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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 

Singkatan Keterangan 
PLN Perusahaan Listrik Negara 
HOMER Hybrid Optimization of Multiple Energy Resources 
BMKG Badan Meteorologi, klimatologi dan Geofisika 
PV Photovoltaic 
NASA National Aeronautics and Space Administration 
kWh KiloWatt hours 
m2 Meter persegi 
PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
m/s Meter/sekon 
Kg kilogram 
m3 Meter kubik 
m Meter 
HAWT Horizontal Axis Wind Turbine 
VAWT Vertical Axis Wind Turbine 
DC Direct Current 
AC Alternating current 
Ah Ampere hour 
Wh Watt hour 
v Volt 
NPC Net Present Cost 
O&M Operating and Maintenance 
COE Cost of Energy 
GPS Global Position System 
LCD Liquid Crystal Display 
kW kilowatt 
W Watt 
Rp Rupiah 
  

  



iv 
 

ABSTRAK 

Dalam melakukan aktifitas belajar mengajar di Fakultas Teknologi Industri 
memerlukan energi listrik. Energi listrik yang digunakan merupakan suplai dari PLN yang 
berasal dari bahan bakar fosil. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar 
fosil maka dibutuhkan pemanfaatan pembangkit listrik yang menggunakan energi 
alternatif. Namun dalam memanfaatkan energi alternatif dibutuhkan data potensi energi 
alternatif yaitu energi angin dan energi surya serta komponen apa saja yang sesuai untuk 
melayani beban yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan  sistem 
pembangkit listrik tenaga angin dan surya yang paling efisien untuk melayani beban di 
Fakultas Teknologi Industri. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak HOMER untuk 
menentukan sistem pembangkit yang paling optimal. Parameter yang digunakan untuk 
penilaian adalah nilai ekonomis pembangkit yaitu net present cost (NPC) dan cost of energy 
serta juga melakuan perhitungan terhadap produksi energi dan penggunaan energi. Untuk 
melakukan perhitungan terhadap parameter maka akan dibuat 2 skenario sistem 
pembangkit. Pada skenario 1 sistem yang digunakan hanya berasal dari grid sedangkan 
pada skenario 2 menggunakan komponen grid, turbin angin dan panel surya. Hasil dari 
penelitian ini adalah sistem pembangkit listrik hibrid tenaga angin dan surya mampu 
menghasilkan daya sebesar 39.099 kWh / tahun dan memiliki persentase penggunaan 
energi terbarukan sebesar 71 %. Dari sisi ekonomis skenario 2 memiliki nilai ekonomis 
yang tinggi sebesar Rp 1.137.367.996,00 sedangkan skenario 1 hanya sebesar Rp 
750.060.108,00. Namun, nilai COE skenario 2 lebih murah yaitu Rp 836,34 sedangkan 
skenario 1 sebesar Rp 900,00 

Kata kunci : Renewable Energy, sel surya, turbin angin, HOMER 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang keberadaannya sangat penting 

bagi kehidupan umat manusia. Dalam proses pembangkitan sumber energi listrik, manusia 

masih sangat bergantung kepada ketersediaan sumber daya alam fosil berupa batubara dan 

minyak bumi. Ketergantungan ini akan menjadi salah satu penyebab krisis energi dimasa 

mendatang, karena butuh waktu ribuan hingga jutaan tahun untuk menghasilkan batubara 

dan minyak bumi ini. Hal ini membuat manusia untuk mencari jalan alternatif untuk 

mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil berupa batubara dan minyak bumi. 

Salah satunya dengan memanfaatkan energi alternatif. Energi alternatif ini selain berguna 

untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil juga dapat 

mengurangi dampak buruk penggunaan bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi. 

Teknologi untuk memanfaatkan energi alternatif sendiri juga telah semakin berkembang 

sangat pesat. Oleh karena itu, energi alternatif atau energi terbarukan telah mulai 

digunakan. Beberapa teknologi telah diterapkan dengan berbagai sumber energi terbarukan 

diantaranya energi surya, energi angin, piko hidro dan biomassa [1] [2]. 

Pembangkit listrik hibrid adalah sistem pembangkit listrik yang menggunakan 

sumber energi yang berbeda untuk beban yang sama. Misalnya pembangkit listrik tenaga 

surya dapat dikombinasikan dengan pembangkit listrik tenaga uap yang berasal dari 

penyedia listrik negara atau PLN. Tujuan dari pembangkit listrik hibrid ini adalah untuk 

menjamin adanya sumber energi listrik sehingga produksi listrik dapat dilakukan terus 

menerus apabila salah satu pembangkitnya tidak mampu memproduksi energi listrik.  

Ketersediaan energi listrik ini sangat penting dan telah dimanfaatkan dalam berbagai 

bidang, misalnya bidang pendidikan, bidang medis, bidang pertanian, dan dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu, sistem pembangkit hibrid sangat diperlukan dalam proses 

produksi energi listrik. Dari sisi lain, dengan menggunakan sistem hibrid ini juga akan lebih 

efisien dan ekonomis [3]. Sistem pembangkit hibrid yang terdiri dari beberapa jenis 

pembangkit pada umumnya menggunakan baterai sebagai media penyimpanan energi dan 
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pengendali yang mengoptimalkan pemakaian energi dari masing-masing sumber dan 

baterai disesuaikan dengan beban dan ketersediaan energi dari sumber yang digunakan [4]. 

Pada penelitian ini, penulis akan membuat simulasi perancangan pembangkit hibrid 

tengan surya dan angin yang akan dimanfaatkan pada bidang pendidikan. Dalam bidang 

pendidikan ini penulis akan menggunakan fasilitas elektronik di Fakultas Teknologi 

Industri sebagai beban listrik. Pada sistem pembangkit hibrid ini akan dirancang energi 

terbarukan sebagai sumber energi utama dalam proses produksi listrik. 

