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ABSTRAKSI 
 

Energi listrik merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan saat ini. PT.PLN 

sebagai penyedia energi listrik utama saat ini masih banyak menggunakan pembangkit-

pembangkit listrik konvensional dengan bahan bakar minyak bumi, gas, dan batu bara. Bahan 

bakar fosil saat ini sudah  menipis, perlu adanya sumber energi lain sebagai alternatif yang 

bersifat terbarukan, murah, ramah lingkungan serta jumlahnya yang tidak terbatas. Indonesia 

merupakan negara yang dilalui oleh jalur khatulistiwa yang hampir sepanjang tahun 

mendapatkan cahaya matahari yang melimpah, sehingga akan sangat cocok dikembangkannya 

sel surya. 

Sistem paralel energi listrik antara sel surya dan PLN untuk kebutuhan penerangan rumah 

tangga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap listrik dari PLN. Metode yang 

digunakan adalah pembuatan dua buah jalur instalasi dalam satu rumah yang bersumber dari 

sel surya dan PLN. Pemanfaatan sel surya sebagai sumber energi primer untuk penerangan 

rumah tangga akan dibantu oleh PLN apabila sel surya sudah tidak dapat mensuplai, sehingga 

akan terjadi penghematan konsumsi energi listrik dari PLN. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya sistem paralel antara sel surya dan PLN 

untuk kebutuhan penerangan rumah tangga rata-rata dapat menghemat 0.504 KWH perharinya 

dengan presentase penghematan sebesar 18%. 

. 

Kata Kunci: Solar cell, Energi Terbarukan, Sumber Energi, PLTS 

 

1. Pendahuluan 

Energi listrik adalah salah satu energi yang 

paling banyak digunakan saat ini. Pemanfaatan 

teknologi listrik semakin banyak di kalangan 

masyarakat untuk berbagai keperluan. 

Perkembangan teknologi juga sudah 

mendorong penggunaan energi listrik pada 

berbagai bidang dalam kehidupan. Masyarakat 

kerap menggunakan energi listrik ini tidak 

hanya untuk keperluan rumah tangga tetapi 

juga keperluan industri. Peningkatan 

kebutuhan listrik diperkirakan tumbuh rata – 

rata 6,5% per tahun sampai tahun 2020. 

(Moch. Muchlis, 2003). 

Kebutuhan energi semakin menjadi 

kebutuhan pokok setiap manusia. Tak dapat 

dipungkiri hingga kini permasalahan mengenai 

sumber daya energi masih terus berlangsung. 

Hal ini dipengaruhi oleh kondisi global dengan 

semakin bertambahnya penduduk dunia. 

Namun persediaan energi yang ada semakin 

berkurang. Jika tak segera ditangani, 

kemungkinan tak terhindarkan lagi adanya 

krisis energi. 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 
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peran energi terbarukan dalam rangka 

menjamin keamanan pasokan energi untuk 

memenuhi kebutuhan energi nasional yang 

semakin meningkat secara berkelanjutan. 

Energi alternatif dan yang terbarukan memiliki 

peran yang sangat penting dalam memenuhi 

kebutuhan energi. Hal ini dikarenakan 

penggunaan bahan bakar untuk pembangkit-

pembangkit listrik konvensional dalam jangka 

waktu yang panjang akan menguras sumber 

energi minyak bumi, gas, dan batu bara yang 

makin menipis dan juga dapat mengakibatkan 

pencemaran lingkungan. 

Ada beberapa jenis energi terbarukan yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik 

yaitu: 

1. Energi panas bumi 

Panas bumi adalah sumber energi panas 

yang terkandung di dalam air panas, uap air, 

dan batuan bersama mineral gas lainnya yang 

tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem 

panas bumi. Panas bumi merupakan sumber 

daya alam yang dapat diperbarui, berpotensi 

besar serta sebagai salah satu sumber energi 

pilihan dalam keanekaragaman energi. 

Pembangkit listrik tenaga panas bumi 

merupakan pembangkit listrik yang 

memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh 

perut bumi untuk menghasilkan tenaga listrik. 

Panas yang dihasilkan perut bumi ini dapat 

berupa uap air maupun air panas yang 

kemudian digunakan untuk memutar turbin 

yang dikopel langsung dengan generator untuk 

menghasilkan energi listrik. 

