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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara beriklim tropis yang memiliki 

potensi yang cukup besar jika sumber daya alam yang berada di indonesia 

dapat dimanfaatkan dengan baik, seperti energi surya. Energi surya di 

indonesia sangatlah besar, karena wilayah indonesia terbentang melintas 

pada garis katulistiwa, sehingga radiasi penyinarannya mencapai 4,80 

kWh/m2/hari menggunakan panel surya. Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

(PLTS) merupakan energi alternatif yang dapat diterapkan diberbagai 

tempat. Mulai dari instalasi, pengoperasian, dan perawatannya cukup mudah 

sehingga dapat diterapkan oleh masyarakat. Energi surya mengkonversikan 

sinar radiasi matahari secara langsung, dalam pengaplikasiannya ada dua 

jenis, yaitu solar thermal sebagai aplikasi pemanas dan solar photovoltaic 

sebagai pembangkit listrik [1]. 

Sebagian wilayah di indonesia masih banyak rumah-rumah yang 

belum mendapatkan akses listrik, dikarenakan peningkatan kebutuhan listrik 

yang tidak diiringi dengan penambahan pasokan listrik untuk konsumen, 

sehingga menyebabkan tidak seimbangnya antara pemasok dan pengguna 

yang menyebabkan terganggunya roda pengembangan dan perekonomian 

suatu wilayah [2]. Sebagai solusinya pemerintah memanfaatkan energi 

matahari dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya terpusat di 

setiap wilayah yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN, untuk 

penduduk yang rumahnya saling berjauhan dapat menerapkan SHS (Solar 

Home System) pada umumnya memiliki skala yang kecil, sesuai dengan 

kebutuhan listrik pedesaan (terpencil) yaitu kebutuhan dasar seperti lampu 

[3]. 

Dibidang pertanian untuk mengatasi serangan hama para petani 

menggunakan insektisida dengan alat penyemprot tanaman, alat yang 

digunakan petani pada umumnya masih manual sprayer, pada manual 

sprayer ini dirasa petani masih kurang efektif dan efesien. Pada penelitian 

sebelumnya telah memadukan sprayer dengan baterai dan panel surya, 
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sprayer tersebut sangat membantu petani karena praktis sehingga 

memungkinkan penyemprotan untuk semua kondisi lahan, untuk kelebihan 

lainnya output dari baterai bisa dimanfatkan untuk mencharger handphone 

dan menyalakan kipas angin kecil [4]. 

Pada penelitian kali ini, peneliti akan mengimplementasikan panel 

surya pada sprayer dengan desain panel surya yang dapat diterapkan ke alat 

elektronik lainnya seperti lampu, sehingga fungsi dari panel surya tidak 

hanya untuk mengaktifkan spayer. Sprayer yang telah dipadukan dengan 

panel surya dapat digunakan petani yang berumur antara 20 sampai 50 tahun 

karena sprayer tersebut memiliki berat kurang dari 22 kg. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut merupakan permasalahan-permasalahan yang didapat dari 

latar belakang penulisan tugas akhir. 

1.  Bagaimana cara agar sprayer dapat memanfaatkan energi surya ? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan panel surya yang terintegrasi 

dengan sprayer agar tegangan dapat digunakan untuk menyalakan alat 

elektronik lainnya ? 

3. Bagaimana menguji penerapan panel surya portabel pada sprayer 

penyemprot tanaman petani ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memudahkan dan membatasi cakupan permasalahan pada 

proyek tugas akhir, maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut. 

1. Menggunakan panel surya dengan output tegangan 18.36 V, arus 0,61 

A, berat 1.2 kg, dan dimensi 350 x250 x 25 mm. 

2. Baterai bertegangan 12 V dan arus 2.4 A. 

3. Menggunakan pompa dengan tekanan 3.1 LPM (Liter Per Menit). 

4. Panel surya dapat menyalakan lampu DC. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan alasan penulis membuat laporan ini atau  

jawaban dari rumusan masalah, berikut merupakan beberapa tujuan 

penulisan tugas akhir. 
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1. Merakit sebuah sprayer menggunakan energi matahari. 

2. Mengimplementasikan panel surya yang terintegrasi dengan sprayer 

agar dapat digunakan untuk menyalakan alat elektronik seperti lampu. 

3. Menguji panel surya yang telah di kombinasikan dengan sprayer. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah poin-poin penting dalam penulisan atau 

isi suatu laporan, berikut merupakan sistematika laporan tugas akhir ini : 

1. Bab I : Pendahuluan 

Bab I ada beberapa poin penting yaitu latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan. 

2. Bab II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab II ada beberapa pembahasan mengenai komponen yang 

mendukung perancangan  dan pembuatan sistem pada laporan tugas 

akhir . 

3. Bab III : Metode Penelitian 

Berisikan perencanaan dan pembuatan sistem yang terdapat alat 

dan spesifikasi bahan yang akan digunakan oleh penulis. 

4. Bab IV : Hasil Dan Pembahasan 

Berisikan tentang pengujian dan hasil yang telah didapat dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

5. Bab V : Penutup 

Pada bab V ada kesimpulan dan saran untuk pihak penulis maupun 

orang lain yang mencari referensi sebagai penelitian yang akan 

dilakukan dimasa mendatang. 

 

 

 


