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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Perencanaan Komponen Hibrid 

Sistem pembangkit energi hibrid terbarukan panel surya-turbin angin terdiri 

dari panel surya, turbin angin, baterai penyimpanan, inverter, battery  charge 

controller dan perlengkapan lainnya. Diagram skematik sistem pada penelitian ini 

ditunjukan pada Gambar 3.1 berikut ini: 

Gambar 3.1 Diagram Skematik Sistem Energi Hibrid Terbarukan 

Panel surya dan turbin angin bekerja bersama untuk memenuhi daya 

kebutuhan beban listrik. Ketika sumber energi (matahari dan angin) sedang 

berlimpah maka pembangkit dapat memenuhi kebutuhan listrik serta dapat mengisi 

energi pada baterai hingga penuh.  Sebaliknya ketika sumber energi sedang buruk, 

baterai dapat membantu panel surya dan turbin angin memenuhi daya kebutuhan 

beban listik. 

3.1.1 Panel Surya 

Panel surya yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis polycrystalline 

dengan tipe produk SP-100-P36. Berikut adalah tabel spesifikasi panel surya: 
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Tabel 3.1 Spesifikasi Panel Surya 
Spesifikasi Produk 

Model SP-100-P36 

Max. Power (Pmax) 100W 

Max. Voltage (Vpm) 17.6V 

Max. Current (Imp) 5.69A 

Open Circuit Voltage (Voc) 22.6V 

Short Circuit Current (Isc) 6.09A 

Max. System Voltage DC 700V 

Dimensi 1020 x 670 x 35mm 

Berat 8 Kg 

Jumlah Cell 36 

 

3.1.2 Turbin Angin 

Turbin angin yang digunakan pada penelitian ini adalah turbin angin dengan 

model produk EFD-300-L. Berikut adalah tabel spesifikasi turbin angin: 

Tabel 3.2 Spesifikasi Turbin Angin 
Spesifikasi Produk 

Model EFD-300-L 

Rated Power (W) 300W 

Max. Power (W) 400W 

Rated Voltage (V) 24V 

Rotor Diameter (M) 2.5 

Start-up Wind Speed (m/s) 2.5 

Rated Wind Speed (m/s) 7 

Security Wind Speed (m/s) 16 

Over Speed Protection  Auto Furl 

Temperature Range -40 to 60 Deg. C 

Shell Material Aluminium Alloy 

Blade Material Glass Fiber 

Blade 3 

Rated Rotating Rate (rpm) 400 

Generator Permanent Magnet Alternator 

Output Form 24 VDC Nominal 
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3.1.3 Baterai 

Fungsi utama penggunaan baterai ialah sebagai penopang energi listrik 

bilamana pada  saat waktu tertentu energi matahari dan energi engin tidak mampu 

menghasilkan energi yang cukup untuk menopang beban listrik agar listrik tidak 

mengalami pemadaman. Semakin besar kapasitas baterai akan berpengaruh pada 

lama waktu penopangan energi listrik bilamana sumber energi sama sekali tidak 

memadai.  

Besarnya kapasitas baterai terdapat pada persamaan (6) Bab 2. Pada 

perancangan sistem nantinya parameter yang akan diubah untuk disesuakan dengan 

LPSP dan ACS adalah autonomous day (ad). Dimana autonomous days merupakan 

jumlah hari yang dapat ditopang oleh baterai apabila tidak terdapat sumber energi 

yang cukup [9][16]. 

3.1.4 Inverter 

Inverter merupakan komponen yang penting dalam sistem pembangkitan  

energi hibrid terbarukan. Inverter dapat mengubah arus DC yang berasal dari panel 

surya dan turbin angin menjadi arus AC yang dibutuhkan oleh beban listrik.  

Sebuah inverter haruslah dapat menangani beban listrik pada saat beban 

berada pada puncaknya. Sehingga untuk desain kapasitas inverter yang akan 

digunakan dapat diasumsikan 20 persen lebih besar dari beban listrik maksimal dari 

keseluruhan kebutuhan beban yang ada [16]. 

