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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Energi matahari adalah salah satu sumber energi terbarukan yang mudah 

didapatkan karena jumlahnya yang sangat melimpah. Sistem Photovoltaik (PV) 

adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk mengubah energi matahari secara 

langsung menjadi energi listrik. PV memberikan banyak keuntungan  dalam 

pengubahan energi diantaranya energi yang dihasilkan tidak memiliki polusi dan 

emisi sehingga tidak akan merusak lingkungan selain itu juga memiliki biaya 

yang murah dalam perawatan. Penggunaan PV pada negara tropis yang sepanjang 

tahun memiliki paparan sinar matahari yang cukup seperti Indonesia memiliki 

potensi yang besar dalam menghasilkan energi listrik dari matahari.  

Efisiensi konversi energi dari PV yang masih rendah yaitu kurang dari 30% 

dari jumlah energi yang diterimanya [1]. Efisiensi PV sangat dipengaruhi oleh 

intensitas radiasi matahari dan temperatur dari permukaan PV. Oleh sebab itu 

perlu ada sebuah pengaturan agar tegangan yang dihasilkan PV tetap stabil, 

walaupun intensitas radiasi matahari setiap saat berubah-ubah tergantung kondisi 

alam. Untuk itu dibuatlah Konverter DC ke DC untuk menstabilkan tegangan 

Keluaran PV Menggunakan Teknologi Buck Converter. Pada proses ini terjadi 

perubahan rasio duty cycle dari DC-DC buck konverter. DC-DC converter 

bertindak sebagai antarmuka antara sel PV dan beban untuk mentransfer daya 

maksimum dari sel PV ke beban [2]. 

Selain itu, karakteristik arus-tegangan (I-V) dan daya-tegangan (P-V) dari 

sel surya bersifat tidak linear. Pada kurva karakteristik PV terlihat bahwa 

perubahan daya tergantung dari perubahan radiasi dan suhu yang diterima oleh 

permukaan PV[4]. Secara umum, ada titik unik pada (I-V) atau (P-V), yang 

disebut Maximum Power Point (MPP) pada PV, dimana PV beroperasi dengan 

efisiensi maksimum dan menghasilkan daya output maksimumnya. Lokasi MPP 

tidak diketahui, namun bisa ditemukan, baik melalui model perhitungan 

matematis maupun dengan algoritma pencarian. Jadi, untuk mengatasi masalah 

tersebut dan mendapatkan energi listrik yang maksimal pada PV digunakan 
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metode MPPT. Pada metode MPPT yang sering digunakan Perturb and Observe 

(PnO), Incremental Conductance (IC) dan the Hill Climbing MPPT controllers. 

Metode tersebut masih ditemukan banyak kekurangan, mudah untuk menerapkan 

dan mampu melacak MPP secara efisien dalam kondisi normal. Metode tersebut 

memiliki kekurangan terkait dengan osilasi terus menerus yang terjadi di sekitar 

MPP sehingga mengakibatkan kehilangan daya selama kondisi stabil. Selain itu, 

tidak satupun dari metode ini mampu menangani masalah kondisi Shading 

parsial[3]. 

Mengatasi kelemahan tersebut, beberapa penelitian telah dilakukan 

menggunakan pendekatan kecerdasan buatan seperti Fuzzy Logic Controller 

(FLC) dan Jaringan Syaraf Tiruan (JST). Meskipun metode ini efektif dalam 

menangani karakteristik nonlinear dari kurva (I-V), metode diatas memerlukan 

perhitungan yang besar[4]. Misalnya untuk penggunaan FLC harus dengan 

penentuan fuzzification, rule base storage, mekanisme inferensi, dan operasi 

defuzzifikasi. Penggunaan JST bergantung dengan jumlah data yang digunakan 

untuk pelatihan hal ini penting pada penggunaan JST kendala Selanjutnya adalah 

kondisi operasi sistem PV sangat bervariasi.  

Untuk mengatasi permasalahan efisiensi waktu pencarian  MPP tersebut 

dapat diatasi dengan menggunakan algoritma kelelawar (Bat Algoritma). Bat 

Algoritma adalah metode berbasis kecerdasan swarm yang terinspirasi oleh 

perilaku ekolokasi kelelawar. Bat Algoritma memiliki akurasi yang tinggi dalam 

optimasi global dan bisa memberikan kinerja dinamis yang baik dan tingkat 

konvergensi yang sangat cepat dengan beralih secara otomatis antara tahap 

eksplorasi dan eksploitasi selama proses MPPT [3]. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengaplikasikan sistem MPPT dalam kondisi shading dengan 

Bat algoritma? 

2. Bagaimana cara menguji sistem MPPT dengan Bat algoritma saat kondisi 

shading dan dibandingkan tanpa MPPT ? 

3. Bagaimana memperbaiki daya keluaran PV dalam mencari titik MPP pada 

kondisi shading ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengaplikasikan pengendali Bat algoritma sebagai pencari MPPT pada 

kondisi shading. 

2. Mendapatkan hasil  perbandingan MPPT Bat algoritma dengan tanpa MPPT 

pada PV  dalam kondisi shading. 

3. Menganalisa kualitas sistem MPPT yang telah dirancang dalam mencari 

titik MPP pada kondisi shading. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih focus, maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Perancangan MPPT  pengendali Bat Algoritma dengan menggunakan  Buck 

converter 200 Watt. 

2. Analisa dan perbandingan sistem MPPT menggunakan Bat Algoritma dan 

tanpa MPPT. 

3. PV yang digunakan dalam perancangan sebanyak 2 PV yang memiliki daya 

pada setiap modul PV 100 WP. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memaksimalkan daya yang diperoleh dari penggunaan PV sebagai energi 

terbaharukan. 

2. Mengetahui kualitas dari MPPT dengan bat algoritma dalam kondisi 

shading. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan pada tugas akhir Optimasi MPPT (Maximum Power 

Point Tracker) pada Photovoltaic Dalam Kondisi Shading Parsial dengan 

Menggunakan Bat Algoritma adalah sebagai berikut :  

1. BAB I Pendahuluan 

Pada Bab I akan menjelaskan permasalah yang di hadapi, terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 
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2. BAB II Dasar Teori

Pada Bab II akan memaparkan teori yang dibutuhkan pada tugas akhir. 

3. BAB III Analisa dan Perancangan

Pada Bab III akan membahas tentang perancangan algoritma MPPT dan 

perancangan komponen pada buck konverter yang digunakan. 

4. BAB IV Pengujian Alat

Bab IV akan membahas hasil pengujian dari kerja alat yang telah si 

rancang pada Bab III. Pengujian berupa pengujian PV pada saat terkena bayangan 

sebagian dan dilihat hasil perubahan daya keluaran pada PV 

5. BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada Bab V berisikan kesimpulan yang telah didapatkan dan juga saran 

yang diberikan oleh penulis untuk penelitian yang selanjutnya. 