Pada perancangan ini akan menggunakan perangkat lunak komputer yaitu HOMER 

(Hybrid Optimization of Multiple Energy Resources). Perangkat lunak ini mampu 

melakukan simulasi mengenai potensi sistem pembangkit hibrid energi terbarukan sesuai 

dengan lokasi yang telah ditentukan. Serta memliki kemampuan untuk menjalankan 

perhitungan matematis secara otomatis mengenai energi yang dihasilkan dan nilai 

ekonomis suatu sistem pembangkit.  

1.2.  Rumusan masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

- Bagaimana potensi sumber energi terbarukan ( angin dan surya ) di Fakultas 

Teknologi Industri UII ? 

- Apakah sistem yang telah dirancang mampu membangkitkan energi listrik sesuai 

dengan kebutuhan energi listrik pada lantai 3 dan lantai 4 di FTI UII ? 

1.3.  Tujuan penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah  sebagi 

berikut. 

- Mengetahui potensi energi terbarukan ( energi angin dan energi surya ) di Fakultas 

Teknologi Industri UII 

- Mengetahui sistem yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan listrik di lantai 3 dan 

lantai 4 di FTI UII 
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1.4.  Manfaat penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

- Mampu memanfaatkan energi terbarukan ( energi angin dan energi surya ) untuk 

memnuhi kebutuhan energi listrik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di 

FTI UII khususnya lantai 3 dan lantai 4. 

- Mengurangi penggunaan energi listrik yang berasal dari PLN yang menggunakan 

bahan bakar fosil. 

- Menjadikan FTI UII sebagai salah satu pelopor penggunakan energi terbarukan 

yang bersih dan bebas polusi. 

1.5.  Batasan masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini antara lain : 

- Beban listrik yang digunakan berada di lantai 3 dan lantai 4 FTI UII berupa lampu 

penerangan kelas, penerangan luar kelas, penerangan kamar mandi, LCD proyektor 

dan pengeras suara. 

- Jenis pembangkit energi terbarukan adalah panel surya dan turbin angin 

- Simulasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak HOMER ( Hybrid 

Optimization of Multiple Energy Resources )  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Studi Literatur 

Penelitian tentang pemanfaatan energi alternatif telah banyak dilakukan oleh banyak 

pihak. Beberapa penelitian memanfaatkan energi alerantif seperti energi surya, energi 

angin, mikro hidro dan sebagainya sebagai pembangkit listrik dengan skala kecil. Dalam 

pemanfaatannya energi alternatif dapat digunakan sebagai sumber energi primer ataupun 

sekunder. 

Hendrayana [5] membahas sistem hibrid dengan tiga jenis sumber energi yaitu tenaga 

angin, tenga surya dan generator. Pada sistem ini sumber energi alternatif yaitu surya dan 

angin berperan sebagai sumber energi primer dan generator sebagai pembangkit sekunder 

atau cadangan. Sehingga proses produksi energi listrik berasal dari energi alternatif atau 

energi terbarukan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan 

penggunaan energi terbarukan. Dimana persentase energi terbarukan mencapai 25,94 %. 

Dan pemanfaatan generator hanya 16,74 % dengan efisiensi pemnfaatan pembangkit pada 

kedua sistem 36, 23 %. Kemudian performa dari sistem  yang telah dirancang bekerja 

adaptif menghubungkan generator ketika terjadi penambahan beban atau defisit daya tanpa 

memutuskan aliran daya yang berasal dari sumber energi terbarukan, dan generator akan 

dipadamkan saat beban sesuai dengan kapasitas energi terbarukan. Dapat disimpulkan 

pemanfaatan generator terhadap  energi terbarukan sebagai sumber energi sekunder lebih 

baik dari pada sebagai energi utama.  

Anjas [6] melakukan simuasi sistem hibrida dengan sumber energi angin dan 

matahari menggunakan perangkat lunak HOMER. Dalam pengambilan data dilakukan 

dengan observasi langsung dengan peralatan yang sesuai serta mengambil data yang berasal 

dari BMKG. Dari data tersebut diperoleh potensi sumber energi terbarukan sesuai lokasi 

yang telah ditentukan yaitu potensi radiasi matahari setiap hari dan potensi energi angin. 

Rohani [7] menggunakan HOMER dalam melakukan pemodelan sistem pembangkit 

hibrida. Dengan menggunakan perangkat lunak HOMER untuk memperoleh optimalisasi 

ukuran komponen dan biaya modal. HOMER juga dapat menentukan aritektur yang 

optimal dan strategi kontrol dari sistem pembangkit hibrida. Hasil yang diperoleh dari 



5 
 

simulasi perangkat lunak HOMER akan menjadi solusi yang layak dalam pembakit listrik 

terdistribusi. 

2.2. Tinjauan Teori 

2.2.1. Sistem Pembangkit Listrik Hibrid 

Pembangkit listrik hibrid merupakan suatu sistem pembangkit dimana terdapat dua 

jenis atau lebih pembangkit yang digunakan untuk beban yang sama. Dalam pembangkit 

hibrid biasanya menggunakan sumber energi alternatif. Tujuan dari penggunaan sistem 

hibrid ini adalah untuk mendapatkan keandalan dari sumber energi alternatif. Penggunaan 

energi alternatif yang telah banyak digunakan adalah photovoltaic (PV) yang menggunakan 

energi surya dan turbin angin dengan sumber berupa energi angin. Sifat alami dari energi 

terbarukan seperti PV dan turbin angin yang dapat menghasilkan pada waktu tertentu 

menjadikan dasar penerapan pembangkit listrik hibrid [5]. Keuntungan dari penggunaan 

PV dan turbin angin adalah skalabilitas dan kemudahan pengggunaan karena parameter 

input bersifat meteorologis dan konstruktif [8]. 

