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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Sistem Tenaga Matahari 

Photovoltaic (PV) atau biasa disebut panel surya adalah alat yang bekerja 

dengan prinsip efek photovoltaic. Daya yang dihasilkan sistem PV ialah bergantung 

pada radiasi matahari dan temperatur lingkungan. Daya keluaran pada pemodelan 

sistem PV ini dapat direpresentasikan secara umum sebagai berikut [6]: 

𝑃𝑝𝑣 = 𝜂𝑝𝑣𝑔 × 𝐴𝑝𝑣𝑔 × 𝐺𝑡 (1) 

dimana ηpvg merupakan efisiensi PV, Apvg merupakan luas PV (m2), dan Gt 

merupakan besar iradiasi matahari pada bidang modul yang bersudut (W/m2). 

Daya yang dihasilkan oleh panel surya secara matematis dapat dihitung 

sebagai berikut [9][16]: 

𝑃𝑝𝑣 = 𝑃𝑁−𝑝𝑣 × 
𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓
× [1 + 𝐾𝑡(𝑇𝑐 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)]  (2) 

dimana PN-pv merupakan daya dalam kondisi referensi, G merupakan radiasi 

matahari (W/m2), Gref merupakan radiasi matahari dalam kondisi referensi (1000 

W/m2), Tref merupakan suhu pada sel surya dalam kondisi referensi (25 oC), Kt 

merupakan koefisien suhu saat daya maksimum (-3.7 x 10-3 (1/oC)). Suhu pada sel 

surya Tc dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (0.0256 × 𝐺)  (3) 

dimana Tamb merupakan suhu lingkungan. 

2.2 Sistem Tenaga Angin 

Turbin angin awalnya banyak digunakan oleh para petani untuk keperluan 

seperti penggilingan padi atau irigasi air. Namun saat ini turbin angin banyak 

digunakan sebagai salah satu upaya untuk memperoleh energi listrik atau biasa 

disebut juga Pembangkitan Listrik Tenaga Bayu (PLTB).    
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Proses perubahan energi pada turbin angin bermula dari energi kinetik yang 

dibawa oleh hembusan angin. Hembusan pada angin ditangkap oleh sudu-sudu 

turbin menjadi sebuah putaran. Putaran tersebut akan memutar roda-roda gigi pada 

turbin angin. Putaran roda-roda gigi tersebut disesuaikan dengan putaran kerja pada 

generator. Kemudian putaran tersebut terhubung dengan rotor pada generator dan 

menghasilkan energi listrik. Energi yang tertangkap oleh sudu-sudu turbin dapat 

tuliskan di bawah ini [6]: 

𝑃 =  
1

2
 . 𝜌 . 𝐴 . 𝑣3 . 𝐶𝑝  (4) 

dimana ρ merupakan kerapatan angin persatuan luas (kg/m3), A merupakan luas 

bidang yang terlingkupi sudu turbin (m2), v merupakan kecepatan angin, dan Cp 

merupakan koefisiensi daya pada turbin angin. Secara teori nilai Cp bernilai 0.593 

atau biasa dikenal dengan koefisien Betz namun pada kenyataannya nilai koefisien 

bernilai antara 0,35-0,45 [6]. 

Cut-in speed merupakan kecepatan angin terendah dimana turbin mulai 

berotasi dan menghasilkan daya. Cut-out speed merupakan kecepatan angin 

tertinggi dimana gaya pada struktur turbin dalam keadaan beresiko akan merusak 

bagian rotor. Untuk mengurangi kerusakan, terdapat sistem pengereman yang 

bekerja untuk menjaga keawetan rotor. Rated output speed merupakan keceptan 

angin antara cut-in speed dengan cut-out speed dimana daya akan mencapai nilai 

maksimum yang dapat dihasilkan oleh generator atau bisa disebut dengan rated 

power output. Hubungan daya output dengan kecepatan angin dapat menggunakan 

persamaan dan Gambar 2.1 berikut [6]: 

𝑃𝑤(𝑣) =

{
 
 

 
 

𝑣𝑘−𝑣𝐶
𝑘

𝑣𝑅
𝑘−𝑣𝐶

𝑘 . 𝑃𝑅                     𝑣𝐶 ≤ 𝑣 ≤ 𝑣𝑅

𝑃𝑅                                     𝑣𝑅 ≤ 𝑣 ≤ 𝑣𝐹

0                            𝑣 ≤ 𝑣𝑐  𝑑𝑎𝑛 𝑣 ≥ 𝑣𝐹

  (5) 

dimana PR merupakan rated power, vC merupakan cut-in speed, vR  merupakan 

kecepatan angin, vF merupakan cut-out speed dan k merupakan Weilbull shape 

factor. 
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Gambar 2.1 Kurva Daya Turbin Angin. 

