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ABTRAKSI 

Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa 

sehingga mendapatkan banyak sinar matahari. Hal ini dapat digunakan sebagai 

pemacu penelitian tentang pemanfaatan sel surya. Sel surya adalah alat yang 

digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik dengan pemanfaatan sinar 

matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi terbarukan yang dapat 

mengurangi penggunaan sumber energi fosil. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berapa besar 

penurunan konsumsi energi listrik dari PLN. Metode yang dilakukan adalah 

pemanfaatan sel surya sebagai pembangkit listrik terbarukan yang digunakan 

untuk menyuplai beban DC. Beban DC digunakan untuk penerangan ruangan 

tertentu. Sebagai sumber tegangan cadangan maka sel surya tersebut diparalel 

dengan Listrik PLN. Pengamatan yang dilakukan adalah pengambilan data 

penggunaan beban, durasi, serta konsumsi energi listrik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sel surya yang diparalel 

dengan Listrik PLN dapat mengurangi konsumsi energi listrik sebesar 0,51 Kwh 

per hari. Menggunakan perbandingan tersebut maka penurunan konsumsi energi 

dalam satu bulan adalah 15,3 Kwh sedangkan dalam satu tahun adalah 186,15 

Kwh. Prosentase penghematannya sebesar 18,48% dari penggunaan listrik PLN 

secara penuh. 

Kata Kunci : sel surya, konsumsi energi, beban DC. 

1. Pendahuluan 

Energi merupakan kebutuhan 

penting bagi manusia, khususnya 

energi listrik, energi listrik terus 

meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah populasi manusia 

di Indonesia. Selama ini kebutuhan 

energi masih mengandalkan minyak 

bumi sebagai penyangga utama 

kebutuhan energi. Namun pada 

kenyataannya minyak bumi semakin 

langka dan mahal harganya sehingga 

pencarian energi alternatif guna 

memenuhi kebutuhan energi listrik 

tersebut terus dikembangkan. Kepala 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi 

(SKK Migas) Rudi Rubiandini 

mengungkapkan, “stok minyak 



Indonesia saat ini terbilang dalam 

kondisi berbahaya karena hanya tersisa 

3,6 miliar barel atau hanya 12 tahun 

lagi, kalau kita tidak menemukan 

cadangan minyak baru maka ini 

bahaya, kasihan anak cucu kita 

nantinya”. Energi alternatif adalah 

solusi untuk meningkatkan peran 

energi terbarukan dalam rangka 

menjamin keamanan pasokan energi 

untuk memenuhi kebutuhan energi 

nasional yang semakin meningkat 

secara berkelanjutan. 

Indonesia merupakan negara yang 

terletak dalam jalur khatulistiwa yang 

sepanjang tahun mendapatkan cahaya 

matahari yang berlimpah. Sehingga 

pemanfaatan energi surya sebagai 

PLTS sangat diminati dan mulai 

dikembangkan diseluruh pelosok 

negeri dengan melakukan banyak 

sekali penelitian serta pengujian. Salah 

satunya adalah penelitian tentang 

hybrid system antara sel surya dengan 

listrik PLN. Hybrid System merupakan 

salah satu sistem alternatif yang dapat 

diaplikasikan pada perumahan dengan 

beban tinggi. Hybrid System 

memanfaatkan renewable energy 

sebagai sumber utama (primer) yang 

dikombinasikan dengan Listrik PLN 

sebagai sumber energi cadangan 

(sekunder). Pada Hybrid System, 

renewable energy yang digunakan 

dapat berasal dari energi matahari, 

angin, dan lain-lain yang 

dikombinasikan dengan Listrik PLN 

sehingga menjadi suatu sumber 

tegangan yang lebih efisien, efektif dan 

handal untuk dapat mensuplai 

kebutuhan energi listrik pada 

perumahan. 

Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pemanfaatan energi 

surya sebagai PLTS. Faktor-faktor 

yang mempengarui pengoptimalan 

energi surya menjadi energi listrik 

yaitu: pengaruh cuaca, kelembaban, 

temperatur, posisi sel surya serta arah 

angin yang terdapat pada permukaan 

sel surya. Apabila ada yang menutupi 

lapisan luar sel surya, maka cahaya 

yang akan diterima oleh semi 

konduktor akan berkurang dan akan 

berimbas secara langsung terhadap 

proses konversi energi. 

