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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas tentang model tingkat produksi sumber energi 

terbarukan. Untuk menyelesaikan permasalahan tingkat produksi sumber energi 

terbarukan dapat digunakan teori kendali optimal. Dengan menggunakan 

persamaan dinamik dan fungsi tujuan maka dapat dibentuk persamaan Hamilton 

dan Lagrange. Kemudian dibentuk persamaan tingkat produksi sumber energi 

yang optimal. Berdasarkan contoh yang diberikan, maka diperoleh bahwa kurva 

tingkat produksi menurun dan meningkat pada waktu yang telah ditentukan. 

Artinya sumber energi terbarukan mengalami penurunan pada persedian yang 

disebabkan oleh habisnya persedian dan permintaan. Namun, seiring berjalannya 

waktu persedian yang disebabkan mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan 

sumber energi kembali melakukan produksi sehingga persediaan kembali 

meningkat.  
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ABSTRACT 

 

This research discussed about production level model of renewable energy source.  

Optimal Control theory was used to overcome the problem of production level of 

renewable energy source.  By using dynamical equation and objective function, 

Hamilton’s and Lagrange’s equations could be formed.  Then, an optimal energy 

source production level equation was formed.  Based on the example given, it was 

obtained that the curve of production level decreased and increased in the 

determined time.  It meant that renewable energy source decreased in the 

inventory because of endless supply and demand.  Then, the stock increased 

because energy source reproduced, so the stock increased again. 
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 tu1
:Kendali tingkat produksi sumber energi terbarukan. 

 tu2
: Kendali tingkat produksi sumber energI tidak terbarukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

  

1.1  Latar Belakang 

Energi merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Kebutuhan energi di 

Indonesia terus meningkat karena pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi 

dan pola konsumsi energi itu sendiri yang senantiasa  meningkat. Bahan bakar 

fosil merupakan bahan bakar yang berasal dari pelapukan sisa makhluk hidup 

yang membentuk minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Bahan bakar fosil 

digunakan dalam kegiatan rumah tangga, transportasi, pembangkit listrik, maupun 

dalam industri skala kecil hingga skala besar.  

Menurut Nur dan Jusuf (2014) bahan bakar fosil yang selama ini 

merupakan sumber energi utama ketersediaannya sangat terbatas dan menipis. Hal 

ini disebabkan bahan bakar fosil merupakan sumber energi tidak terbarukan yang 

berarti sumber energi tersebut akan habis dalam jangka waktu tertentu. Selain itu 

eksplorasi sumber minyak bumi dan gas alam akan berdampak kepada lingkungan 

seperti kehilangan fungsi hutan, pencemaran sungai dan laut. Karena energi 

terbarukan semakin langkah dan mahal harganya sehingga pencarian energi 

alternatif guna memenuhi kebutuhan sumber energi tersebut terus dikembangkan.  

Di tengah kekayaan sumber daya energi yang dimiliki, Indonesia masih 

sangat menggantungkan konsumsi pada energi yang tidak terbarukan, yang suatu 

saat akan habis karena terus digunakan, karena memang energi memiliki peranan 

yang sangat besar dalam keseharian manusia. Bahan bakar minyak bumi, gas 

alam, dan batu bara merupakan salah satu sumber energi yang yang bersifat tidak 

terbarukan yang selama ini menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan energi di 

seluruh sektor kegiatan (Kristijo, 2009).  

Energi alternatif adalah solusi untuk menigkatkan peran energi terbarukan 

dalam rangka menjamin keamanan pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan 

energi yang semakin meningkat secara keberlanjutan. Untuk meningkatkan peran 

energi alternatif maka diperlukan teori kendali. Dari penelitian Misbahur (2013) 

menjelaskan tentang suatu model energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. 
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Misbahur (2013) mendapatkan tingkat produksi optimal dan waktu yang 

dibutuhkan mencapai tingkat produksi yang optimal. Persamaan yang digunakan 

pada teori kendali adalah persamaan dinamis dan persamaan differensial tidak 

linear. Adapun persamaan tersebut dengan tingkat produksi pada waktu t yang 

diselesaikan menggunakan prinsip minimum pontryagin.  

