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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Renewable energy (RE) merupakan energi yang ketersediaannya tidak 

terbatas  meliputi angin, sinar matahari dan air yang pada pengembangannya dapat 

digunakan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga terbarukan. Pembangkit listrik 

ini memiliki keunggulan seperti rendah polusi, biaya operasional rendah dan 

sumberdaya yang melimpah, tetapi juga memiliki kelemahan seperti biaya  

pembangkitan yang mahal, sulitan dibangkitkan karena renewable energy resource 

(RER) yang tidak konstan. Berkat keunggulannya, maka penelitian pada bidang RE 

sangat penting untuk sumber daya energi kedepannya. 

Photovoltaic (PV) atau pembangkit listrik tenaga surya memiliki 

keunggulan seperti sumber daya cahaya matahari yang sangat melimpah dan biaya 

pemeliharaannya yang rendah, tetapi memiliki kelemahan seperti tidak konstannya 

pencahayaan (irradiation) dari matahari. Wind Power atau pembangkit listrik 

tenaga angin juga memiliki kelebihan diantaranya sumber daya angin yang 

melimpah serta ramah lingkungan. Seperti halnya PV, Wind Power  juga  memiliki 

kelemahan karena sumber daya angin yang tidak konstan. Untuk menanggulangi 

input yang tidak konstan itu, maka dapat digunakan Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikro Hidro (PLTmH) sebagai pembangkit pembantu dengan tambahan baterai 

sebagai storage. 

“Integrasi RER seperti sistem PV dengan diesel generator dalam hybrid 

power system  sudah meluas diseluruh dunia berkat aspek ekonomi dan teknisnya” 

(Ammar dkk, 2015). Banyak sekali penelitian tentang operational hybrid control 

system untuk mengoptimalkan daya yang dihasilkan. Yusof dan Ahmad (2016) 

menggunakan logika Fuzzy untuk mengoptimalkan penggunaan baterai 

berdasarkan state of charge (SOC) agar dapat mem-backup sistem ketika terjadi 

kekurangan energi pada PV dan Wind Power. Trifkovic dkk. (2012) meneliti 

tentang power management menggunakan 5 komponen inti (PV, turbin angin, 

electrolyzer, penyimpanan air dan fuel cell) dengan menggunakan model predictive 

control. Sedangkan Lopez dkk. (2011) berusaha meminimalisir biaya dengan cara 
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menambahkan baterai. Namun, beberapa peneliti itu tidak membahas tentang RER 

yang tidak konstan. 

Untuk mengatasi beberapa masalah karena tidak konstannya RER, maka 

dibutuhkan suatu metode Artificial intelegence agar dapat menganalisa dan 

memprediksi perubahan RER. Sehingga, keluaran dari pembangkit akan semakin 

efisien dan dapat meng-cover load demand. Oleh karena itu, metode Artificial 

Neural Network (ANN) sangat dibutuhkan karena metode ini dapat menganalisa 

dan memprediksi perubahan yang terjadi pada RER menggunakan pemikiran yang 

mendekati pemikiran manusia. Sehingga, masalah operational dari pembangkit–

pembangkit tersebut dapat diatasi.  

Dengan demikian, maka tujuan dari tugas akhir ini adalah mendesain power 

management hybrid system untuk PV, Wind Power, berbasis operational control 

system untuk memenuhi load demand menggunakan ANN. Harapannya, sistem ini 

dapat mengefisiensikan keluaran dari pembangkit tenaga hybrid tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

ditentukan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mendesain power management hybrid system agar dapat 

memenuhi load demand yang bervariasi. 

2. Bagaimana cara menerapkan ANN pada power management hybrid system 

untuk memenuhi load demand yang bervariasi. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai pada tugas akhir ini adalah: 

1. Mendesain power management hybrid system agar dapat memenuhi load 

demand yang bervariasi. 

2. Menerapkan ANN pada power management hybrid system untuk memenuhi 

load demand yang bervariasi. 
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1.4 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan tugas akhir ini penulis membatasi permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Simulasi menggunakan matlab 2016b. 

2. Pembangkit PLTmH diasumsikan memiliki keluaran daya yang konstan. 

3. Nilai irradiation, suhu dan  kecepatan angin bervariasi. 

4. ANN berfungsi mengatur pengaktifan dari pembangkit PV, Wind Power dan 

PLTmH. 

 


