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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Photovoltaic (PV) merupakan sektor teknologi dan penelitian yang 

berhubungan dengan aplikasi panel surya untuk energi terbarukan, yaitu dengan 

cara mengkonversikan sinar matahari menjadi energi listrik. Lalu keluaran dari 

PV masih berubah – ubah tergantung intensitas cahaya matahari yang mengenai 

PV. Dengan bantuan dc – dc converter keluaran dari PV akan dapat diatur agar 

tetap mampu menghasilkan daya maksimum dan membuat PV bekerja di titik 

optimal. Sistem MPPT dengan bantuan dc – dc converter dipakai untuk mengatur 

besarnya tegangan yang keluar pada PV, agar PV bisa memperoleh daya 

maksimal pada berbagai tingkat intensitas cahaya. 

Setelah itu hasil dari algoritma tersebut akan menghasilkan duty cycle untuk 

penyulutan kepada MOSFET pada konverter sehingga menghasilkan daya 

keluaran solar cell yang maksimal. Setiap dc – dc converter mempunyai fungsi 

dan efisiensi yang berbeda – beda. Ada juga pertimbangan – pertimbangan dalam 

pemilihan konverter seperti yang dikatakan Hasan Mahamudul, dan kawan – 

kawan (2013) untuk pemilihan konverter pada pemodelan sistem PV yang tepat 

yaitu: tujuan dari penggunaan panel PV, kopleksitas rangkaian konverter, 

kontroller dan ketersediaan sensor serta keterampilan dalam merangkai dan lain – 

lain adalah hal yang mempengaruhi pemilihan konverter. 

Beberapa konverter seperti buck boost converter yang dapat menghasilkan 

arus keluaran yang lebih rendah atau lebih tinggi. Menurut peneliitian Zhigang 

Liang (2012) mengatakan perspektif konverter ini dirancang untuk menerima 

variasi tegangan modul PV dalam rentang tertentu. Selain itu seperti yang 

dikatakan oleh Syam M S dan T.Sreejith Kailas (2013) cuk converter 

memperlihatkan arus input dan output secara terus menerus, memiliki kerugian 

switching yang rendah. Juga ada SEPIC yaitu single-ended primary inductance 

converter. Menurut Soedibyo (2015) sama seperti cuk converter, perbedaannya 

ditemukan pada polaritas sinyal keluaran (tidak terbalik). 
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Jane S. Salenga (2015) mengatakan Zeta Converter dapat memberikan 

keluaran dengan polaritas positif dan banyak beban yang membutuhkannya, juga 

memberikan koreksi faktor daya. Dan juga H.Parthsarathy (2016) mengatakan 

Zeta Converter dapat mengubah tegangan keluaran menjadi lebih kecil atau 

lebih besar dari tegangan masukan, juga dapat beroprasi dalam mode kontinyu 

ataupun tidak. Konverter elektronika daya merupakan jantung dari keseluruhan 

sistem dan diperlukan desain yang tepat. Penggunaan Zeta Converter dikarena 

keuntungannya seperti kurangnya stres saat switching, dan rendahnya waktu jeda 

serta tingginya efisiensi pada konverter ini mencapai 90%. 

Berdasarkan alasan - alasan yang telah ada sebelumnya, maka tugas akhir 

ini dibuat untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pelacakan dengan 

melakukan pemodelan MPPT menggunakan MFA (Modified Firefly Algoritm) 

yang dikombinasikan dengan penggunaan Zeta Converter. Sehingga diharapkan 

hasil dari penelitian ini dapat memaksimalkan kerja PV menjadi lebih efisien. 

 

1.2 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan.masalah yang ada pada latar belakang, sehingga dapat ditentukan 

rumusan masalah, adalah.: 

1. Bagaimana mensimulasikan zeta converter dengan model Maximum Power 

Point Tracking pada photovoltaic? 

2. Bagaimana mengimplementasikan model MPPT yang dirancang menggunakan 

zeta converter? 

3. Bagaimana menguji model MPPT yang dirancang menggunakan zeta 

converter? 

 

1.3 Tujuan. 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini yaitu.: 

1.   Menghasilkan model MPPT menggunakan zeta converter. 

2. Mengimplementasikan model MPPT yang dirancang menggunakan zeta 

converter. 
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3.  Mengetahui sistem kerja dari model MPPT yang dirancang menggunakan zeta 

converter. 

 

1.4 Batasan Masalah. 

Supaya pembahasan pada tugas akhir ini fokus maka diperlukan batasan 

masalah yang ada, batasan masalah pada tugas akhir yaitu.: 

1. Pembahasan jenis komponen yang dipakai dalam pengimplementasian adalah 

secara umum. 

2. Perancangan PV meliputi pemodelan sistem PV, mikrokontroller, dan DC – 

DC converter. 

3. Konverter yang digunakan adalah zeta converter. 

4. Membahas peforma pada sistem rangkaian DC - DC converter menggunakan 

zeta converter. 

5. Mikrokontroller yang digunakan dalam implementasi adalah jenis STM32F4 

Discovery. 

 

1.5 Sistematika Penulisan. 

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 

Membahas tentang teori penunjang yang berhubungan dengan 

perencanaan dari tugas akhir yang dibuat. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang pemodelan dan rancangan simulasi sistem serta analisa 

terhadap MPPT dan DC - DC converter. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang data dari pengujian yang dilakukan dengan simulasi  

berdasarkan teori yang ada. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan 

saran atas hasil simulasi yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir 

ini. 


