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BAB III 

ANALYSIS ON GRID PV SOLAR SYSTEM 

 

3.1. Pendahuluan 

Perkembangan energi terbarukan sekarang tidak luput dari pemanfaatan 

berbagai sumber alternatif yang ramah lingkungan seperti pembangkit listrik 

menggunakan sinar matahari atau sel surya. Dalam hal ini energi tidak akan ada 

habisnya karena memanfaatkan sinar matahari yang akan diubah menjadi tenaga 

listrik. Hal ini yang sekarang sedang dikembangkan untuk kemajuan energi 

terbarukan dan menekan penurunan global warming. 

Dalam penggunaan energi terbarukan ini masih memiliki beberapa 

kelemahan diantaranya penggunaan panel surya ini hanya bisa pada siang hari saja 

dan penyimpanan energi ini menggunakan baterai yang cukup besar dan biaya 

untuk baterai cukup mahal. 

Sistem On Grid atau Grid Tie dalam proses ini tidak diperlukan baterai 

untuk penyimpanannya, melainkan hanya menggunakan Grid Tie Inverter saja. 

Hal ini ditujukan agar penggunaan listrik dari sumber PLN bisa digantikan dengan 

sistem On Grid ini. Dan pada malam hari atau saat petang akan digantikan lagi 

dengan sumber PLN. Hal ini ditujukan agar penggunaan listrik bisa tercukupi 

dengan baik serta bisa mengontrol penggunaan bahan fosil yang tersimpan. Pada 

gambar di bawah ini adalah gambar skema rangkaian Grid Tie Inverter. 
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Gambar 3. 1 Skema Rangkaian Grid Tie Inverter 

 (https://i2.wp.com/www.builder.id/wp-content/uploads/2020/10/Sistem-PLTS-Grid-

Tie.jpg?resize=631%2C368&ssl=1)  

 

 

3.2. Analisa dan Prinsip Kerja PV On Grid  

Cara kerja dari PV On Grid ini adalah dengan pengkonversian foton 

kedalam listrik melalui panel surya, ini disebut dengan efek photovoltaic dimana 

sinar matahari yang diserap diubah menjadi energi listrik, dan energi yang 

dihasilkan adalah energi listrik yang memiliki arus DC. 

Agar bisa digunakan ke dalam listrik rumah tangga, arus DC ini harus 

diubah menjadi arus AC maka diperlukanlah Grid Tie Inverter ini. Setelah arus 

listrik DC dari panel diubah melalui Grid Tie Inverter ini menjadi arus AC, maka 

barulah bisa dialirkan kedalam listrik rumah tangga atau beban. Pada dasarnya 

arus yang dihasilkan oleh panel surya ini tidak bisa dialirkan langsung kedalam 

listrik rumah tangga. Maka diperlukan Grid Tie Inverter untuk mengkonversi arus 

DC menjadi AC terlebih dahulu. 

https://i2.wp.com/www.builder.id/wp-content/uploads/2020/10/Sistem-PLTS-Grid-Tie.jpg?resize=631%2C368&ssl=1
https://i2.wp.com/www.builder.id/wp-content/uploads/2020/10/Sistem-PLTS-Grid-Tie.jpg?resize=631%2C368&ssl=1
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Pada panel surya yang digunakan ada dua buah panel yang memiliki 

tegangan 4.7VDC. Dari tiap panel surya mengeluarkan tegangan maksimal 

sebesar 23.5VDC yang dimana tegangan ini bisa turun pada saat kondisi mendung 

atau sinar matahari terhalangi oleh awan, sehingga sinar matahari yang seharusnya 

bisa terkonversi secara maksimal menjadi berkurang dan menyebabkan tegangan 

pada panel surya juga berkurang. 

Dalam analisa ini membutuhkan dua buah panel karena untuk mencukupi 

tegangan minimum pada inverternya agar tidak terjadi kerusakan pada inverter 

yang dipakai. Tegangan minimal dan maksimal dari inverter yang dipakai ini 

adalah 22 – 60 Volt.  

 

 

3.3. Pengukuran Tegangan 

Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan (V) yang melewati sebuah 

penghantar berbanding lurus dengan arus (I). Faktor perbandingan tegangan (V) 

dibagi arus (I) disebut dengan resistansi (R) yang dinyatakan dalam satuan Ohm.  

Maka didapatkan rumus : 

 

𝑉 = 𝐼 . 𝑅    (1) 
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Dengan: 

Tegangan = V (Volt) 

Arus  = I (Ampere) 

Resistansi = R (Ohm) 

Dalam kawasan waktu atau tegangan dan arus sesaatnya dapat dituliskan dengan: 

𝑉 = 𝑉𝑚. 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡   (2) 

𝐼 = 𝐼𝑚. 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡     (3) 

Dengan hubungan 𝑉𝑚 dan 𝐼𝑚 : 

𝑉𝑚 = 𝐼𝑚. 𝑅    (4) 

Dengan: 

𝑉𝑚 = tegangan sesaat pada waktu tertentu (V) 

𝐼𝑚 = arus sesaat pada waktu tertentu (A) 

R   = hambatan (Ω) 

 

 

3.4. Aliran Daya 

Aliran daya dipengaruhi oleh pergeseran fasa, daya aktif dan daya reaktif 

dari inverter menuju grid dapat dihitung melalui persamaan sebagai berikut: 
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𝑃𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝑖𝑛.Vgrid

X
Sin∅      (1) 

