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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Energi matahari tidak akan ada habis dalam kehidupan, energi ini dapat 

dimanfaatkan menjadi energi terbarukan yang dapat diubah menjadi tenaga listrik. 

Sel surya merupakan sebuah alat yang mengubah sinar matahari menjadi energi 

listrik melalui efek photovoltaic [1]. Efek photovoltaic adalah konversi sinar 

matahari atau foton menjadi energi listrik melalui alat semikonduktor [2]. Sistem 

panel surya memiliki tahapan pengkonversian tegangan DC menjadi tegangan AC 

supaya bisa digunakan dalam kebutuhan listrik rumah tangga melalui inverter [3].  

Inverter merupakan alat penghasil tegangan bolak balik dengan masukan 

tegangan searah, dengan frekuensi sebesar 50Hz [4]. Inverter ini bertujuan untuk 

menggantikan peran listrik PLN saat mengalami pemadaman listrik [5]. Pada 

sistem panel surya ini sering mengalami gangguan yang disebut dengan shading 

dimana panel surya terhalangi oleh pohon atau bangunan yang lain yang 

menyebabkan panel surya tidak terkena sinar matahari [6]. Karena panel surya 

menghasilkan listrik dari intensitas cahaya, saat cahaya terhalangi, intensitas akan 

berkurang yang menyebabkan arus listrik juga berkurang [7]. Dalam kelistrikan 

terdapat beban, beban merupakan komponen elektronika yang membebani suatu 

tegangan listrik. Beban memiliki dua karakteristik yaitu, beban linier dan beban 

non linier [8]. 
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Beban non linier inilah yang akan mempengaruhi kualitas daya listrik, 

dimana gelombang keluaran arus dan tegangannya tidak sama dengan gelombang 

masukannya [9]. Dalam suatu jaringan listrik pasti terjadi suatu rugi daya, dimana 

terjadi selisih antara energi listrik yang diterima lebih kecil dibandingkan energi 

yang dikirimkan [10]. 

 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Proyek tugas akhir yang dilaksanakan membahas tentang masalah yang 

diteliti sesuai uraian di atas analisis inverter pv on grid, kemudian memahami 

prinsip kerja inverter On Grid. 

 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada laporan ini adalah pada analisis dan cara kerja 

pada inverter PV On Grid, hasil simulasi dan analisis pada laboratorium 

didapatkan hasil yang membentuk tegangan keluaran sinusoidal. 
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1.4. Tujuan dan Manfaat  

 Tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Memahami cara kerja inverter PV ON Grid untuk diimplementasikan pada 

kebutuhan sehari-hari. 

b. Mengimplementasikan pengembangan teknologi pada konversi energi 

inverter sesuai kebutuhan. 

c. Menganalisa gelombang keluaran pada jumlah beban yang berbeda. 

 

 

1.5. Metodologi Penelitian  

 Metodologi penelitian yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah 

dengan analisis, pengukuran alat, pengujian alat, analisa pengujian alat serta 

penyusunan laporan akhir. Mengenai metodologi penelitiannya dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

 

➢ Analisis 

Menganalisa alat yang akan dikerjakan. 

➢ Pengukuran Alat 

Mengukur jumlah tegangan yang dibutuhkan pada inverter PV ON Grid. 

➢ Pengujian Alat 

Langkah ini dilakukan apakah alat berjalan sesuai harapan atau tidak. 

Dengan menggunakan tegangan beban yang berbeda sebagai pembanding. 
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➢ Analisis Pengujian Alat 

Menganalisa hasil gelombang keluaran dengan osiloskop 4 channel. 

➢ Penyusunan Laporan 

Pada Laporan Tugas Akhir ini disajikan data-data dan gambar gelombang 

keluaran osiloskop 4 channel. 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Pada Laporan Tugas Akhir ini secara garis besar isi laporan ini dibagi menjadi 

beberapa bab, yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

BAB I membahas tentang latar belakang, tujuan masalah, batasan masalah dan 

gambaran umum tentang laporan. 

BAB II : DASAR TEORI 

BAB II membahas tentang kajian pustaka dan dasar teori dari penyusunan laporan 

dan penelitian tugas akhir. 

BAB III : ANALYSIS ON GRID PV SOLAR SYSTEM 

BAB III membahas mengenai Analisis Inverter On Grid PV SOLAR SYSTEM. 
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BAB IV : HASIL ANALISA DAN PENGUJIAN ALAT 

BAB IV membahas tentang hasil gelombang keluaran pada Inverter On Grid PV 

SOLAR SYSTEM yang telah dianalisa. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB V berisikan hasil kesimpulan dan saran dari laporan tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