2. Metode Penelitian 

2.1. Jadwal Penelitian 

Penelitian dengan judul 

pemanfaatan sel surya untuk konsumen 

rumah tangga dengan beban DC secara 

paralel terhadap Listrik PLN dapat 

terselesaikan dalam jangka waktu enam 

bulan mulai dari studi literature, 

pembuatan proposal sampai analisa 

data dan pembuatan laporan. 

2.2. Tahapan Penelitian 

1. Studi literature 

Adalah kajian penulis atas 

referensi-referensi yang ada baik 

berupa buku maupun karya-karya 

ilmiah yang berhubungan dengan 

penulisan penelitian ini. 

2. Pengumpulan data sel surya 

dengan Listrik PLN meliputi : 

a. Pengumpulan data tentang 

struktur dan cara kerja sel 

surya 



b. Pengumpulan data tentang 

sistem paralel 

c. Pengumpulan data tentang 

inverter 

d. Pengumpulan data tentang 

solar charge controller 

e. Pengumpulan data tentang 

arus searah (DC) 

f. Pengumpulan data tentang 

adaptor 

3. Pemasangan alat meliputi : 

a. Memasang panel surya 

b. Memasang alat pendukung 

4. Pengujian sistem meliputi : 

a. Pengujian panel surya 

bekerja dengan optimal 

b. Pengujian dan pengukuran 

penggunaan energi harian 

5. Analisa data 

Analisa data yang dilakukan 

dari pengujian sistem 

 

2.3. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Peralatan yang digunakan untuk 

memperlancar penelitian ini 

adalah: 

a. Lux Meter 

b. Multi Meter 

c. Tool Kit 

2. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. 2 buah panel surya 100Wp 

b. Baterai 100AH, 12V 

c. Kabel 

d. Controller 

e. Lampu DC 

f. Lampu AC 

g. Fiting lampu DC 

h. Fiting lampu inverter DC to 

AC 

i. Saklar

Tabel 1. Spesifikasi Panel Surya 

Solar Panel 100Wp 

Solar Module Type SPM 100-P 

Power Tolerance ± 3% 

Maximum Power (Pmax) 100W 

Voltage at Pmax (Vmp) 17,4V 

Current at Pmax (Imp) 5,74A 

Open Circuit Voltage (Voc) 21.6V 

Short Circuit Current (Isc) 6.3A 

Maximum series Fuse 10A 



Solar Panel 100Wp 

Weight 9,0 Kg 

Size 1015*670*30mm 

Cells 36pcs Polycrystalline Silicon 

Operating Temperature -40 
0
C to +80 

0
C 

Standard Test Condition AM1.5 1KW/m
2
 25 

0
C 

Max. System Operating Voltage 715VDC 

 

2.4. Flowchart Penelitian 

Gambar 1. Flowchart Penelitian 



3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

3.1. Hasil Penelitian 

Penelitian pemanfaatan sel surya 

untuk konsumen rumah tangga dengan 

beban DC secara paralel terhadap 

Listrik PLN bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar 

pengurangan konsumsi energi Listrik 

PLN. Sistem ini dapat digunakan untuk 

berbagai beban rumah tangga. 

Penelitian ini lebih ditekankan pada 

beban DC karena tegangan keluaran 

dari sel surya adalah tegangan DC. 

Beban DC jarang sekali digunakan 

dalam rumah tangga karena listrik PLN 

merupakan tegangan AC. Untuk 

mempermudah penelitian ini maka 

digunakanlah beban DC seperti lampu 

DC. Lampu DC tersebut dapat 

dinyalakan langsung oleh tegangan 

keluaran dari sel surya tanpa harus 

dikonversi terlebih dahulu. 

Penggunaan lampu DC dalam 

penelitian ini dirasa kurang mencukupi 

untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal, maka dari itu beban 

ditambah dengan lampu AC. Lampu 

AC ini nantinya akan menggunakan 

fiting inverter. Di dalam fiting inverter 

terdapat sebuah rangkaian inverter 

yang prinsipnya adalah mengubah 

tegangan DC dari sel surya maupun 

dari baterai menjadi tegangan AC yang 

dapat digunakan untuk menyalakan 

lampu AC. 

