
 

 

 

Intan Nirmala Kristy, 2014. Prediksi Konsumsi Listrik dengan Menggunakan 
HybridMulti Layer Perceptrondan Algoritma Genetika. Skripsi ini di bawah 
bimbingan Auli Damayanti, S.Si, M.Si, dan Dr. Herry Suprajitno,M.Si. 
Departemen Matematika. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Airlangga. 

ABSTRAK 

Meningkatnya konsumsi listrik masyarakat disebabkan oleh kemajuan 
teknologi yang sangat bergantung kepada listrik. Namun, persediaan listrik yang 
dimiliki oleh negara sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan 
persediaan listrik, perlu memprediksi konsumsi listrik di masa yang akan datang. 
Salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan persediaan listrik adalah dengan 
prediksi konsumsi listrik berdasarkan data konsumsi listrik sebelumnya. Pada 
penulisan skripsi ini, prediksi konsumsi listrik bertujuan untuk mendapatkan  
jumlah listrik yang akan dikonsumsi oleh masyarakat dari sebuah negara  dengan 
menggunakan hybridmulti layer perceptron dan algoritma genetika. Multi layer 
perceptron adalah sebuah metode pembelajaran dalam jaringan saraf tiruan yang 
berjalan dengan cara memperbarui bobotnya dan membandingkannya dengan 
target sampai menghasilkan output yang mendekati target. Sedangkan algoritma 
genetika adalah metode pencarian yang berdasarkan pada mekanisme dari seleksi 
alam dan genetika alam. Dalam memprediksi konsumsi listrik, data akan dilatih 
dan dicari bobot yang paling optimal. Selanjutnya, dengan melakukan proses 
pengujian data terlatih akan diketahui seberapa baik pola yang dikenali oleh 
jaringan sehingga nilai error yang didapatkan mencapai nilai minimum. Dengan 
uji validasi akan diperoleh nilai dari prediksi konsumsi listrik tahun berikutnya 
dengan menggunakan bobot optimal dari proses pelatihan. 

Berdasarkan implementasi yang dilakukan pada data konsumsi listrik, 
diperoleh arsitektur jaringan yang optimal yaitu, jumlah node pada lapisan input 
sebanyak 2, jumlah node pada lapisan tersembunyi sebanyak 3, jumlah node pada 
lapisan output sebanyak 1, maksimum iterasisebanyak 25000. Prediksi yang 
disimulasikan pada data konsumsi listrik yang menggunakan data tahun 1981 
sampai dengan 2013 menghasilkan nilai selisih rata-rata sebesar 0,003%, dapat 
disimpulkan bahwa peramalan yang dilakukan mampu mendekati nilai 
sebenarnya. 
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