3.1.5 Battery Charge Controller (BCC) 

Battery Charge Controller bertindak sebagai penghubung antara baterai 

dengan masing-masing pembangkit dan DC bus. BCC melindungi baterai baik dari 

overcharging dan deep discharging. BCC harus mematikan beban listrik ketika 

kapasitas baterai telah mencapai nilai minimum dari nilai yang ditentukan. BCC 

juga harus mematikan baterai pada saat baterai telah terisi penuh. 

Penentuan kapasitas BCC berdasarkan total tegangan baterai dan total daya 

keluaran pada panel surya dan turbin angin. Untuk lebih mudahnya, penentuan 

kapasitas BCC 20 persen lebih besar dari total daya yang dibangkitkan oleh panel 

surya dan turbin angin. 
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3.2 Data Meteorologi 

Area yang dipilih pada penelitian tugas akhir ini ialah area sekitar Kampus 

Tiga Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan titik koordinat 

7°55'14.8"LS dan 112°35'55.4"BT.  Data radiasi matahari dan data kecepatan angin 

diperoleh melalui situs resmi Badan Meteorologi dan Klimatologi NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) yaitu https://eosweb.larc.nasa.gov. 

Menurut situs resmi tersebut data yang dikeluar ialah pada tahun 2007. Berikut 

adalah data radiasi matahari dan data kecepatan angin tersaji pada Gambar 3.2 dan 

Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.2 Data Radiasi Matahari dalam Satu Tahun 

 

Gambar 3.3 Data Kecepatan Angin dalam Satu Tahun 

Dari data di atas, radiasi matahari memiliki intensitas yang relatif stabil. Hal 

ini berkaitan dengan letak geografis yang dimiliki oleh Indonesia yaitu pada daerah 

https://eosweb.larc.nasa.gov/
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katulistiwa. Dimana daerah katulistiwa merupakan belahan bumi dengan jumlah 

hari penyinaran matahari terbanyak dari pada belahan bumi yang lain. Intensitas 

cahaya matahari pada bulan pertengahan tahun (Mei-Juli) mengalami sedikit 

penurunan. Hal ini terjadi karena pada bulan pertengahan bumi lebih condong  ke 

utara. Sinar matahari yang diterima bumi juga akan lebih condong pada belahan 

bumi utara. 

Pada Gambar 3.4 data kecepatan angin dalam satu tahun dapat kita lihat 

bahwa terdapat pola naik turun silih berganti. Hal ini sangat berkaitan dengan 

banyaknya intensitas cahaya matahari yang diterima pada daerah tersebut. 

Bilamana intensitas cahaya matahari tinggi maka akan menaikkan suhu pada 

lingkungan tersebut. Suhu yang tinggi akan menurunkan tekanan udara. Angin akan 

bergerak dari udara bertekanan tinggi menuju tekanan rendah.  Pada saat belahan 

bumi selatan menerima banyak sinar matahari maka angin bergerak dari belahan 

bumi utara menuju selatan. Begitu juga sebaliknya, ketika belahan bumi selatan 

menerima sedikit intensitas cahaya maka angin bertiup dari belahan bumi selatan 

menuju belahan bumi utara. 

Untuk data suhu harian pada area sekitar lingkungan Kampus Tiga UMM 

akan menggunakan data asumsi. Dimana suhu puncak terjadi pada waktu siang hari 

dan suhu minimum pada waktu malam hari. Suhu lingkungan diasumsikan konstan 

dalam satu tahun. Berikut adalah suhu lingkungan pada area Kampus Tiga UMM: 

 

Gambar 3.4 Suhu Lingkungan Harian 
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3.3 Perencanaan Beban Harian 

Pada penelitian tugas akhir ini, profil beban yang akan digunakan ialah profil 

beban pada area pedesaan sebanyak 5 rumah. Rata-rata penggunaan beban pada 

area pedesaan di asumsikan sebesar 2 kWh per hari. Waktu puncak pemakaian 

listrik ialah pada saat waktu awal malam hari dimana masyarakat rata-rata sedang 

beristirahat dengan menyalakan lampu, televisi, kipas angin, dan lain-lain. 

