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BAB I  

PENDAHULUAN 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan energi  listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting 

bagi kehidupan masyarakat di era modern saat ini. Meningkatnya pertumbuhan 

penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan listrik, ditambah lagi 

dengan semakin berkembangnya Indonesia, semakin besarnya pula dengan kebutuhan 

energi listrik di sektor industri maupun rumah tangga. Bahan bakar fosil saat ini sebagai 

upaya dalam pembangkitan listrik yang tidak dapat diperbaharui. Padahal potensi 

sumber energi terbarukan (renewable energy) yang tersedia sangat melimpah, namun 

belum tergarap dan dimanfaatkan seara optimal. Sumber energi terbarukan merupakan 

energi yang mempunyai proses berkelanjutan seperti tenaga angin, tenaga air, tenaga 

surya, tenaga panas bumi, dan tenaga dari proses biologi. Proses biologi berasal dai 

energi biomassa yang mana jenis bahan bakar yang dibuat untuk tenaga listrik yaitu 

dengan mengonversi bahan biologi tersebut.  

Permasalahan yang terjadi adalah bahwa jumlah penduduk Semarang, yang 

berjumlah ± 1,6 juta jiwa berbanding lurus dengan menghasilkannya volume sampah 

± 880 ton per hari [1]. Pada umumnya sampah hanya dipindahkan dari Tempat 

Pembuangan Sampah (TPS) ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) begitu saja. Dari 

munculnya beberapa faktor beberapa hal yang tidak diinginkan akan dampak buruk 

bagi lingkungan serta menjadi kota kotor.  

Solusi dari masalah adalah memanfaatkan sampah yang dapat direncanakan 

PLTSa untuk memenuhi permintaan energi listrik masyarakat yang bertambah dengan 

memanfaatkan sampah sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai energi 

alternatif dengan memanfaatkan potensi sampah [2].  

Seiring dengan perkembangan teknologi komputer, kecerdasan buatan 

merupakan kecerdasan yang ditambahkan pada sistem komputer yang  dapat 

mengadaptasi pada mesin komputer sehingga dapat bekerja seperti manusia, bidang 
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yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain logika fuzzy, sistem pakar, robotika, 

permainan, dan jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan merupakan suatu 

peramalan sangat dibutuhkan karena mampu melakukan komputasi dengan cara yang 

diajarkan dan menghasilkan peramalan yang akurat tepat [3]. Sehingga dapat diketahui 

seberapa besar sampah dan penduduk untuk potensi Pembangkit Listrik Tenaga 

Sampah (PLTSa) dan seberapa besar daya listrik yang akan dibutuhkan untuk melayani 

beban listrik masyarakat dan kebutuhan energi listrik Jika perkiraan yang tidak tepat 

akan menyebabkan suatu tidak cukupnya kapasitas atau daya untuk memenuhi 

kebutuhan beban [4]. 

Berdasarkan latar belakang di atas diperlukan adanya analisa peramalan potensi 

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) pada wilayah perkotaan berbasis 

pertumbuhan penduduk dan kebutuhan listrik dengan memperkirakan konsumsi energi 

listrik program yang digunakan yaitu Matlab dengan memanfaatkan salah satu fungsi 

jaringan syaraf tiruan. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dijabarkan perumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menghitung potensi sampah Kota Semarang menjadi listrik 

melalui PLTSa ? 

2. Bagaimana hasil perkiraan jaringan syaraf tiruan dan regresi linier untuk 

prediksi penduduk, sampah, kebutuhan listrik di Kota Semarang. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan 

mendalam  maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu 

dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi batasan masalah sebagai 

berikut :  
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1. Penelitian ini menggunakan parameter-parameter yang mempengaruhi 

hasil potensi PLTSa yaitu, penduduk, sampah, konsumsi listrik dan 

produksi listrik. 

2. Penelitian ini menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan 

backpropagation. 

3. Penelitian ini memprediksi selama tiga tahun kedepan (2020-2022).  

4. Penelitian ini mengumpulkan data di Kota Semarang. 

5. Penelitian ini menggunakan software Matlab. 

 

1.4. Maksud Dan Tujuan  

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam peramalan kebutuhan 

energi listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga sampah dengan metode jaringan 

syaraf tiruan pada wilayah Kota Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui potensi PLTSa pada wilayah perkotaan berbasis pertumbuhan 

penduduk. 

5. Mengetahui hasil perkiraan penduduk, sampah Kota Semarang, kebutuhan 

listrik di  Jawa Tengah menggunakan jaringan syaraf tiruan dan regresi 

linier. 

  

1.5. Keaslian Penelitian  

 Penelitian tentang “ Prediksi Potensi Energi Sampah Berbasis Penduduk 

Menggunakan Hybrid Jaringan Syaraf Tiruan Dan Regresi ” tersebut mempunyai 

kemiripan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu : 

 Penelitian ini membahas tentang prediksi peramalan permintaan beban listrik 

jangka menengah di Kota Ambon,  untuk memprediksi kebutuhan pemenuhan beban 

listrik di kota Ambon dalam jangka beberapa tahun ke depan, maka  Perhitungannya 

dilakukan dengan memanfaatkan peramalan jaringan syaraf tiruan. Dengan nilai epoch 

dan mean square error (MSE), arsitektur jaringan syaraf tiruan yang disusun 
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menggunakan data  permintaan beban dari tahun 2014 sampai tahun 2020, dengan 

menggunakan data validasi pada tahun 2007-2013 [5]. 

 Penelitian ini membahas tentang prediksi hasil panen padi yang dilakukan di 

desa Pengkok, Kedawung, Sragen menggunakan jaringan syaraf tiruan sebagai 

peramalan, dalam penelitian ini menggunakan parameter-parameter yang 

mempengaruhi peningkatan dan penurunan hasil panen padi yaitu diantaranya luas 

bahan, benih, pupuk,pH tanah, dan curah hujan, sehingga dilakukan perencanaan 

aplikasi peramalan untuk mempelajari pola data dengan melakukan prediksi hasil 

panen padi dengan lebih akurat[6].  

 Analisa potensi pemanfaatan sampah untuk Pembangkit Listrik Tenaga 

Sampah (PLTSa) dengan memanfaatkan teknologi pembakaran sampah secara 

langsung atau insinerasi pada Kota Singkawang . Penelitian ini membahas bahwa 

PLTSa mampu daya keluaran pada generator 1.034,74 kW melewati efisiensi-efisiensi 

tertentu dari  boiler, turbin dan generator, kemudian menghasilkan dari insenerasi 

perhari adalah dari daya keluaran generator sebesar 24.833,76 kWh/hari dan jika 

beroperasi selama satu tahun menghasilkan 9.064.322,4 kWh/tahun [7]. 

  


