b. Model Penggunaan Terakhir (End-Use Models)  

Metode ini secara langsung memperkirakan konsumsi listrik dengan 

menggunakan informasi ekstensif pada penggunaan listrik terakhir seperti 

peralatan, ukuran rumah, umur, dan lainnya. Data statistik konsumen dan 

perubahan dinamisnya menjadi dasar prediksi yang akan dilakukan. Model 

ini didasarkan pada prinsip bahwa kebutuhan energi listrik berasal dari 

kebutuhan pengguna seperti pencahayaan, pendingin, pemanas, refrigerator 

dan lainnya. Idealnya metode ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi tapi 

sangat sensitif terhadap data historis beban dan konsumen yang sedikit. 

2. Metode Prediksi Jangka Pendek  

Metode ini menggunakan data historis dalam jangka waktu jam hingga harian. 

Berbagai teknik kecerdasan buatan dan statistik telah banyak dikembangkan 

sebagai metode prediksi jangka pendek.  

a. Time Series (Deret Waktu) 

Metode time series didasarkan pada data deret waktu yang biasanya memiliki 

tren, acak, dan musiman. Contoh metode yang sering digunakan antara lain : 

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), ARIMAX (Auto 
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Regressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable), AR ( Auto 

Regressive), MA (Moving Average). 

b. Metode Regresi  

Pada studi prediksi beban listrik, metode regresi biasanya digunakan untuk 

memodelkan hubungan antara konsumsi daya listrik dan faktor lain. Metode 

ini menggunakan suatu fungsi yang mendekati data yang dikumpulkan.  

c. Jaringan Syaraf (Neural Network)  

Jaringan syaraf tiruan (Artificial Neural Network) telah secara luas 

dikembangkan sebagai studi teknik prediksi sejak 1990. Output dari suatu 

jaringan syaraf tiruan adalah beberapa fungsi matematis linear maupun non-

linear dari nilai input-nya. Nilai input bisa saja merupakan output dari unsur 

jaringan lainnya seperti input jaringan aktualnya.  

d. Logika Fuzzy (Fuzzy Logic)  

Fuzzy logic adalah pendekatan generalisasi dari logika Boolean yang 

digunakan pada desain rangkain digital. Input pada Boolean bernilai “0” atau 

“1”. Dibawah logika fuzzy ini terdapat sebuah input yang sudah diasosiasikan 

dengan rentang kualitatif tertentu. Misalnya beban suatu transformator adalah 

“tinggi” “sedang”, atau “rendah”. Logika fuzzy memungkinkan seseorang 

untuk menyimpulkan output secara logis dari suatu input fuzzy. Dalam hal ini 

logika fuzzy adalah salah satu dari sekian banyak teknik untuk pemetaan input 

terhadap output. 

 

 

 



13 

 

e. Expert System  

Metode ini menggabungkan prosedur dan aturan yang digunakan oleh para 

ahli kedalam suatu perangkat lunak lalu dapat secara otomatis melakukan 

prediksi tanpa memerlukan bantuan manusia lagi.  

 

2.3 Metode Deret Waktu (Time Series) 

Deret waktu atau time series adalah suatu metode melakukan prediksi untuk masa 

depan yang dilakukan berdasarkan data masa lalu dari suatu variabel atau 

kesalahan. Tujuan dari metode time series adalah menemukan pola dalam deret data 

masa lalu dan digunakan untuk memperoleh hasil prediksi di masa depan [13]. 

Ketika data deret waktu diplot dalam bentuk grafik, maka akan terlihat suatu pola-

pola tertentu. Pola-pola tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa macam faktor. 

Beberapa pola dari data deret waktu adalah sebagai berikut: [14] 

1. Pola tren (trend)  

Pola ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu peningkatan (uptrend) atau 

penurunan (downtrend). Biasanya terjadi peningkatan atau penurunan secara 

umum dari deret waktu selama beberapa periode. Tren dapat disebabkan oleh 

faktor – faktor eksternal tertentu yang mempengaruhi data deret waktu. Pola 

perkembangan data ini membentuk karakteristik yang mendekati garis linier. 