Sistem ini terdiri dari dua buah 

panel sel surya, sebuah solar charge 

controller, dan sebuah baterai serta 

beberapa beban Lampu DC maupun 

Lampu AC. Sel surya digunakan untuk 

membangkitkan tenaga listrik. Dua 

buah sel surya ini dihubungkan secara 

paralel agar dapat menghasilkan arus 

yang besar. Sel surya ditempatkan 

diatas tandon air dengan ketingginan 

kurang lebih lima meter dari 

permukaan tanah. Hal ini dilakukan 

agar sel surya mendapatkan sinar 

matahari langsung tanpa terhalang 

pohon maupun atap rumah. 

Kontroler Pengecas Baterai 

(Charge Controller) adalah rangkaian 

elektronik yang mengatur proses 

pengisian baterai atau rangkaian baterai 

(Battery Bank). Tegangan DC yang 

dihasilkan oleh panel surya bisa 

bervariasi diatas dan dibawah 12 volt 

dengan toleransi kisaran 10%. 

Kontroler ini berfungsi sebagai alat 

pengatur tegangan baterai agar tidak 

melampaui batas toleransinya. Alat 

pengontrol ini juga mencegah 

pengaliran arus dari baterai ke panel 

surya ketika proses pengisian sedang 

tidak berlangsung (misalnya pada 

malam hari). Apabila baterai atau 

rangkaian baterai sudah penuh terisi, 

maka aliran DC dari panel surya akan 

diputuskan agar baterai itu tidak lagi 

menjalani pengisian. 

Penelitian ini dilakukan dengan 

dua tahap pengujian. Pengujian 

pertama adalah keluaran dari sel surya 

langsung dihubungkan ke beban. 

Dalam pengujiannya digunakan sebuah 

rangkaian instalasi perumahan. 

Pengujian kedua adalah keluaran dari 

sel surya di hubungkan ke solar charge 

controller. Solar charge controller 

adalah rangkaian elektronik yang 

mengatur proses pengisian baterai. Alat 

pengontrol ini juga mencegah 

pengaliran arus dari baterai ke panel 

surya ketika proses pengisian sedang 

tidak berlangsung. Apabila baterai 

sudah terisi penuh, maka aliran DC dari 

panel surya akan diputuskan agar 

baterai tidak lagi menjalani pengisian. 

Solar charge controller juga berfungsi 

http://www.invertersurabaya.com/2012/09/charge-controller-phocos-cml-jerman.html


Beban Sel surya 

untuk mendistribusikan tegangan dari 

baterai ke beban. Solar charge 

controller ini bersifat otomatis, tanpa 

harus diatur secara manual untuk 

mendistribusikan tegangan. 

1. Pengujian Pertama 

Sistem yang digunakan 

dalam pengujian pertama dapat 

dilihat dari gambar 2. 

Pengujian pertama dilakukan 

dengan cara beban disuplai 

langsung dari sel surya. 

Sehingga cuaca pada saat 

pengambilan data sangatlah 

berpengaruh terhadap daya 

yang dihasilkan. Seperti yang 

ditunjukkan  pada tabel 2. 

Pengambilan data dilakukan 

dengan cara menggunakan lux 

meter untuk mengetahui berapa 

besar intensitas cahaya yang 

mengenai sel surya. Lux meter 

dipasang sejajar dengan sel 

surya sehingga intensitas 

cahaya yang mengenai sel surya 

dan lux meter adalah sama. Lux 

meter menunjukkan nilai yang 

berbeda-beda. Ini dikarenakan 

cuaca pada saat pengambilan 

data juga berubah-ubah. Kadang 

berawan, hujan, maupun cerah. 

Ketika cuaca berawan lux meter 

akan menunjukkan nilai yang 

rendah dan sebaliknya jika saat 

cuaca cerah lux meter 

menunjukkan nilai yang tinggi. 

Pada malam hari lux meter 

menunjukkan nilai yang sangat 

rendah, ini dikarenakan sinar 

matahari sudah tidak ada lagi. 

