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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

Zaman sekarang kebutuhan energi listrik sangat besar,untuk memenuhi 

kebutuhan industri pabrik,perkantoran,maupun masyarakat pada 

umumnya.Semakin bertambahnya kebutuhan energi listrik tersebut harus 

diimbangi dengan penambahan sumber-sumber energi listrik baru dan 

murah.Karena sebagian besar energi listrik yang kita gunakan sekarang berasal 

dari fosil.Sehingga bahan bakar dari fosil menjadi langka. 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang mana bisa mendapatkan 

sinar matahari sepanjang tahun.Sangat disayangkan jika energi dari panas 

matahari tidak di manfaatkan untuk memenuhi kebetuhan energi yang semakin 

meningkat .Energi dari panas matahari tersebut selain bisa didapatkan secara 

gratis sepanjang tahun dan tersedia dalam jumlah yang banyak,energi dari panas 

matahari juga ramah terhadap lingkungan. 

Untuk mendapatkan energi listrik dari panas matahari di butuhkan 

perangkat yang bisa mengubah energi dari panas matahari menjadi energi 

listrik.Komponen tersebut adalah solar cell atau biasa di sebut dengan sel 

surya.Sel komponen ini adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk 

mengubah cahaya matahari menjadi listrik.Akan tetapi solar cell memiliki 

kelemahan yaitu energi yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya 

matahari yang di terima sehinggga tidak bisa dijadikan sebagai sumber utama 

energi listrik.Untuk memanfaatkan solar cell secara maksimal di perlukan adanya 

sumber enegi utama yang dapat mengatasi kekurangan energi ketika solar cell 

belum bisa bekerja secara maksimal akibat kurangnya energi dari panas matahari 

yang diterima. 

Energi output pada panel surya sangat bervariasi tergantung pencahayaan 

matahari.Tapi karena kondisi alam yang berubah-ubah maka timbul permasalahan 

kualitas daya pada panel surya.Apalagi ketika memakai inverter sinkron seperti 

GTI (Grid Tie Inverter) yang harus dihubungkan pada jala-jala PLN,dimana jika 
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tidak terdapat sumber AC dari PLN,GTI tidak dapat dinyalakan.Maka ini dapat 

diselesaikan dengan membuat sistem pembangkit lainnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimana merancang dan membuat sebuah sistem kontrol daya GTI

2. Bagaimana menerapkan sistem kontrol daya tersebut sebagai masukan

pada GTI secara nyata.

3. Bagaimana menguji sistem kontrol daya secara nyata.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan penelitiannya adalah :

1. Merancang dan membuat sebuah sistem kontrol daya Pada GTI.

2. Menerapkan sistem kontrol daya tersebut sebagai masukan pada GTI

secara nyata.

3. Mengetahui unjuk kerja sistem kontrol daya.

1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalahnya adalah : 

1. Pada tugas akhir ini yang akan dibahas adalah merancang dan membuat

sistem kontrol daya masukan pada GTI .

2. Beban maksimal yang digunakan adalah 17 Watt.

3. Hardware yang dipakai untuk mendesain sistem pengontrolan beban

adalah arduino uno sebagai pengendali sensor dan modul relay.

4. Sensor yang digunakan adalah sensor arus dan sensor tegangan.


