
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebuah laptop dengan spesifikasi 

hardware Prosesor intel dual core 1,5 GHz, Memory Ram 1 GB DDR3, Hard 

Disk 500 GB. 

 

B. Bahan Penelitian 

Berikut adalah data-data yang bahan input kebutuhan dan penyediaan energi: 

1. Data Kependudukan Tahun 2010 : 

No Uraian Jumlah 

1. Jumlah Penduduk  

2. Jumlah Rumah Tangga  

3. Pertumbuhan Jumlah Penduduk  

 

2. Data Pemakaian Energi Tahun 2010: 

No Jenis dan Jumlah Energi yang digunakan Jumlah 

1. Premium  

2. Solar  

3. Minyak Tanah  

4. LPG   

5. Wood   

6. Arang   

7. Biomass   

 

3. Data Potensi Energi Terbarukan Yang Mungkin Untuk Dimanfaatkan : 

No Potensi Jumlah 

1. Listrik (PLTU, PLTA, PLTD, PLTG, PLTP)  

2. Biodisel (CPO)   

3. Biogas (sapi dan kerbau)  

4. Bioethanol (jagung, tebu, ubi kayu dan ubi jalar)  
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C. Proses penelitian 

Penelitian menggunakan perangkat lunak LEAP ini melalui beberapa proses yang 

terdiri dari tiga tahap, yaitu : 

1. Pengumpulan dan pengolahan data 

Salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian ini adalah pengumpulan 

dan pengolahan data. Data diperoleh dari BPS, PT.PLN, PT.Pertamina dan lain-

lain. Data tersebut kemudian disiapkan sehingga diperoleh data input dan 

parameter asumsi yang akan digunakan dalam perhitungan analisis penyediaan 

energi menurut jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan data permintaan 

energi yang telah diketahui dari referensi yang ada. 

2 Penentuan Metode dan Model Analisis 

Dalam penentuan metode dan analisis penulisan ini, pertama ditetapkan tahun 

dasar yaitu tahun 2010, proyeksi atau perkiraan dilakukan selama hingga 20 (dua 

puluh) tahun kedepan dengan periode proyeksi 1(satu) tahun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: panduan perencanaan energi LEAP, 2006 

Gambar 9. Susunan Model dalam LEAP  
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Ada empat modul yang disediakan untuk menjalankan perangkat lunak LEAP 

seperti yang telah dijelaskan pada bab 2, yaitu Modul Variabel Penggerak, Modul 

Permintaan, Modul Transformasi dan Modul Sumber Daya Energi. Gambar 11. 

memperlihatkan proses permintaan dan penyediaan energi dalam LEAP. 

a. Modul Variabel Penggerak 

Dalam Modul Variabel Penggerak ditampung parameter-parameter umum yang 

nantinya dapat digunakan dalam proyeksi permintaan dan penyediaan energi 

antara lain jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, Pendapatan Daerah Regional 

Bruto, pendapatan per kapita, pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan 

PDRB dan lain-lain. Data-data tersebut didapat dari data Lampung dalam angka 

yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik, berikut adalah gambar letak modul 

penggerak dalam tmpilan LEAP. 

 

Sumber: panduan perencanaan energi LEAP, 2006 

Gambar 10. Letak modul variabel pengerak 

b.Modul Permintaan 

Dalam LEAP perkiraan 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 
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menjadi 4 (empat) sektor, yaitu : Sektor Rumah Tangga, Sektor Industri, Sektor 

Transportasi dan Sektor Komersial. Dalam modul ini digunakan pendekatan 

growth rate, yaitu nilai dasr dikalikan satu ditambah suku bunga pertahun yang 

telah ditentukan dan dipangkatkan tahun proyeksi. Berikut adalah rumus yang 

dipakai adalah rumus bunga majemuk serta gambar modul permintaan:  

    F =  

Dimana : F : Nilai yang di proyeksikan   N : Nilai dasar 

  B : Suku bunga    T : Tahun proyeksi 

 

Sumber: panduan perencanaan energi LEAP, 2006 

Gambar 11. Letak modul permintaan 

c. Modul Transformasi 

Modul Transformasi sudah ditentukan strukturnya, yang masing-masing kegiatan 

transformasi energi terdiri atas processes dan output. Processes menunjukkan 

teknologi yang digunakan untuk konversi. Output adalah bentuk energi yang 

dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang ada. 