Sedangkan pada waktu pagi hari hingga sore hari pemakaian listrik relatif lebih 

rendah, dimana masyarakat rata-rata beraktifitas di luar rumah seperti pergi ke 

kebun dan ke pasar. Waktu minimal terjadi pada tengah malam sampai awal pagi 

hari dimana masyarakat sedang tidur. 

 

Gambar 3.5 Profil Beban Listrik Area Pedesaan 

 

3.4 Strategi Pengaturan Daya 

Ketidakpastian sumber energi terbarukan membuat strategi pengaturan daya 

menjadi sangatlah kompleks, terutama ketika sumber energi yang ada harus 

mencocokkan kebutuhan daya pada waktu tertentu. Karena energi yang 

dibangkitkan dari energi terbarukan terbatas, kapasitas generator tidak dapat secara 

langsung naik ketika kebutuhan daya sedang naik. Oleh karena itu, memiliki 

strategi pengaturan daya sangatlah penting pada sistem pembangkitan energi 

terbarukan. Beberapa konsidi di bawah ini akan menjadi pertimbangan pada 

simulasi untuk membuat strategi pengaturan daya [9][16]: 
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 Kondisi 1  

Kelebihan energi yang telah dibangkitkan oleh sumber energi terbarukan 

yang telah memenuhi kebutuhan beban listrik akan digunakan untuk 

mengisi (charge) baterai. 

 Kondisi 2 

Sumber energi terbarukan gagal menyediakan energi bagi beban listrik. 

Energi yang tersimpan pada baterai akan digunakan (discharge) untuk 

menopang kebutuhan beban listrik. 

 Kondisi 3 

Sumber energi terbarukan tidak dapat memenuhi kebutuhan beban listrik 

dan energi pada baterai telah terkuras. Pada konsidi ini terjadi pemadaman 

listrik. 

Diagram alir atau flowchart dari beberapa model konsidi akan ditunjukkan 

pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Flowchart Strategi Pengaturan Daya 

Mulai

Data (Radiasi Matahari, Kecepatan 

Angin, Suhu Harian, Beban Listrik)

ηinv, t, Ebmin, Ebmax

Ppv(t) + Pwt(t)   Pl(t) / ηinv

Eb(t) = Eb(t-1)

t = 1

Ppv(t) + Pwt(t) > Pl(t) / ηinv

t > 8760

t = t + 1

Selesai

Ppv, Pwt, Pl, Ech, Edch, Eb
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Gambar 3.7 Flowchart Subprocess Charge 

 

Gambar 3.8 Flowchart Subprocess Discharge 

 

Keterangan : 

t : waktu saat t 

Ppv  : Daya keluaran PV 

Pwt  : Daya keluaran turbin angin 

Pl : Daya kebutuhan beban 

ηinv : Efisiensi Inverter 

Eb : Energi Baterai 

Ebmax  : Energi maks. baterai 

Ebmin : Energi min. baterai 

Ech : Energi saat charging 

Edch : Energi saat discharging    

Pch(t) = ( Pwt(t) + Ppv(t) ) - ( Pl(t) / ηinv )

Ech(t) = Pch(t)

Ech(t)   Ebmax(t) - Eb(t)

Eb(t) = Eb(t-1) + Ech(t) Eb(t) = Ebmax

TY

Mulai

Ppv, Pwt, Pl, ηinv, t, Eb, Ebmax

Ppv, Pwt, Pl, Ech, Eb

Selesai

Pdch(t) = ( Pl(t) / ηinv ) - ( Pwt(t) + Ppv(t) )

Edch(t) = Pdch(t)

 Eb(t-1) -  Ebmin   Edch(t)