2.2.2. Potensi energi surya di Fakultas Teknologi Industri 

Negara indonesia secara geografis wilayahnya terletak di garis khatulistiwa, sehingga 

mendapatkan pancaran sinar matahari yang tergolong banyak tiap tahunnya. Oleh karena 

itu, energi surya memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi 

alternatif. Fakultas Teknologi Industri yang terletak di Negara Indonesia memiliki potensi 

yang besar untuk memanfaatkan energi surya ini. Hal ini juga didukung dengan data potensi 

energi surya melalui NASA Surface meteorology and solar energy. Data yang diperoleh 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Radiasi sinar matahari Di Fakultas Teknologi Industri 
Bulan Radiasi Matahari 

Januari 4,280 kWh/m2/day 

Februari 4,470 kWh/m2/day 

Maret 4,590 kWh/m2/day 

April 4,720 kWh/m2/day 

Mei 4,730 kWh/m2/day 

Juni 4,550 kWh/m2/day 

Juli 4,800 kWh/m2/day 

Agustus 5,250 kWh/m2/day 
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Bulan Radiasi Matahari 

September  5,540 kWh/m2/day 

Oktober 5,390 kWh/m2/day 

November 4,710 kWh/m2/day 

Desember 4,570 kWh/m2/day 

Rata - rata 4,800 kWh/m2/day 

 

Tabel 2.1 merupakan data yang diambil berdasarkan lokasi Fakultas Teknologi 

Industri UII yang berada pada koordinat garis lintang -7.686 dan garis bujur 110.411. 

Perbedaan nilai radiasi matahari dipengaruhi perubahan musim di Indonesia. Kondisi 

tersebut dapat memengaruhi produksi energi listrik yang berasal dari panel surya. Namun, 

dilihat dari rata-rata radiasi dapat disimpulkan bahwa Fakultas Teknologi Industri dapat 

menghasilkan energi listrik sebesar 4,800 kWh/m2/hari. Dengan demikian gedung Fakultas 

Teknologi Industri berpotensi untuk menerapkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

(PLTS). 

2.2.3.  Sistem konversi energi surya menjadi energi listrik 

Energi matahari dapat membangkitkan energi listrik melalui proses yang dinamakan 

photovoltaic (PV). Photovoltaic cell terbuat dari material semikonduktor berupa silikon 

yang ditambahkan dengan beberapa bahan khusus. Saat sinar matahari mengenai PV maka 

elektron akan terlepas dari atom silikon dan mengalir membentuk sirkuit listrik sehingga 

energi listrik dibangkitkan.  

Kinerja dari sel surya sangat bergantung kepada intensitas cahaya matahari yang 

diterima oleh sel surya. Semakin besar intensitas cahaya yang diterima oleh sel surya 

makan semakin besar daya yang dihasilkan sedangkan jika intensitas yang diterima sedikit 

maka daya yang dihasilkan juga akan kecil [9]. 

2.2.4.  Jenis-jenis modul surya. 

Modul surya memiliki jenis yang berbeda. Masing – masing jenis modul surya 

memiliki kelemahan dan keuntungan tersendiri. Berikut adalah jenis – jenis modul surya : 

a. Modul surya Mono-Crystalline  

Modul surya jenis mono-crystalline ini terbuat dari silikon kristal tunggal. 

Dapat ditemukan secara alami, namun sangat jarang atau juga dapat tumbuh dibuat 

di laboratorium. Proses ini dinamakan dengan recrystallising, sehingga pembuatan 

dan harga dari modul jenis ini sagat mahal. Panel dari modul mono-crystalline ini 
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lebih halus dibandingkan dengan jenis poly-crystalline. Pada panel mono-

crystalline memiliki efisiensisebesar 15% pada suhu 25 0C dan menurun menjadi 

12 – 15 % pada suhu 50 0C. Modul jenis ini juga dapat menghemat biaya per watt 

rasio puncak dengan menerapkan struktur perangkap cahaya [10]. Contoh dari 

modul mono-crystalline adalah CanadianSolar All-Black CS6K-290MS, 

CannadianSolar MaxPower CS6U-340M dan lainnya. 

b. Modul surya Poly-Crystalline 

Modul surya jenis poly-crystalline adalah jenis modul surya yang terbuat dari 

kristal silion block-cast. Elektron yang ada akan terjebak dalam batas bitir kristal 

individu dalam panel poly-crystalline, hal ini mnyebabkan efisiensinya lebih rendah 

dibandingkan dengan mono-crystalline. Efisiensi yang dimiliki oleh modul jenis ini 

hanya berkisar 13,5% pada suhu 25 0C dan dapat mengalami penurunan hingga 15 

-25% pada suhu 50 0C. contoh dari modul surya poly-crystalline adalah 

CanadianSolar Standard CS6P-260. 

2.2.5. Potensi energi angin di Fakultas Teknologi Industri 

Energi angin merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang harus dimanfaatkan 

keberadaannya. Wilayah Fakultas Teknologi Industri berada memiliki intensitas angin 

yang cukup untuk dimanfatkan menjadi energi listrik. Hal ini dapat diketahui juga melalui 

data yang didapatkan dari NASA Surface Meteorology and Solar Energy. Berikut adalah 

data kecepatan angin di Fakultas Teknologi Industri  

Tabel 2.2 Kecepatan angin di Fakultas Teknologi Industri. 