2. Bahan bakar hayati atau biofuel 

Biofuel adalah setiap bahan bakar baik 

padatan, cairan ataupun gas yang dihasilkan 

dari bahan-bahan organik. Biofuel dapat 

dihasilkan secara langsung dari tanaman atau 

secara tidak langsung dari limbah industry 

komersial, domestik atau pertanian. Ada tiga 

cara untuk pembuatan biofuel: pembakaran 

limbah organik kering (seperti buangan rumah 

tangga, limbah industri dan pertanian); 

fermentasi limbah basah (seperti kotoran 

hewan) tanpa oksigen untuk menghasilkan 

biogas (mengandung hingga 60 persen 

metana), atau fermentasi tebu atau jagung 

untuk menghasilkan alkohol dan ester; dan 

energi dari hutan (menghasilkan kayu dari 

tanaman yang cepat tumbuh sebagai bahan 

bakar). 

3. Tenaga Angin 

Pembangkit listrik tenaga angin adalah 

suatu pembangkit listrik yang menggunakan 

angin sebagai sumber energi untuk 

menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini 

dapat mengkonversikan energi angin menjadi 

energi listrik dengan menggunakan turbin 

angin atau kincir angin. Sistem pembangkitan 

listrik menggunakan angin sebagai sumber 

energi merupakan sistem alternatif yang sangat 

berkembang pesat, mengingat angin 

merupakan salah satu energi yang tidak 

terbatas di alam. 

4. Energi Surya 

Energi surya adalah sumber energi yang 

dapat diperbaharui (renewable energy 

resources) yang sangat potensial. Sel surya 

merupakan piranti yang dapat mengkonversi 

cahaya matahari menjadi energi listrik yang 

dapat menghasilkan daya hingga 156.486 

MW, jumlah yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan sumber energi 

terbarukan yang lainnya. 

Indonesia merupakan negara yang terletak 

dalam jalur khatulistiwa yang sepanjang tahun 

mendapatkan cahaya matahari yang berlimpah. 

Berdasarkan data penyinaran matahari yang 

dihimpun dari 18 lokasi di Indonesia, radiasi 

surya di Indonesia berturut – turut di 

klasifikasikan menjadi Kawasan Barat 

Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. 

Kawasan Barat Indonesia (KBI) memiliki 

besar penyinaran 4,5kWh/m2 per hari dengan 

variasi bulanan 10%, sedangkan Kawasan 

Timur Indonesia memiliki radiasi penyinaran 

5,1 kWh/m2 per hari dengan variasi bulanan 

90%. (Data ESDM 2010). Pemanfaatan energi 

surya sebagai PLTS sangat diminati dan mulai 

dikembangkan diseluruh pelosok negeri. 

Energi listrik yang bersumber dari energi surya 

adalah salah satu energi terbarukan yang 

digunakan secara luas. Sel Surya adalah suatu 

perangkat yang mampu mengubah energi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Padat
http://id.wikipedia.org/wiki/Cair
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Limbah
http://id.wikipedia.org/wiki/Fermentasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Metana
http://id.wikipedia.org/wiki/Tebu
http://id.wikipedia.org/wiki/Jagung
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
http://id.wikipedia.org/wiki/Ester
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cahaya matahari menjadi energi listrik dengan 

mengikuti prinsip fotovoltaik. 

2. Metode Penelitian 

2.1 Jadwal Penelitian 

Penelitian dan pembuatan laporan 

mengenai Desain Sistem Paralel Energi Listrik 

Antara Sel Surya Dan PLN untuk Kebutuhan 

Penerangan Rumah Tangga ini dapat 

diselesaikan dalam waktu 5 bulan mulai dari 

studi literatur, pembuatan proposal sampai 

analisa data dan pembuatan 

2.2 Tahap Studi Literatur 

Studi literatur adalah sebuah kajian penulis 

tentang referensi-referensi yang berkaitan 

dengan penelitian ini berupa buku, skripsi, 

jurnal publikasi, tesis dan karya-karya ilmiah 

lainya. Dalam tahap ini penulis mengkaji 

karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan 

energi terbarukan dan sel surya.  

2.3 Pengumpulan Data 

Data yang diambil dalam penelitian sistem 

paralel antara sel surya dan PLN untuk 

kebutuhan penerangan rumah tangga yaitu 

data konsumsi energi harian, beban yang 

digunakan, dan lama waktu beban dapat 

disuplai. 