Eb(t) = Eb(t-1) - Edch(t) Eb(t) = Ebmin

TY

Mulai

Ppv, Pwt, Pl, ηinv, t, Eb, Ebmin

Ppv, Pwt, Pl, Edch, Eb

Selesai
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3.5 Kriteria Pengoptimalan Sizing 

Dalam merancang sistem pembangkitan energi hibrid terbarukan dengan 

tingkat keandalan tinggi dan dengan biaya yang minimum, diperlukan suatu metode 

evaluasi baik pada sisi teknis maupun sisi ekonomis. Beberapa metode yang 

disarankan dalam merancang sistem pembangkitan energi hibrid terbarukan 

dibahas pada bagian selanjutnya dari sub bab ini. 

3.5.1 Kriteria Reabilitas Daya dengan Konsep LPSP 

LPSP didefinisikan sebagai rasio kemungkinan ketidakmampuan suplai daya 

ketika sistem hibrid (panel surya, turbin angin dan baterai) tidak dapat memenuhi 

kebutuhan daya yang ada. Sebuah LPSP apabila benilai 0 berarti daya beban 

sepenuhnya dapat terpenuhi. Sebaliknya, LPSP bernilai 1 berarti daya beban 

sepenuhnya tidak dapat terpenuhi. LPSP merupakan paremeter statistikal. 

Perhitungannya tidak hanya tertuju pada periode ketika energi sedang berlimpah 

atau sedang terpuruk. Oleh karena itu, pada saat periode terpuruk sistem akan 

mengalami peningkatan nilai kehilangan daya yang lebih tinggi. Fungsi objektif 

dari LPSP, dari waktu ke-0 sampai T dapat dijabarkan sebagai berikut [2][9]: 

𝐿𝑃𝑆𝑃 =
∑ 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑇

𝑡=0

𝑇
 

=
∑  𝑇𝑖𝑚𝑒(𝑃𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑡) < 𝑃𝑛𝑒𝑒𝑑𝑒𝑑(𝑡)) 

𝑇

𝑡=0

𝑇
   (19) 

dimana T adalah jumlah jam (8760 jam). Power failure time didefinisikan sebagai 

waktu beban tidak tepenuhi ketika daya yang dihasilkan oleh panel surya dan turbin 

angin keduanya tidak mencukupi dan energi yang tersimpan di baterai sedang 

kosong Pneeded  atau daya yang dibutuhkan oleh beban dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

𝑃𝑛𝑒𝑒𝑑𝑒𝑑(𝑡) =
𝑃𝐴𝐶 𝑙𝑜𝑎𝑑(𝑡)

𝜂
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟

  (20) 

Dimana PAcload(t) ialah daya beban kebutuhan beban listrik saar waktu ke-t. ηinverter  

merupakan efisiensi inverter. Dan Pavailable atau daya yang tersedia pada sistem 

hibrid dapat dilihat pada rumus di bawah ini: 

𝑃𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑡) = 𝑃𝑝𝑣(𝑡) + 𝑃𝑤𝑡(𝑡) + (𝐸𝑏(𝑡) − 𝐸𝑏𝑚𝑖𝑛)  (21) 
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dimana Ppv(t) merupakan daya yang dihasilkan panel surya saat waktu ke-t. Pwt(t) 

merupakan daya yang turbin angin saat waktu ke-t. Eb(t) merupakan energi yang 

tersimpan pada baterai saat waktu ke-t. Ebmin merupakan energi minimal yang 

terdapat dalam baterai. Jadi LPSP dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝐿𝑃𝑆𝑃 =
∑ 𝑃𝑝𝑣(𝑡)+𝑃𝑤𝑡(𝑡)+(𝐸𝑏(𝑡)− 𝐸𝑏𝑚𝑖𝑛) < 𝑃𝐴𝐶 𝑙𝑜𝑎𝑑(𝑡)/𝜂𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟

𝑇

𝑡=0

𝑇
 (22) 

 

3.5.2 Kriteria Ekonomi dengan Konsep ACS 

Pada penelitian ini pendekatan ekonomis menggunakan konsep anualized 

cost of system (ACS). Menurut penelitian tentang sistem hibrid panel surya-turbin 

angin, biaya tahunan pada sistem  terdiri dari anualized capital cost Cacap, anualized 

replacement cost Carep dan anualized maintenance cost Camain. Terdapat beberapa 

bagian utama ,yaitu panel surya, turbin angin, baterai, converter daya, dan lain-lain. 

