
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Krisis energi dan isu lingkungan seperti polusi dan pemanasan global 

semakin meningkatkan perhatian para peneliti pada sumber energi terbarukan. 

Energi terbarukan merupakan solusi yang cocok untuk mengurangi krisis energi 

dan isu tersebut. Sumber energi yang sering digunakan tidak lain dari sumber-

sumber alam yang ada seperti air, angin, matahari, ombak, bahkan panas bumi. 

Pemanfaatan sumber energi terbarukan juga menjadi solusi yang handal sebagai 

pengganti dari sumber energi konvensional yang semakin menipis jumlah 

cadangannya. 

Negara Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar untuk 

dikembangkan dan diaplikasikan. Salah satu energi terbarukan tersebut adalah 

photovoltaic dan wind turbine. Photovoltaic merupakan salah satu sumber energi 

alternatif terbarukan dengan menggunakan energi matahari untuk merubah sinar 

matahari menjadi energi listrik. Potensi energi surya di Indonesia sangatlah 

signifikan, iradiasi matahari rata-rata sebesar 4,8 kWh/m2/hari. Sedangkan wind 

turbine merupakan pembangkit listrik yang menggunakan tenaga angin sebagai 

sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Dengan menggunakan wind 

turbine atau kincir angin, tenaga angin akan dikonversi menjadi energi listrik.  

Meskipun pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga surya maupun 

tenaga angin merupakan alternatif yang sangat tepat untuk mengurangi dampak 

negatif yang terjadi pada isu lingkungan, namun masih banyak masalah dan 

kekurangan dalam hal pengaplikasiannya. Kekurangan dari sistem yang sudah ada 

masih banyak dikembangkan oleh para peneliti sampai sekarang, terutama dalam 

hal efisiensi keluaran atau output yang dihasilkan masih terbilang rendah.  

Faktor yang menyebabkan kurangnya efisiensi pada daya listrik yang 

dihasilkan oleh photovoltaic adalah seperti besarnya intensitas cahaya dan suhu 

kerja dari panel surya tersebut. Sedangkan faktor daya keluaran yang 
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mempengaruhi wind power generation adalah faktor kecepatan angin yang tidak 

konstan sehingga menyebabkan daya keluaran menjadi berkurang dan tidak stabil. 

Oleh karena itu diperlukan sebuah terobosan dan teknologi baru untuk 

mengatasi tingkat keefisiensian keluaran daya dari photovoltaic dan wind turbine 

tersebut sehingga daya yang seharusnya dikeluarkan mencapai daya yang 

maksimal. Maka metode peningkatan efisiensi daya pada photovoltaic dan wind 

turbine sangatlah dibutuhkan. Metode yang digunakan dengan menggunakan 

metode maximum power point tracking yaitu dengan menjaga dan melakukan 

tracking pada daya keluaran photovoltaic dan wind turbine sehingga daya yang 

dikeluarkan bisa stabil pada titik daya maksimum dan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini , 

diantaranya adalah :  

1. Bagaimana menerapkan pemodelan sistem solar cell untuk mendapatkan 

sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat bekerja secara maksimal ? 

2. Bagaimana mewujudkan pemodelan sistem pada wind turbine untuk 

mendapatkan daya keluaran yang maksimal ? 

3. Bagaimana mewujudkan pemodelan sistem Maximum Power Point 

Tracking (MPPT) pada solar cell dan wind turbine agar dapat 

digabungkan menjadi tenaga alternatif yang efisien dan reliable ? 

4. Bagaimana menerapkan pemodelan analisa sistem MPPT ini pada 

software beserta simulasinya menggunakan MATLAB 7.8 (R2010a) untuk 

memonitoring dan mengontrol kinerja dari photovoltaic cell dan wind 

turbine agar dapat mencapai titik daya maksimum dan menjaganya supaya 

titik daya maksimum yang ada terus berkelanjutan sesuai dengan yang 

diharapkan ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada tugas akhir ini fokus maka diperlukan batasan 

masalah yang ada, batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  
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1. Analisa sistem dan pemodelan MPPT menggunakan software MATLAB 

7.8 (R2010a). Dengan menggunakan software MATLAB 7.8 (R2010a) 

kita dapat merancang pemodelan dan dapat disimulasikan secara langsung, 

sehingga kita dapat memperoleh keluaran hasil yang diharapkan.  

2. Perancangan wind turbine dan solar cell hanya pada pemodelan wind 

turbine, solar cell, MPPT controller, Direct Current (DC) converter. 

Perancangan bilah, generator atau diluar pemodelan tersebut tidak akan 

dibahas. 

3. Analisa yang dilakukan hanya analisa performance dari MPPT controller 

4. Analisa yang dilakukan berupa analisa tegangan, arus dan daya pada 

masing-masing sistem, frekuensi serta harmonisa tidak akan dibahas     

5. Pemodelan untuk solar cell akan dirancang dengan besar kapasitas daya 

sebesar 320 W dan untuk wind turbine akan dirancang dengan kapasitas 

daya sebesar 2 KW. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Menerapkan pemodelan sistem solar cell untuk mendapatkan sistem yang 

sesuai dengan kebutuhan dan dapat bekerja secara maksimal. 

2. Mewujudkan pemodelan sistem pada wind turbine untuk mendapatkan 

daya keluaran yang maksimal. 

3. Mewujudkan pemodelan sistem MPPT pada solar cell dan wind turbine 

agar dapat digabungkan menjadi tenaga alternatif yang efisien dan 

reliable. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada tugas akhir “Analisa dan Simulasi Maximum 

Power Point Tracking (MPPT) Pada Solar-Wind Turbine Menggunakan Metode 

Incremental Conductance” sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar 

terhadap permasalahan yang terdiri dari : latar belakang, ruang lingkup 
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permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan 

tentang tugas akhir. 

BAB II DASAR TEORI 

Membahas tentang teori penunjang yang berhubungan dengan 

perencanaan dari tugas akhir yang dibuat. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisa sistem secara matematis dan melakukan 

pemodelan sistem terhadap solar-wind turbine beserta maximum power 

point tracking (MPPT) 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 

Berisi tentang data dari pengujian yang dilakukan dengan analisa data 

dengan teori yang ada 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan 

saran atas simulasi dan analisa yang diperoleh dalam pembuatan tugas 

akhir ini. 
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