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BAB IV 

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil analisa dan pembahasan tentang 

On Grid PV Solar System yang terhubung dengan beban linier. Pada tahap awal 

dilakukan dengan pengecekan tegangan minimal dan tegangan maksimal pada 

Grid Tie inverter, Photovoltaic (PV), Baterai dan komponen yang lainnya. 

Pada tahap selanjutnya adalah menganalisa data dengan beban linier yang 

menggunakan lampu pijar 100 watt sampai 400 watt, dengan sumber 

menggunakan panel surya dengan sumber arus 47 volt. Analisa dan pengukuran 

ini dilakukan didalam Laboratorium Teknik Elektro Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

 

 

4.2. Pembahasan dan Hasil Analisa Beban 100 watt 

Pada pengambilan data analisis ini dilakukan didalam Laboratorium 

Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro Universitas Katolik  

Soegijapranata Semarang. Pengambilan data analisis dilakukan pada siang hari 

agar modul panel surya terkena sinar matahari langsung. 
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Berikut ini adalah hasil dari analisa yang diperoleh dengan beban linier 

menggunakan lampu bohlam atau lampu pijar dengan tegangan 100 watt. 

 

 

Gambar 4. 1 Gelombang Sinusoidal Keluaran Arus Pada Beban 100 watt Tanpa 

Inverter 

 

 Dari gambar 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa gelombang keluaran 

sinusoidal dari beban 100 watt yang tidak menggunakan inverter tampak halus. Ini 

dikarenakan beban belum dikenai atau belum menggunakan inverter. Sehingga 

gelombang sinusnya masih bagus dan belum nampak adanya kerusakan pada 

keluaran gelombangnya. Data gambar ini diperoleh menggunakan osiloskop 4 

channel. 
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Dan dibawah ini adalah gambar 4.2 gelombang keluaran pada beban yang 

sama dan memakai inverter. 

 

 

Gambar 4. 2 Gelombang Sinusoidal Keluaran Arus Pada Beban 100 watt 

Menggunakan Inverter 

 

Dari kedua gambar tersebut terlihat memiliki perbedaan dalam gelombang 

keluarannya. Pada gambar 4.1 gelombang keluaran sinusoidal tanpa inverter 

terlihat lebih halus dibandingkan dengan gambar 4.2 yang memakai inverter. Ini 

dikarenakan sifat inverter yang menjadi pengkonversi dari tegangan DC menjadi 

tegangan AC. Hal ini yang membuat gelombang keluaran sinus menjadi sedikit 

rusak dan tidak halus berbeda dengan yang sebelumnya. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3 gelombang keluaran 

PV inverter dibawah ini. 

 

 

Gambar 4. 3 Gelombang Sinusoidal Keluaran Arus PV Inverter Satu Fasa Pada 

Beban 100 watt 

 

Dari gambar 4.3 ini adalah gelombang keluaran dari PV inverter, dari 

gambar ini sudah terlihat bahwa gelobang keluarannya kurang bagus. Ini 

dikarenakan oleh sifat inverter tadi, yang merusak gelombang keluaran. Hal ini 

dikarenakan oleh fungsi inverter itu sendiri, yang merupakan sebagai 

pengkonversi tegangan DC menjadi tegangan AC. 
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Dibawah ini dapat dilihat juga gelombang keluaran dari PLN yang belum 

menggunakan inverter. 

 

Gambar 4. 4 Gelombang Sinusoidal Keluaran Arus Pada PLN Tanpa Inverter 

 

Sama seperti gelombang keluaran dari beban yang belum memakai 

inverter diatas tadi. Gelombang sinus dari PLN yang belum masuk inverter masih 

terlihat bagus dan halus. 
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Gambar 4. 5 Gelombang Sinusoidal Keluaran Arus Pada PLN Menggunakan 

Inverter 

 

Dari gambar 4.5 adalah gelombang keluaran dari PLN yang memakai 

inverter, gelombang ini terlihat sangat rusak. Hal ini sama seperti gelombang 

keluaran pada beban yang memakai inverter pada gambar 4.2 diatas. Ini 

dikarenakan arus dari PLN yang terkonversi di dalam inverter. Sehingga 

gelombang keluaran dari PLN terlihat sangat rusak. 
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Gambar 4. 6 Gelombang Sinusoidal Keluaran Arus Inverter Satu Fasa, Grid PLN, 

dan Beban 100 watt 

 