Bulan Kecepatan Angin 

Januari  3,90 m/s 

Februari 4,05 m/s 

Maret  3,21 m/s 

April 3,17 m/s 

Mei 4,87 m/s 

Juni 4,54 m/s 

Juli 5,41 m/s 

Agustus 5,49 m/s 

September 4,77 m/s 

Oktober 4,72 m/s 

November 3,41 m/s 
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Bulan Kecepatan Angin 

Desember 4,01 m/s 

Rata-rata 4,29 m/s 

  

Tabel 2.2 merupakan data kecepatan angin yang diambil berdasarkan letak kordinat 

fakultas teknologi industri UII. Perbedaan nilai kecepatan angin dipngaruhi oleh cuaca dan 

musim yang ada di wilayah indonesia. Pada tabel tersebut rata-rata kecepatan angin di 

Fakultas Teknologi Industri tergolong pada kecepatan angin menengah yaitu 4 m/s hingga 

5 m/s [11]. 

Dalam menentukan jenis turbin yang akan digunakan dalam penelitian harus 

mengetahui daya yang dihasilkan oleh turbin angin. Untuk mengetahui daya yang 

dihasilkan dapat menggunakan persamaan (2.1). 

 

Dimana :  

  P = Daya/Power (watt) 

  𝜌 = Massa jenis angin/udara (1,225 kg/m3) 

  V = kecepatan angin (m/s) 

  A = Luas Penampang (m2) =  ×  𝜋 × 𝐷 

  D = diameter penampang / turbin angin (m) 

2.2.6. Sistem konversi energi angin menjadi energi listrik 

Udara yang bergerak memiliki massa, kerapatan dan kecepatan. Sehingga angin 

mempunyai energi kinetik dan energi potensial. Namun, faktor kecepatan lebih dominan 

dibandingkan dengan massa. Hal ini menyebabkan energi kinetik lebih dominan daripada 

energi energi potensial [11]. 

Perpindahal molekul-molekul pada udara memiliki energi kinetik, sehingga molekul 

pada udara akan berpindah melalui luasan selama selang waktu tertentu menentukan 

besarnya daya. Luasan ini merupakan bukan luas dari permukaan bumi melainkan luasan 

yang tegak. Perbedaan topografi atau ketinggian dapat menyebabkan potensi angin yang 

berbeda, dan karena daya angin sebanding dengan kecepatan angin pangkat tiga, perbedaan 

kecepatan angin  yang kecil pun akan menghasilkan perbedaan daya yang besar. Kondisi 

𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 (𝑃) =
1

2
 ×  𝜌 × 𝑉  × 𝐴 2.1 
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dan kecepatan angin dapat digunakan untuk menentukan tipe dan ukuran rotor. Kecepatan 

anginmulai dari 3 m/s dapat digunakan untuk menggerakan turbin angin propeler kecil, 

diatas 5 m/s untuk turbin angin menengah dan diatas 6 m/s untuk turbin angin dengan skala 

besar. Dengan demikian pada sistem pembangkit tenaga angin memanfaatkan kecepatan 

pergerakan angin untuk dapat menghasilkan energi listrik. 

Energi angin merupaka salah satu energi alternatif yang mempunyai prospek yang 

sangat baik karena salalu tersedian di alam, dan merupakan sumber energi yang bersih dan 

terbarukan. Proses memnfaatkan energi angin melalui dua tahapan konversi yaitu [12]: 

a. Aliran angin akan menggerakan rotor (baling-baling) yang akan 

mnyebabkan rotor berputar selaras dengan tiupan angin. 

b. Putaran dari rotor dihubungkan dengan generator sehingga dapat dihasilkan 

listrik. 

Dengan demikian energi kinetik atau angin yang disebabkan oleh kecepatan angin 

untuk dimanfaatkan memutar sudu-sudu kincir angin. 

2.2.7. Jenis-jenis dari turbin angin 

Turbin angin pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua jenis turbin berdasarkan 

arah putaranya yaitu : 

a. Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) 

HWAT atau Horizontal Axis Wind Turbine merupakan jenis turbin angin 

horosontal yang design mirip dengan kincir angin, memiliki blade yang mirip 

propeler dan berputar pada sumbu vertikal. 

Turbin angin ini memiliki shaft rotor dan generator yang terletak dipuncak 

tower dan harus diarahkan sesuai dengan arah angin bertiup. Pada turbin 

beukuran kecil memiliki wind plane yang berguna untuk mengarahkan turbin ke 

arah angin bertiup. Sedangkan pada turbin yang berukuran besar dilengkapi 

dengan sensor yang terhubung dengan motor servo untuk mengarahkan blade 

sesuai dengan arah angin bertiup. 

Turbin angin horisontal ini memiliki postur bangunan yang sangat tinggi. hal 

ini berguna untuk mendapatkan kekuatan angin yang lebih besar. Sehingga 

memiliki efisiensi yang besar, karena blade selalu bergerak tega lurus terhadap 

arah angin. 

b. Vertical Axis Wind Turbine (VAWT) 

VAWT atau vertical axis wind turbine merupakan turbin angin yang miliki 

shaf rotor vertikal. Fungsi utama dari penempatan rotor ini adalah agar turbin 
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angin tidak perlu diarahkan ke arah angin bertiup. Hal ini sangat berguna untuk 

daerah yang memiliki intensitas angin yang variatif. 

Dengan sumbu vertikal, generator dan komponen lainya dapat ditempatkan 

dekat dengan permukaan tanah. Sehingga tidak diperlukan tower yang sangat 

tinggi.  

