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Abstract 

The industrial sector need an information system of daily electrical  load forecasting, to control the 
electrical load, backup electrical energy and operational arrangements of the industrial activities. 
The electric load prediction information system must be accurate by a small error value for that 
goal is reached. The objective research produce an  information systems for accurate electrical 
load dailyforecasting by using three variables training data. They are times series of the past 
electric load datas, the data of production capacity and  daytypes data.  Based Support Vector 
Machine (SVM) using a polinomial kernel function, theinformation system of daily electricity load 
prediction on the industrial sector is capable of producing 3.34% MAPE value by SVM training 
data of 11 months and the system works by Kernel-order polinomial 2 

 
Keywords: Prediction, Electrical Load, SVM, Kernel Function 

 
1. PENDAHULUAN  

Peramalan beban listrik yang akurat sangat 
diperlukan bagi konsumen listrik khususnya 
bagi industri-industri besar. Keakuratan 
peramalan beban listrik di sektor industri 
memegang peranan dalam penghematan energi 
listrik. Penghematan energi listrik dapat 
dilakukan dengan pengaturan operasional 
industri berdasarkan laporan peramalan beban 
listrik, sehingga dapat diputuskan langkah-
langkah yang harus dilakukan dalam 
penghematan tersebut (Alfares dkk, 2002). 

Support vector machine (SVM) merupakan 
salah satu algoritma Machine learning yang 
paling populer untuk klasifikasi dan regresi 
(Maali dkk, 2013). Selama dekade terakhir, 
SVM menjadi metode yang kuat untuk pola 
klasifikasi dan regresi, memiliki tingkat 
keberhasilan yang tinggi saat diterapkan di 
berbagai bidang (Qi dkk, 2013).  Sehingga 
banyak dari kalangan komunitas machine 
learning berminat untuk mempelajari dan 

mengembangkan SVM karena kinerjanya 
yang sangat baik dalam berbagai masalah 
pembelajaran (Ceperic dkk, 2012). 

Keunggulan metode SVM dibandingkan 
dengan metode peramalan lainnya salah 
satunya yaitu aplikasi SVM digunakan 

untuk memprediksi konsumsi energi listrik 
pada suatu gedung mempunyai nilai kesalahan 
lebih kecil dan lebih handal jika dibandingkan 
dengan metode jaringan syaraf tiruan (Ahmad 
dkk, 2014). 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah 
membuat sistem informasi prediksi beban listrik 
harian pada sektor industri menggunakan 
Support Vector Machine multi kelas dengan 
optimasi fungsi Kernel Polinomial, adapun 
hasil yang hendak dicapai yaitu : 

1. Menghasilkan sistem informasi prediksi 
beban listrik pada sektor industri 
berbasis SVM dengan Fungsi Kernel 
Polinomial 

2. Menganalisis nilai MAPE prediksi 
terhadap jumlah data latih SVM 

3. Menentukan nila i OrderKernel 
Polinomialyang terbaik untuk prediksi 
beban listrik harian menggunakan SVM 
Multikelas 

 
 

2. KAJIAN LITERATUR DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Sistem informasi prediksi beban listrik 
harian adalah suatu sitem informasi berbasis 
komputer yang digunakan untuk memprediksi 
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beban listrik jangka pendek harian, dengan 
menerapkan metode-metode ilmiah tertentu. 

Peramalan beban listrik merupakan proses 
sentral dan menyeluruh untuk perencanaan 
operasi berkala dan ekpansi fasilitas di 
sektor listrik. Pola permintaan hampir 
sangat kompleks karena deregulasi pasar 
energi. Sehingga untuk menemukan model 
peramalan yang sesuai dengan jaringan 
listrik tertentu tidaklah mudah (Almeshaiei 
dkk, 2011). 

 
Ukuran akurasi dari suatu metode peramalan 
dapat ditentukan dengan nilai kesalahan 
persentase absolut rata-rata (Mean Absolute 
Percentage Error, MAPE)  (Hong, 2009) yaitu 
: 
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Keterangan  : 
N  :   jumlah data dalam periode peramalan 
yi  :  data aktual pada periode ke i 
fi   :  data peramalan pada periode ke i 
 

Penelitian tentang sistem prediksi beban 
listrik biasanya hanya menggunakan data Time 
Series beban listrik sebelumnya sebagai 
masukan dan data pelatihan. Berbeda dengan 
penelitian-penelitian sebelumnya, pada 
penelitian ini terdapat dua buah variabel 
tambahan selain data Time Series beban listrik 
sebelumnya, yaitu variabel kapasitas produksi 
serta jenis-jenis hari kerja atau libur nasional, 
sehingga akan dapat memberikan nilai akurasi 
yang lebih baik. 

