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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Photovoltaic (PV) ialah energy terbarukan memanfaatkan sinar matahari yang 

telah di konversikan menggunakan modul photovoltaic sehingga menghasilkan listrik. 

Dalam pengoperasiannya photovoltaic ini tergolong memiliki perawatan yang mudah 

akan tetapi memiliki polusi ketika modul PV tersebut rusah sulit untuk 

menguraikannya. PV memiliki efisiensi tergantung oleh kondisi cuaca, suhu modul PV 

serta iradiasi matahari [1]. 

Permasalahan yang ditimbulkan pada penggunaan PV adalah daya keluaran PV 

yang seringkali tidak mencapai maksimal dari daya yang sebenarnya dikeluarkan oleh 

PV terutama pada kondisi radiasi matahari yang rendah [2]. Untuk itu dibutuhkan suatu 

cara untuk menemukan dan mengoptimalkan keluaran daya dari PV, salah satunya 

dengan menerapkan system Maximum Power Point Tracking (MPPT)[3]. Dimana 

system MPPT tersebut terdiri dari converter DC-DC dan algoritma pelacakan MPPT. 

Setiap converter DC-DC dan algoritma pelacakan MPPT memiliki fungsi dan efisiensi 

yang berbeda beda. 

 Terdapat beberapa converter yang digunakan yakni BUCK, BOOST, BUCK 

BOOST, Cuk, SEPIC dan ZETA converter[4]. BUCK dan  BOOST merupakan 

converter hanya dapat menaikan ataupun menurunkan tegangan saja. BUCK BOOST 

dan Cuk converter dapat menaikan sekaligus menurunkan tegangan akan tetapi 

memiliki polaritas tegangan keluaran dan tegangan masukan berkebalikan dan SEPIC 

converter merupakan perbaikan dari Cuk converter memiliki polaritas yang sama[5]. 

ZETA converter dapat beroperasi dalam kondisi Continuous Conduction Mode (CCM) 

memberikan arus keluaran kontinu dengan riak terendah pada tegangan dan arus 

keluaran[6]. 

Karena tegangan masukan pada ZETA converter bervariasi tergantung dari  nilai 

duty cyle yang digunakan sebagai switching pada rangkaiannya, maka di butuhkan 

algoritma MPPT untuk mengontrol  duty cyle pada converter [7]. Algoritma MPPT 
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digunakan untuk menemukan titik daya maksimum keluaran PV agar tetap konstan 

.Terdapat beberapa algoritma MPPT yang digunakan diantaranya yaitu algoritma 

Peturb and Observe (P&O), Inkremental Conductance (INC), modified P&O dan 

modified INC. Maka dari itu dilakukan penelitian menganalisa perbandingan 

penggunaan algoritma Peturb and Observe (P&O), Inkremental Conductance (INC), 

modified P&O dan modified Incremental Conductance (INC) pada ZETA converter. 

1.2    RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana merancang dan menguji algoritma P&O, INC, modified P&O dan 

modified INC pada ZETA converter? 

2. Bagaimana menganalisis performa algoritma P&O, INC, modified P&O dan 

modified INC pada ZETA converter guna mengetahui algoritma yang lebih 

unggul dalam melacak titik daya pada PV? 

3. Bagaimana merancang dan menguji sistem tanpa MPPT, dengan MPPT serta 

dengan converter lain? 

1.3 BATASAN MASALAH 

Dibawah ini ialah batasan masalah yang dibuat agar penelitian ini agar dapat 

lebih akurat : 

1. Analisa sistem MPPT yang diterapkan menggunakan PV yang memiliki 5000 

Watt daya. 

2. Analisa sistem MPPT dan perancangan converter dan algoritma menggunakan 

Simulink pada software MATLAB 2016b. 

1.4 TUJUAN 

Tugas akhir ini memiliki tujuan diantara lain sebagai berikut: 

1. Merancang dan menguji algoritma P&O, INC, modified P&O dan modified 

INC pada ZETA converter. 

2. Menganalisis performa algoritma P&O, INC, modified P&O dan modified INC 

pada ZETA converter guna mengetahui algoritma yang lebih unggul dalam 

melacak titik daya pada PV 
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3. Merancang dan menguji sistem tanpa MPPT, dengan MPPT serta dengan 

converter lain. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan membeberkan manfaat antara lain : 

1. Memaksimalkan kinerja dari sistem MPPT sehingga daya yang dihasilkan PV 

menjadi maksmum. 

2. Mengetahui keefisiensian masing-masing sistem MPPT.. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan diantaranya yakni :  

1. BAB I Pendahuluan 

Bab I dijelaskan permasalahan yang akan dibahas, meliputi latar belakang, 

rumusan maslah, batasan masalah, tujuan ,manfaat dan sistematika pembahasan.  

2.  BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab II menjelaskan teori - teori yang di gunakan pada tugas akhir ini. 

3. BAB III Rancangan System 

Pada Bab III membahas tentang bentuk dari rancangan sistem MPPT yang akan 

dibuat. 

4. BAB IV Hasil dan Analysis Pengujian 

Bab IV memaparkan hasil pengujian system MPPT yang telah di rancang di 

Bab III serta perbandingan dari keseluruhan algoritma. 

5. BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab V membahas tentang ksimpulan yang dihasilkan pada bab IV serta saran 

untuk penelitian kedepannya. 

 

 

  