2.4 Tahap Pengolahan Data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian desain sistem paralel antara sel 

surya dan PLN sebagai berikut : 

a. Mencatat konsumsi energi harian pada 

KWH meter sebelum sistem diterapkan. 

b. Pemasangan sel surya 

c. Perancangan sistem paralel antara sel surya 

dan PLN untuk kebutuhan penerangan . 

d. Mencatat konsumsi energi harian pada 

KWH meter setelah sistem diterapkan 

e. Menganalisa penghematan dengan 

menghitung beban dan lama waktu beban 

menyala yang disuplai menggunakan sel 

surya 

f. Membuat kesimpulan. 

2.5 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan untuk mendukung 

penelitian ini adalah : 

a. Perlengkapan Sel Surya 

Perlengkapan sel surya meliputi modul 

surya, inverter, solar charge controller, baterai 

yang digunakan untuk merancang sistem sel  

 
Gambar 1. Flowchart Penelitian 

surya sebagai sumber energi untuk penerangan 

rumah tangga. 

b. Alat ukur 

Alat ukur yang digunakan berupa 

multimeter, lux meter dan KWH meter yang 

terdapat pada rumah. Alat ini duganakan untuk 

memudahkan dalam pengambilan data agar 

hasil yang didapat bisa akurat. 

2.6 Flowchart Penelitian 

3. Hasil dan Pembahasan 

Sistem paralel sel surya dan PLN memiliki 

prinsip kerja, yaitu untuk sel surya dan PLN 

masing-masing memiliki jalur instalasi yang 

berbeda, sehingga ada 2 jalur instalasi dalam 1 

rumah dengan 2 sumber energi listrik yaitu sel 

surya dan PLN. Sel surya akan memasok 

beban penerangan rumah dan beban lainnya 

yang digunakan pada siang hari dan malam 

hari. Sel surya disini sendiri dimaksudkan 

untuk pemanfaatan penerangan rumah 

sehingga penerangan rumah tidak bergantung 

lagi pada PLN. PLN memasok beban yang 

tidak bisa ditangani oleh sel surya karena ada 

keterbatasan jumlah energi yang dihasilkan 

oleh sel surya. Sel surya akan mengisi baterai 

untuk cadangan dimalam hari karena pada 

malam hari, panel surya tidak mendapat sinar 
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matahari sehingga sumber energi listriknya 

menggunakan baterai. 

Penelitian awal dimulai dari pengamatan 

konsumsi energi harian pada KWH meter 

sebelum sistem paralel ini diterapkan. Untuk 

hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 1. 

Konsumsi energi harian sebelum sistem 

diterapkan yang ada pada tabel 1, dapat dicari 

rata-rata konsumsi energi hariannya. 

 

 

 

 
Penelitian selanjutnya dengan mengamati 

konsumsi energi harian pada KWH meter 

setelah sistem paralel sel surya dan PLN 

diterapkan yang dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 1. Pengamatan Konsumsi Energi Harian Pada KWH Meter Sebelum Sistem paralel 

diterapkan 

No Tanggal Konsumsi Energi Keterangan 

1 25-9-2013 - 

Sebagai awal mulai penelitian. 

Untuk referensi awal yaitu 

106,06 KWH 

2 26-9-2013 2,64KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(106,06 – 103,40) 

3 30-9-2013 10,38KWH 

Konsumsi energi selama 96jam 

(103,40 – 93,02). Dan 93,02 

akan dijadikan referensi 

selanjutnya 

4 1-10-2013 2,34KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(93,02 – 90,68) 

5 2-10-2013 2,96KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(90,68 – 87,72) 

6 3-10-2013 3,57KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(87,72 – 84,15) 

7 4-10-2013 3, 67KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(84,15 – 80,48) 

8 5-10-2013 2,71KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(80,48 – 77,77) 

9 6-10-2013 2,80KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(77,77 – 74,97) 

10 7-10-2013 2,18KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(74,97 – 71,99) 
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No Tanggal Konsumsi Energi Keterangan 

11 8-10-2013 3,08KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(71,99 – 68,91) 

12 9-10-2013 2,66KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(68,91 – 66,25) 

13 10-10-2013 2,80KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(66,25 – 63,45) 

14 11-10-2013 2,72KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(63,45 – 60,73) 

15 12-10-2013 2,49KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(60,73 – 58,24) 

