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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan energi listrik merupakan suatu masalah yang dihadapi hampir 

semua negara di dunia mengingat energi listrik merupakan salah satu kebutuhan 

dan modal suatu negara untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup 

penduduknya. Permasalahan timbul ketika kebutuhan akan energi semakin besar 

dan persediaan energi konvensional terbatas. Oleh karena itu inovasi akan energi 

alternatif sangat dibutuhkan. 

Penggunaan energi matahari menjadi salah satu solusi untuk memenuhi 

kebutuhan energi listrik. Keunggulan dari penggunaan energi matahari yaitu mudah 

diperoleh dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Konversi cahaya matahari 

menjadi energi listrik dapat menggunakan solar panel[1]. 

Solar panel yang merupakan sejumlah kumpulan solar module dengan 

konfigurasi tertentu dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik untuk 

membantu PLN menanggung beban alat listrik secara hybrid. Untuk merancang 

sistem bertenaga surya dibutuhkan komponen pendukung seperti solar charge 

controller, baterai, inverter, mikrokontroler dan kapasitor. Mikrokontroler dalam 

sistem bertenaga surya ini berfungsi untuk mengatur switch sumber tegangan PLN 

atau inverter, melakukan perbaikan power factor dengan kapasitor dan mengolah 

hasil pengukuran dari sensor yang dipasang. 

 

1.2  
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1.2 Maksud dan Tujuan 

Tugas akhir ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem bertenaga surya 

dengan menggunakan 2 solar panel 100WP 12V, 2 baterai deep cycle gel VRLA 

12V 100AH  yang dihubungkan secara seri. Sebuah inverter 24V 2000W yang  

mengubah sumber DC menjadi AC untuk menanggung beban pemakaian alat listrik 

rumah tangga. Dengan demikian sistem dapat menghemat pemakaian listrik dari 

jaringan PLN. Unit adaptif power factor correction untuk meningkatkan efisiensi 

pemakaian daya baik ketika sumber diambil dari solar panel dan PLN. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini meliputi: 

 Pembuatan sistem solar panel dan PLN terpadu secara hybrid untuk 

kebutuhan listik rumah tangga.  

 Meningkatkan efisiensi pemakaian daya dengan adaptif power factor 

correction untuk beban induktif dalam jaringan rumah tangga. 

 Pengukuran dan pengujian terhadap hasil rancangan untuk mengamati 

tegangan dan arus dari solar panel. 

 Kapasitas dan kondisi pada baterai yang akan digunakan untuk 

perancangan sistem solar panel.  

 Efisiensi dari inverter yang digunakan dan power factor correction 

terhadap beban alat rumah tangga. 
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1.4 Metode Penelitian 

 Dalam penelitian terdapat beberapa tahap dalam perancangan sistem 

bertenaga surya seperti studi pustaka, percobaan dan pengujian terhadap komponen,  

perancangan alat, pembuatan sistem untuk solar panel, pengujian dan perbaikan 

kinerja alat. Pada tahap studi pustaka, penulis mempelajari prisip cara kerja dari 

komponen yang akan digunakan dalam pembuatan sistem solar panel seperti 

halnya informasi mengenai pemilihan baterai, inverter dan komponen lainnya. 

Setelah melakukan studi pustaka dilakukan percobaan pada komponen. 

Pada tahap percobaan dilakukan dengan metode ekperimental untuk 

mengetahui kemampuan dari baterai untuk menanggung beban dalam jangka waktu 

tertentu. Efisiensi dari inverter yang akan digunakan, pengukuran, mengamati 

variable power factor serta kemampuan rata-rata daya yang dapat dihasilkan solar 

panel setiap harinya. Pada tahapan selanjutnya dilakukan perancangan alat dari 

komponen yang telah dilakukan uji coba dan membuat sistem bertenaga surya. 

Setelah sistem bertenga surya sudah kembali diuji coba, dilakukan finalisasi dengan 

membuat laporan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Tugas akhir ini terdapat 6 bab dalam penulisan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada BAB I berisikan latar belakang, tujuan, batasan masalah, 

 metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Berisi landasan teori, yakni teori tentang solar panel, baterai, 

 inverter, modul mikrokontroler Arduino dan komponen pendukung 

 lainnya dalam  perancangan sistem solar panel terpadu serta power 

 factor correction. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab III menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian dan 

 pembuatan sistem solar panel terpadu. 

 

BAB IV  PROSEDUR PEGUJIAN DAN PERANCANGAN KOMPONEN 

 UNTUK INTEGRASI SISTEM SOLAR PANEL DENGAN 

 ADAPTIF KAPASITOR 

 Pada Bab IV menjelaskan skema percobaan dan penggunaan alat 

 ukur  terhadap solar panel, kemampuan dan kapasitas baterai, 

 efisiensi inverter dan variable power factor. 

. 

BAB V ANALISIS HASIL PENGUKURAN 

 Bab V berisikan hasil percobaan dari solar panel, kemampuan dan 

 kapasitas baterai, efisiensi inverter, dan variable power factor. Pada 

 bab ini juga dibahas realisasi prototype, cara kerjanya secara 

 detail, dan program yang digunakan. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada Bab VI berisi kesimpulan dari apa yang telah dicapai dan saran 

 untuk pengembangan pada tahap selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