 

2.3 Baterai 

Baterai memiliki peranan besar pada HRES terutama pada sistem off-grid dan 

juga sangat berdampak pada biaya inisial. Baterai digunakan sebagai cadangan 

dalam menyimpan energi listrik ketika energi yang dihasilkan melebihi beban yang 

sedang dibutuhkan. Baterai digunakan saat jam puncak ketika daya yang 

dibutuhkan lebih besar dari pada daya yang dihasilkan. 

Baterai yang digunakan pada sistem energi terbarukan memiliki karakteristik 

peforma yang berbeda dibandingkan dengan penggunaan tradisional dan kelistrikan 

pada kendaraan. Hal ini disebabkan oleh kondisi cuaca yang labil pada sumber-

sumber energi terbarukan yang ada. Sizing pada baterai bergantung pada faktor-

faktor seperti maximum depth of discharge (DOD), temperature correction, rated 

battery capacity dan umur baterai. Total kapasitas penyimpanan baterai agar sesuai 

kebutuhan beban ditentukan dengan persamaan sebagai berikut [7][9]: 

𝐶𝐵 =
𝐸𝐿×𝐴𝐷

𝑉𝐵×(𝐷𝑂𝐷)𝑚𝑎𝑥×𝜂𝑖𝑛𝑣×𝜂𝐵
 (6) 

dimana EL merupakan daya beban (Wh), AD adalah autonomous days, VB 

merupakan tegangan peyimpanan baterai (Volt), DODmax merupakan depth of 

discharge maksimal pada baterai, ηinv merupakan efisiensi inverter dan ηB 

merupakan efisiensi baterai. 
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Bergantung pada energi yang dihasilkan oleh sumber-sumber energi 

terbarukan dan beban kebutuhan daya, state of charge (SOC) dapat dihitung 

menggunakan persamakan sebagai berikut [7]: 

 Kondisi Charging 

SOC ( t ) = SOC( t −1) + (Egen ( t ) − EL ( t ) / ηinv)  (7) 

 Kondisi Discharging 

SOC ( t ) = SOC( t −1) + (EL ( t ) / ηinv − Egen ( t ) (8) 

dimana SOC ( t ) dan SOC ( t – 1 ) merupakan state of charge dari 

penyimpanan baterai (Wh) pada waktu t dan t – 1, , Egen(t) merupakan total energi 

yang dihasilkan oleh sumber-sumber energi terbarukan setelah loss energi pada 

controller, EL(t) merupakan permintaan beban pada waktu t, ηinv dan ηB merupakan 

efisiensi inverter dan efisiensi penyimpanan baterai. Penyimpanan baterai haruslah 

sesuai dengan kondisi berikut: 

SOCmin  ≤  SOC( t )  ≤  SOCmax  (9) 

Besarnya nilai maksimum saat charging pada penyimpanan baterai SOCmax 

mendapat nilai kapasitas nominal dari penyimpanan baterai CB dan besarnya nilai 

minimum saat charging pada penyimpanan baterai SOCmin didapat dari maximum 

depth of discharge DOD. SOCmin = ( 1 – DOD) x CB. Berdasarkan spesifikasi yang 

berasal dari pabrik, umur pakai baterai dapat lebih panjang apabila DOD berkisar 

antara 30% - 50% [7]. 

2.4 Converter Daya DC/AC (Inverter) 

Inverter mengubah arus listri dari DC ke AC dengan frekuensi yang 

diinginkan terhadap beban. Efisiensi dari inverter dapat dirumuskan sebagai berikut 

[9]: 

 𝜂𝑝𝑣𝑔 =  
𝑃

𝑃+ 𝑃0+𝑘𝑃
2 (10) 

dimana P, P0 dan k  ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 
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𝑃0 = 1 − 99 (
10

𝜂
10

−
1

𝜂
100

− 9)
2

  (11) 

𝑘 =  
1

𝜂
100

− 𝑃0 − 1  (12) 

𝑃 =  
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑛
 (13) 

η10 dan η100 disediakan oleh pabrik pembuat dan menunjukkan efisiensi dari 

inverter saat 10% dan 100% dari daya nominalnya. 