Tabel 2.  Pengamatan Konsumsi Energi Harian pada KWH Meter Setelah Sistem 

Diterapkan 

No Tanggal Konsumsi Energi Keterangan 

1 2–2-2014 - 
Sebagai data awal referensi 

pada KWH meter 55,36KWH 

2 3-2-2104 2,6KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(55,36 – 52,76) 

3 4-2-2014 2,88KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(52,76 – 49,88) 

4 5-2-2014 3,08KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(49,88 – 46,80) 

5 6-2-2014 2,85KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(46,80 – 43,95) 

6 7-2-2014 3,08KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(43,95 – 40,87) 

7 8-2-2014 3,06KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(40,87 – 37,81) 

8 9-2-2014 2,9KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(37,81 – 34,91) 

9 10-2-2014 3,17KWH 
Konsumsi energi selama 24jam 

(34,91 – 31,74) 
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Dari data tabel 4.2 dapat ditentukan juga 

rata-rata konsumsi energi harian setelah sistem 

paralel sel surya dan PLN di terapkan. 

 

 

 

 
Setelah diketahui rata-rata konsumsi energi 

harian sebelum dan sesudah sistem paralel sel 

surya dan PLN diterapkan, dapat dicari juga 

tingkat pemanfaatan sistem ini. Pemanfaatan 

sel surya  untuk kebutuhan penerangan rumah 

tangga dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Pemanfaatan Sel Surya Untuk Kebutuhan Penerangan Rumah Tangga 

No Tanggal Beban Konsumsi Energi 

1 3-2-2014 Beban Lampu 119W Selama 7Jam 833 Wh 

2 4-2-2014 Beban Lampu 67W selama 10jam 670 Wh 

3 5-2-2014 
Beban Lampu 49W selama 8Jam 

30menit 
416,5 Wh 

4 6-2-2014 Beban Lampu 49W selama 9Jam 441 Wh 

5 7-2-2014 

Beban Lampu 49W selama 4jam 

30menit 

Beban Lampu 18W selama 6Jam 

Beban Lampu 49W selama 2jam 

30menit 

451 Wh 

6 8-2-2014 

Beban Lampu 39W selama 2jam 

Beban Lampu 8W selama 1jam 

Beban Lampu 26W selama 9jam 

Beban Lampu 49W Selama 2jam 

418 Wh 

7 9-2-2014 

Beban Lampu 8W selama 13jam 

30menit 

Beban Lampu 13W selama 3jam 

Beban Lampu 18W selama 11jam 

30 menit 

Beban Lampu 8W selama 2jam 

30menit 

374 Wh 

8 10-2-2014 

Beban Lampu 26W selama 13jam 

Beban lampu 13W selama 4jam 

Beban Lampu 26W selama 1jam 

30menit 

429 Wh 
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Berdasarkan data dari tabel 3, mula-mula 

dapat menghitung rata-rata konsumsi energi 

pada penggunaan sel surya. 

 

 

 

 
Presentase penghematan dari penggunaan 

sistem paralel ini sebagai berikut: 
Presentase Penghematan 

 

 
= 18% 

Apabila melihat dari pemanfaatan sel 

surya untuk penerangan maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya sistem 

paralel antara sel surya dan PLN, energi yang 

dapat dihemat rata-rata perharinya mencapai 

0,504KWh dengan presentase penghematan 

sebesar 18%. Sehingga dalam sebulannya 

KWh yang dapat dihemat dengan 

mengasumsikan sebulan = 30 hari, maka: 

 

 

 
Untuk energi terbesar yang digunakan 

pada saat menggunakan sel surya terjadi pada 

tanggal 3 Februari 2014 dengan 833Wh. Hal 

ini dikarenakan saat pengambilan data 

pertama penulis menyalakan lampu 119W 

sepanjang malam hingga baterai habis. 

Setelah 7 jam lampu padam karena baterai 

sudah kosong dan PV belum mendapatkan 

sinar matahari. Bila dilakukan perhitungan 

dengan menggunakan baterai 12V 100Ah, 

dapat dicari lama waktu untuk menyalakan 

beban 119W. 

Baterai menggunakan arus dan tegangan 

DC, sehingga : 

 

 

 
Dengan beban 119 Watt, dapat dicari lama 

waktu batrei dapat menyuplai : 

 

 

 
Dengan Beban 119 Watt seharusnya 

lampu dapat menyala sekitar 10jam akan 

tetapi dalam kenyataannya lampu hanya 

menyala selama 7jam, hal ini dikarenakan 

faktor cuaca pada siang hari kurang 

maksimal sehingga pengisian baterai tidak 

bisa sampai penuh.  

