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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan Negara yang  memiliki banyak sumber energi alternatif, 

salah satunya adalah panas matahari. Panas matahari dapat dimanfaatkan menjadi sumber 

energi lisrik, dengan menggunakan konsep photovoltaic  (PV). Secara prinsip, PV 

mengubah panas matahari menjadi sumber energi listrik. PV menjadi sangat populer, 

karena sistem ini tidak menghasilkan polusi dan dapat dipasang dimana saja, termasuk 

pada  daerah – daerah terpencil. Tetapi, dalam penggunaan PV ditemukan beberapa 

permasalahan yang umum terjadi, adalah sulitnya mendapatkan daya maksimum dan stabil 

pada saat kondusi berawan atau panel surya tertutup pohon.  Daya yang dihasilkan  PV 

tergantung dari intensitas cahaya, suhu. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalah yang 

sering terjadi pada sistem PV dibutuhkan sistem kontrol yang mampu melacak titik daya 

maksimum dari PV,  sistem tersebut dikenal sebagai Maximum Power Point Tracker 

(MPPT ). 

MPPT adalah sebuah sistem elektronik yang digunakan untuk menjaga titik kerja 

panel surya sehingga berada pada titik maksimum. Sehingga sistem PV dapat bekerja 

secara maksimum dan konstan. Dalam penggunaan algoritma pada MPPT sampai saat ini 

masih banyak permasalahan yang sering ditemukan seperti transient, tracking yang 

lambat, dan osilasi yang kurang stabil. Pada sistem PV, converter  juga dapat 

meningkatkan output dari PV. Converter merupakan suatu rangkaian elektronika yang 

berfungsi mengkonversi arus output dari DC (Direct Current)   maupun AC (Alternating 

Current), akan tetapi keluaran yang dihasilkan masih memiliki ripple yang besar sehingga 

efisiensi energi dari sistem PV berkurang.  

Sudah banyak penelitian yang mengembangkan algoritma MPPT, seperti 

penelitian yang dilakukkan oleh Priananda, Ciptian Weried dan Sulistyowati, Riny (2015)  

yang mengatakan dengan menggunakan algoritma Hill Climbing dapat bekerja lebih baik 

dari pada metode konvensional. Namun keluaran sistem yang menggunakan algoritma Hill 

Climbing memiliki noise  yang besar, sehingga dikembangkan lagi algoritma lain yang 

lebih efisien seperti penelitian yang dilakukkan oleh Bathina, Chaitanya dkk (2016) yang 

mengatakan dengan menggunakan algoritma Incremetal Conductance (IC) dapat 
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meningkat hasil keluaran berupa daya dibandingkan menggunakan algoritma Peturb & 

Onserve (P&O) pada sistem PV.  

Selain IC dan Hill Climbing ada banyak lagi algoritma yang dikembangkan seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Kumar, Astitva dkk (2015) menyebutkan MPPT yang 

menggunakan algoritma fuzzy lebih efektif dan efisien dari pada menggunakan algoritma 

konvensional. Algoritma fuzzy ini menjadi dasar berkembangnya algoritma baru yang 

terinspirasi dari kehidupan hewan –hewan  seperti penelitian yang dilakukan oleh Tsawant, 

Pallavi dkk (2016) yang mengatakan Artificial Bee Colony (ABC)  memiliki kemampuan 

pelacakan Maximum Power point (MPP) yang lebih baik pada saat partial shading.  

Algoritma MPPT berfungsi untuk mencari titik daya maksimal dan menjaga pada titik 

kerja tersebut sehingga didapatkan keluaran yang diinginkan. Tujuan dari pengembangan 

algoritma  agar mendapatkan sistem MPPT yang dapat bekerja secara efisien, simpel dan 

akurat. Sehingga dibuatlah suatu algoritma yang terinspirasi dari kehidupan serigala abu – 

abu. Algoritma tersebut lebih kenal sebagai Grey Wolf Optimization (GWO). 

Dalam sistem PV selain penentuan algoritma yang digunakan perlu juga 

diperhatikan  converter  yang akan digunakan, yaitu DC – DC converter  yang memiliki 

beberapa rangkaian dasar seperti  buck converter, boost converter, buck-boost converter, 

cuck converter, dan SEPIC converter. DC – DC converter berfungsi mengubah arus searah 

menjadi arus searah lain yang nilai keluarannya bisa lebih rendah atau lebih besar dari arus 

masuk.  Semakin berkembangnya teknologi yang ada muncul beberapa rancangan baru 

tipe buck converter, seperti penelitian yang dilakukkan oleh Singh, Gajendral dkk  (2016) 

yang menyatakan soft – switching DC- DC converter  dapat meningkatkan efisiensi dari 

PV. Soft – switching merupakan metode pensaklaran yang berfungsi untuk menyimpan 

energi input sementara dan melepaskan energi ke output sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi energi pada sistem.  

Pada penelitian ini akan dirancang MPPT yang menggunakan algoritma Grey Wolf 

Optimization (GWO)  yang dihubungkan dengan  soft – switching  buck converter  untuk 

mengurangi losses yang sering terjadi pada sistem PV. Tujuan menggunakan algoritma 

GWO dan soft – switching  buck converter  untuk mengatasi  tracking yang rendah dan  

losses daya sehingga daya keluaran dari sistem PV bisa sesuai dengan yang diinginkan dan 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dari MPPT.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan mensimulasikan MPPT menggunakan algoritma GWO 

untuk mengatasi tracker yang lambat ? 

2. Bagaimana merancang dan mensimulasikan soft-switching buck converter untuk 

mengatasi  losses daya ? 

 

1.3 Tujuan  

Pada tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Mewujudkan dan mensimulasikan MPPT yang menggunakan algoritma GWO untuk 

mengatasi tracker yang lambat. 

2. Mewujudkan dan mensimulasikan soft-switching buck converter untuk mengatasi  

losses daya. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibuat hanya berupa simulasi. 

2. Simulasi dan analisis menggunakan simulink MATLAB 2016a. 

3. Analisa yang dilakukkan berupa analisa tegangan, arus dan daya pada sistem PV 

sedangkan untuk frekuensi dan harmonisa tidak dibahas. 

4. PV akan dirancang dengan  berkapasitas   200 W. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan pada tugas akhir ini yang berjudul “PENINGKATAN 

EFESIENSI MAXIMUM POWER POINT TRACKING (MPPT) MENGGUNAKAN 

ALGORITMA GREY WOLF OPTIMIZATION (GWO) PADA SISTEM 

PHOTOVOLTAIC (PV)” sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang uraian penulisan secara garis besar permasalahan yang terdiri dari : latar 

belakang, tujuan, permasalahan, dan sistematika pembahasan tentang tugas akhir. 

BAB II TINJUAN PUSTAKA 

Membahas dasar materi penunjang yang dibutuhkan pada tugas akhir yang akan dibuat. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 
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Berisi tentang perencanaan pembuatan simulasi photovoltaic menggunakan DC – DC  

shoft switching buck converter beserta MPPT yang menggunakan algoritma GWO. 

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pada bab ini akan menguji sistem yang sudah dirancangan dan menganalisa hasil dari 

pengujian sistem. 

BAB V PENUTUP  

Pada bagian penutup berisi kesimpulan menyeluruh dari laporan dan saran atas simulasi 

dan analisa yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 