 

2.5 Profil Beban 

Mempelajari profil beban suatu area sangatlah penting dalam merancang 

sebuah sistem yang layak dan efisien. Ukuran dan pemodelan baterai bergantung 

pada profil beban. Apalagi di saat waktu puncak dan perilaku konsumen yang 

mempengaruhi keandalan sistem sebagaimana terhadap sizing komponen-

komponen serta harga dari listrik. 

Profil beban per jam dari daerah pedesaan ditunjukkan pada Gambar 2.2 

beban maksimum dianggap 2KW, yang cukup untuk beban dasar suatu rumah 

dimana sistem dapat menyalakan lampu, kipas angin, televisi, dan lain-lain [7]. 

 

 

Gambar 2.2 Profil Beban pada Rumah di Pedesaan 
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2.6 Profil Potensi Energi Terbarukan 

Profil potensi energi terbarukan digunakan sebagai salah satu input dalam 

proses perhitungan optimasi (selain data spesifikasi komponen). Potensi energi ini 

yaitu berupa kondisi meteorologi yang terdapat pada daerah tertentu yang nantinya 

akan digunakan untuk memodelkan komponen-komponen yang ada (panel surya, 

turbin angin, baterai). Pada panel surya parameter yang utama ialah potensi 

besarnya energi matahari (irradiasi matahari) untuk mentukan jumlah potensi daya 

yang terdapat pada daerah tersebut. Parameter lain ialah suhu lingkungan yang akan 

digunakan untuk mentukan efisiensi dari sistem panel surya dan efisien pada 

baterai. Sedangkan pada sistem turbin angin membutuhkan data potensi kecepataan 

angin. Berikut adalah contoh data hasil meteorologis [7] : 

 

  (a) 

 (b) 
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 (c) 

Gambar 2.3 (a) Irradiasi Matahari, (b) Kecepatan Angin, (c) Suhu Lingkungan 

Gambar di atas menunjukkan pola naik turun atau fluktuatif baik itu pada 

Gambar 2.3a hingga 2.3c pada setiap jamnya. Ketidakpastian pada sumber energi 

terbarukan tersebut membuat strategi managemen energi pada sistem hibrid energi 

terbarukan menjadi kompeks, terutama ketika energi yang ada harus menyesuaikan 

dengan waktu beban yang dibutuhkan. Karena jumlah energi yang dihasilkan oleh 

energi terbarukan terbatas, kapasitas energi pembangkitan dari panel surya-turbin 

angin tidak bisa secara langsung naik untuk menyesuaikan daya yang dibutuhkan 

ketika permintaan daya meningkat. Terlebih lagi, terkadang jumlah energi yang 

dibangkitkan terlampau besar dari daya yang dibutuhkan sehingga berakibat daya 

yang dihasilkan terbuang, dalam kasus ini maka dibutuhkan dumb load untuk 

menghilangkan kelebihan energi tersebut serta untuk melindungi baterai dari 

overcharging. Oleh karena itu, adanya studi mengenai potensi sumber energi 

terbarukan sangat dibutuhkan. 

 

2.7 Differential Evolution (DE) 

Algoritma Differential Evolution (DE) diciptakan oleh Rainer Storn dan 

Kenneth Price pada tahun 1995 [11][12]. Algoritma ini masih termasuk dalam 

algoritma evolutionary [17]. Algoritma evolutionary meniru teori evolusi Darwin 

dimana pada setiap individu pada populasi berevolusi dari setiap generasi ke 

generasi selanjutnya. Proses peniruan ini dianalogikan dengan proses mutation, 

crossover dan selection. 
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Berikut adalah langkah-langkah pada algoritma differential evolution [17]: 

 Membuat populasi pada masing-masing vektor secara acak pada area 

pencarian (search space) sebagai proses inisialisai. Vektor yang 

dihasilkan bisa disebut vektor induk (parent). 

 Vektor induk akan dimutasi dengan skala pembeda dengan operasi 

aritmatika sederhana seperti penambahan, pengurangan dan perkalian 

dari vektor lain yang dibuat secara acak. 

