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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pembangkit Listrik 

Pembangkit listrik merupakan suatu alat yang digunakan untuk merubah 

energi tertentu menjadi energi listrik lewat beberapa perubahan energi. Sehingga, 

energi listrik tersebut dapat digunakan untuk mengaktifkan beban seperti lampu, 

motor dan lain-lain. Dalam tugas akhir ini terdapat 3 pembangkit yaitu Photovoltaic 

(PV), Wind Power (angin) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTmH). 

2.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLT Hybrid) 

Pembangkit Listrik Tenaga hybrid atau terbarukan adalah pembangkit listrik 

yang menggabungkan pembangkit konvensional (unrenewable) dengan 

pembangkit yang menggunakan tenaga energi terbarukan (renewable) seperti 

cahaya matahari, angin dan air. PLT Hybrid merupakan salah satu terobosan 

pembangkit yang dapat diaplikasikan pada daerah yang susah dijangkau oleh 

jaringan pembangkit listrik negara. Pembangkit listrik ini memanfaatkan renewable 

energi resource (RER) sebagai sumber utama yang dikombinasikan dengan 

pembangkit litrik tenaga konvensional atau diesel generator sebagai sumber energi 

sekunder.  

Gambar 2.1 Gambaran umum sistem pembangkit listrik tenaga hybrid 
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PLT Hybrid merupakan pembangkit yang memiliki banyak keunggulan, 

keunggulan utamanya ialah sumber energi dari pembangkit tersebut tidak akan ada 

habisnya karena bersifat renewable atau dapat diperbaharui. Sehingga, bisa dibilang 

bahan bakarnya adalah gratis karena berasal dari alam. PLT Hybrid merupakan 

pembangkit yang biaya perawatannya bisa dibilang murah ketimbang pembangkit 

listrik konvensional. Selain itu, PLT Hybrid juga dapat menggurangi tingkat polusi 

yang dihasilkan oleh pembangkit konvensional. 

 

2.1.2 Photovoltaic (PV) 

Photovoltaic atau PV merupakan salah satu PLT Hybrid yang berfungsi 

menggubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Pada energi cahaya 

matahari terdapat foton-foton yang memiliki tingkat energi yang berbeda yang 

menyebabkan perbedaan pada panjang gelombang spektrum cahaya. Ketika foton 

mengenai permukaan PV, foton tersebut dapat dipantulkan atau diserap oleh PV. 

Foton yang diserap inilah yang akan menghasilkan energi listrik. 

Modul PV memiliki karakteristik tehadap suhu dan level radiasi cahaya 

matahari. Karakteristik modul PV dapat diketahui dari arus terhadap tegangan (I-

V) dan daya terhadap tegangan (P-V). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Grafik V-I dan P-V 
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Rangkaian ekuivalen pada modul PV adalah: 

 

 

Gambar.2.3 Rangkaian ekuivalen PV 

 

2.1.3 Wind Power 

Wind power atau pembangkit listrik tenaga angin adalah salah satu PLT 

Hybrid yang berfungsi mengubah energi angin menjadi energi listrik dengan 

menggunakan kincir dan generator listrik. Pembangkit ini merupakan salah satu 

alternatif karena memiliki sumber energi yang bersifat renewable. 

. 

Gambar 2.4 Gambaran komponen Wind Power 

 

2.1.4 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTmH) 

PLTmH adalah salah satu PLT Hybrid yang memanfaatkan energi potensial 

dari air. Sebenarnya pembangkit ini memiliki kesamaan dengan pembangkit litrik 

tenaga air, perbedaannya hanya terdapat pada daya maksimum yang dihasilkan. 

PLTmH memiliki daya maksimum sebesar 200 KW, sedangkan PLTA memiliki 

daya diatas 200KW. PLTmh memanfaatkan energi dari air terjun maupun saluran 
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irigasi seperti sungai dengan cara memanfaatkan tinggi jatuhan air (head) dan 

jumlah debit air sebagai penggerak turbin. Semakin tinggi head maka semakin 

besar pula energi listrik yang dapat dihasilkan. Pembangkit ini memiliki 3 

komponen utama yaitu sumber energi (air), turbin dan generator. Adapun 

keuntungan menggunakan PLTmH adalah sebagai berikut : 

1. PLTmH lebih murah dibanding pembangkit listrik konvensional karena 

menggunakan energi alam (air). 

2. Konstruksi sederhana dan dapat beroperasi di daerah terpencil. 

3. Tidak adanya polusi. 

4. Lokasi pembangkit dapat digunakan sebagai sarana wisata dan edukasi. 

 

2.2 Baterai 

Baterai memiliki fungsi untuk menyimpan energi listrik. Besarnya 

kemampuan menyimpan arus listrik diukur dalam satuan Watt jam (Watt hour/Wh). 

Besarnya kemampuan menyimpan arus listrik ditentukan dari berapa besar 

kebutuhan daya listrik yang diinginkan. 