 

 

Gambar 2. Diagram Blok Pengujian Pertama 

Tabel 2. Data Pengujian Pertama 

No. Hari,Tanggal Lux Tegangan Arus Watt 
Waktu 

Pengambilan 

1. Jum’at, 17/1/2014 16.400 19,35 0,67 13 16.30 

2. Jum’at, 17/1/2014 6.040 18,25 0,71 13 17.10 

3. Jum’at, 17/1/2014 140 10,50 0,28 3 18.00 

4. Sabtu, 18/1/2014 55.900 20,00 1,05 21 12.00 

5. Sabtu, 18/1/2014 42.800 19,60 1,07 21 13.00 

6. Sabtu, 18/1/2014 18.800 18,40 0,97 18 14.00 

7. Sabtu, 18/1/2014 22.500 19,20 0,93 18 15.00 

8. Senin, 21/1/2014 17.490 19,17 0,93 18 15.00 

9. Senin, 21/1/2014 24.900 19,44 0,92 18 15.25 

10. Senin, 21/1/2014 13.980 18,93 0,94 18 16.15 

11. Selasa, 22/1/2014 104.000 20,00 2,7 54 11.25 

 



Saat dibebani langsung 

beban yang dapat dipikul bisa 

berbeda-beda karena tegangan 

yang dihasilkan sel surya juga 

berbeda-beda. Pada saat 

tegangan tinggi dan konstan 

maka beban yang dapat dipikul 

adalah besar. Sebaliknya jika 

tegangannya rendah maka 

beban yang dapat dipikul 

sangatlah kecil. 

2. Pengujian Kedua 

Pengujian kedua dilakukan 

dengan cara menginstalasi 

beban yaitu lampu DC maupun 

lampu AC pada beberapa 

ruangan. Dengan ditambah 

komponen pendukung seperti 

baterai dan solar charge 

controller. Baterai digunakan 

sebagai penyimpan tenaga 

listrik agar dapat digunakan 

pada malam hari. Solar charge 

controller berfungsi sebagai 

pengatur distribusi daya baik 

pengisian baterai maupun untuk 

digunakan ke beban. Beban 

digunakan untuk penerangan 

ruangan sebagai pengganti 

lampu yang menggunakan 

Listrik PLN. Sistem yang 

digunakan pada pengujian 

kedua dapat dilihat pada gambar 

3. 

Penelitian ini dilakukan 

untuk menghemat penggunaan 

energi Listrik PLN. Data yang 

diperoleh ditunjukkan pada 

tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Blok Pengujian Kedua 

 

Gambar 4. Diagram Batang Pengujian Kedua 

Sel Surya 

Baterai 

 

Controller 

 
Lampu DC 

Lampu AC 



 

Tabel 3. Data Pengujian Kedua 

No. Tanggal Watt Durasi (Jam) Energi Terpakai (Kwh) 

1. 22/1/2014 - 23/1/2014 8 15 2,83 

2. 23/1/2014 - 24/1/2014 19 14 2,60 

3. 24/1/2014 - 25/1/2014 19 14 2,62 

4. 25/1/2014 - 26/1/2014 22 14 3 

5. 26/1/2014 - 27/1/2014 22 14 2,81 

6. 27/1/2014 - 28/1/2014 22 14 1,94 

7. 28/1/2014 - 29/1/2014 29 14 1,15 

8. 29/1/2014 - 30/1/2014 37,5 12,5 1,35 

9. 30/1/2014 - 31/1/2014 37,5 13 2,10 

10. 31/1/2014 - 1/2/2014 42 15,5 2,12 

 

Tabel 4. Data Sebelum Dipasang Sel Surya 

No. Tanggal Kwh 

1. 25/9/2013 - 26/9/2013 2,64 

2. 26/9/2013 - 27/9/2013 2,53 

3. 27/9/2013 - 28/9/2013 2,59 

4. 28/9/2013 - 29/9/2013 2,74 

5. 29/9/2013 - 30/9/2013 2,52 

6. 30/9/2013 - 1/10/2013 2,34 

7. 1/10/2013 - 2/10/2013 2,96 

8. 2/10/2013 - 3/10/2013 3,57 

9. 3/10/2013 - 4/10/2013 3,67 

10. 4/10/2013 - 5/10/2013 2,71 

11. 5/10/2013 - 6/10/2013 2,80 

12. 6/10/2013 - 7/10/2013 2,18 

13. 7/10/2013 - 8/10/2013 3,08 

14. 8/10/2013 - 9/10/2013 2,66 

15. 9/10/2013 - 10/10/2013 2,80 



No. Tanggal Kwh 

16. 10/10/2013 - 11/10/2013 2,72 

17. 11/10/2013 - 12/10/2013 2,49 

 