Turbin angin jenis ini memiliki kecepatan startup angin yang lebih kecil 

dibandingkan dengan turbin angin horisontal. Sehingga efisiensi tidak sebesar 

turbin angin horisontal karena tidak memanfaatkan kekuatan angin yang lebih 

besar 

 

2.2.8. Hibrid Inverter System. 

Hybrid Inverter System adalah inverter tipe khusus yang dapat digunakan untuk 

mengkonversi tegangan DC (direct current) menjadi tegangan AC (Alternating 

Current) yang berasal dari energi terbarukan[3]. Hybrid inverter system juga dikenal 

dengan synchronous inverter dan perangkat ini tidak dapat bekerja dengan sendiri 

karena harus terhubung dengan jaringan yang telah ada (PLN) [6]. Karakteristik dari 

hybrid inverter system memliki kemampuan untuk melakukan sinkronisasi tegangan 

AC dan fasa serta frekuensinya. Selain itu hybrid inverter system juga memliki sistem 

proteksi yang berguna apabila terjadi gangguan pada jaringan milik PLN.  

Pemakaian hybrid inverter system ini berguna agar kelebihan daya dari sistem 

pembangkit dapat dialirkan kembali ke sistem jaringan PLN. Sehingga daya yang 

berlebih dapat dijual kepada PLN sesuai kesepakatan bersama. Pada Hybrid Inverter 

System terdapat dua jenis sistem yaitu sistem off grid dan on grid. Berikut adalah 

perbedaan keduanya. 

a. Off grid system  

Off grid system merupakan sistem yang hanya menggunakan energi yang 

dihasilkan oleh sistem pembangkit yang dimiliki. Sistem ini biasanya 

digunakan pada daerah yang belum dijangkau oleh jaringan listrik dari PLN. 

b. On grid system 

On grid system merupakan sistem yang menggunakan energi dari sistem 

pembangkit yang dimiliki serta tetap terhubung dengan jaringan PLN. 

dengan adanya sistem ini dapat mengurangi tagihan listrik dan apabila 
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terdapat kelebihan daya yang dihasilkan dari sistem pembangkit yang 

dimiliki dapat dijual kembali kepada pihak PLN.  

2.2.9. Baterai 

Baterai adalah salah satu komponen dalam sistem pembangkit hibrid yang berguna 

untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan dari sistem pembangkit energi terbarukan 

yang dapat digunakan saat sistem pembangkit sedang tidak bekerja.  

Kapasitas yang dimiliki oleh baterai menyatakan berapa lama kemampuan baterai 

dalam memberikan aliran listrik, pada tegangan tertentu yang dinyakatakan dalam ampere-

hour (Ah). Kapasitas baterai dapat diketahui dengan persamaan berikut ini (2.2) [13]:  

Dimana :  

  ∁  = kapasitas baterai (Ah) 

  EM  = energi total yang harus disuplai modul photovoltaic (Wh) 

  VB = tegangan kerja baterai (volt) 

  DOD = tinkat kedalaman pengosongan baterai (%) 

  𝜂  = efisiensi total sistem photovoltaic (%) 

2.2.10. Net Present Cost (NPC) 

Net present cost (NPC) merupakan semua biaya yang digunakan dalam pembangunan 

komponen baik dalam pemasangan maupun pengoperasian suatu proyek. Net present cost 

dapat diketahui dengan persamaan (2.3). 

 Dimana : 

  Capital cost   = biaya komponen 

  Replacement cost = biaya pergantian komponen 

  O&M cost  = biaya operasional dan perawatan 

  Fuel cost  = biaya bahan bakar (generator) 

  Salvage   = biaya yang tersisa dari komponen 

 

 

 

∁ =  
𝐸

𝑉  ×  𝐷𝑂𝐷 × 𝜂
 2.2 

𝑁𝑃𝐶 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝑅𝑒𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝑂&𝑀 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝐹𝑢𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡

− 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑔𝑒 
(2.3) 
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2.2.11.  Cost Of Energy (COE) 

Cost of energy merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi listrik 

per 1 kWh. COE dapat diketahui dengan membagi biaya tahunan dengan produksi energi 

tahunan oleh pembangkit hibrid. Nilai COE dapat diketahui dengan persamaan (2.4). 

Dimana ; 

  TAC (total annualize cost) = biaya total tahunan pembangkit hibrid  

  Etot.served   = total energi tahunan untuk beban (kWh) 

2.2.12. HOMER (Hybrid Optimization of Multiple Energy resources). 

HOMER (Hybrid Optimization of Multiple Energy Resources) adalah sebuah 

perangkat lunak yang dapat digunakan untuk merancang dan menganalisa suatu sistem 

pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan. Perangkat lunak ini mampu 

menganalisa keadaan sumber energi terbarukan suatu daerah berdasarkan lokasi yang telah 

ditentukan serta mampu melakukan perhitungan secara otomatis dalam kinerjanya. Selain 

itu, HOMER juga dapat melakukan konfigurasi keseimbangan energi setiap waktu untuk 

memilih konfigurasi sistem yang layak [14] 

Terdapat beberapa fitur yang ada pada perangkat HOMER, dapat dilihat pada gambar 

2.1 yang merupakan menu utama dari perangkat lunak tersebut. Dari sisi kanan merupakan 

menu utama dari perangkat lunak HOMER adalah Home, Design, Result, dan Library. 

Selain itu terdapat juga fitur yang lainnya seperti Load, Compnents, Resources, Project, 

dan Help yang memiliki fungsi yang berbeda yaitu : 

a. Load merupakan fitur yang digunakan untuk memilih serta menentukan 

besarnya beban. 

b. Components merupakan fitur yang digunakan untuk memilih komponen-

komponen dalam suatu sistem pembangkit listrik seperti jenis pembangkit, 

converter, baterai dan lain-lain. 

c. Resources merupakan fitur yang berupa sumber energi terbarukan seperti 

sinar matahari, kecepatan angin, suhu udara, biomassa dan lain-lain. 