 

Baterai merupakan komponen penting pada PLT Hybrid. Baterai berfungsi 

menyimpan energi listrik berlebih pada suatu pembangkit dan mengeluarkannya 

untuk disalurkan ke beban apabila dibutuhkan. Baterai memiliki banyak tipe, 

namun pada dasarnya baterai dapat digolongkan menjadi 2 tipe, yaitu : 

1. Baterai primer 

Baterai primer atau baterai sekali pakai yang apabila sudah digunakan  

baterai tersebut tidak dapat diisi ulang (non rechargeable) sehingga harus 

dibuang. Beberapa jenis baterai primer adalah sebagai berikut : 

a. Heavy duty atau carbon zinc (Zn-MnO2), merupakan baterai primer 

paling murah dan banyak digunakan perangkat elektronik seperti 

remote tv. 

b. Alkaline atau zinc alkaline magnesedioxide, merupakan baterai yang 

memiliki daya dan ketahanan lebih bagus daripada baterai heavy 

duty 
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2. Baterai sekunder 

Baterai sekunder merupakan baterai yang dapat diisi (rechargeable) apabila 

dayanya sudah habis. Baterai sekunder dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu 

baterai kering dan baterai basah. Baterai kering biasa digunakan pada 

komponen elektronik kecil seperti HP dan mainan, sedangkan baterai basah 

biasa digunakan pada sistem kelistrikan mobil, maupun pembangkit listrik.  

Beberapa hal yang perlu diperhitungkan apabila ingin memilih baterai, yaitu : 

1. Kapasitas 

Satuan kapasitas baterai adalah Ampere hour (Ah) , informasi kapasitas 

baterai selalu tertera pada labelnya 

2. Efisiensi Ah 

Biasanya baterai memiliki efisiensi Ah sebesar 90% 

3. Efisiensi Wh 

Merupakan perbandingan antara energi yang ada dengan energi yang dapat 

dikeluarkan. Efisiensi Wh selalu lebih rendah daripada efisiensi Ah, 

biasanya sekitar 80% 

 

2.3 Buck Converter 

Buck Converter adalah salah satu topologi DC – DC converter yang sering 

digunakan pada dunia industri. Nilai tegangan yang masuk ke converter akan lebih 

besar dari nilai keluarannya ini dikarenakan fungsi dari buck converter adalah 

menurunkan tegangan masukkan. Rangkain buck converter terdiri dari tegangan 

masukkan sumber DC (Vs), saklar kontrol (S), dioda (D), Induktor (L), kapasitor 

(C), dan beban resistansi (R). Bisa dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 2.5 Buck Converter 
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2.4 Artificial Neural Network (ANN) 

Artificial neural network (ANN) atau lebih kita kenal jaringan saraf tiruan, 

merupakan metode matematis yang sistem kerjanya meniru tingkah laku saraf yang 

terdapat pada otak manusia. Pada saraf manusia, setiap sel saraf memiliki 1 inti. Inti 

sel ini bertugas memmroses sinyal informasi. Selanjutnya infomasi tersebut akan 

diterima dendrit . informasi ini akan menjadi masukan bagi neuron lain, informasi 

yang dikirim antar neuron berupa rangsangan yang dilewatkan melalui dendrit. 

Informasi ini diterima dan dijumlahkan oleh dendrit lalu dikirim melalui axon untuk 

diteruskan ke dendrit akhir. Informasi ini akan diterima oleh neuron lain dengan 

syarat apabila telah memenuhi batasan tertentu. Batas tertentu ini biasa dikenal 

dengan nama nilai ambang batas (threshold). 

 

 

Gambar 2.6 Susunan syaraf Otak 

 ANN memiliki struktur seperti gambar 2.7, pada gambar tersebut memiliki 

sistem kerja yang sama dengan neuron. Sinyal masukan a dikalikan dengan setiap 

penimbang yang bersesuaian W. setelah itu, terdapat proses penjumlahan dari 

seluruh hasil perkalian tersebut dan hasilnya akan dimasukkan kedalam fungsi 

pengaktifan untuk mendapatkan tingkat derajat simyal keluaran F (a,w). Walaupun  
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masih jauh dari sempurna, namun kinerja dari tiruan neuron ini identik dengan 

kinerja dari sel biologi yang kita kenal saat ini 

 

Gambar 2.7 Model Tiruan Sebuah Neuron 

Dimana : aj = Nilai aktivasi dari unit j 

  Wj,I = Bobot dari unit j ke unit i 

  Ini = Penjumlahan bobot dan masukan ke unit i 

  g = Fungsi aktivasi 

  ai = Nilai aktivasi dari unit i 

Misal apabila ada n buah sinyal, n buah penimbang  dan funsi keluaran neuron 

adalah sebagai berikut : 

Kumpulan dari neuron akan dibentuk menjadi sebuah jaringan yang akan berfungsi 

sebagai alat penghitung. Jumlah neuron dan struktur setiap jaringan akan berbeda 

apabila memiliki permasalahan yang berbeda. 
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Backpropagation merupakan salah satu metode pelatihan dari ANN. 

Backpropagation menggunakan arsitektur multilayer dengan metode pelatihan 

terawasi. Metode Backpropagation ini dikembangkan oleh Rumelhart Hinton dan 

Williams sekitar tahun 1986. Menurut teori Backpropagation, metode ini secara 

efektif bisa menentukan pendekatan yang paling baik dari data yang dimasukkan.  

Backpropagation menerapkan metode gradient descent untuk meminimalkan error 

kuadrat total dari keluaran yang dihitung oleh jaringan. Backpropagation melatih 

jaringan untuk memperoleh keseimbangan antara “kemampuan jaringan” untuk 

mengenali pola yang digunakan selama pelatihan dan “kemampuan jaringan” 

merespon secara benar terhadap pola masukan yang serupa (tapi tidak sama) dengan 

pola pelatihan. 

 

Gambar 2.8 Susunan saraf ANN Back Propagation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