Berdasarkan penelitian Misbahur (2013), penulis tertarik untuk 

mengembangkan penelitian penentuan tingkat produksi dalam model sumber 

energi terbarukan dengan merubah prinsip minimum pontryagin di jurnal 

Misbahur (2013) dan menggantinya dengan persamaan diferensial orde dua. 

Sehingga penulis mengambil judul “Optimalisasi Tingkat Produksi pada Model 

Sumber Energi Terbarukan”.    

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diberikan rumusan 

masalah yaitu “Berapakah tingkat produksi yang optimal pada model untuk kasus 

sumber energi terbarukan?”. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka batasan masalah dalam 

penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Waktu difungsi tujuan merupakan waktu berhingga. 

2. Persamaan differensial dinamik model untuk sumber energi terbarukan . 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian pada tugas akhir ini adalah mendapatkan 

persamaan untuk tingkat produksi yang optimal dan mendapatkan tingkat 

produksi terbaik pada simulasi kasus pada model energi terbarukan. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis maupun bagi orang lain sebagai 

berikut: 
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1. Sebagai wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru untuk menambah 

pengetahuan tentang sistem kendali 

2. Memberi konstribusi bagi pembaca untuk membantu mempelajari dan 

memperdalam masalah kestabilan tentang sumber energi terbarukan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang akan dibahas pada masing-masing yang diuraikan menjadi 

beberapa bagian: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum isi tugas akhir yang 

meliputi latar belakang masalah yang akan dibahas, kemudian 

dilanjutkan dengan perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung bagian 

pembahasan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan langkah-langkah dalam penelitian 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang sumber energi terbarukan  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran 



 BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

2.1 Persamaan Differensial Biasa Orde Satu 

Menurut Ross (1984)  persamaan differensial biasa orde satu adalah 

persamaan differensial biasa yang turunan tertingginya berorde satu. Secara 

umum persamaan difernnsial biasa orde satu dapat ditulis dalam bentuk sebagai 

berikut: 

 yxf
dx

dy
,         (2.1) 

Dengan  yxf ,  adalah fungsi dalam dua variabel yang diberikan dan 

kontinu di x  dan y . Dalam bukunya Wei-Chau Xie (2010) apabila fungsi f  

dalam Persamaan (2.1) berbentuk linear pada variabel bebas y , maka persamaan 

tersebut dapat dituliskan dalam bentuk : 

    xQyxP
dx

dy
         (2.2) 

dengan      dan      dalam fungsi x .  solusi untuk Persamaan (2.3) dalam 

fungsi x  dapat ditulis sebagai berikut : 

 
 

 







 



CexQey
dxxPdxxP

      (2.3) 

Contoh 2.1 

Tentukan solusi umum dari Persamaan Differensial xyy 2' .  

Penyelesaian: 

Dari persamaan xyy 2'  diperoleh   2xP  dan   xxQ   faktor integrasinya 

xPdx

ee 2  maka: 

   CxdxxP 2  

xe
Pdx

2
 

  xxP

ee 2


 

 
 

dxexexQ xdxxP 2
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Cee
x xx  22

4

1

2  

Sehingga didapatkan solusi umum sebagai berikut: 

 
 

 







 



CexQey
dxxPdxxP

   









  Cee

x
ey xxx 222

4

1

2
   

xCe
x

y 2

4

1

2
    

 

2.2 Persamaan Differensial Biasa Nonhomogen Koefisien 

Konstanta 

Secara umum persamaan differensial biasa nonhomogen koefisien 

konstanta dapat ditulis sebagai berikut : 

 xgcy
dx

dy
b

dx

yd
a 

2

2

       (2.4) 

Menurut Nizam (2018) apabila   0xg maka persamaan tersebut menurut 

persamaan differensial orde dua homogen. Sebaliknya, jika   0xg  maka 

persamaan tersebut merupakan persamaan differensial nonhomogen. Selanjutnya 

dimisalkan      xycxycxyc 2211   adalah penyelesaian untuk persamaan 

homogen. 

