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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG 

 Photovoltaic (PV) adalah sumber energi terbarukan yang dapat dioperasikan  

disemua tempat yang terkena sinar matahari. Penggunaaan PV sangat 

menguntungkan karena selain tidak memerlukan bahan bakar untuk 

pengoperasiannya, PV tidak menghasilkan gas rumah kaca, tidak menimbulkan 

kebisingan, tidak adanya keausan karena tidak ada komponen yang bergerak serta 

mudah dalam perawatan. Kekurangannya yaitu daya yang dihasilkan oleh sistem 

PV bersifat stochastic tergantung variasi penyinaran sinar matahari yang 

mempengaruhi suhu sel sepanjang hari. Untuk medapatkan nilai Maximum Power 

Point Tracker (MPPT) dilakukan menggunakan konverter DC-DC yang 

dioptimalkan dengan algoritma. Sampai saat ini masih dilakukan pengembangan 

pada konverter DC-DC yang digunakan pada PV agar mendapat performa yang 

lebih baik dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Ini ditandai dengan banyaknya 

peniliti yang mengangkat konverter DC-DC pada PV sebagai topik utamanya.  

 Pemilihan konverter DC-DC yang sesuai merupakan salah satu faktor 

penting karena memiliki pengaruh terhadap keseluruhan kinerja sistem PV. 

Berbagai penelitian masih membahas tentang konverter DC-DC pada PV 

diantaranya buck converter, boost, buck-boost dan single-ended primary inductor 

converter [1-3].  

Dari berbagai macam konverter yang diterapkan pada sistem PV masih 

terdapat kekurangan di antaranya pelacakan MPPT buck converter terbatas pada 

daerah di mana R> = RMPP.  Boost converter tidak mencapai nilai diatas VOC dari 

panel PV surya, dan wilayah pelacakan MPPT adalah resistansi panel di bawah atau 

sama dengan resistansi beban (R <= RMPP).  Konverter buck-boost dapat melacak 

MPP melebihi seluruh karakteristik panel PV terlepas dari tahanan beban dan 

kondisi atmosfer. Refleksi resistansi beban pada sisi masukan konverter bervariasi 

dari nol sampai tak terhingga, sehingga dari banyak penelitian konverter buck-boost 

adalah yang terbaik untuk saat ini, konverter buck-boost memungkinkan wilayah 

tak terbatas untuk MPPT [4]. Tetapi konverter buck-boost selalu menggunakan 
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filter riak pada input dan outputnya untuk pengoperasian sistem yang didambakan 

secara keseluruhan, sehingga masih diperlukan lagi konverter yang mampu 

mengatasi kekurangan tersebut. Pada penelitian [5] digunakan konverter landsman 

yang merupakan salah satu dari topologi dari konverter DC-DC buck-boost yang 

mampu mengatasi masalah yang disebutkan di atas, pada penelitian sebelumnya 

menggunakan PV dengan daya keluaran maksimum sebesar 100 watt. 

Pada penelitian ini akan merancang konverter landsman yang diaplikasikan 

pada sistem PV dengan daya keluaran maksimum sebesar 1200 watt, untuk 

pelacakan MPPT menggunakan algoritma Perturb and Observation (P&O) – 

Fuzzy. Algoritma tersebut merupakan penggabungan dari dua algoritma, P&O 

merupakan metode yang bekerja dengan memberikan gangguan tegangan atau arus 

terminal array dan kemudian daya hasil dibandingkan dengan keluaran PV [6] dan 

Logika fuzzy merupakan metode untuk memberikan sebuah input ke output dengan 

persamaan IF-THEN yang merupakan rule base dari fuzzy. Pada input dan output 

fuzzy terdapat fungsi keanggotaan [7].  

Kemudian hasil pengujian akan dibandingkan dengan sistem PV yang 

menggunakan konverter Buck-boost. Dengan perbandingan tersebut diharapkan 

dapat memperoleh konverter yang mempunyai performa paling bagus yang dapat 

diterapkan pada sistem PV.   

  

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang didapat rumuskan masalah seperti berikut : 

1. Bagaimana merancang konverter landsman untuk MPPT berbasis P&O 

- Fuzzy pada sistem PV? 

2. Bagaimana menguji konverter landsman  ? 

3. Bagaimana membandingkan performa konverter landsman dan 

konverter buck-boost dalam pelacakan MPPT berbasis P&O - Fuzzy 

pada sistem PV? 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Berikut adalah batasan masalah yang ditentukan agar pembahasan 

penelitian lebih fokus : 
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1. Sistem sebatas simulasi Matlab. 

2. Konverter yang dirancang adalah konverter landsman yang nantinya 

akan dibandingkan dengan konverter buck-boost. 

3. Pengujian dilakukan saat konverter pada mode buck. 

4. Metode yang digunakan untuk pelacakan MPPT menggunakan algoritma 

P&O -  fuzzy. 

5. Beban yang digunakan adalah resistor 7 ohm. 

6. Daya maksimum dari PV adalah 200.143 watt yang akan diubah menjadi 

1200 watt. 

 

1.4 TUJUAN 

Tujuan tugas akhir Analisa Perancangan Konverter Landsman untuk 

MPPT Berbasis Perturb and Observe (P&O) - Fuzzy pada Sistem 

Photovoltaic adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan rancangan konverter landsman 

2. Mengetahui unjuk kerja konverter landsman 

3. Mengetahui perbandingan unjuk kerja antara konverter landsman dan 

konverter buck-boost untuk pelacakan MPPT 

1.5 MANFAAT 

Manfaat dari penelitian : 

1. Adanya  unjuk kerja yang terbaik antara konverter landsman dan 

konverter buck-boost untuk pelacakan MPPT pada sistem PV 

2. Agar penelitian dapat digunakan referensi untuk penelitian selanjutnya 

1.6  SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mendapatkan arah yang tepat mengenai hal - hal yang akan dibahas 

maka dalam skripsi ini disusun sebagai berikut : 

BAB I   Pendahuluan 

Pada bab I akan menguraikan secara garis besar masalah yang di 

hadapi, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 
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Pada Bab II akan memaparkan teori yang mendasari terbentuknya 

tugas akhir ini. 

BAB III Metodelogi Penelitian 

Pada Bab III akan membahas tentang perancangan desain system 

menggunakan matlab. 

BAB IV Hasil dan Analisa Pengujian 

Bab IV akan membahas hasil dan analisa pengujian. Pengujian 

berupa pengujian sistem yang sudah dibuat pada matlab dan 

membandingkan dengan sistem lain yang dirancang. 

BAB V Penutup 

Pada bab V berisikan kesimpulan yang telah didapatkan dalam 

penelitian. 