𝐶𝑂𝐸 =
𝑇𝐴𝐶

𝐸 .
 

(2.4) 
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d. Project merupakan fitur yang berguna untuk mengatur proyek yang sedang 

kita kerjakan seperti mengatur emisi udara, kebutuhan ekonomi proyek dan 

lain-lain. 

e. Help pada fitur ini digunakan sebagai problem solved apabila pengguna 

perangkat lunak memiliki kesulitan dalam menggunakannya. 

 

Gambar 2.1 Tampilan menu pada perangkat lunak HOMER 
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BAB III  

METODOLOGI 

3.1.Alat dan Bahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa peralatan yang diginakan untuk menunjang 

kegiatan penelitian berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). 

Peralatan-peralatan yang digunakan yaitu : 

a. Komputer/Laptop. 

b. Perangkat lunak HOMER. 

c. Data beban peralatan elektronik di lantai 3 dan lantai 4 FTI UII berupa lampu 

penerangan kelas, lampu penerangan luar kelas, lampu penerangan kamr mandi,  

LCD proyektor dan pengeras suara. 

d. GPS (global position system). 

e. Data potensi energi terbarukan dari NASA Surface Meteorology and Solar Energ. 

3.2.Alur Penelitian 

Penelitian ini dikerjakan dengan beberapa tahapan, hal tersebut dapat diketahui sesuai 

dengan diagram alir pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 
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Pada gambar 3.1, tahapan yang dilakukan selama penelitian adalah : 

a. Mencari literatur yang digunakan untuk mempelajari dasar-dasar mengenai topik 

yang akan dibahas. 

b. Melakukan pengumpulan data berupa data potensi energi terbarukan yang akan 

dibahas yaitu energi angin dan energi surya serta mengumpulkan data beban listrik. 

c. Menganalisa potensi energi terbarukan apabila sesuai akan dilanjutkan ke simulasi. 

Selain menganalisa potensi energi terbarukan juga dilakukan perhitungan beban 

dan akan disesuaikan dengan pembangkit listrik. 

d. Melakukan simulasi dengan perangkat lunak HOMER hingga mendapatkan hasil 

yang palimg optimal. Kemudian, apabila simulasi telah sesuai maka akan dilakukan 

penyusunan laporan.. 

e. Jika laporan sudah dikerjakan maka penelitian selesai. 

3.3.Perancangan Simulasi Sistem Pembangkit Hibrid Tenaga Angin dan Surya 

Simulasi akan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak HOMER. 

Komponen utama yang akan digunakan adalah turbin angin, photovoltaic, baterai dan 

konverter. Dalam melakukan simulasi akan terbagi menjadi 2 bagian. Pada bagian 1 beban 

listrik yang ada hanya akan menggunakan sistem jaringan yang disediakan oleh PLN, dapat 

dilihat pada gambar 3.2. kemudian pada bagian 2 akan disertakan pembangkit listrik yang 

berasal dari energi terbarukan dapat dilihat pada gambar 3.3. 

 

 

Gambar 3.2 block diagram skenario 1  
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Gambar 3.3 Block diagram skenario 2  

3.4. Komponen Utama sistem 

3.4.1. Grid 

Gambar 3.4 merupakan jendela yang berfungsi untuk mengatur parameter sistem 

jaringan yang berasal dari grid. Grid merupakan sistem jaringan listrik yang telah tersedia 

yang berasal dari PLN.  Dari gambar tersebut pemakaian energi listrik yang berasal dari 

grid dibatasi sebesar 15 kW dan 20 kW. Sistem ini juga diatur setiap hasil simulasi akan 

disertai grid dan tanpa grid serta tidak melakukan sistem jual beli listrik. Gambar 3.5 

merupakan jendela grid yang mengatur tarif dasar listrik per kWh. Harga listrik yang 

digunakan institusi pendidikan khususnya universitas sebesar Rp 900,00 /kWh [15]. 

 

Gambar 3.4 Pengaturan parameter grid 

 

 



17 
 

3.4.2. Beban Listrik 

Gambar 3.7 merupakan jendela yang berfungsi untuk mengatur beban listrik pada 

sistem pembangkit. Beban yang digunakan berupa lampu, LCD proyektor, amplifier, 

speaker yang memiliki kapasitas 16.285 W. jendela tersebut juga dapat mengatur jenis 

beban yang digunakan AC atau DC. 

 

Gambar 3.7 pengaturan parameter beban 

Gambar 3.8 merupakan jendela uang berfungsi untuk mengatur beban per jam setiap 

bulan dalam kurun waktu 1 tahun dan beban yang diatur dapat dibedakan menjadi beban 

pada hari kerja senin-jum’at dan akhir pekan sabtu-minggu. 

 

Gambar 3.8 pengaturan beban per jam 

3.4.3. Turbin Angin 

Gambar 3.9 merupakan jendela yang berfungsi untuk mengatur parameter dari turbin 

angin  AC. Pada jendela terseburt dapat mengatur ketinggian turbin, waktu daya pakai serta 

harga dari wind turbin tersebut. Tipe turbin angin yang dipakai adalah AWS HC 3,3 kW 

dengan biaya beli dan penggantian sebesar Rp 330.000.000,00, biaya operasi dan perbaikan 
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sebesar Rp 13.208.000,00 untuk 3 buah turbin angin. Gambar 3.10 adalah jendela 

pengaturan pada turbin angin DC dengan tipe Pika T701 1,5 kW dengan biaya beli dan 

penggantian Rp 261.000.000,00, biaya operasi dan maintenance Rp 10.440.000,00. 