Apabila data deret waktu terus mengalami peningkatan atau penurunan maka 

akan semakin jauh dari rata – rata data. 
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2. Pola acak (random) 

 Pola ini terbentuk karena data yang diambil tidak dipengaruhi oleh varibael 

– variabel data yang lain sehingga pola menjadi tidak menentu dan tidak 

dapat diperkirakan seperti biasa.  

3. Pola siklis 

Pola ini biasanya terbentuk oleh pengaruh ekspansi bisnis dan ekonomi serta 

kontraksi (depresi dan resesi). Pengaruh siklis ini sulit untuk diprediksi 

karena pengaruhnya berulang tetapi tidak secara periodik.  

4. Pola musiman (seasonal) 

Pola ini dibentuk oleh suatu kejadian yang terjadi secara berulang – ulang 

dalam jangka waktu tertentu. Suatu periode musiman dapat terjadi dalam 

periode setiap jam harian, bulanan maupun tahunan.  

 
 

Sumber : Setyawan, 2006 

 

Gambar 1. Pola Data Deret Waktu 
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2.4 Metode Autoregressive Intergrated Moving Average with Exogenous 

Input (ARIMAX) 

Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA sering juga disebut 

metode runtun waktu Box-Jenkins. ARIMA merupakan gabungan dari dua model, 

yaitu model Autoregressive (AR) dan  model Moving Average (MA). data yang 

digunakan sebagai masukan dalam proses ARIMA adalah data stasioner melalui 

differensiasi (integrated). Model ARIMA umumnya dituliskan dengan notasi 

ARIMA (p,d,q). ARIMA mempunyai tingkat akurasi yang lebik baik untuk prediksi 

jangka pendek dibandingkan prediksi jangka panjang. Prediksi jangka panjang 

biasanya akan menghasilkan hasil prediksi yang cenderung mendatar/konstan. 

Model ARIMA adalah model yang secara penuh mengabaikan variabel independen 

dalam melakukan prediksi. ARIMA menggunakan nilai suatu variabel masa lalu 

dan sekarang untuk menghasilkan nilai prediksi [15]. Salah satu model runtun 

waktu yang berasal dari pengembangan model ARIMA adalah model 

Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable atau 

ARIMAX. Model ARIMAX sendiri merupakan model ARIMA dengan 

menyertakan variabel independen atau eksogen sebagai masukan. Dalam model ini 

tidak hanya menyertakan variabel dependen tetapi juga oleh variabel-variabel 

independen lain pada waktu yang bersamaan. Secara umum, bentuk model 

ARIMAX (𝑝, 𝑑, 𝑞) dapat diberikan dengan persamaan sebagai berikut:[16] 

𝜙𝑝 (𝐵) (1 − 𝐵)𝑑 Y𝑡 = c + 𝜃𝑞 (𝐵)𝑎𝑡 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 (2.1) 

Keterangan : 

𝑌𝑡   = variabel dependen  

𝐵   = operator backshift dengan BY1 = Yt-1  
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∅𝑝(𝐵)  = operator autoregresif  

𝜃𝑞(𝐵)   = operator moving average  

𝑒𝑡   = error waktu ke t  

(1 − 𝐵) 𝑑  = order pembeda nonmusiman  

d   = pembeda nonmusiman  

𝑋𝑘,𝑡   = variabel exogen atau variabel independent ke k pada saat t 

dengan k = 1, 2, 3, ...,k 

Ada 3 tahapan utama dalam model Autoregressive Integrated Moving Average with 

Exogenous Variables (ARIMAX) antara lain : [9] 

1. Menentukan orde model (p,d,q) 

2. Mengestimasi parameter model (p,d,q) 

3. Melakukan prediksi 

2.5 Differensiasi Data 

Teori box – jenkins menjelaskan bahwa pemodelan Autoregressive Integrated 

Moving Average with Exogenous Variables (ARIMAX) dilakukan ketika data 

sudah stasioner. Differensiasi data dalam deret waktu (time series) berfungsi untuk 

mengatasi persoalan data yang tidak stasioner dalam rata-rata menjadi stasioner. 

