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ABSTRAK 

 
PLTS pada saat ini sudah banyak diaplikasikan pada beberapa wilayah atau daerah 

di Indonesia, terutama untuk wilayah atau daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh listrik 
PLN. Namun pembangunan PLTS yang dilakukan tidak diimbangi dengan perawatan-
perawatan pada komponen-komponen peralatan PLTS yang sudah terpasang, sehingga 
menurunnya unjuk kerja atau kehandalan dari beberapa komponen peralatan pada PLTS. 
Penurunan unjuk dari suatu PLTS dapat menyebabkan menurunnya produksi energi yang 
dihasilkan. Sehingga peneliti ingin menganalisis unjuk kerja dari suatu PLTS On-Grid yang 
ada di Laboratorium Energi Baru Terbarukan Universitas Mataram. Dari hasil pengukuran dan 
hasil perhitungan diketahui bahwa besar nilai efisiensi modul surya yang dihasilkan pada hari 
pertama pengukuran berkisar diantara 4%-16%, efisiensi modul surya pada hari kedua 
pengukuran berkisar diantara 3%-16% dan efisiensi pada hari ketiga pengukuran berkisar 
diantara 3%-16%. Sedangakan besarnya rasio performa yang dihasilkan selama sehari 
pengukuran pada hari pertama adalah sebesar 1,733, rasio performa hari kedua adalah 
sebesar 1,852 dan rasio performa pada hari ketiga pengukuran adalah sebesar 2,523.  

 
Kata kunci: PLTS, Unjuk Kerja PLTS, PLTS On-Grid, Efisiensi,Rasio performa. 
 

ABSTRACT 
 
 PLTS  at this time has been widely applied in several regions or regions in Indonesia, 
especially for remote areas or areas that are not affordable by PLN. However, the construction 
of PLTS is not balanced with the maintenance of the components of the PLTS equipment that 
are already installed, so that the performance or reliability of some equipment components in 
the PLTS decreases. So the researcher wanted to performance analysis of PLTS  0n-grid 
system in new and renewable energy laboratory of mataram university. From the measurement 
results and calculation results it is known that the efficiency of the solar module produced on the 
first day of measurement ranges from 4% -16%, the efficiency of solar modules on the second 
day of measurement ranges from 3% -16% and the efficiency on the third day of measurement 
ranges from 3 -16%. While the magnitude of the performance ratio produced during the day of 
measurement on the first day is 1.733, the performance ratio of the second day is 1.852 and the 
performance ratio on the third day of measurement is 2.523. 
 
Keywords: PLTS, PLTS Performace, On-Grid PLTS, Efficiency, Performace Ratio. 
 
 
PENDAHULUAN 

PLTS pada saat ini sudah banyak 
diaplikasikan pada beberapa wilayah atau 
daerah di Indonesia, terutama untuk wilayah 
atau daerah terpencil yang tidak terjangkau 
oleh listrik PLN. Namun pembangunan PLTS 
yang dilakukan tidak diimbangi dengan 
perawatan-perawatan pada komponen-
komponen peralatan PLTS yang sudah 
terpasang, sehingga menurunnya unjuk kerja 

atau kehandalan dari beberapa komponen 
peralatan pada  

Penelitian bertujuan untuk mengetahui 
unjuk kerja dari PLTS On-grid di Laboratorium 
Energi Baru Terbarukan (EBT) Universitas 
Mataram. Dengan melakukan beberapa 
pengukuran dan perhitungan, hasil 
perhitungannya digunakan untuk 
menganalisis unjuk kerja dari PLTS tersebut. 
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Prinsip Kerja Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya (PLTS)  

PLTS merupakan salah satu pembangkit 
listrik yang menggunakan sumber energi 
terbarukan. PLTS memanfaatkan sinar  
matahari melalui sel surya (Photovoltaic) 
untuk mengkonversikan radiasi sinar foton 
matahari menjadi energi listrik. Unjuk kerja 
PLTS sangat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu faktor lingkungan, faktor 
temperatur PV modul, faktor kondisi 
cuaca lingkungan dan faktor Intensitas 
cahaya matahari. Sel surya (Solar Cell) yang 
dapat menangkap sinar matahari merupakan 
salah satu pembangkit listrik yang sangat 
menjanjikan.  
 