 

Gambar 3.9 Pengaturan parameter turbin angin AC 

 

Gambar 3.10 Pengaturan parameter turbin angin DC 

3.4.4. Panel Surya 

Gambar 3.11 merupakan jendela yang mengatur parameter dari panel surya. Panel 

surya yang digunakan adalah CannadianSolar All-Black CS6K-290MS dengan kapasitas 

sebesar 15 kW. Biaya yang dikeluarkan untuk panel surya tersebut sebesar Rp 

152.000.000,00 dan biaya perawatan sebesar Rp 6.080.000,00. 

 

Gambar 3.11 Pengaturan parameter panel surya 

3.4.5. Baterai  

Gambar 3.12 merepakan jendela yang berfungsi untuk mengatur parameter dari 

baterai. Baterai yang digunakan adalah LG Chem RESU dengan kapasitas 19,2 kW. Untuk 

biaya beli yang dikeluarkan sebesar Rp 186.000.000,00 dan biaya perawatan Rp 

7.440.000,00 



19 
 

 

Gambar 3.12 Pengaturan parameter baterai 

 

3.4.6. Konverter 

Gambar 3.13 merupakan jendela yang berfungi untuk mengatur parameter konverter. 

Konverter yang dipakai adalah Solax SK5000E yang memiliki total kapasitas 15 kW. Biaya 

yang dikeluarkan sebesar Rp 96.000.000,00 dan biaya perawatan sebesar Rp 3.840.000,00. 

 

 

Gambar 3.13 Pengaturan parameter konverter 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Analisa 

Pada penelitian ini dilakukan perancangan sistem pembangkit listrik hibrid tenaga 

surya dan tenaga angin menggunakan perangkat lunak HOMER. Perancangan ini 

membandingkan sistem pembangkit hibrid tenaga surya dan angin dengan sistem jaringan 

yang berasal dari PLN. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan energi listrik yang ramah 

lingkungan serta mendapatkan keuntungan baik dari sisi ekonomis maupun sisi 

penggunaan energi. Analisa yang dilakukan pada perancangan menggunakan perangkat 

HOMER memiliki jangka waktu operasional selama 25 tahun. 

 

4.2.  Hasil Simulasi Pembangkit Listrik Hibrid Tenaga Surya dan Tenaga Angin 

Hasil simulasi yang didapatkan dari simulasi dengan perangkat lunak HOMER 

berdasarkan optimasi yang dihitung secara otomatis oleh perangkat lunak HOMER sendiri.  

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nilai variabel yang optimal pada komponen-

komponen yang telah ditentukan dalam perancangan. 

Hasil kalkulasi yang dilakukan oleh HOMER pada skenario 1 yang hanya  terdiri dari 

sistem jaringan PLN dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Hasil simulasi skenario 1 

Kemudian, pada skenario 2 terdiri dari komponen yang memiliki sumber energi 

terbarukan dan sumber energi konvensional yaitu turbin angin, photovoltaic dan grid PLN 

yang dapat dilihat pada gambar 4.2.  

 

Gambar 4.2 Hasil simulasi skenario 2 
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4.3. Analisa Nilai Ekonomis pada Sistem Pembangkit 

4.3.1. Skenario 1 

Nilai ekonomis yang didapatkan dari skenario 1 yang merupakan pembangkit listrik 

konvensional berupa grid PLN dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.3 Nilai ekonomis dari grid PLN pada skenario 1 

Parameter Nilai 
Konsumsi energi 

(kWh/tahun) 
33.336 

Net Preset Cost (Rp) 750.060.108 
Cost of Energy 900 

Renewable Penetration (%) 0 

Nilai konsumsi energi merupakan pemakaian energi yang berasal  dari beban 

elektronik yang dipakai sebesar 33.336 kWh/tahun. Net present cost pada skenario 1 

memiliki nilai sebesar Rp 750.060.108,00 Nilai NPC tersebut didapat dari kalkulasi 

HOMER yang dapat dilihat pada gambar 4.3 dan dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan (2.3). 

 

Gambar 4.3 Hasil perhitungan Net Present Cost skenario 1  

𝑁𝑃𝐶 = 0 + 0 + 𝑅𝑝 750.060.108 + 0 − 0 

𝑁𝑃𝐶 = 𝑅𝑝 750.060.108 

Cost of energy pada skenario 1 sebesar Rp 900,00. Data dari total annualized cost 

dan konsumsi listrik tahunan tersebur dapat dilihat pada tabel 4.2 dan dapat dilakukan 

pergitungan dengan menggunakan persamaan (2.4). 

 

Gambar 4.4 Nilai Total Annualized Cost skenario 1 
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Tabel 4.2 Data total annualized cost dan konsumsi energi listrik 
Parameter Nilai 

Total Annualized Cost Rp 30.002.404 
consumption  33.336 kWh/tahun 

 

𝐶𝑂𝐸 =
𝑅𝑝 30.002.404

33.336 𝑘𝑊ℎ
 

𝐶𝑂𝐸 = 𝑅𝑝 900/𝑘𝑊ℎ  

Renewable penetration bernilai 0 %. Hal ini dikarenakan sistem pembangkit yang 

digunakan pada skenario 1 belum menggunakan energi listrik yang berasal dari energi 

terbarukan. 