0
2

2

 cy
dx

dy
b

dx

yd
a        (2.5) 

Persamaan (2.5) dapat diselesaikan dengan memisalkan rxey  ,sehingga 

akan diperoleh :  

   
0

2

2

 rx
rxrx

ce
dx

e
b

dx

ed
a         

02  rxrxrx cebreear  

  02  cbrarerx          
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Oleh karena 0rxe  maka   rxexy   merupakan penyelesaian Persamaan (2.5) 

jika dan hanya jika r memenuhi persamaan karakteristik sebagai berikut : 

 02  cbrar         (2.6) 

Penyelesaian dari Persamaan (2.6) adalah 

a

Db
r

2
1


         

a

Db
r

2
2


          

Penyelesaian khusus dari persoalan persamaan diferensial linear orde dua dengan 

persamaan karakteristik pada Persamaan (2.6) bergantung pada nilai deskriminan. 

Adapun bentuk-bentuk penyelesaian berdasarkan nilai deskriminan adalah 

sebagai berikut : 

a.  Akar-akar real dan berbeda  042  acb  

Pada hal ini disebut akar real dan berbeda jika akar-akar 1r  dan 2r  pada 

persamaan karakteristik  02  cbrar   merupakan bilangan real positif 

sehingga persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berlainan, maka 

penyelesaian umum dari Persamaan (2.6) adalah sebagai berikut: 

  xrxr
ececxy 21

11          (2.7) 

Dengan 1c  dan 2c  adalah konstanta sembarang. 

b. Akar-akar berulang  042  acb  

Apabila akar-akar 1r  dan 2r  pada persamaan karakteristik  02  cbrar   

mempunyai dua akar real yang sama  21 rr   maka penyelesaian umum dari 

Persamaan (2.6) adalah  

  xrxr
ececxy 21

11          (2.8) 

Dengan 1c  dan 2c  adalah konstanta sembarang. 

c. Akar-akar imajiner  042  acb  
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Apabila akar-akar 1r  dan 2r  adalah bilangan kompleks  ir 1   dan 

 ir 2  pada persamaan karakteristik  02  cbrar   maka 

penyelesaian umum dari Persamaan (2.6) adalah  

   xcxcexy x  sincos 21        (2.9) 

Dengan 1c  dan 2c  adalah konstanta sembarang. 

Kemudian  xy p  adalah penyelesaian untuk persamaan nonhomogen. Maka 

penyelesaian umum dari Persamaan (2.4) dapat ditulis dalam bentuk sebagai 

berikut : 

     xyxyxy pc          (2.10) 

Contoh 2.2 

Tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial biasa nonhomogen 

berikut : 

2

2

2

12 xy
dx

dy

dx

yd
 . 

Penyelesaian : 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu 

penyelesaian umum persamaan diferensial biasa homogen. 

2

2

2

12 xy
dx

dy

dx

yd
 . 

Kemudian dibentuk persamaan karakteristik untuk persamaan homegennya yaitu: 

   034122  rrrr . 

Maka diperoleh penyelesaian : 

  xx

c ececxy 3

2

4

1  
. 

Selanjutnya untuk penyelesaian  xy p  diberikan oleh: 

  CBxAxxy p  2
. 

Sehingga, 

  BAxxy p  2'  dan   Axy p 2"   .  
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Untuk menentukan nilai A, B dan C maka disubstitusikan nilai-nilai  xyp ,  xyp '

dan   xyp"  dan ke dalam persamaan 
2

2

2

12 xy
dx

dy

dx

yd
  sehingga diperoleh 

      221222 xCBxAxBAxAxy p   . 

Dengan menggunakan kesamaan koefisien untuk persamaan di atas maka, 

diperoleh nilai
12

1
A  , 

12

1
B  dan 

24

1
C , sehingga 

 
24

1

12

1

12

1 2  xxxy p .  

Jadi, penyelesaian umum untuk persoalan di atas adalah menjumlahkan 

persamaan  xyc  dengan persamaan  xy p  sehingga diperoleh 

 
24

1

12

1

12

1 22

2

4

1   xxececxy xx
. 