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat 
digunakan di dalam prediksi beban listrik, 
antara lain yaitu metode regresi dan time series 
klas ik dan metode kecerdasan buatan. Salah 
satu metode kecerdasan buatan yang sering 
digunakan dan terkenal yaitu metode jaringan 
syaraf tiruan (ANN), sedangkan metode 
kecerdasan buatan yang relatif baru yaitu 
metode Support Vector Machine (SVM) (Hahn, 
2009). 
SVM sangat handal digunakan untuk kasus 
regresi dan prediksi. Dalam kasus regresi 

outputberupa bilangan riil atau kontinue. SVM 
merupakan metode yang dapat mengatasi 
overfitting, sehingga akan menghasilkan 
performansi yang bagus (Smola dan Scholkopf, 
2004). 
Apabila terdapat � set data training, (��, ��) 
dengan � = 1,2,3, …  � dan input � =
{��, ��, ��} … ⊆  ℜ  serta output  � =
{�� , �� , … , �ℓ} ⊆  ℜ  . Metode SVM akan 
menemukan suatu fungsi �(�)  yang 
mempunyai deviasi paling besar ε dari target 
aktual ��  untuk semua data trainning. Di dalam 
penggunaan SVM, apabila ε sama dengan 0 
akan didapatkan regresi yang sempurna. Jika 
sebuah fungsi berikut sebagai garis regresi, 
sebagai berikut : 
 

�(x) = ��. Φ(�) + �                      (2) 
 

 
 

Gambar 1. Tube    SVM non linier 
 

Φ(�) menunjukkan suatu titik di dalam feature 
space F hasil pemetaan � di dalam input space. 
Koefisien � dan � diestimasi dengan cara 
meminimalkan fungsi res iko (risk  function). 
Setelah permasalahan optimasi quadratic 
dengan ketidaksamaman constraint 
diselesaikan, maka parameter � pada 
persamaan (2) menjadi : 
 

� = ∑ (�� − ��
∗ )Φ(��)�

��� (3) 
 
Parameter ��  dan ��

∗  merupakan Langrange 

multiplier yang didapat dari penyelesaian 
optimasi kuadratik. Fungsi regresi SVM 
untuk dual space sebagai berikut : 
 

�(�) = ∑ (�� − ��
∗ )����, ��� + ��

��� (4) 
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����, ��� disebut sebagai fungsi Kernel, dan 

nilai dari fungsi Kernel merupakan perkalian 
titik (dot product) antar kedua vektor ��  dan �� 

di dalam feature spaceΦ(��) dan Φ����. 

Sehingga fungsi Kernel sama dengan : 
 

����, ��� = Φ(��) ∘ Φ����(5) 

 
Terdapat beberapa fungsi Kernel yang 

umum digunakan di dalam SVM., yaitu Liner, 
Polinomial, Quadratic, Gaussian Radial Basic 
Funcion (RBF), Sigmoid dan Perceptron 
Multilayer. Pada penelitian ini digunakan 
Fungsi Kernel Polinomial dengan formula 
sebagai berikut : 

 

 ���̅� , �̅�� = ����̅, �̅� + 1�
�

(6) 

 

SVM merupakan metode yang dapat melakukan 
klasifikasi hanya untuk dua kelas (biner), 
sementara masalah di dunia nyata umumnya 
mempunyai banyak kelas. Terdapat dua pilihan 
untuk menetapkan SVM multikelas yaitu 
dengan menggabungkan beberapa SVM biner 
atau menggabungkan semua data  yang terdiri 
dari beberapa kelas ke dalam sebuah bentuk 
permasalahn optimal. Namun pada pendekatan 
yang kedua permasalahn optimasi yang harus 
diselesaikan jauh lebih rumit (Prasetyo, 2014). 
 

3. METODE PENELITIAN  

Obyek dalam penelitian ini adalahprediksi 
beban listrik harian pada sektor industri, dan 
sebagai indeks keakuratan metode peramalan 
menggunakan nilai persentase kesalahan 
absolut rata-rata (Mean Absolute Error 
Percentage, MAPE). Data penelitian yang 
dibutuhkan yaitu data historis time seriesbeban 
listrik harian dan data produksi dalam format 
excell spreadsheet. Studi kasus diterapkan 
padasalah satu Industri Farmasi besar di 
Semarang. 