4.3.2. Skenario 2 

Nilai ekonomis yang didapatkan pada skenario 2 yang merupakan pembangkit listrik 

hibrid tenaga surya dan angin dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Nilai ekonomis dari pembangkit listrik hibrid pada skenario 2 

Parameter Nilai 

Total produksi energi (kWh/tahun) 55.090 

Net present cost (Rp) 1.137.367.996 

Cost of energy (Rp/kWh) 836,342 

renewable penetration (%) 71% 

 

Energi listrik yang dapat dihasilkan dengan menggunakan pembangkit listrik hibrid 

tenaga surya dan angin sebesar 55.090 kWh/tahun. hasil produksi total energi dapat dilihat 

pada tabel 4.4 dan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (2.2). 

Tabel 4.4 Nilai Total produksi energi per tahun 

komponen Produksi (kWh) 

Photovoltaic 16.902 

Turbin angin (AC/DC) 22.197 

Grid PLN 15.990 

 

𝐸 . . = 16.902 + 22.197 + 15.990 

𝐸 . = 55.090 𝑘𝑊ℎ 

Nilai net present cost yang didapatkan pada sistem pembangkit listrik hibrid tenaga 

surya dan angin adalah sebesar  Rp 1.137.367.996,00. Nilai negatif yang didapatkan dari 

NPC merupakan kelebihan energi yang telah dijual kepada sistem jaringan PLN.  Hasil dari 
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net present cost skenario 2 ini dapat dilihat pada gambar 4.4 dan dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan (2.3). 

 

Gambar 4.5 Hasil perhitungan net present cost skenario 2  pada perangkat lunak HOMER 

𝑁𝑃𝐶 = 𝑅𝑝 1.025.000.000 + 𝑅𝑝 0 + 𝑅𝑝 112.367.996 + 𝑅𝑝 0 − 𝑅𝑝 0 

𝑁𝑃𝐶 =  𝑅𝑝 1.137.367.996 

Nilai cost of energy pada sistem skenario 2 adalah sebesar Rp 836,34. Data yang 

digunakan untuk menghitung nilai Cost of energy dapat dilihat pada tabel 4.5. 

 

Gambar 4.6 Nilai Total Annualized Cost skenario 2 

Tabel 4.5 Data total annualized cost dan konsumsi energi listrik 

Parameter Nilai 

total annualized cost Rp 45.494.720 

Consumption  54.397 kWh/tahun 

 

𝐶𝑂𝐸 =
𝑅𝑝 45.494.720

54.397 𝑘𝑊ℎ
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𝐶𝑂𝐸 = 𝑅𝑝 836,34 𝑅𝑝/𝑘𝑊ℎ 

4.3.3. Perbandingan Nilai Ekonomis Skenario 1 dengan Skenario 2 

Dari hasil yang didapatkan pada skenario 1 dapat dibandingkan dengan hasil yang 

diperoleh pada skenario 2. Dengan adanya perbandingan ini maka dapat diketahui 

efektifitas dari suatu jenis pembangkit listrik. Perbadingan dari kedua skenario pembangkit 

listrik dapat dilihat pada tabel 4.6. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa produksi energi 

dari skenario 1 hanya digunakan untuk melayani beban sedangkan pada skenario 2 produksi 

energi lebih besar dari beban yang ada sehingga mampu manjual kelebihan energi. Dari sisi 

ekonomi nilai NPC skenario 2 lebih besar dari pada nilai NPC skenario 1 sebesar 51 %, hal 

ini dikarenakan pada skenario 2 memliki komponen yang lebih banyak dibandingkan 

komponen yang dipakai pada skenario 1. Namun, dengan penggunaan energi terbarukan 

sistem pada skenario 2 memiliki nilai COE yang lebih rendah dari pada nilai COE skenario 

1 sebesar 7.07 %  

Tabel 4.6 Perbandingan skenario 1 dengan skenario 2 

Parameter 
Sistem Pembangkit 

Skenario 1 Skenario 2 

Total Produksi (kWh) 33.336 55.090 

Produksi grid (kWh) 33.336 15.990 

Produksi renewable energy (kWh) 0 39.099 

Konsumsi energi (kWh/tahun) 33.336 33.528 

Grid sales (kWh) 0 20.869 

Net present cost (Rp) 750.060.108 1.137.367.996 

Cost of energy (Rp/kWh) 900 836,34 

Renewable fraction 0 71% 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan simulasi sistem pembangkit hibrid tenaga angin dan surya di Fakultas 

Teknologi Industri dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a. Energi alternatif di Fakultas Teknologi Industri khususnya angin dan surya 

memiliki potensi untuk digunakan sebagai sumber energi listrik dengan 

menggunakan panel surya dan turbin angin. Hal ini dapat dilihat dari produksi 

energi listrik yang berasal dari sel surya dan turbin angin sebesar 33.528 kWh / 

tahun dengan kapasitas pembangkit 26 kW. 

b. Dari sisi ekonomi nilai NPC dari skenario 2 lebih besar 51 % dari nilai NPC 

skenario 1. Hal ini dikarenakan pada skenario 2 memiliki komponen yang lebih 

banyak yaitu panel surya, turbin angin, baterai, konverter dan grid sedangkan 

pada skenario 1 hanya menggunakan grid. Nilai COE skenario 2 lebih rendah 

7,07 % dari nilai COE skenario 1, hal ini dikarenakan pada skenario 2 energi yang 

digunakan sebagaian besar berasal dari pembangkit dari energi alternatif. 

5.2.  Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disarankan dalam pengembangan penelitian 

selanjutnya  yaitu : 

a. Melakukan penelitian bedasarkan data yang berasal dari perangkat keras atau alat 

ukur yang sesungguhnya. 

b. Dalam pengembangan simulasi ini diharapkan adanya sistem kontrol yang 

mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari pembangkit listrik energi 

alternatif. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 harga turbin angin DC 

 

Lampiran 2 harga turbin angin AC 
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Lampiran 3 harga baterai 

 

Lampiran 4 harga konverter 
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