Tabel 5. Kombinasi Beban Pengujian Pertama 

No. Watt 
Lampu DC Lampu AC 

3,5 Watt 3 Watt 8 Watt 18 Watt 

1. 13 2 2 - - 

2. 13 2 2 - - 

3. 3 - 1 - - 

4. 21 2 2 1 - 

5. 21 2 2 1 - 

6. 18 1 2 1 - 

7. 18 1 2 1 - 

8. 22 - 2 2 - 

9. 30 - 2 3 - 

10. 14 - 2 1 - 

11. 54 - - - 3 

 

Pengujian kedua ini 

dilakukan untuk mencari selisih 

konsumsi energi sebelum dan 

sesudah penggunaan sel surya. 

Maka dari itu diperlukan data 

konsumsi energi pada saat 

sebelum dipasangi sel surya 

pada beban rumah tangga yang 

menggunakan Listrik PLN 

secara penuh yang ditunjukkan 

oleh tabel 4. 

 

 

 

 

 

3.2. Pembahasan 

Pada tabel 2 yang dimaksudkan 

dengan kolom watt adalah jumlah 

beban yang digunakan pada saat 

pengujian. Beban yang digunakan 

adalah lampu DC dan lampu AC. 

Kombinasi beban dalam pengujian 

tersebut dapat dilihat pada tabel 5. 

Lampu DC 3,5 watt berupa lampu 

TL dan Lampu DC 3 watt berupa 

lambu bohlam. Sedangkan Lampu AC 

yang digunakan adalah Lampu Hemat 

Energi. 

Sedangkan untuk tabel 3 

kombinasi bebannya dapat dilihat pada 

tabel 6. 



 Tabel 6. Kombinasi Beban Pengujian Kedua 

No. Watt 
Lampu DC Lampu AC 

3,5 Watt 3 Watt 8 Watt 18 Watt 13 Watt 

1. 8 - - 1 - - 

2. 19 - 1 2 - - 

3. 19 - 1 2 - - 

4. 22 - 2 2 - - 

5. 22 - 2 2 - - 

6. 22 - 2 2 - - 

7. 29 2 2 2 - - 

8. 37,5 3 2 1 - 1 

9. 37,5 3 2 1 - 1 

10. 42 2 2 2 - 1 

 

Lampu AC 13 watt adalah berupa 

lampu LED hemat energi. 

Mengacu pada tabel 3 maka 

penggunaan energi harian tergantung 

dari beban yang digunakan dalam satu 

hari. Beban, lama penggunaan, dan 

energi rata-rata dalam satu harinya 

adalah sebagai berikut: 

Rata-rata beban harian 

P harian =  

 =  

 = 25,8 Watt 

Rata-rata lama penggunaan harian 

T harian =  

 =  

 = 14 Jam 

 

 

Rata-rata energi harian 

E harian =  

 =  

 = 2,25 Kwh 

Penggunaan beban dalam satu hari 

adalah 25,8 Watt dengan lama 

penggunaan 14 Jam maka energi yang 

digunakan untuk semua kebutuhan 

beban rumah tangga adalah 2,25 Kwh. 

Menyimak tabel 4 dapat dihitung 

berapa energi harian sebelum dipasang 

sel surya yaitu sebagai berikut: 

Rata-rata energi harian 

E harian =  

 =  

 = 2,76 Kwh 

Setelah diperoleh energi harian 

dari sebelum dipasang sel surya dan 



setelah dipasang sel surya maka dapat 

dicari selisihnya yaitu sebagai berikut: 

E = Esebelum – Esesudah 

 = 2,76 – 2,25 

 = 0,51 Kwh 

Jadi penurunan konsumsi energi 

dalam satu hari adalah 0,51 Kwh. 

Untuk mencari harganya yang 

harus diketahui terlebih dahulu adalah 

harga dasar per Kwh-nya. Berdasarkan 

pembelian pulsa dengan daya 2.200 

VA. Pembelian pulsa sebesar Rp 

150.000,00 dengan pengurangan pajak 

sebesar Rp 14.129,00 mendapat 135,40 

Kwh maka harga dasarnya dapat 

diperoleh dari pembelian pulsanya 

yaitu sebagai berikut: 

Harga dasar per Kwh = 

 

 =  

 = 1003,48 

Jadi harga untuk 1 Kwh = Rp 

1.003,48.  