 Hasil dari vektor yang termutasi akan direkombinasi dengan vektor induk 

untuk membuat vektor uji atau vektor turunan. 

 Menyeleksi satu-persatu pasangan vektor turunan dengan vektor induk. 

Vektor dengan nilai fitness yang lebih baik akan bertahan dan dipilih 

sebagai vektor induk yang baru pada generasi selanjutnya. 

 Proses evolusi di atas akan berulang hingga tercapai nilai optimal yang 

diinginkan atau telah mencapai batas maksimal dari iterasi. 

Berikut adalah diagram balok alur dari algoritma DE [12][17]: 

 

Gambar 2.4 Diagram Balok Algoritma DE 

2.7.1 Initialization (Inisialisasi) 

Proses awal dari sebuah inisialisai adalah menentukan batas bawah (lower 

bound) dan batas atas (upper bound) pada setiap parameter dengan vektor 

inisialisasi D-dimensi UL dan UB. Selanjutnya membangkitkan bilangan acak untuk 

setiap parameter j dari vektor i pada iterasi g. Misal nilai inisial (g = 0) [8][15]: 

Xj,i,0 = randi,j [0,1].(UB j – UL j) + ULj (14) 

Dengan i = {1,2,3,...,NP} dan j = {1,2,3,...,D}. NP adalah banyaknya populasi. D 

adalah banyaknya demensi pada setiap populasi. Vektor dari hasil inisialisai di atas 

disebut vektor induk (parent). 

Mutation Crossover SelectionInitialization

Berhenti Solusi Terbaik
T Y
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2.7.2 Mutation (Mutasi) 

Secara ilmu biologi, mutasi berarti perubahan karakter yang terjadi pada 

kromosom. Dalam konteks dunia komputasi evolutionary, mutasi juga dapat 

diartikan perubahan informasi dengan elemen acak. Vektor induk akan dikombinasi 

dengan vektor mutan. Persamaan dalam  pembuatan vektor mutan Vi,g  adalah 

sebagai berikut [11]: 

Vi,g = Xr1,g + F.( Xr2,g – Xr3,g) (15) 

dimana i, r1, r2, r3 ϵ {1,2,3,...NP} indeks  secara acak, integer, dan berbeda. F 

adalah skala faktor yang mempengaruhi selisih vektor ( Xr2,g – Xr3,g). 

2.7.3  Crossover (Rekombinasi) 

Rekombinasi bertujuan meningkatkan diversitas pada populasi. Rekombinasi 

menghasilkan vektor uji atau vektor anak. Persamaan untuk vektor uji atau vektor 

turunan adalah sebagai berikut [8]: 

Ui,g = ( U1i,g, U2i,g, ..., Uni,g) (16) 

dimana: 

𝑈𝑖,𝑔 =

{
 
 

 
 
𝑉𝑗,𝑖,𝑔       𝑖𝑓(𝑟𝑎𝑛𝑑𝑗(0,1) ≤ 𝐶𝑅

                  𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑗 =  𝑗𝑟𝑎𝑛𝑑

𝑋𝑗𝑖,𝑔                𝑙𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑎𝑖𝑛

                 𝑗 = 1,2, … , 𝑛

 (17) 

dimana randj (0,1) merupakan bilangan acak uniform dengan interval (a,b) dan 

terbentuk baru setiap ke-j. jrand merupakan bilangan acak integer mulai 1 sampai D 

dan terbentuk baru setiap ke-i. CR adalah konstanta crossover yang bertujuan untuk 

mengontrol parameter pada DE sama halnya dengan F. 

2.7.4  Selection (Seleksi) 

Proses seleksi memilih vektor terbaik antara vektor induk Xi,g dengan vektor 

turunan Ui,g dengan mengevaluasi masing-masing vektor. Sebagai contoh, apabila 

kita memiliki minimization problem persamaan vektor dapat dituliskan sebagai 

berikut [8][11]:  

𝑋𝑖,𝑔+1 = {
𝑈𝑖,𝑔       𝑖𝑓 𝑓(𝑈𝑖,𝑔) ≤  𝑓(𝑋𝑖,𝑔)

 𝑋𝑖,𝑔                       𝑙𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑎𝑖𝑛
 (18) 
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Vektor dengan nilai evaluasi yang lebih kecil akan bertahan dan menjadi vektor 

induk pada generasi selanjutnya Xi,g+1. 


