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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Listrik sebagai energi mempunyai peran penting dalam kehidupan 

manusia. Ketersediaan energi listrik diharapkan  mampu memenuhi jumlah dan 

kualitas yang memadai, karena mempengaruhi operasi peralatan baik disisi 

pelanggan maupun pengelola sistem kelistrikan. Namun kenyataannya, sering kali 

energi listrik yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat 

menimbulkan kerugian dan juga dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan-

peralatan listrik yang ada. Penggunaan beban-beban listrik saat ini memang dirasa 

jauh lebih banyak (komplek) dibanding dengan penggunaan beban listrik pada 

masa lampau.  

Dewasa ini sering mendengar bahwa sumber bahan bakar di muka bumi 

ini sudah mulai menipis persediaannya. Oleh karena, itu penemuan sumber daya 

alternatif baru sebagai bahan bakar sangat diperlukan. Diketahui bahwa panas 

matahari dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumberdaya alam yang masih 

sangat melimpah di muka bumi ini dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga 

baru. Oleh sebab itu, PT PLN sebagai salah satu perusahaan listrik milik Negara 

berusaha mencari dan mengkaji pemanfaatan sumber energi baru, yang sifatnya 

terbarukan, murah, ramah lingkungan serta jumlahnya tidak terbatas. Penemuan-

penemuan baru tentang sumber energi alternatif yang tidak saja efisien tetapi juga 

bernuansa ramah lingkungan, salah satu pilihannya adalah sel surya. 
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Sel surya dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik melalui panel surya. 

Panel surya merupakan suatu peralatan elektronik yang dapat mengkonversi sinar 

matahari menjadi energi listrik. Posisi geografis Indonesia yang membentang di 

daerah garis khatulistiwa sangat sesuai untuk dibangun pembangkit listrik tenaga 

surya (PLTS), dengan penerimaan sinar matahari sepanjang tahun merata dapat 

dipastikan bahwa panel surya akan bekerja secara maksimal.  

Pembangkit Listrik Tenaga Surya adalah suatu teknologi pembangkit yang 

mengkonversikan energi foton dari surya menjadi energi listrik. Konversi ini 

terjadi pada panel surya yang terdiri dari sel-sel Photovoltaik. Sel-sel ini 

merupakan lapisan-lapisan tipis dari silicon (Si) murni dan bahan semikondukator 

lainnya. PLTS memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik DC 

(direct current), yang dapat diubah menjadi listrik AC (Alternating current) 

apabila diperlukan. PLTS pada dasarnya adalah pecatu daya dan dapat dirancang 

untuk mencatu kebutuhan listrik yang kecil sampai dengan besar, baik secara 

mandiri, maupun hibrid.  

Belakangan ini penelitian yang terkait dengan pemanfaatan sinar matahari 

atau yang lebih dikenal dengan solar cell telah banyak dilakukan, dan hasil yang 

dicapai tidak begitu mengecewakan karena terbukti solar cell dapat digunakan 

sebagai tenaga alternatif pengganti bahan bakar. Searah dengan penjelasan 

tersebut, dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui hungan antara tegangan 

keluaran terhadap sel surya (lux). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian 

tentang bagaimana hubungan intensitas cahaya matahari terhadap tegangan 

keluaran sel surya pada area gedung K.H. Mas Mansyur Surakarta. 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini tidak melebar dan sesuai dengan topik yang dibahas, 

penulis memberikan batasan lingkup penelitian sebagai berikut:  

1. Panel tenaga surya yang di pakai berdaya 100 Wp, 

2. Intensitas cahaya matahari pada area gedung K.H. Mas Mansyur Surakarta 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan intensitas 

cahaya matahari terhadap tegangan keluaran sel surya pada area gedung K.H. Mas 

Mansyur Surakarta. 

 

1.5. Manfaat 

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

1. Pengaktualisasian potensi mahasiswa dalam wujud nyata. 

2.  Menyiapkan mental dan semangat bersaing dalam menghadapi era 

globalisasi dalam memanfaatkan sel surya. 

3. Mengembangkan dan menciptakan teknologi tepat guna yang bermanfaat, 

khususnya dalam pemanfaatan renewable energy dalam pembangkit listrik 
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terbaharukan dan bisa diterima di industri- indusri besar khusunya indusri 

Solar cell. 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

 

 

 