Variabel bebas sebagai parameter 
peramalan beban listrik harian pada sektor 
industri ini adalah :  

1. Beban listrik bulanan (MWh), sebagai 
data historis penggunaan listrik  

2. Kapasitas produksi industri (kG), 
sebagai variabel pendukung peramalan 

3. Jenis hari dalam seminggu, sebagai 
variabel pendukung peramalan 

 
Data times series beban listrik harian 

(MWh) merupakan data sekunder pencatatan 
konsumsi energi listrik di bagian utilitas, 
sedangkan data kapasitas produksi merupakan 
data yang telah terekam di bagian produksi.  
Data pelatihan, data validasi dan data pengujian 
yang akan digunakan merupakan data times 
series harian dari variabel data input vektor x 
selama kurun waktu 1 tahun 

Penelitian tentang support vector macahine 
untuk peramalan beban listrik harian pada 
sektor industri ini mengikuti langkah – langkah 
berdasarkan Extreme Programming yaitu 
planning, design, coding dan testing, seperti 
yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

Tahap perencanaan atau planning pada 
penelitian ini meliputi kajian teori dan studi 
pustaka terhadap penelitian-penelitian 
sebelumnya, menentukan ruang lingkup 
prakiraan beban listrik harian pada sektor 
industri,  pengumpulan data, serta analisis 
sistem informasi. Perancangan sistem atau 
design merupakan langkah – langkah yang 
dilakukan pada penelitian ini antara lain  
membuat  use case diagram dan perancangan 
interface. 

Use case diagram yang dibentuk pada 
sistem ini memerlukan aktor yang bertugas 
menjalankan case-case yang ada. Selain itu, 
dalam use case juga ditentukan aktor-aktor 
yang saling berinteraksi. Perancangan  user  
interface bertujuan  untuk  merancang  tampilan  
input dengan  menggunakan  prinsip  GUI 
(Graphical User Interface) yang mudah 
dipahami oleh pengguna dan rancangan output 
tabel hasil  prakiraan, grafik perbandingan 
prediksi beban dan aktual, serta nila i kesalahan 
(error). 
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Gambar 2. Prosedur Penelitian 

 
Pada sistem informasi ini direncanakan 

terdapat tujuh aktor yang berperan dan 
berinteraksi dengan sistem, yaitu operator 
produksi, supervisor produksi, operator listrik, 
supervisor utilitas listrik, manager energi dan 
utilitas listrik, manager produksi dan top 
manager. Sebagai aktor utama adalah manager 
energi dan utilitas listrik. Gambar 3 
memperlihatkan peran masing-masing aktor 
dalam use case diagram. 

 
Tahapan implementasi program atau 

coding merupakan langkah menerjemahkan 
logika diagram alir ke dalam program  Matlab 
R2012. Diagram alir peramalaan beban listrik 
dengan Support Vector Machine diperlihatkan 
pada Gambar 4. Proses input dengan 
memasukkan data latih SVM yaitu data beban 
listrik masa lalu, data kapasitas produksi dan 

data hari kerja dan hari libur. Hari kerja dan 
hari libur di konversikan dengan kode angka 
seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1. 

 

 

 
Gambar 3. Use Case Diagram 

 
Tabel 1. Kode Jenis hari kerja/libur 

Hari Kode Hari Kode 
Libur 0 Rabu 4 

Minggu 1 Kamis 5 
Senin 2 Jum’at 6 

Selasa 3 Sabtu 7 
 
Hasil  dari  sistem  yang  telah  dibangun, 
dilakukan pengujian dengan membandingkan 
data beban listrik yang sebenarnya, untuk waktu 
yang sama dilakukan prediksi. Pengujian sistem  
juga dilakukan untuk meyakinkan bahwa  
semua  kebutuhan  sistem  te lah  terpenuhi. 
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Gambar 4. Diagram Alir prediksi beban listrik 
harian berbasis SVM Kernel Polinomial 

Secara keseluruhan, sistem informasi 
prediksi beban listrik harian pada sektor 
industri berbasis SVM Multikelas ini di bangun 
berdasarkan sebuah kerangka sistem informasi, 
yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu input, 
proses dan output. Seperti diperlihatkan pada 
Gambar 5. 