 

2.3 Bentuk Kuadratik 

Menurut Ogata(1995) bentuk kuadratik yaitu 

AxxT
.         (2.11) 

Dengan entri matriks   adalah jiij cc   untuk semua   dan  . Kemudian diberikan 

 n

T xxxx ...,, 21
 
maka Persamaan (2.11) dapat dituliskan menjadi notasi sigma 

yaitu : 




n

j

jiij

n

i

xxc
11

.         (2.12) 

Persamaan (2.11) disebut bentuk kuadratik dengan   banyak variabel           

dengan         dan      . 

Definisi 2.2 (Lewis, 1995) sifat definit dari persamaan kuadratik (2.11) dapat 

diperoleh dengan menghitung nilai eigen dari matriks A. jika A matriks simetri 

berukuran       dan           merupakan nilai eigen dari matriks   maka 

bentuk kuadratik      memenuhi : 

1. Definit  positif jika dan hanya jika      untuk semua  . 
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2. Semi definit positif jika dan hanya jika     untuk semua  . 

3. Definit negatif jika dan hanya jika      untuk semua  . 

4. Semi definit negatif jika dan hanya jika      untuk semua  . 

5. Sifat undefinit tidak memenuhi sifat di atas. 

Jika      memenuhi keempat sifat di atas, maka bentuk kuadratik       

disebut indefinite. Selanjutnya untuk lebih memahami bentuk di atas, diberikan 

contoh sebagai berikut: 

Contoh 2.3 : 

Ubahlah bentuk kuadratik dari [    ] *
  
  

+ *
  

  
+ ke notasi sigma dan tentukan 

sifat definit dari matriks  .  

Penyelesaian : 

[    ] *
  
  

+ *
  

  
+     

           
  

                                    
                 

  

                                                   

 ∑∑     

 

   

 

   

 

Selanjutnya untuk sifat definit didapatkan sebagai berikut, 

Dari matriks   *
  
  

+didapat nilai eigennya  

            

   (*
  
  

+  *
  
  

+)    

   [
       

       
]    

(          )            

        

          

Jadi, dari nilai eigen dapat disimpulkan bahwa bentuk kuadratik di atas memiliki 

sifat semi definit positif. 
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2.4 Masalah Umum Kendali Optimal Waktu Kontinu 

Pada bagian ini dibahas masalah umum kendali optimal waktu kontinu 

untuk persamaan diferensial dinamik untuk waktu t. Menurut Olsder (1994) 

diberikan persamaan differensial dinamik yaitu, 

      ttutxftx ,,        (2.13) 

Dengan   nRtx   adalah vektor state dan   mRtu   adalah fungsi kendali. Fungsi 

tujuan yang akan dicapai yaitu meminimalkan fungsi objektif, dengan persamaan : 

         

fT

t

dtttutxgTxqtJ

0

,,10      (2.14) 

Dengan 0t  adalah waktu awal dan fT  adalah waktu akhir. 

Selanjutnya, menurut Suresh (2005) untuk mencari solusi masalah kendali 

optimal waktu kontinu maka didefinisikan persamaan-persamaan berikut yang 

diperlukan untuk sebuah proses meminimalkan fungsi objektif. Oleh karena itu, 

berdasarkan Persamaan (2.13) dan (2.14) maka dibentuk persamaan Hamilton dan 

persamaan Lagrange, yaitu 

              ttutxftttutxgtuxH T ,,,,,,     (2.15) 

dan persamaan Lagrange adalah sebagai berikut: 

             21,,,,,, tttttutxfttutxgL      (2.16) 

selanjutnya berdasarkan persamaan Hamilton (2.15) dan persamaan lagrange 

(2.16) dibentuk persamaan-persamaan 

   
         (2.17) 

     ̇       (2.18) 

   
          (2.19) 

Kemudian dari Persamaan (2.18) tersebut dapat dibentuk persamaan 

diferensial orde dua untuk mendapatkan fungsi kendali yang optimal. 
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2.5 Model Sistem Dinamik Tingkat Produksi Sumber Energi 

dengan Terbarukan  

Sistem dinamik dari permasalahan energi terbarukan merupakan model 

matematika berdasarkan pada model Lotka-Voltera. Bentuk model tersebut 

dinyatakan dalam bentuk persamaan differensial tak linear. Adapun model 

matematika dari sistem dinamik sumber energi terbarukan adalah sebagai berikut: 

 xu
dt

dx
x  1
    fttt ,0      (2.20) 