Hari kedua tanggal 4 februari 2014 dicoba 

lagi seperti hari pertama. Beban lampu 

dinyalakan sebesar 67 watt akan tetapi beban 

hanya dapat menyala selama 10 jam. Dengan 

daya yang lebih kecil dari hari pertama 

seharusnya beban dapat menyala lebih lama 

namun pada kenyataannya lama waktu 

dibandingkan hari pertama tidak jauh 

berbeda hal ini dikarenakan saat hari pertama 

baterai digunakan sampai kosong dan pada 

hari kedua cahaya matahari tidak maksimal 

sehingga baterai hanya terisi sedikit saja. Hal 

itu mengakibatkat baterai tidak dapat 

menyuplai beban dalam waktu yang lama 

dan baterai kosong sebelum PV dapat 

mencharge baterai. 

Hari ketiga tanggal 5 februari 2014 

dilakukan percobaan dengan beban lampu 49 

watt, lebih kecil dari percobaan kedua dan 

hasilnya lama waktu beban menyala hanya 

8jam 30 menit. Lama waktu lampu menyala 

lebih kecil dari hari pertama dan kedua, ini 

dikarenakan faktor cuaca pada hari itu 

mendung dan hujan sepanjang hari sehingga 

baterai pun tidak dapat di charge secara 

maksimal karena PV tidak mendapat sinar 

matahari yang cukup. 

Hari keempat tanggal 6 februari dilakukan 

percobaan yang sama dengan hari 

sebelumnya. Dikarenakan cuaca mendung 

seharian sehingga lama waktu tidak jauh 

berbeda dari hari sebelumnya. Baterai pun 

sudah habis pada malam hari. Pada hari 

kelima tanggal 7 februari dan seterusnya, 

percobaan dimulai dengan menyalakan 

lampu sesuai kebutuhan. Hal ini lebih efektif 

karena penggunaan lampu sesuai ruang yang 

dibutuhkan, hasilnya lampu dapat menyala 
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sampai pagi hari dan baterai masih terisi 

sampai PV dapat mencharge baterai. 

Pemanfaatan sel surya sebagai sumber 

penerangan pada rumah tangga, seharusnya 

dapat mengurangi konsumsi energi harian. 

Akan tetapi bila dilihat dari data perhitungan 

rata-rata sebelum dan sesudah, konsumsi 

energi harian sesudah sistem diterapkan lebih 

besar dari pada sebelum. Hal ini bukan 

berarti sistem yang dibuat tidak efektif, 

karena ada beberapa faktor yang 

menyebabkan hal itu dapat terjadi, sehingga 

pemakaian energi jauh lebih besar misal 

adanya penambahan beban lain yang 

sebelumnya tidak ada, juga adanya 

penambahan intensitas pemakaian energi 

yang berbeda dari sebelumnya. 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa 

desain sistem paralel antara sel surya dan 

PLN untuk kebutuhan penerangan rumah 

tangga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dengan adanya sistem paralel ini dapat 

membantu dalam penghematan konsumsi 

energi harian dari PLN. Dari data yang 

didapatkan rata-rata penghematan energi 

perharinya mencapai 0,504 KWH dan dalam 

sebulan penghematan energi bisa mencapai 

15,12 KWH. Presentase penghematan dalam 

penggunaan sistem paralel sebesar 18%. 

Dengan adanya penghematan energi dari 

sistem paralel sel surya dan PLN, diharapkan 

dapat meringankan biaya listrik dari PLN. 

Saat melakukan penelitian mengenai 

sistem paralel antara sel surya dan PLN, 

faktor cuaca sangat berpengaruh besar. 

Apabila cuaca cerah, daya dari fotovoltaik 

bisa maksimal sehingga dalam pengisian 

baterai pun bisa maksimal, sebaliknya bila 

cuaca berawan dan sinar matahari tidak 

maksimal akan berakibat daya dari 

fotovoltaik tidak maksimal sehingga 

pengisian baterai pun tidak sampai penuh, 

akibatnya baterai akan habis pada malam hari 

sebelum fotovoltaik dapat mengisi batrei 

kembali. 
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