 
 

 
 

Gambar 5.Kerangka Sistem Informasi 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menghasilkan suatu sistem 
informasi peramalan beban listrik harian pada 
sektor industri, yang menghasilkan laporan 
berupa hasil prakiraan yang akan datang, tabel 
dan grafik. Terdapat tiga halaman tampilan 
pada s istem informasi ini, yaitu halaman utama, 
halaman prediksi, dan halaman profil peneliti.  
Gambar 6 sampai Gambar 9 memperlihatkan 
tampilan pada sistem informasi prediksi beban 
listrik harian tersebut. 

 

Gambar 6. Tampilan Halaman Utama 
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Halaman utama memberikan informasi tentang 
judul aplikasi sistem informasi, nama peneliti, 
dan instansi peneliti. Pada halaman ini terdapat 
empat menu yang terhubung, yaitu halaman 
utama, halaman prediksi, halman profil peneliti 
dan tutup aplikasi. 

 

 

Gambar 7. Tampilan Halaman Prediksi 

Pada halaman prediksi terdapat beberapa 
aktivitas yang dapat dilakukan, antara lain 
memasukkan data input, yang terdiri dari data  
latih dan data target. Data input sebelumnya 
telah disimpan terlebih dahulu dalam bentuk 
file excel. Data input yang telah di masuukan ke 
dalam workspace matlab, dapat diperlihatkan 
dalam bentuk tabel input. 

Aktivitas selanjutnya adalah persiapan 
proses prediksi, yaitu dengan memilih variabel 
data input yang diperlukan. Variabel data input 
terdiri dari data times series beban masa lalu, 
kapasitas produksi serta hari-hari kerja atau 
libur nasional. Langkah selanjut nya adalah 
memasukan nila i order polinomial yang 
diperlukan, antara 1 sampai 6. 

Pada sistem informasi prediksi beban 
listrik harian ini, prediksi dapat dilakukan 
dengan dua cara, yaitu prediksi data tunggal dan 
prediksi data kelompok. Prediksi data tunggal 
dilakukan untuk mengetahui prediksi beban 
listrik harian pada satu hari tertentu. Prediksi 
data kelompok digunakan untuk mengetahui 
prediksi beban listrik untuk kurun waktu 
tertentu, pada penelitian ini dilakukan untuk 
kurun waktu se lama 1 bulan. 

 

Gambar 8. Tampilan Hasil Prediksi 

Tabel output pada halaman prediksi 
menampilkan hasil prediksi, data beban nyata, 
selisih antara prediksi dan beban nyata serta 
nilai kesalahan (error) prediksi. Halaman 
prediksi juga dapat menampilkan Grafik data 
riil dan data prediksi dari beban listrik, 
sehingga dapat diketahui secara visual akurasi 
dari hasil prediksi tersebut. Untuk prediksi data 
kelompok, dapat dihitung MAPE atau nilai 
error rata-rata sebagai ukuran dari akurasi 
sistem prediksi ini.  

 

Gambar 9. Tampilan Halaman Profil Peneliti 

Halaman profil peneliti memberikan 
informasi tentang identitas peneliti berupa 
biodata serta riwayat penelitian. Profil ini 
disertai dengan foto profil  peneliti.  

 
Pengujian sistem dilakukan dengan 

membandingkan hasil prediksi beban listrik 
dalam waktu satu bulan ke depan dengan nilai 
beban listrik yang sebenanya, kemudian di 
hitung nilai error serta nilai MAPE. Sistem 
prediksi berbasis SVM ini di lakukan pengujian 
dengan beberapa skema, yaitu dengan 
memvariasi jumlah data latih SVM serta 
memvariasi nilai Order Polinomial Fungsi 
Kernel nya.  
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Dalam penelitian ini jumlah waktu 
pelatihan dibuat variabel, dari satu bulan 
sampai sebelas bulan. Sedangkan waktu 
prakiraan dibuat dengan data kelompok selama 
satu bulan waktu prakiraan. Rentang waktu 
antara data pelatihan dan data validasi 
mempunyai jarak satu minggu untuk hari yang 
sama. Sedangkan nilai order polinomial 
bervarias i dari 1 sampai 6. Tabel 2. 
memperlihatkan skema pelatihan dan prakiraan 
beban listrik dengan SVM, dan  

Tabel 2. Skema Pelatihan dan Prediksi SVM 
Pelatihan SVM Prediksi 

1 bulan Januari 2014 Pebruari 2014 
2 bulan Jan – Peb 2014 Maret 2014 
3 bulan Jan – Mar2014 April 2014 
4 bulan Jan – Apr2014 Mei 2014 
5 bulan Jan – Mei2014 Juni 2014 
6 bulan Jan – Jun2014 Juli 2014 
7 bulan Jan – Jul 2014 Agustus 2014 
8 bulan Jan – Agt 2014 Sept 2014 
9 bulan Jan – Sept 2014 Oktober 2014 
10 bulan Jan – Okt 2014 Nop 2014 
11 bulan Jan – Nop 2014 Des 2014 
   

 
Setelah dilakukan pengujian terhadap 

sistem informasi prediksi beban listrik harian 
pada sektor industri ini, dengan MAPE sebagai 
ukuran akurasi dari setiap pengujian 
diperlihatkan pada Tabel 3.  
 