Differensiasi dilakukan dengan mengurangkan pengamatan Y𝑡 dengan pengamatan 

sebelumnya yaitu Y𝑡−1. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut,  

                                              ∆Y𝑡 = Y𝑡 − Y𝑡−1                                                (2.2) 

Keterangan : 

∆  = differencing  

Y𝑡  = pengamatan saat waktu ke-t  

Y𝑡−1 = pengamatan sebelum waktu ke-t 
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2.6 Kesalahan Prediksi  

Kesalahan prediksi merupakan besarnya selisih antara hasil prediksi pada waktu ke-

i (Ý𝑖) dengan data aktual waktu ke-i (𝑌𝑖), atau dapat dihitung dengan persamaan  

ei = 𝑌𝑖  – Ý𝑖     (2.3) 

Keterangan :  

ei = Kesalahan prediksi  

𝑌𝑖 = Data aktual pada waktu ke-i  

Ý𝑖 = Hasil prediksi waktu ke-i 

Pengukuran persentase kesalahan hasil prediksi dapat menggunakan beberapa 

indikator dibawah ini : [17] 

a. Absolute Percentage Error (APE)  

APE menghitung besarnya kesalahan prediksi dengan menghitung selisih antara 

hasil prediksi dan data aktual, kemudian membaginya dengan data aktual. APE 

merupakan cara menghitung kesalahan prediksi yang paling umum digunakan  

APE = |
𝑌𝑖−Ý𝑖

𝑌𝑖
| x 100 %     (2.4) 

Keterangan :  

APE= Absolute percentage eror 

𝑌𝑖   = Nilai Aktual  

Ý𝑖   = Nilai hasil Prediksi 

 

b. Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

MAPE adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengukur keakuratan 

hasil prediksi dalam bentuk presentase kesalahan rata – rata. MAPE 
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menunjukkan presentase kesalahan rata – rata hasil prediksi dengan nilai 

aktualnya. MAPE dapat dihitung dengan persamaan berikut ini :  

MAPE =∑
𝐴𝑃𝐸

𝑛

𝑛
𝑖=1     (2.5) 

Keterangan :  

MAPE = mean absolute percentage error  

APE    = Absolute percentage eror 

𝑌𝑖       = Nilai Aktual  

Ý𝑖       = Nilai hasil Prediksi 

n     = Banyak data 

Menurut Kriteria Lewis (1982) [18], nilai MAPE dapat ditafsirkan untuk 

mengetahui tingkat akurasi hasil prediksi yang diperoleh, seperti pada tabel berikut 

Tabel 1. Kriteria Lewis 

 

2.7 Gardu Induk (GI) 

Gardu Induk adalah suatu instansi, terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk 

mentransformasikan tegangan listrik dari tegangan tinggi ke tegangan menengah 

(step down) ataupun sebaliknya (step up). Selain itu, Gardu Induk juga berfungsi 

untuk pengaturan daya ke gardu-Gardu Induk lain melalui tegangan tinggi dan 

gardu-gardu distribusi melalui penyulang tegangan menengah, pengawasan, 

MAPE Interpretasi 

<10 % Sangat Akurat 

10% - 19% Akurat 

20% - 49% Wajar 

>50% Tidak Akurat 
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pengukuran operasi, pengaturan serta pengamanan dari sistem tenaga listrik. Gardu 

Induk Metro melalui saluran transmisi terhubung dengan Gardu Induk Sribawono 

dan Tegineneng dalam suatu sistem tenaga listrik. Dengan sistem interkoneksi ini 

memungkinkan Gardu Induk Metro menerima supply listrik dari 2 Gardu Induk 

tersebut. Gardu Induk Metro mempunyai 12 penyulang untuk menyalurkan listrik 

ke konsumen, Jenis Gardu Induk yang digunakan dalam Gardu Induk Metro dalam 

hal penempatan peralatan yaitu menggunakan Gardu Induk pemasangan luar 

dimana semua peralatan (switchgear, isolator, dan lain sebagainya) ditempatkan di 

udara terbuka [19] . 

 

Sumber : PLN Gardu Induk Metro 

 

Gambar 2. Diagram Satu Garis Gardu Induk Metro 



 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 1 Februari 2021 – 30 Juli 2021 di 

Laboratorium Terpadu Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas 

Lampung.Teknik Elektro, Universitas Lampung. 

