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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Energi merupakan kebutuhan utama sepanjang peradaban umat manusia. 

Peningkatan kebutuhan energi dapat menjadi indikator peningkatan kemakmuran, 

namun pada saat yang sama menimbulkan masalah dalam usaha penyediaannya. 

Dengan kian menipisnya cadangan minyak bumi di Indonesia, pemanfaatan energi 

alternatif non fosil harus ditingkatkan. Ada beberapa energi alam sebagai energi 

alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman dan persediaannya tidak terbatas yang 

dikenal dengan Energi terbarukan. Diantaranya adalah energi surya, angin, 

gelombang dan perbedaan suhu air laut.  Indonesia bebagai negara tropis 

mempunyai potensi energi surya yang tinggi dengan radiasi harian rata-rata (insolasi) 

sebesar 4,5 kWh/m2/hari (Solarex, 1996). Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber energi alternatif yang murah dan tersedia sepanjang tahun.  Disamping itu, 

kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan masih 

banyaknya daerah terpencil yang belum terjangkau listrik PLN. Penerapan teknologi 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memanfaatkan potensi energi surya 

yang tersedia di lokasi-lokasi tersebut merupakan solusi yang tepat. Berbagai macam 

sistem pembangkit listrik tenaga surya, seperti pembangkit listrik hybrida yaitu 

gabungan antara sumber energi surya dengan sumber energi lainnya, yang paling 

umum adalah penggabungan energi surya dengan energi mesin diesel atau sumber 

energi mikro-hydro. Sistem tenaga surya lainnya adalah “Solar Home System” 

(SHS), yang terdiri dari panel modul surya, baterai, alat pengontrol dan lampu, 

sistem ini dipasang pada masing-masing rumah dengan modul fotovoltaik dipasang 

diatas atap rumah. Sistem ini biasanya mempunyai modul fotovoltaik dengan 

kapasitas daya 50 Wp dimana pada radiasi matahari rata-rata harian 4,5 Kwh/m2 

akan menghasilkan energi kurang lebih 125 s/d 130 watt/jam.(Mulyadi, Rahmad, 

1995) 
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 Merencanakan PLTS relatif sangat sederhana dibandingkan dengan jenis 

pembangkit listrik lain atau konvensional, namun karena teknologi ini baru 

berkembang, prosesnya terlihat rumit dan asing. Hampir semua peralatan PLTS 

terdiri dari sistem dengan perangkat elektronik, sehingga pemasangannya bersifat 

plug and operate. Dengan memahami faktor-faktor penting peralatan tersebut akan 

mempermudah dalam merencanakan suatu PLTS. Pada prinsipnya, dalam 

merencanakan suatu PLTS harus dipertimbangkan faktor-faktor antara lain: rencana 

pola operasi PLTS dan terkoneksi atau tidaknya PLTS dengan jaringan listrik di 

rencana lokasi [3]. Faktor-faktor di atas mempengaruhi pemilihan jenis dan kapasitas 

komponen utama, yaitu: modul surya (PV), inverter dan baterai [4]. Kapasitas PLTS 

dinyatakan dengan kilowatt peak (kWp). Kapasitas inverter dinyatakan dengan (kW) 

dan kapasitas baterai dinyatakan dengan amperehour (Ah) atau kWh. Tingkat 

reliabilitas yang diinginkan mempengaruhi konfigurasi, kapasitas dan jumlah 

inverter. (Sianipar, R. 2014 ) 

Energi merupakan kebutuhan utama sepanjang peradaban umat manusia. 

Peningkatan kebutuhan energi dapat menjadi indikator peningkatan kemakmuran, 

namun pada saat yang sama menimbulkan masalah dalam usaha penyediaannya. 