Dimana, 

x  : Tingkat kapasitas produksi energi terbarukan pada waktu t 

  : Persentase tingkat pertumbuhan dalam produksi sumber energi terbarukan 

  : Konstanta positif yang mempersentasikan dampak yang berpengaruh pada 

produksi energi terbarukan akibat adanya persaingan dengan tingkat 

produksi sumber energi tidak terbarukan, 

  : Tingkat kapasitas produksi energi tidak terbarukan pada waktu t 

 

 Fungsi tujuan dari model energi yaitu sebagai berikut : 

 dtCuqJ

ft

t

 

0

2

11
2

1
       (2.21) 

Dengan 

1u  :  Kendali tingkat produksi sumber energi terbarukan 

1q  : Parameter usaha pengembangan energi dalam hal investasi modal, 

pemeliharaan, dan biaya insfrastruktur untuk sumber energi terbarukan 

C  : Parameter usaha pengembangan energi dalam hal investasi modal, 

pemeliharaan, dan biaya insfrastruktur untuk sumber energi tidak 

terbarukan 

Menurut Misbahur (2013) untuk mencari tingkat produksi sumber energi 

terbarukan optimal maka digunakan prinsip minimum pontryagin. 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Adapun, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan persamaan diferensial dinamik tingkat produksi sumber energi 

terbarukan sebagai berikut:  

 xu
dt

dx
x  1
  

Kemudian berdasarkan Persamaan (2.21) diketahui fungsi tujuan untuk kasus 

sumber energi pada waktu berhingga sebagai berikut : 

 dtCuqJ

ft

t

 

0

2

11
2

1
 

2. Dibentuk persamaan Hamilton dan Lagrange berdasarkan diferensial dinamik 

dan fungsi tujuan pada  nomor 1. 

3. Selanjutnya berdasakan langkah nomor 2, ditentukan      ,      ̇ dan 

     . 

4. Dari       pada nomor 3 didapatkan fungsi kendali yaitu tingkat produksi 

 tu


1 . 

5. Dari      ̇ dan       pada nomor 3 didapatlah   ̇. 

6. Kendali  tu


1  dari langkah nomor 4 disubtitusikan ke persamaan diferensial 

dinamik pada langkah nomor 1. 

7. Kemudian dibentuk turunan kedua dari persamaan diferensial dinamik pada 

nomor 6. 

8. Dicari solusi turunan kedua pada langkah nomor 7 yang merupakan solusi 

untuk tingkat produksi. 

9. Selanjutnya diaplikasikan solusi tingkat produksi dalam langkah nomor 7 

dengan menggunakan solusi numerik. 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV maka di peroleh 

kesimpulan bahwa berdasarkan persamaan diferensial sistem dinamik untuk kasus 

tingkat produksi sumber energi terbarukan pada waktu berhingga diperoleh solusi 

tingkat produksi untuk model energi terbarukan untuk dua kasus yaitu: 

a. Ketika fungsi   dalam bentuk konstanta maka akan diperoleh solusi 

sebagai berikut: 

  rtrt ecectx  21 . 

dengan nilai 1c  dan 2c  yaitu,  

     ff

f

rtrtrtrt

rt

eeee

Me
c

00
1 






 

     ff

f

rtrtrtrt

rt

eeee

Me
c

00
2 






 

b. Jika fungsi   merupakan bentuk linier dalam t  maka akan diperoleh 

solusi sebagai berikut: 

   ktcktctx sincos 21  , 

dengan nilai 1c  dan 2c  yaitu,  

     ff

f

ktktktkt

ktM
c

cossinsincos

sin

00

1


 , 

     ff

f

ktktktkt

ktM
c

cossinsincos

cos

00

2



 . 

5.2 Saran 

Tugas akhir ini memaparkan tentang persamaan diferensial dinamik untuk 

kasus sumber energi terbarukan dengan menggunakan teknik kendali optimal. 

Maka saran-saran yang ingin disampaikan adalah pembaca dapat mengembangkan 

lebih lanjut penelitian ini dalam bentuk lain. 
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