
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belakangan ini energi yang terbarukan banyak di perbincangkan 

diseluruh dunia karena bahan bakar fosil yang digunakan untuk pembangkitan 

semakin hari akan menipis. Selain itu sisa-sisa pembakaran dari pembangkit 

listrik atau limbahnya dapat mencemari lingkungan. Dengan perkembangan 

teknologi, telah banyak sumber energi terbarukan yang dapat di manfaatkan 

diantaranya yaitu angin dikonversi menggunakan turbin angin, tenaga air berskala 

kecil (mikrohidro), matahari yang dikonversi menggunakan PV (Photovoltaic). 

Dewasa ini telah banyak dijumpai, orang menggunakan photovoltaic  

sebagai alat yang mengkonversi energi matahari. Pemanfaatan dalam kehidupan 

sehari-hari diantaranya sebagai pengisi baterai sepeda listrik, pemanas air, juga 

sebagai pembangkit tenaga listrik yang akan dihubungkan langsung ke jala-jala 

PLN ataupun sebagai sumber tenaga pada lampu penerangan jalan. Photovoltaic 

atau yang lebih dikenal dengan sel surya (solar  cell) merupakan teknologi yang 

ramah lingkungan dan tidak menghasilkan  noise (kebisingan) dan polusi udara. 

Selain itu cara kerja dari  photovoltaic juga tergolong cukup sederhana yaitu 

dengan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik melalui silikon-

silikon yang ada didalamnya.  Akan tetapi dalam  pemakaian  secara konvensional 

photovoltaic memiliki kekurangan yaitu efisiensi keluaran yang rendah. Hal 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu besarnya tingkat intensitas cahaya 
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dan suhu kerja dari panel surya. Selain itu efisiensi dari sebuah  photovoltaic  juga 

dipengaruhi oleh kondisi sekitar, seperti adanya gedung pepohonan ataupun awan 

yang dapat menutupi permukaan dari photovoltaic. Sehingga dapat menyebabkan 

photovoltaic dalam keadaan  partially shaded. Oleh karena itu diperlukan 

teknologi yang dapat memaksimalkan daya keluaran dari photovoltaic tersebut. 

Jika ditinjau dari karakteristik kurva I-V, photovoltaic mempunyai karaktristik 

nonlinear dan berubah terhadap radiasi dan suhu permukaan. Selain itu pada 

kurva I-V juga terdapat titik puncak yang biasa dinamakan dengan Maximum 

Power Point (MPP). Di mana pada titik tersebut  photovoltaic dapat menghasilkan 

daya keluaran maksimal. Untuk mendapatkan nilai MPP diperlukan sebuah 

metode yang mampu memaksimalkan tegangan keluaran dari photovoltaic untuk 

dapat mengisi baterai back-up. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar uraian di atas, masalah yang timbul dari latar belakang tersebut 

adalah: 

1. Bagaimana melakukan perancangan sistem MPPT untuk mendapatkan 

tegangan maksimal. 

2. Bagaimana merancang sistem untuk mengetahui naik-turunnya tegangan dan 

arus pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). 

3. Bagaimana mengendalikan sinyal pensaklaran Buckboost konverter dengan 

menggunakan algoritma Incremental Conductance. 
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4. Bagaimana menganalisa hasil rancangan sistem terhadap respon yang 

diberikan. 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah, untuk medapatkan 

tegangan output maksimal pada MPPT terhadap perubahan intensitas cahaya 

matahari, agar dapat mengisi muatan listrik pada baterai back-up secara maksimal 

pula. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan semula,  

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Perancangan hardware MPPT menggunakan konverter DC to DC dengan 

metode Incremental Conductance. 

2. Model konverter DC to DC yang digunakan adalah konverter DC to DC tipe 

Buckboost. 

3. Tegangan maksimal yang dapat dihasilkan adalah 17,5Volt dengan 

menggunakan baterai back-up 12Volt / 7Ampere. 

4. Penggunakan Photo Voltaic dengan daya solar cell 50wp. 
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1.5 Metodologi Pelaksanaan 

1. Studi litertur: 

Studi dengan cara melakukan pengkajian berdasarkan data-data yang didapat 

dari perpustakaan atau sumber lainnya yang berupa buku, internet, ataupun dari 

buku laporan penelitian. 

2. Studi lapang: 

Yaitu memperoleh data dengan cara langsung dalam analisis dan simulasi pada 

sistem. 

3. Perancangan sistem: 

Melakukan perancangan sistem MPPT berdasarkan rancangan blok digram 

yang telah direncanakan. 

4. Pengujian dan analisis data: 

Melakukan beberapa pengujian secara aktual serta menganalisa hasil pengujian 

untuk mendapatkan hasil sesuai dengan perancangan. 

5. Pengambilan kesimpulan: 

Yaitu berisikan kesimpulan dan saran atas analisa yang dibuat untuk 

pengembangan lebih lanjut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan pada skripsi perancangan Maksimum Power 

Point Tracking (MPPT) untuk panel surya menggunakan konverter Buckboost 

dengan metode Incremental Conductance adalah sebagai berikut: 
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BAB  I PENDAHULUAN  

Pembahasan mengenahi tentang menguraikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai, 

metodologi pelaksanaan serta sistematika penulisan. 

BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada yang membahasan mengenahi teori yang mendasari 

penyusunan skripsi ini terhadap komponen-komponen pendukung. 

BAB  III  PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Melakukan pembahasan terhadap perancangan dan proses 

pembuatan perangkat sistem. 

BAB  IV PENGUJIAN DAN ANALISIS ALAT 

Bab yang membahas secara keseluruhan dari sistem dan melakukan 

pengujian serta menganalisa hasil pengujian pada setiap percobaan 

per-blok maupun keseluruhan. 

BAB  V  Kesimpulan dan Saran 

Pada bab akhir dari penyusunan skripsi ini berisikan kesimpulan dan 

saran untuk melakukan perbaikan-perbaikan guna menghasilkan 

sistem yang lebih baik. 