 

Metode transformasi energi inilah yang digunakan dalam penelitian ini, data 

permintaaan yang telah didapat dari metode demand (referensi data dari rencana 

permintaan) kemudian dimasukkan dalam metode transformasi. Pasokan energi di 
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provinsi Lampung hanya energi sekunder. Karena sampai saat ini tidak ditemukan 

adanya energi primer di wilayah ini. Skenario pasokan energi itupun akan 

mengalami kenaikan atau penurunan sesuai dengan asumsi yang akan ditentuka. 

sehingga diharapkan didapatkan hasil yang memiliki akurasi yang baik. 

 

Transmisi dan distribusi adalah proses pemenuhan energi yang dibutuhkan, pada 

proses ini selain menentukan energi yang perlu dipasok, juga menentukan 

pertumbuhan energi yang akan terjadi selama tenggat waktu yang telah 

ditentukan. Serta faktor – faktor yang mempengaruhi energi ini dapat digunakan 

atau tidak. Karena banyak potensi energi yang ada namun sangat tidak mungkin 

untuk digunakan karena faktor ekonomis dan teknologi yang terlibat dalam 

mewujudkannya. Berikut merupakan contoh tampilan distribusi kelistrikan yang 

merupakan ekspresi dari pengguna LEAP. 

 

 

 

 

 

 
Sumber: panduan perencanaan energi LEAP, 2006 

Gambar 12.  Transmisi Distribusi 

Berikut merupakan tahap – tahap yang harus difahami penulis agar penelitian ini 

mendapatkan hasil yang memiliki akurasi yang baik: 

d.  Modul Sumber Daya Energi 

Modul ini terdiri atas Primary dan Secondary Resources. Kedua cabang ini sudah 

default. Cabang-cabang dalam Modul Resources akan muncul dengan sendirinya 
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sesuai dengan jenis-jenis energi yang dimodelkan oleh pengguna dalam Modul 

Transformation. Beberapa parameter perlu diisikan, seperti jumlah cadangan 

(minyak bumi, gas bumi dan batubara) dan potensi energi (tenaga air dan 

biomasa). Berikut merupakan gambar tampilan sumberdaya pada modul 

transformasi energi. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: panduan perencanaan energi LEAP, 2006 

Gambar 13. Sumber Daya Energi  

 

D. Definisi Masalah 

Tahap pertama dalam penyusunan model adalah mendefinisikan masalah, yang 

akan menjadi rujukan dan arahan dalam melakukan pemodelan. Dalam tahap ini 

perlu ditentukan: 

• pola referensi (reference mode), yaitu gambaran perilaku sistem 

• hipotesis tentang interaksi-interaksi perilaku yang mendasari pola referensi 

• batas model (boundary), yaitu batasan, asumsi, dan ruang lingkup model 

• jangka waktu (time horizon), yaitu perioda waktu kajian. 
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E. Konseptualisasi Sistem 

Konseptualisasi sistem adalah menyusun suatu rancangan model. Di dalam 

metodologi LEAP, konseptualisasi sistem ini berupa penyusunan diagram pohon 

(Tree) dari permintaan energi dan diagram pemasokan energi (Reference Energy 

System). RES atau Reference Energy System adalah skema aliran pasokan energi 

dari bentuk energi primer sampai dengan bentuk energi final yang siap digunakan 

oleh pemakai energi. Sebagai contoh RES minyak tanah adalah: minyak bumi 

diproduksikan tambang minyak, diolah di kilang minyak, menjadi minyak tanah 

yang siap digunakan konsumen. 
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F.  Diagram Alir Penelitian 
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     Gambar 14. Diagram Alir Penelitian 
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