Penjadwalan detail mengenai aktifitas penelitian untuk skripsi ini dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 2 Jadwal Penelitian 

 

No

. 

Kegiatan 

Waktu/Bulan 

Feb 

2021 

Mar

2021 

Apr 

2021 

Mei 

2021 

Juni 

2021 

Juli 

2021 

Agustus 

2021 

1. Studi Literatur        

2. Pembuatan laporan 

proposal 

       

3. Seminar Proposal        

4. Simulasi prediksi 

dengan matlab 

       

5. Analisa hasil akhir 

prediksi 

       

6. Pembuatan laporan 

akhir 

       

7. Seminar Hasil        

8. Revisi Laporan        

9. Kompre        

 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan Bahan Penelitian ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut :  
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1. Satu unit laptop sebagai media perancangan dan pengujian.  

2. Software Matlab R2020a untuk simulasi dalam memperoleh hasil prediksi beban 

listrik 

3. Data Beban Listrik Gardu Induk Metro 

4. Data Temperatur Udara dari BMKG Klimatologi Pesawaran 

 

3.3 Tahap Penelitian 

Berikut ini langkah langkah yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini : 

1. Studi Literatur 

Studi literatur yaitu mempelajari teori teori yang berkaitan dengan skripsi. 

Materi tersebut berasal dari berbagai referensi atau sumber – sumber ilmiah 

lainnya seperti jurnal ilmiah, skripsi – skripsi dan buku – buku yang terkait 

dengan tugas akhir. 

2. Studi Bimbingan 

Penulis juga melakukan studi bimbingan yaitu dengan cara berdiskusi dan 

tanya jawab dengan dosen pembimbing untuk menambah wawasan dan 

menemukan solusi untuk permasalahan yang terjadi saat mengerjakan skripsi 

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data, lalu diolah dan dianalisa 

menggunakan software Matlab. Data yang akan digunakan adalah data beban 

listrik dari Gardu Induk Metro dan temperatur udara dari BMKG Klimatologi 

stasiun Pesawaran  Kemudian data diolah dengan bantuan software matlab 

4. Simulasi 
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Pemodelan ARIMAX dilakukan dengan menggunakan software MATLAB 

R2020a dengan memasukkan data historis beban listrik dan temperatur udara 

untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam 

penelitian ini 

5. Pembuatan Laporan 

Tahap ini berfungsi untuk memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap penelitian yang telah dilakukan. 

Laporan terdiri dari laporan usul yang dibuat sebelum melakukan penelitian , 

kemudain laporan hasil yang merupakan hasil dan kesimpulan penelitian yang 

dilakukan 
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

Adapun diagram alir pada pelaksanaan penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 

Mulai

Menyiapkan Referensi 

Studi Literatur

Studi Bimbingan

Pengambilan Data 

dan pengecekan data

Tidak

Melakukan Simulasi

Membuat Program

Memasukan Data

Berhasil ?

Evaluasi 

Program

Selesai

Ya

Analisis Hasil dan 

Pembahasan

 

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian 
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3.5 Diagram Alir ARIMAX 

Mulai

Penentuan ordo ARIMAX 

(p,d,q) 

Memasukan Data beban 

listrik dan temperatur udara

Penetapan model sementara 

Estimasi parameter pada 

model

Melakukan prediksi 

          Tidak

Model

 memadai ?

Analisis hasil prediksi

Kesimpulan dan saran

Ya

Data stasioner?

Differensiasi Data       Ya

Tidak

Selesai

 

Gambar 4. Diagram Alir ARIMAX 
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3.6 Implementasi 

 

a. Identifikasi Model 

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum menentukan model adalah 

menentukan kestasioneran data. Stasioner atau tidaknya data dapat dilakukan 

dengan uji stasioner. Salah satu uji yang sering digunakan adalah uji 

Augmented Dickey Fuller (ADF). Jika data ternyata tidak stasioner, maka 

harus dilakukan proses differensiasi. Proses differensiasi yaitu suatu cara 

mencari nilai selisih dari data asli. Proses differensiasi bertujuan agar data 

menjadi stasioner dalam rata- rata. Differensiasi data dapat dilakukan dengan 

menggunakan persamaan 2.2 sebagai berikut : 

