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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Energi matahari merupakan energi yang dapat diperoleh dengan mudah 

dan gratis. Namun hasil konversinya tidak sepenuhnya gratis dan tidak mudah. 

Karena hal tersebut membutuhkan peralatan yang memadai dan biaya yang 

cukup besar agar menjadi sebuah energi yang layak untuk digunakan. 

Kelebihan yang dimiliki energi matahari sendiri adalah energi yang tersedia 

berlimpah dan tidak habis. Utamanya di wilayah yang mempunyai iklim tropis 

seperti Indonesia. Oleh karena itu, pemanfaatan energi matahari sangat 

potensial menjadi sumber energi bidang kelistrikan.    

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan sumber energi 

terbarukan (renewable energy), yang pemanfaatannya menggunakan energi 

cahaya matahari. Pada PLTS energi matahari yang didapat dikonversi menjadi 

energi listrik menggunakan Photovoltaic (PV) atau sel surya. Sel surya 

merupakan bahan semikonduktor yang terdiri dari rangkaian dioda p-n 

junction, penerimaan cahaya matahari mampu menciptakan energilistrik yang 

berguna dalam bidang kelistrikan. Biasanya besaran efesiensi yang didapat 

pada waktu pengkonversian hanya sebesar 18%. Efisiensi tersebut semakin 

menurun pada saat energi diaplikasikan pada peralatan listrik. Karena efisiensi 

yang dihasilkan berpengaruh terhadap pengaturan tegangan menuju beban 

seperti, baterai, kabel dan inverter. Sehingga efesiensi yang didapat akan 

menurun 10-15% [8,10].  

Salah satu karakteristik utama dari sel surya adalah arus dan tegangan 

keluaran yang nonlinear. Karena  faktor penerimaan cahaya matahari dan suhu 

terkadang tidak stabil. Karakteristik PV yang nonlinear tersebut menyebabkan 

kesulitan untuk mendapatkan daya PV yang maksimum. Oleh karena itu 

diperlukan adanya kontrol daya dan tegangan (∆PPvdan  ∆VPv) yang disebut 

Maximum Power Point Tracking (MPPT). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Semikonduktor
https://id.wikipedia.org/wiki/Diode
https://id.wikipedia.org/wiki/P-n_junction
https://id.wikipedia.org/wiki/P-n_junction
https://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya_matahari
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
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Dengan menggunakan sistem pengontrolan MPPT rata-rata peningkatan 

efesiensi daya yang dapat dihantarkan adalah sebesar 10-15% dibanding tidak 

menggunakan MPPT [10]. Daya terbesar yang didapat pada saat kondisi 

lingkungan yang berubah secara cepat [8,10]. Karena titik kerja optimum sel 

surya berubah seiring perubahan kondisi lingkungan. 

Saat ini, setidaknya terdapat 19 metode MPPT yang berbeda [10,12]. 

Metode tersebut digunakan sebagai algoritma untuk memaksimalkan 

pencapaian daya terhadap sel surya. Algoritma MPPT yang umum digunakan 

pada penelitian sebelumnya adalah Perturb & Observe (P&O), Incremental 

Conductance (IC) dan Fuzzy Logic Control (FLC). Tetapi ketiga algoritma 

tersebut masih mempunyai beberapa kelemahan,diantaranya sering terjadinya 

osilasi disekitar daerah Maximum Power Point (MPP), waktu tracking yang 

belum cukup cepat untuk mencapai nilai MPP, belum stabilnya algoritma 

ketika terjadinya perubahan cuaca, kerumitan dalam merancang sistem 

algoritma dan ketelitian untuk mencapai nilai MPP belum cukup akurat 

[5,7,10].  

Oleh karena itu pada studi ini diperkenalkan sebuah algoritma kombinasi 

yang nantinya diharapkan lebih mudah dalam merancang sebuah algoritma 

MPPT, bisa mencapai efesiensi daya yang lebih baik, dapat mencapai respon 

sistem yang lebih cepat, akurat untuk mencapai nilai MPP dan dapat meredam 

osilasi pada saat waktu tracking, serta bertahan pada cuaca yang berubah-ubah 

[1,4,9].  

 

1.2 Rumusan Masalah 

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

diantaranya adalah :  

1. Bagaimana merancang MPPT dengan algoritma P&O-fuzzy dan 

Incremental conductance-fuzzy ? 

2. Bagaimana membandingkan kinerja algoritma P&O-fuzzy dan 

Incremental conductance-fuzzy ? 
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3. Bagaimana merancang respon sistem P&O-fuzzy dan Incremental 

conductance-fuzzy terhadap perubahan iridiasi 1000 W/𝑚2 dan 

800W/𝑚2? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan rancangan dan model MPPT dengan algoritma P&O-

fuzzy dan Incremental conductance-fuzzy. 

2. Mendapatkan hasil perbandingan algoritma P&O-fuzzy dan 

Incremental conductance-fuzzy. 

3. Menghasilkan sistem kerja algoritma yang lebih baik dari sebelumnya 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada tugas akhir ini fokus maka diperlukan batasan 

masalah yang ada, batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Daya maksimum photovoltaic 100 watt atau 320 watt (12 atau 4 unit 

PV). 

2. Menggunakan algoritma P&O-fuzzy dan Incremental conductance-

fuzzy. 

3. Tidak membahas perancangan sistem pada buck converter 

4. Iridiasi 1000 W/𝑚2 dan 800W/𝑚2. 

5. Simulasi menggunakan Matlab. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir Optimalisasi Maximum Power 

Point Tracking (MPPT) dengan Algoritma Perturb & Observation (P&O)-

Fuzzydan Incremental Conductance (IC)-Fuzzy pada Photovoltaic sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar 

terhadap permasalahan yang terdiri dari: latar belakang, ruang lingkup 

permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan 

tentang tugas akhir. 

BAB II DASAR TEORI 
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Membahas tentang teori penunjang yang berhubungan dengan 

perencanaan dari tugas akhir yang dibuat. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisa system secara matematis dan melakukan 

pemodelan system terhadap photovoltaic beserta maximum power point 

tracking. 

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 kinerja analisa yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir 

ini. 