Persamaan ACS dapat dirumuskan sebagai berikut [2]: 

𝐴𝐶𝑆 =  𝐶𝑎𝑐𝑎𝑝 (𝑃𝑉 + 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑖𝑛 + 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 + 𝑇𝑜𝑤𝑒𝑟 + 𝑑𝑙𝑙) +

𝐶𝑎𝑟𝑒𝑝(𝐵𝑎𝑡)  + 𝐶𝑎𝑚𝑎𝑖𝑛(𝑃𝑉 +  𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑖𝑛 + 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 + 𝑇𝑜𝑤𝑒𝑟 + 𝑑𝑙𝑙) (23) 

 

3.5.2.1. Annualized capital cost 

Annualized capital cost (biaya modal tahunan) terdiri dari biaya komponen 

hingga biaya instalasi. Dapat dirumuskan sebagai berikut:  

𝐶𝑎𝑐𝑎𝑝 =  𝐶𝑐𝑎𝑝 . 𝐶𝑅𝐹(𝑖, 𝑌𝑝𝑟𝑜𝑗)  (24) 

dimana Ccap adalah biaya modal awal masing-masing komponen dalam Rupiah; 

Yproj adalah umur komponen dalam tahun; CRF adalah faktor pemulihan modal, 

sebuah rasio untuk menghitung nilai sekarang dari anuitas (serangkaian arus kas 

tahunan yang sama).  Persamaan dari CRF adalah sebagai berikut: 

𝐶𝑅𝐹(𝑖, 𝑌𝑝𝑟𝑜𝑗) =  
𝑖 .  (1+𝑖)

𝑌𝑝𝑟𝑜𝑐ℎ

(1+𝑖)
𝑌𝑝𝑟𝑜𝑐ℎ − 1

 (25)  
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Tingkat bunga riil tahunan i  berhubungan dengan nominal suku bunga i’ 

(tingkat dimana anda bisa mendapatkan pinjaman) dan tingkat inflasi tahunan f 

dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑖 =
𝑖′−𝑓

1+𝑓
 (26) 

 

3.5.2.2. Annualized Replacement Cost 

Annualized replacement cost (biaya penggantian tahunan) pada komponen 

sistem adalah nilai tahunan dari semua biaya penggantian yang terjadi sepanjang 

masa proyek. Dalam penelitian sistem hibrid, hanya baterai yang perlu diganti 

secara berkala selama masa proyek. 

𝐶𝑎𝑟𝑒𝑝 =  𝐶𝑟𝑒𝑝 . 𝑆𝐹𝐹(𝑖, 𝑌𝑟𝑒𝑝) (27) 

dimana Crep adalah adalah penggantian biaya komponen (baterai), Rupiah. Yrep 

adalah umur komponen (baterai), tahun. SFF adalah sinking fund factor atau faktor 

dana pelunasan, rasio untuk menghitung di masa depan nilai dari serangkaian arus 

kas tahunan yang sama. Persamaan SFF adalah sebagai berikut: 

𝑆𝐹𝐹(𝑖, 𝑌𝑟𝑒𝑝) =  
𝑖 

(1+𝑖)𝑌𝑟𝑒𝑝  − 1
 (28) 

 

3.5.2.3. Maintenance Cost 

Biaya pemeliharaan sistem dengan mengikut sertakan f  ke dalam perhitungan 

dapat dirumuskan : 

Camain(n) = Camain(1) . (1 + f)n (29) 

dimana Camain(n) adalah biaya pemeliharaan pada tahun ke-n. 

