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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Salah

satuupayadalammeningkatkanefisiensidanmenjagalingkunganadalahdenganmelak

ukankonservasienergi.Pemerintahsebagaistake

holderenergitelahmengeluarkanbeberapakeputusan di

bidangkonservasienergitentangpenghematanenergidan air.

Penggunaan energi listrik yang tidak efektif dan tidak bijak

mengakibatkandampak besar terhadap kelangkaan energi listrik dan memberikan

dampak burukterhadap lingkungan. Penggunaan energi listrik secara efektif dan

bijak akanmenciptakan kondisi ramah lingkungan. Dengan membuat suatu

bangunanmenjadi ramah lingkungan dapat mengurangi dampak dari pemanasan

global.Pemanasan global merupakan masalah yang perlu ditanggapi dengan

serius.Ketergantungan dalam pemakaian listrik yang boros dan tidak efisien akan

semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pelepasan gas

karbondioksida(CO2) sisa pembakaran yang berasal dari pembangkit listrik bahan

bakar fosil ke atmosfer.

Untuk memenuhi permintaan energi tersebut perlu dikembangkan sumber

daya energi, baik energi fosil maupun energi terbarukan. Mengingat sumber daya

energi fosil khususnya minyak bumi jumlahnya terbatas maka perlu

dikembangkan energi alternatif,

untukituperanadanyainovasisalahsatuenergialternatif yang

dapatditerapkanadalahinovasimengenaiteknologi solar cell dengansistem net

metering. Net metering adalah sistem layanan, dimana listrik dihasilkan oleh

sistem pembangkit listrik tenaga surya yang memenuhi syarat di rumah tangga

dapat dikoneksikan (dikirim) ke jaringan distribusi PT PLN (Persero), dan dapat

digunakan kembali oleh konsumen atau pengguna tersebut. Sehingga jika selisih

daya konsumsi listrik yang digunakan (konsumsi listrik PT PLN (Persero)
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dikurangi total produksi daya sistem panel surya ) ternyata lebih besar konsumsi,

maka pengguna diwajibkan membayar. Namun jika selisih lebih besar produksi

daya sistem panel surya, maka daya tersebut bisa dijual ke PT PLN (Persero) atau

ditabung untuk dapat digunakan sewaktu-waktu.

Untukitudilakukanestimasibiaya` penggunaan energy

hijaupadarumahkonsumendengan system net meteringyang memungkinkan

pelanggan atau konsumen dapat menghasilkan listrik sendiri dalam rangka untuk

mengimbangi penggunaan listrik.

1.2 Rumusan Masalah

Adapunrumusanmasalah yang terdapatdalampenelitianiniadalah

1. Merencanakanpemakaianpembangkitlistrikdaritenagasurya.

2. SuplaisumberdariPT PLN (Persero)pada konsumen rumah tangga 2200

VA.

3. Menerapkansistem net metering dapat mengimbangi penggunaan listrik

pada konsumen rumah tangga 2200 VA.

1.3 BatasanMasalah

Agar tidakmenyimpangdaripokokbahasan yang

telahditentukanmakapenulisakanmembatasimasalahsebagaiberikut :

1. Membahas

mengenaiperencanaanpembangkitlistriktenagasuryapadabebanrumahtangg

a 2200 VA.

2. Membahas sistem net metering pada konsumen rumah tangga 2200 VA

antara pembangkit listrik tenaga surya dan perusahaan listrik negara.

3. Membahasjumlahpemakaiandayasehari-hari ( Watt )

4. Membahastentanganggaranbiayapemasanganpembangkitlistriktenagasurya

yang menggunakan net metering padabebanrumahtangga 2200 VA.

1.4 Tujuan Penelitian
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Penelitianinibertujuanuntuk :

1. Merencanakanpenggunaan energy alternative

pembangkitlistriktenagasurya dengan menggunakan sistem net

meteringperusahaanlistrik Negara (PLN) untukbebanrumahtangga 2200

VA yang ekonomis agar dapatmenghemat energy listrik PLN

danjugadapatmensuplailistrikkePT PLN (Persero), sehinggabisa

meminimalisir pengeluaran biaya kebutuhan listrikkonsumenrumahtangga

2200 VA.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaatpenelitianiniantaralain :

1. Hasildaripenelitianinidapatdijadikanrekomendasi data

perencanaanPembangkitListrikTenaga Surya ( PLTS )

denganmenggunakan Net Metering Perusahaan Listrik Negara ( PLN )

untukbebanrumahtangga 2200 VA.

2. Meningkatkanpengembangan energy

terbarukandaritenagasuryadalamrangkamelaksanakankebijakanenerginasio

nal.

1.6 SistematikaPenulisan

Skripsiinidisusunberdasarkansistematikapenulisansebagaiberikut :

BAB I PENDAHULUAN
Bab iniberisikanlatarbelakang, rumusanmasalah, tujuanpenelitian,

batasanmasalah, manfaatpenelitian, dansistematikapenulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab iniberisikantentangpenelitian-penelitiansebelumnya, teori-teori yang

melandasipokokpermasalahan yang

akandibahasdiantaranyateoriPembangkitListrikTenaga Surya, prinsip

UNIVERSITAS BUNG HATTA



I-4

panel surya , net metering ,solar cell, pemakaianbebanrumahtangga. Dan

jugamenjelaskanpernyataansementaraataudugaanmenjawabpermasalahan

yang dibuktikanpadapenelitian.

BAB

III

METODE PENELITIAN
Bab inimenjelaskansecararinciperalatandanbahan-bahan yang

dibutuhkan, menjelaskantahapan-

tahapanpenelitiandalambentukflowchart, gambaransistemperencanaan

yang akanditeliti.

BAB

IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab iniberisikanrekapitulasi data-data penelitian,

perhitungandayabebanrumahtangga 2200 VA, kapasitasmodul yang

digunakan, kapasitasinveter, perhitungankabel yang

dibutuhkandanperhitungantanpamemakai net metering danmemakai net

metering sertamenghitunganggaranbiaya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab iniberisikankesimpulandarihasilanalisa data danjugaberisi saran-

saran untukpenelitianselanjutnya.
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