 
Tabel 3. Nilai MAPE (%) pengujian sistem 
 

Waktu 
Pelatih

an 
(Bulan) 

Nilai Order Kernel Polinomial 

1 2 3 4 5 6 

1 7,2 7,7 5,9 9,4 5,9 8,4 
2 7,7 9,1 6,4 8,2 6,8 6,7 
3 13,2 6,9 8,2 6,5 7,7 7,0 
4 9,3 11,1 11,7 13,0 11,8 11,

7 
5 12,4 6,2 6,9 5,4 6,4 5,

6 
6 15,3 19,6 26,2 17,0 26,

7 
14,
3 

7 15,3 19,6 26,1 17,0 26,7 14,
3 

8 11,
1 

11,6 16,9 12,9 17,
4 

17,
0 

9 7,2 5,8 6,5 3,9 8,4 4,8 
10 2,9 8,0 7,1 5,7 5,5 4,6 
11 5,3 3,3 4,8 4,5 4,4 3,7 

       
Dari Tabel 3, dapat diperoleh nilai rata-rata 

MAPE untuk masing-masing Order Fungsi 
Kernel Polinomial sebagai berikut. 

Tabel 4. Rata-Rata MAPE berdasarkan nilai 
order polinomial 
Order Polinomial Rata-Rata MAPE 

1 10,62 % 

2 9,89 % 
3 11,53 % 
4 9,41 % 

5 11,59 % 
6 8,90 % 

 

Berdasarkan Tabel 3 MAPE terkecil 3,3% 
saat sistem bekerja dengan orde polinomial 2. 
Namun berdasarkan Tabel 4 diperoleh hasil 
bahwa nilai rata-rata MAPE terkecil 8,90% 
diperoleh saat sistem dibekerja berdasarkan 
Kernel Polinomial dengan orde 6. 

Dari hasil pengujian sistem seperti yang 
ditampilkan Tabel 3, dapat diperoleh nilai rata-
rata MAPE untuk masing-masing waktu 
pelatihan SVM, yaitu : 

Tabel 5. Rata-rata MAPE berdasarkan waktu 
pelatihan SVM 
Waktu Pelatihan SVM Rata-Rata MAPE 

1 bulan 7,41 % 

2 bulan 7,46 % 
3 bulan 8,24 % 
4 bulan 11,43 % 
5 bulan 7,13 % 

6 bulan 19,84 % 
7 bulan 19,84 % 
8 bulan 14,47 % 

9 bulan 6,09 % 
10 bulan 7,32 % 
11 bulan 4,34 % 
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Berdasarkan Tabel 3 MAPE terkecil 3,3% 
saat sistem diberi pelatihan untuk 11 bulan.Dan 
berdasarkan Tabel 5 diperoleh hasil bahwa nilai 
rata-rata MAPE terkecil 4,34% diperoleh saat 
sistem disaat sistem diberi pelatihan untuk 11 
bulan pula.  

Secara keseluruhan, sistem informasi 
prediksi beban listrik harian pada sektor 
industri berbasis SVM Multikelas ini 
mempunyai MAPE terkecil 3,3% saat sistem 
diberi pelatihan 11 bulan dan bekerja dengan 
fungsi Kernel Polinomial orde 2. 

5. SIMPULAN 

Simpulan yang didapatkan dari penelitian 
ini adalah : 

1. Sistem informasi prediksi beban listrik 
harian dapat dihasilkan berdasarkan 
metode SVM Multikelas dengan 
optimasi Fungsi Kernel Polinomial dan  
dapat diaplikasikan pada sektor industri 

2. Jumlah data latih yang diberikan pada 
SVM mempengaruhi MAPE sistem 
prediksi. Nilai MAPE terkec il 3,3% 
diperoleh saat sistem dilatih dengan 
data untuk rentang waktu 11 bulan 

3. Nilai order fungsi Kernel Polinomial 
yang optimal adalah Orde 2, yang 
memberikan nilai MAPE terkecil 3,3%. 
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