Pada gambar 4.6 diatas adalah gelombang keluaran dari tiga tegangan 

yaitu inverter, PLN, dan beban 100 watt. Dari gambar tersebut tegangan dari 

beban sedikit lebih tinggi dari tegangan inverter. Maka artinya, tegangan yang 

dibutuhkan beban lebih besar dari tegangan masukan dari PV inverternya, untuk 

mencukupi tegangan yang dibutuhkan oleh beban, maka akan diambilkan 

tegangan dari Grid PLN. Sehingga tegangan pada beban bisa tercukupi dengan 

baik. 
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4.3. Pembahasan dan Hasil Analisa Beban 400 watt 

Pada bab ini penulis melakukan pengambilan data pada beban 400 watt 

dengan menggunakan empat buah lampu bohlam pijar yang tiap lampunya 

memiliki tegangan 100 watt. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data 

perbandingan dari beban yang sebelumnya. Ini dikarenakan untuk mengetahui 

apakah tegangan dari PV bisa mensuplai tegangan beban yang lebih besar dan 

mengambil tegangan PLN lebih sedikit. 

 

 

Gambar 4. 7 Gelombang Sinusoidal Keluaran Arus Pada Beban 400 watt Tanpa 

Inverter 

 

Dari gambar 4.7 diatas didapatkan gelombang keluaran yang halus sama 

seperti pada beban yang 100 watt digambar 4.1 ini dikarenakan beban belum 

terkena inverter. 
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Dan gambar gelombang keluaran pada beban yang menggunakan inverter, 

dapat dilihat pada gambar 4.8 dibawah ini. 

 

 

Gambar 4. 8 Gelombang Sinusoidal Keluaran Arus Pada Beban 400 watt 

Menggunakan Inverter 

 

Pada gelombang keluaran pada beban nampak tidak berbeda dengan 

gambar 4.7 ini dikarenakan beban yang lebih besar dari yang sebelumnya. 

Berbeda dengan gambar 4.2 yang memakai tegangan beban yang lebih kecil, 

sehingga perbedaan pada gambar tersebut sangat terlihat dengan jelas. 
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Gambar 4. 9 Gelombang Sinusoidal Keluaran Arus Pada Grid PLN 

 

Pada gambar diatas merupakan gelombang keluaran grid PLN dengan 

beban 400 watt. Dan gelombang keluaran pada grid PLN yang menggunakan 

inverter dapat dilihat pada gambar 4.10 dibawah ini. 

 

Gambar 4. 10 Gelombang Sinusoidal Keluaran Arus Pada Grid PLN dengan 

Inverter 
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Dari kedua gambar 4.9 dan gambar 4.10 diatas dapat dilihat perbedaannya 

yaitu tingkat kehalusan dari gelombangnya. Sama seperti dengan gambar 4.4 dan 

gambar 4.5 pada beban 100 watt, inverter masih merusak gelombang keluaran. 

Hanya saja pada beban yang 400 watt ini gelombang keluaran yang menggunakan 

inverter tampak lebih jelas dan halus dibandingkan pada beban yang 100 watt. 

 

Dan gambar gelombang sinusoidal keluaran PV inverter dapat dilihat pada 

gambar 4.11 dibawah ini. 

 

 

Gambar 4. 11 Gelombang Sinusoidal Keluaran Arus PV Inverter Satu Fasa Pada 

Beban 400 watt 

 

Gelombang keluaran pada PV inverter pada beban 400 watt ini terlihat 

seperti gelombang kotak.  
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Hal ini berbeda dengan gelombang keluaran PV inverter beban 100 watt 

pada gambar 4.3, ini dikarenakan perbedaan jumlah tegangan pada beban yang 

dipakai. Semakin besar tegangan pada beban yang dipakai maka gelombang 

keluaran pada inverter akan semakin rusak. 

 

 

Gambar 4. 12 Gelombang Sinusoidal Keluaran Arus Inverter Satu Fasa, Grid 

PLN, dan Beban 400 watt 

 

Dari gambar diatas terlihat bahwa tegangan inverter yang diambil dari PV 

terlihat lebih kecil dari tegangan beban. Dari tegangan beban 400 watt ini jika 

hanya menggunakan tegangan dari PV inverter saja belum bisa mencukupi 

tegangan yang dibutuhkan oleh beban. Maka untuk mencukupi tegangan yang 

kurang ini, diambilkan dari tegangan grid PLN untuk menutup kekurangan dari 

tegangan PV inverter agar tegangan pada beban dapat tercukupi dengan baik. 

 