Konfigurasi dengan biaya tahunan sistem (ACS) yang terendah diambil 

sebagai yang optiam dari konfigurasi yang dapat menjamin keandalan yang dibutuh 

sumber daya listrik.  
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Tabel 3.3 Aspek Biaya dan Umur pada Komponen Sistem 

Komponen 
Biaya 

Modal Awal 

Biaya 

Penggantian 

Biaya 

Perawatan 

Tahun Ke-1 

Umur 

Komponen 

(Tahun) 

Rasio 

Interest  i’ 

(%) 

Rasio  

Inflasi f   

(%) 

Panel Surya 
1000 

US$/kW 
- 10 US$/kW 20 

12 4 

Turbin Angin 
1000 

US$/kW 
- 30 US$/kW 20 

Baterai 
1500 

US$/kAh 

1500 

US$/kAh 
50 US$/kW 4 

Inverter 
300  

US$/kW 
- 10 US$/kW 20 

BCC 
250 

US$/kW 
- 7,5 US$/kW 20 

 

Biaya perawatan setiap komponen ditentukan berdasarkan seper-bagian 

(persentase) dari biaya modal awal [2]. Biaya perawatan panel surya memiliki 

persentase sebesar 1%. Hal ini didasarkan atas dasar  kerumitan perawatan suatu 

komponen. Panel surya merupakan komponen yang paling mudah dalam hal 

perawatan seperti pengecekan kejernihan kaca dan kebersihan panel surya itu 

sendiri.  

Komponen dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi memiliki presentase 

yang lebih tinggi pula. Contohnya, perawatan turbin angin (3%) yang memiliki 

lebih banyak komponen dari pada panel surya. Perawatan turbin angin seperti 

pengecekan pada bearing-bearing turbin hingga generator, pelumasan secara 

berkala pada roda-roda gigi, dan lain-lain. Begitu pula dengan perawatan baterai, 

inverter dan BCC yang memiliki kerumitannya masing-masing 

3.5.2.4. Optimisasi Multi Obyektif 

Optimisasi pada sistem energi hibrid terbarukan termasuk dalam 

permasalahan multi obyekif dan terdapat berbagai macam metode untuk 

menyelesaikan masalah ini. Namun, diantara semua metode tersebut, skalarisasi 

linier adalah pendekatan yang paling populer karena kemudahannya. Dalam metode 

ini, permasalahan multi obyektif akan diubah menjadi permasalahan obyektif 
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tunggal dengan cara pengkombinasian menjadi fungsi linier atau diperlakukan 

sebagai constraint. Fungsi fitness dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut 

[9]: 

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝑚𝑖𝑛 {∑ 𝑤𝑖
𝑘
𝑖=1

𝑓𝑖(𝑥)

𝑓𝑖
max} , dengan  𝑤𝑖  ≥ 0  dan ∑ 𝑤𝑖 = 1𝑘

𝑖=1  (30) 

dimana x  adalah vektor dari variabel yang ditentukan, bobot (wi) berarti keutamaan 

relatif pada setiap obyektif, k ialah jumlah obyektif, f ialah fungsi obyektif dan 𝑓𝑖
max 

ialah batas atas ke-i fungsi obyektif. 

Pada sistem pembangkitan energi hibrid terbarukan LPSP dan ACS 

merupakan dua fungsi yang sama penting untuk mencari sistem yang optimum. 

Dimana sistem dapat menjamin pemasokan energi yang handal dengan biaya yang 

kompetitif. Untuk menyeimbangkan kedua fungsi obyektif di atas bobot (wi) akan 

ditentukan keduanya sebesar 0.5 [9].  

Namun terdapat sedikit modifikasi pada fungsi ACS. Fungsi keluaran dari 

ACS adalah besarnya total biaya selama waktu proyek berlangsung. Nilai ACS 

berkisar hingga ratusan juta rupiah.  Hal ini membuat rentang nilai ACS dengan 

LPSP (0 sampai 1) terlampau jauh. Oleh karena itu pada penentuan fungsi fitness 

nilai ACS diubah ke dalam biaya listrik (US$ per-kWh) dengan rentang nilai 0 

sampai 3.  