                                              ∆Y𝑡 = Y𝑡 − Y𝑡−1                                                 

Setelah data terlihat sudah stasioner maka langsung dapat diperkirakan model 

ARIMAX (p,d,q) yang sesuai (tentatif). Model ARIMAX (p,d,q) dapat 

dilakukan dengan proses Overfitting yaitu proses memilih model dengan 

menambah atau mengurangi ordo p dan q. 

b. Estimasi Parameter  

Langkah selanjutnya adalah mengestimasi parameter AR (p) dan MA (q) pada 

model awal yang telah ditentukan. Pada tahap estimasi parameter peneliti 

menggunakan bantuan software Matlab R2020a.  

c. Diagnostik Model 

Setelah model diestimasi, maka model tersebut perlu dilakukan uji diagnostik 

untuk melihat kelayakan model yang digunakan. Model yang dipilih 

merupakan model terbaik yang telah lolos uji diagnostik. Pada penelitian ini 

uji diagnosis menggunakan normal qq plot. 
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d. Prediksi 

Tahap ini dilakukan setelah model ARIMAX diestimasi, sehingga dapat 

memprediksi beban listrik di masa yang akan datang. Prediksi dengan metode 

ARIMAX menggunakan persamaan 2.1 sebagi berikut 

𝜙𝑝 (𝐵) (1 − 𝐵)𝑑 Y𝑡 = c + 𝜃𝑞 (𝐵)𝑎𝑡 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 

e. Menghitung Nilai MAPE 

Setelah melakukan prediksi dengan metode ARIMAX, langkah selanjutnya 

adalah menghitung presentase kesalahan dari hasil prediksi beban listrik yang 

dihasilkan. Perbandingan antara beban aktual dengan hasil prediksi akan ada 

presentase kesalahan mutlak pada setiap jamnya atau Absolute Percentage 

Error (APE). Berikut ini persmaan 2.4 

APE = |
𝑌𝑖−Ý𝑖

𝑌𝑖
| x 100 % 

Seluruh presentase kesalahan tersebut dirata – ratakan maka akan diperoleh 

nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) pada hari yang diprediksi 

tersebut. Apabila MAPE telah diperoleh, langkah selanjutnya adalah 

menghitung MAPE pada hari senin – minggu sehingga dapat dilihat MAPE 

rata – rata setiap hari nya maupun dalam seminggu. MAPE hasil prediksi 

dapat dihitung menggunakan persamaan 2.5 sebagai berikut :   

MAPE =∑
𝐴𝑃𝐸

𝑛

𝑛
𝑖=1  

 

3.7 Hasil yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan pada proses prediksi beban jangka pendek menggunakan 

metode ARIMAX dengan bantuan software matlab ini adalah memiliki tingkat 

akurasi yang tinggi dengan nilai error yang kecil. 



 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut 

1. Dalam prediksi beban listrik di Gardu Induk Metro menggunakan metode 

ARIMAX dengan variabel masukan data historis beban listrik dan temperatur 

selama 6 bulan mengakibatkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

sebesar 13,6  % 

2. Dalam prediksi beban listrik di Gardu Induk Metro menggunakan metode 

ARIMAX dengan variabel masukan data historis beban listrik dan temperatur 

selama 2 tahun mengakibatkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE)  

hasil prediksi sebesar 7,5 %. 

3. Dalam prediksi beban listrik di Gardu Induk Metro menggunakan metode 

ARIMAX menunjukkan bahwa semakin besar deviasi data historis yang 

digunakan maka presentase kesalahan prediksi akan semakin besar seperti hasil 

prediksi pada hari Minggu, 30 Juni 2019. 
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5.2  Saran 

Setelah menyelesaikan penelitian ini, ada beberapa masukan untuk penelitian 

selanjutnya sebagai berikut 

1. Jika data yang digunakan memiliki deviasi yang besar maka tidak disarankan 

untuk menggunakan metode ARIMAX. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencoba mengkombinasikan metode 

ARIMAX dengan metode lain agar tingkat keakuratan hasil prediksi menjadi 

lebih baik. 
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