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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Konsumsi listrik Indonesia setiap tahunnya terus meningkat sejalan 

dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan kebutuhan 

listrik diperkirakan dapat tumbuh rata-rata 6,5% per tahun hingga tahun 2020 

(Moch. Muchlis, 2003). Komsumsi listrik Indonesia yang begitu besar akan 

menjadi suatu masalah bila dalam penyediaannya tidak sejalan dengan 

kebutuhan. Kebijakan-kebijakan yang diambil PLN (Perusahaan Listrik 

Negara) sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) penyedia energi listrik 

semakin menunjukkan bahwa PLN sudah tidak mampu lagi memenuhi 

kebutuhan listrik nasional. Apabila permasalahan penyediaan listrik tidak 

segera diatasi maka sistem perekonomian bangsa Indonesia akan tergangu. 

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah diatas telah dilakukan oleh 

pemerintah dan para peneliti. Salah satunya adalah dengan mencari energi 

alternatif. Dalam penelitian ini, sumber energi alternatif adalah cahaya 

matahari. Pemilihan sumber energi alternatif ini sangat beralasan mengingat 

suplai energi surya dari sinar matahari yang di terima oleh permukaan bumi 

mencapai mencapai 3 x 1024 joule pertahun. Jumlah energi sebesar itu setara 

dengan 10.000 kali konsumsi energi di seluruh dunia saat ini. Di Indonesia 

melimpahnya tenaga surya yang merata dan dapat ditangkap di seluruh 
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kepulauan Indonesia hampir sepanjang tahun merupakan sumber energi listrik 

yang sangat potensial. 

Energi alternatif dan yang terbarukan mempunyai peran yang sangat 

penting dalam memenuhi kebutuhan energi. Hal ini disebabkan penggunaan 

bahan bakar untuk pembangkit-pembangkit listrik konvensional dalam jangka 

waktu yang panjang akan menguras sumber minyak bumi, gas dan batu bara 

yang makin menipis dan juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. 

Salah satunya upaya yang telah dikembangkan adalah Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya (PLTS).  

PLTS atau lebih dikenal dengan sel surya (sel fotovoltaik) akan lebih 

diminati karena dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang relevan dan 

di berbagai tempat seperti perkantoran, pabrik, perumahan, dan lainnya. Di 

Indonesia yang merupakan daerah tropis mempunyai potensi energi matahari 

sangat besar dengan insolasi harian rata-rata 4,5  -  4,8  KWh/m² / hari. Akan 

tetapi energi listrik yang dihasilkan sel surya sangat dipengaruhi oleh 

intensitas cahaya matahari yang diterima oleh sistem. Untuk kekontinyuan 

ketersediaan listrik dan pemanfaatan energi listrik sel surya secara maksimal 

sangat diperlukan sistem hybrid dengan jala-jala listrik PLN. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah 

seberapa efektif sistem hibrid PLTS dengan jala-jala PLN di dalam 

pemakaian rumah tangga. 
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1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini akan dibatasi pada hal-hal berikut : 

1. Pembuatan sistem hibrid PLTS dengan jala-jala listrik PLN untuk rumah 

tangga. 

2. Analisis seberapa efektif sistem hibrid PLTS dengan jala-jala PLN di 

dalam pemakaian rumah tangga. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari sistem hibrid pada dasarnya adalah berusaha 

menggabungkan dua sumber energi (Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan 

PLN) sehingga dapat saling menutupi kelemahan masing-masing dan dapat 

dicapai keandalan supply dan efisiensi ekonomis pada instalasi rumah tangga. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penulisan tugas akhir ini antara lain adalah: 

1. Memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang energi baru dan yang 

terbarukan, dalam hal ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya. 

2. Menambah  khazanah informasi dalam disiplin ilmu teknik elektro, 

khususnya mengenai sistem pembangkitan. 

3. Menambah pengetahuan pada bidang elektro khususnya konsentrasi sistem 

tenaga listrik. 

 