 

3.6 Metode Optimasi Sizing dengan Algoritma DE 

Algoritma DE merupakan media simulasi untuk membantu proses pencarian 

dari berbagai macam konfigurasi pada sistem pembangkit energi terbarukan 

mengacu pada teknik LPSP dan ACS. Diagram alur proses optimasi sizing 

menggunakan algoritma DE dapat di ilustrasikan sebagai berikut : 
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Gambar 3.9 Flowchart Metode Optimasi Sizing dengan Algoritma DE 
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Gambar 3.10 Flowchart Subprocess pada Mutasi 

 

 

 

Mulai

Membangkitkan Vektor Xr1 s/d Xr4

Pilih Strategi

Mutasi

Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Strategi 4

Vektor Induk X 

dan vektor X best

DE/rand/1 

 X = bm + F*(xr1 - xr2);

DE/current-to-rest/1 

X = Xold + F*(bm-Xold) + F*(xr2 – xr3);

DE/best/1 

X = xr1 + F*(xr2 – xr3)

DE/best/2

X = bm + F*(xr1 - xr2 + xr3 - xr4

Acak Indeks r1 s/d r4

Vektor X

Vektor Xold = Vektor X

Selesai

T

Y

T

Y

T

Y

T

Y



 

30 

 

 

Gambar 3.11 Flowchart Subprocess pada Rekombinasi 

 

Gambar 3.12 Flowchart Subprocess pada Pembatasan Ruang Gerak Vektor 
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Gambar 3.13 Flowchart Subprocess pada Evaluasi Sementara 

 

Gambar 3.14 Flowchart Subprocess pada Seleksi 
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Langkah pengerjaan optimasi sizing dengan algoritma DE mengacu pada 

LPSP dan ACS ialah sebagai berikut: 

1. Masukkan parameter pada DE. 

Tabel 3.4 Parameter DE 

Jumlah populasi NP 10 

Dimensi D 3 

Skala Mutasi F 0,7 

Rasio Rekombinasi CR 0,7 

Iterasi maksimal 20 

 

2. Masukkan data meteorologi (Radiasi Matahari, Keceptan Angin, Suhu 

Lingkungan). 

3. Masukkan data profil beban listrik. 

4. Masukkan karakteristik komponen (PV, turbin, angin, dll). 

5. Proses inisialisasi membangkitkan vektor X sebanyak NP-populasi 

dengan D-dimensi secara acak. Dimensi ke-1 yaitu sebagai jumlah PV 

dengan lower bound dan upper bound ,[0,30]. Dimensi ke-2 yaitu sebagai 

jumlah turbin angin dengan lower bound dan upper bound ,[0,5]. Dimensi 

ke-3 yaitu sebagai jumlah autonomous days dengan lower bound dan 

upper bound ,[0,5]. 

6. Evaluasi vektor X dengan fungsi obektif (LPSP dan ACS) untuk mencari 

nilai fungsi  fitness terendah. 

7. Hasil evaluasi vektor X dengan nilai fitness terendah akan menjadi vektor 

terbaik saat ini dan menjadi vektor induk. 

8. Mutasi vektor X atau vektor induk menjadi vektor V. Terdapat beberapa 

varian mutasi pada algoritma DE di antaranya ialah [15][17]: 

- DE/rand/1    

  V𝑖,𝑔 = 𝑋𝑟0,𝑔 + 𝐹 (𝑋𝑟1,𝑔 − 𝑋𝑟2,𝑔) 

- DE/current-to-rest/1  

  V𝑖,𝑔 = 𝑋𝑖,𝑔 + 𝐹𝑖(𝑋𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑔 − 𝑋𝑖,𝑔) + 𝐹𝑖 (𝑋𝑟1,𝑔 − 𝑋𝑟2,𝑔) 

- DE/best/1  

  V𝑖,𝑔 = 𝑋𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑔 + 𝐹 (𝑋𝑟1,𝑔 − 𝑋𝑟2,𝑔) 
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- DE/best/2 

  V𝑖,𝑔 = 𝑋𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑔 + 𝐹𝑖 (𝑋𝑟1,𝑔 − 𝑋𝑟2,𝑔 + 𝑋𝑟3,𝑔 – 𝑋𝑟4,𝑔) 

9. Rekombinasi vektor V dengan vektor X untuk membuat vektor U atau 

vektor uji atau vektor turunan. 