Harga dari selisih energi yang 

digunakan adalah: 

Harga E = E x harga dasar 

 = 0,51 x 1003,48 

 = 511,77 

Jadi dalam satu hari dengan 

menggunakan sel surya akan 

menghemat biaya sebesar Rp 511,77. 

Dalam satu bulan menggunakan 

sel surya maka akan menghemat energi 

dan biaya sebagai berikut: 

Dengan ansumsi satu bulan = 30 

hari 

 

E satu bulan = E x 30 

 = 0,51 x 30 

 = 15,3 

Harga E satu bulan = E satu 

bulan x harga dasar 

 = 15,3 x 

1003,48 

 = 15353,22 

Jadi dalam satu bulan energi yang 

dapat dihemat sebesar 15,3 Kwh 

dengan biaya Rp 15.353,22. 

Sedangkan dalam satu tahun 

menggunakan sel surya maka akan 

menghemat energi dan biaya sebagai 

berikut : 

Dengan ansumsi satu tahun = 365 

hari 

E satu tahun = E x 365 

 = 0,51 x 365 

 = 186,15 

Harga E satu tahun = E satu 

tahun x harga dasar 

 = 186,15 x 

1003,48 

 = 95266,74 

Jadi dalam satu tahun energi yang 

dapat dihemat sebesar 186,15 Kwh 

dengan biaya Rp 95.266,74. 

Prosentase penghematan dari 

penggunaan sel surya terhadap Listrik 

PLN yang dihubungkan secara paralel 

adalah sebagai berikut: 

Prosentase = 

 

 =  

 = 18,48% 



Maka besarnya prosentase 

penghematan adalah 18,48%. Hasil ini 

tidak bisa dibilang kurang atau lebih 

karena beban yang digunakan tidaklah 

besar. Hanya mencakup beban lampu 

saja. Lampu DC juga mempunyai daya 

yang kecil sehingga konsumsi 

energinya tidak sampai menghabiskan 

baterai. 

Pada waktu yang bersamaan 

dilakukan juga penelitian dengan judul 

Desain Sistem Paralel Energi Listrik 

Antara Sel Surya Dan PLN untuk 

Kebutuhan Penerangan Rumah Tangga. 

Konsep dari penelitian ini hampir 

sama, yang membedakannya adalah 

penggunaan beban. Beban yang 

digunakan adalah beban AC. Sehingga 

diperlukan alat lagi yaitu inverter untuk 

mengubah tegangan DC menjadi 

tegangan AC. Sistem ini menggunakan 

tegangan AC secara keseluruhan. 

Penurunan konsumsi energi per 

hari dengan menggunakan beban DC 

adalah 0,51 Kwh sedangkan dengan 

menggunakan beban AC adalah 0,50 

Kwh. Dalam pengujian tersebut jika 

beban yang digunakan adalah beban 

DC ketika daya baterai menipis maka 

lampu akan menjadi redup. Sedangkan 

jika beban yang digunakan adalah 

beban AC ketika daya baterai menipis 

maka inverter yang digunakan akan 

mati secara otomatis. 

4. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan 

menunjukkan bahwa pemanfaatan sel 

surya untuk kebutuhan sehari-hari 

dapat menghemat biaya dan 

penggunaan energi listrik sebesar 

18,48% dari penggunaan listrik PLN 

secara penuh. 

Dalam satu hari energi yang dapat 

dihemat sebesar 0,51 Kwh atau sebesar 

Rp 511,77. Dalam satu bulan energi 

yang dapat dihemat sebesar 15,3 Kwh 

atau sebesar Rp 15.353,22. Dalam satu 

tahun energi yang dapat dihemat 

sebesar 186,15 Kwh atau sebesar Rp 

95.266,74. 

Pada saat penelitian dan 

pembahasan pemanfaatan sel surya 

untuk konsumen rumah tangga dengan 

beban DC secara paralel terhadap 

Listrik PLN terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi intensitas cahaya 

yang mengenai sel surya. Salah satunya 

adalah faktor cuaca. Pada saat cuaca 

berawan atau hujan daya yang 

dihasilkan oleh sel surya adalah rendah. 

Sedangkan pada saat cuaca cerah daya 

yang dihasilkan adalah tinggi. 
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