Dengan kian menipisnya cadangan minyak bumi di Indonesia, pemanfaatan energi 

alternatif nonfosil harus ditingkatkan. Ada beberapa energi alam sebagai energi 

alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman dan persediaannya tidak terbatas yang 

dikenal dengan Energi terbarukan, diantaranya adalah energi surya, angin, 

gelombang dan perbedaan suhu air laut.  Indonesia bebagai negara tropis 

mempunyai potensi energi surya yang tinggi dengan radiasi harian rata-rata (insolasi) 

sebesar 4,5 kWh/m2/hari (Solarex, 1996). Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber energi alternatif yang murah dan tersedia sepanjang tahun.  Disamping itu, 

kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan masih 

banyaknya daerah terpencil yang belum terjangkau listrik PLN. Penerapan teknologi 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memanfaatkan potensi energi surya 

yang tersedia di lokasi-lokasi tersebut merupakan solusi yang tepat. Berbagai macam 

sistem pembangkit listrik tenaga surya, seperti pembangkit listrik hybrida yaitu 

gabungan antara sumber energi surya dengan sumber energi lainnya, yang paling 
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umum adalah penggabungan energi surya dengan energi mesin diesel atau sumber 

energi mikro-hydro. Sistem tenaga surya lainnya adalah “Solar Home System” 

(SHS), yang terdiri dari panel modul surya, baterai, alat pengontrol dan lampu, 

sistem ini dipasang pada masing-masing rumah dengan modul fotovoltaik dipasang 

diatas atap rumah. Sistem ini biasanya mempunyai modul fotovoltaik dengan 

kapasitas daya 50 Wp dimana pada radiasi matahari rata-rata harian 4,5 Kwh/m2 

akan menghasilkan energi kurang lebih 125 s/d 130 watt/jam. (Mulyadi, Rahmad, 

1995) 

  Di dalam penelitian ini dibuat rancang bangun sebuah alat yang dapat 

menghasilkan energi listrik secara mandiri dengan memanfaatkan energi dari alam, 

seperti matahari dan angin yang nantinya bisa di gunakan masyarakat. Solar cell dan 

kincir angin dimanfaatkan sebagai penghasil sumbar energi listrik yang didapatkan 

dari matahari dan angin. 

  Energi yang dihasilkan dari solar cell dan kincir angin dioptimalkan dengan 

menghubungkan kedua sumber dengan multi input single output buck converter yang 

mengatur solar cell (transistor NPN 2N3055) dan kincir bekerja pada daya 

maksimum. Untuk itu diperlukan metode control yang mampu mengatur kerja solar 

cell (transistor NPN 2N3055) dan kincir angin sehingga bekerja pada daya yang 

optimal. 

Dalam penelitian ini dirancang sebuah pembangkit listrik terbuat dari transistor 

jengkol/NPN 2N3055 dan kincir angin, yang memiliki efisiensi tinggi dengan lokal 

konten lebih dari 40% 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam pembuatan modul skripsi ini 

adalah: 

1. Dalam pembuatan panel surya ada beberapa kendala yang ditemui salah 

satunya harga panel surya yang begitu mahal. Perlulah mencari ganti nya 

dengan transistor tipe NPN 2N3055 bisa juga disebut transistor jengkolan. 

2. Bagaimana cara pembuatan panel surya / solar cell tipe NPN 2N3055 

yang bisa menghasil kan tegangan dan dapat di aplikasi ? 
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3. Bagaimana merancang kombinasi yang optimal antara solar cell dan 

kincir angin 

1.3  Batasan Masalah 

Bedasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, maka dapat tentukan 

batasan masalah pada proposal ini: 

1. Transistor 2N3055 sebagai bahan dasar pembuatan solar cell dan kincir 

angin bagaimana mengkombinasikan 2 buah alat tersebut agar bisa 

menghasilkan tegangan listrik yang optimal. 

2. Pembuatan peralatan pembangkit listrik menggunakan transistor type 

NPN 2N3055 

3. Simulasi sistem menggunakan beban penerangan 

1.4  Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah: 

1. Pemanfaatan energi cahaya matahari dan angin sebagai sumber energi 

alternative 

2. Terciptanya produk local sebagai komponen system pembangkit solar 

cell dan kincir angin. 

3. Terciptanya system pembangkit dari transistor NPN 2N3055 dan kincir 

angin  yang optimal dan efisien. 

1.5  Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah ini adalah untuk Meminimalisir atau 

mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan sumber energi alam lainnya yang 

tidak dapat diperbaharui yang akan menyebabkan kelangkaan. Sehingga  sumber-

sumber energi terbarukan bisa dikembangkan sebagai bahan bakar alternatif untuk 

menghasilkan listrik 
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