10. Seleksi vektor U dengan vektor X. Vektor dengan nilai fitness yang lebih 

kecil akan bertahan menjadi vektor induk selanjutnya. 

11. Mengulangi langkah ke-8 hingga ke-10 sejumlah iterasi maksimal. 

 

3.7 Langkah Pengujian 

Adapun berberapa langkah percobaan yang dilakukan dalam pengujian 

keseluruhan sistem pada penelitian tugas akhir ini, yaitu: 

1. Membuat 10 konfigurasi sistem dengan jumlah panel surya, turbin angin 

dan autonomous day yang berbeda pada setiap konfigurasi. 

2. Lakukan evaluasi pada setiap konfigurasi sistem pada langkah ke-1 di 

atas terhadap nilai LPSP. Kemudian pilih salah satu konfigurasi sistem 

dengan nilai LPSP terendah. 

3. Lakukan evaluasi pada setiap konfigurasi sistem pada langkah ke-1 di 

atas terhadap nilai ACS. Kemudian pilih salah satu konfigurasi sistem 

dengan nilai ACS terendah. 

4. Lakukan simulasi menggunakan Algoritma DE sesuai dengan yang 

tertera pada Subbab 3.6 di atas sebanyak tiga kali percobaan. Setiap 

percobaan terdapat 4 strategi mutasi. Evaluasi semua hasil percobaan. 

Nilai evaluasi ditentukan dengan cara menggabungkan nilai LPSP dan 

Biaya Listrik. Konfigurasi sistem dengan nilai evaluasi terendah akan 

menjadi konfigurasi sistem terbaik dari keseluruhan simulasi 

menggunakan Algoritma DE. 

5. Buatlah gambar  proses simulasi dari salah satu percobaan menggunakan 

Algoritma DE. 

6. Setelah mendapatkan hasil konfigurasi pada langkah kedua, ketiga dan 

keempat tulislah ketiga hasil konfigurasi-konfigurasi tersebut dalam 

bentuk tabel. 
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7. Dari ketiga konfigurasi tersebut akan dievaluasi kembali terhadap waktu 

padam dan total biaya tahunan 

8. Memilih salah satu dari ketiga konfigurasi yang telah di evaluasi ulang 

untuk dijadikan hasil akhir dalam penentuan konfigurasi yang terbaik. 

Penentuan dilakukan dengan melihat aspek teknis dan aspek ekonomi 

yang paling optimal atau paling seimbang. 

9. Konfigurasi yang terbaik akan diuji peformanya untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi daya yang dihasilkan setiap komponen (panel 

surya, turbin angin, baterai) dalam satu tahun. Serta mengetahui seberapa 

besar kontribusi biaya inisial pembangunan pada semua komponen 

pembangkitan dan kontribusi biaya tahunan. Kemudian membuat tabel 

hasil keseluruhan uji peforma yang dimiliki konfigurasi sistem tersebut. 

10. Hasil dari Algoritma DE akan dibandingkan dengan algoritma lain, yaitu 

dengan Algoritma PSO. Hasil yang menjadi tolak ukur perbandingan 

antara kedua algoritma tersebut, yaitu berupa nilai evaluasi (gabungan 

nilai LPSP dengan biaya listrik), total waktu running progam dan grafik 

konvergensinya. Algoritma yang lebih baik adalah memiliki nilai 

evaluasi lebih kecil, lebih cepat dalam waktu running serta dapat meraih 

nilai yang konvergen saat iterasi yang tidak banyak. 

  