Qout =
𝑉𝑖𝑛.𝑉𝑔𝑟𝑖𝑑

𝑥
𝐶𝑜𝑠∅ −

𝑉
𝑔𝑟𝑖𝑑2

𝑥
    (2) 

 

Dengan 

P = Daya aktif 

Q = Daya reaktif 

Vin = tegangan inverter 

Vgrid = tegangan grid 

X = impedansi 

Ø = perbedaan sudut fasa 

 

Besarnya daya aktif dan reaktif dari arus output, tergantung pada 

parameter tegangan, impedansi dan perbedaan sudut fasa sehingga aliran daya, 

sehingga aliran daya dapat dikontrol dengan menentukan amplitudo dari tegangan 

output. Untuk mengirim daya reaktif dari inverter menuju grid yang diperlukan 

adalah perbedaan amplitudo. Jika tegangan inverter lebih rendah dari grid dan 

fasa masih sama, maka inverter menyerap daya reaktif dari grid. Dan sebaliknya, 

apabila tegangan output inverter lebih besar dari grid, maka daya dari grid 

disuplai oleh inverter. 
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3.5. Daya Listrik 

Daya listrik didefinisikan sebagai laju energi listrik dalam aliran listrik. 

Daya nyata diukur dalam watt dan diperoleh Volt Ampere dikalikan dengan faktor 

daya dalam satu fasa. 

Maka dapat dituliskan dengan:  

 

𝑃 = 𝑉 . 𝐼 . cos 𝜑 

Dengan:  

P = Daya aktif/nyata 

V = Tegangan 

I = Arus 

Cos φ = faktor daya 

Tegangan listrik dapat diperoleh melalui PLN, baterai, ataupun panel 

surya. Semakin besar faktor daya maka semakin banyak daya tampak yang bisa 

dimanfaatkan, sebaliknya jika semakin kecil faktor daya maka akan semakin 

sedikit daya tampak yang bisa dimanfaatkan. 

 

 

3.6. Penurunan Tegangan (Voltage Drop) 
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Penurunan tegangan merupakan beda tegangan yang dihitung dari titik 

sumber sampai ke titik beban. 

R
X

Vs Vr

 

Gambar 3. 2 Voltage Drop Pada Saluran Distribusi 

Penurunan tegangan dapat dituliskan dengan: 

∆𝑉 = 𝑉𝑠 − 𝑉𝑟  (1) 

Dengan: 

∆V = Jatuh tegangan (volt) 

Vs = Tegangan kirim (volt) 

Vr = Tegangan terima (volt) 

Maka besar nilai persentase(%) dapat dihitung dengan: 

 

∆𝑉(%) =
∆𝑉

𝑉
𝑥100%  (2) 

Dimana: 

∆V(%) = Tegangan jatuh dalam (%) 
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∆V = Tegangan jatuh (V) 

V = Tegangan kerja (V) 

 Dan jatuh tegangan untuk faktor daya satu fasa adalah: 

∆𝑉1𝜙 = 𝐼. 𝑅 cos ∅ + 𝐼. 𝑋 sin 𝜙  (3) 

 

 

3.7. Rugi-rugi Daya 

Rugi-rugi daya merupakan daya yang hilang dalam penyaluran daya listik 

dari sumber daya utama ke suatu beban. Dalam setiap penyaluran daya listrik 

menuju beban pasti terdapat rugi-rugi daya yang diakibatkan oleh berbagai faktor, 

seperti jarak saluran listrik ke beban yang terlalu jauh yang akan mengakibatkan 

bertambah besarnya tahanan saluran kabel yang digunakan. 

 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠1𝜑 = I2. R    (1) 

Dimana: 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = rugi-rugi daya tiap fasa 

I = arus 

R = resistansi 
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Daya listrik yang hilang pada saat pentransmisian mengakibatkan kerugian biaya. 

Kerugian biaya yang diakibatkan karena daya yang hilang, dapat dituliskan 

dengan: 

𝐸 = 𝑃. 𝑡     (2) 

Dimana: 

E = Energi listrik 

P = Daya listrik 

t = waktu pemakaian 

  

  

3.8. Pengukuran Tegangan Pada PV 

Aliran daya pada PV dipengaruhi oleh sinar matahari yang mengenai 

modul panel surya, pengukuran atau analisis ini dilakukan pada jam 11.00 – 15.00 

WIB. Hal ini dilakukan agar mendapatkan cahaya matahari yang efisien dalam 

proses analisa. Pada jam tersebut diperoleh tegangan 23.5 Volt pada tiap modul 

panel surya, dengan menggunakan dua buah panel surya maka didapatkan 

tegangan 47 Volt, dengan tegangan minimal dan maksimal pada Grid Tie Inverter 

adalah 22 – 60V. 
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Pengukuran ini tidak menggunakan satu panel surya, karena untuk 

memasok tegangan yang lebih besar, maka penulis menggunakan dua buah panel 

guna mendapatkan gelombang keluaran yang lebih baik. 

 

 

3.9. Skema Diagram Blok PV On Grid 

Pada skema diagram PV On Grid dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3. 3 Rangkaian Skema Diagram PV On Grid 

 

Pada diagram diatas dapat dijelaskan bahwa tegangan dari PV yang 

memiliki tegangan DC dialirkan menuju inverter untuk diubah menjadi tegangan 

AC dan akan dialirkan menuju beban. Jika tegangan dari beban lebih besar dari 

PV maka tegangan yang kurang, akan disuplai dari PLN. Dan apabila beban lebih 

besar dari PLN, maka arus dari PLN akan dibantu dengan PV. 