Sel surya bekerja menggunakan 
prinsip p-n junction, yaitu persambungan 
antara semikonduktor tipe-p dan tipe-n. 
Semikonduktor ini terdiri dari ikatan-ikatan 
atom yang dimana terdapat elektron sebagai 
penyusun dasar. Semikonduktor tipe-n 
mempunyai kelebihan elektron (muatan 
negatif), sedangkan semikonduktor tipe-p 
mempunyai kelebihan hole (muatan positif) 
dalam struktur atomnya. 

 

Gambar 1 Prinsip kerja sel surya [6] 

  

Karakteristik Sel Surya 

Karakteristik dari sel surya ini 
diterangkan lewat kurva arus terhadap 
tegangan (kurva I-V). Pada kurva I-V terdapat 
beberapa hal  yang sangat penting, yaitu : 
1. Arus short circuit (ISC) pada sel surya  

Arus hubung singkat sel surya adalah 
arus yang mengalir pada saat tegangan sama 
dengan nol atau arus keluaran maksimum PV 
modul yang dikeluarkan di bawah kondisi 
tidak ada reisitansi.  
2. Tegangan rangkaian terbuka (VOC) pada 

sel surya 
VOC adalah tegangan maksimum dari 

sel surya dan terjadi pada saat arus sel sama 
dengan nol. Tegangan rangkaian terbuka 
sesuai dengan jumlah bias maju pada sel 

surya, karena bias junction sel surya sama 
dengan arus cahaya yang dihasilkan. 

 
3. Faktor pengisian (Fill Factor) 

Fill factor adalah salah satu besaran 
yang menjadi parameter unjuk kerja sel surya. 
Fill factor (FF) merupakan besaran tak 
berdimensi yang menyatakan perbandingan 
daya maksimum yang dihasilkan sel surya 
terhadap perkalian antara Voc dan Isc 

 

    
       

       
 ………………………(1) 

 
Semakin besar harga FF suatu sel 

surya maka unjuk kerja sel surya tersebut 
semakin baik, dan akan memiliki efisien 
konversi energi yang semakin tinggi. 
Berdasarkan persamaan (1) besarnya FF 
sangat bergantung pada nilai dari perkalian 
Voc dan Isc. Akan tetapi nilai Voc dan Isc ini 
berhubungan erat dengan besarnya celah pita 
energi (Eg) material semikonduktor 
pembuatnya. Untuk suatu jenis material 
semikonduktor, terjadi keterbalikan nilai Voc 
dan Isc ini. Material semikonduktor yang 
memiliki Eg besar akan memiliki nilai Voc 
besar tetapi nilai Isc nya kecil, dan sebaliknya. 
Adanya keterbalikan nilai Voc dan Isc ini 
menyebabkan sulitnya memprediksi material 
manakah yang menghasilkan nilai FF yang 
besar. FF dapat diilustrasikan seperti gambar 
2 dibawah ini. 

 
Gambar 2 Grafik Fill Faktor [1] 

4. Efisiensi sel surya 
Efisensi adalah parameter yang umum 

digunakan untuk membandingkan unjuk kerja 
dari sel satu dengan yang lainnya. Efisiensi 
didefinisikan sebagai rasio output energi dari 
sel surya untuk energi masukan dari matahari. 
Selain mencerminkan unjuk kerja sel surya 
sendiri, efisiensi tergantung pada spektrum, 
intensitas sinar matahari dan suhu sel surya. 
Oleh karena itu, kondisi dimana efisiensi 
diukur harus dikontrol untuk membandingkan 
kinerja satu perangkat ke perangkat lainnya. 
Sel surya terestrial diukur dalam kondisi Air 
Mass (AM) 1.5 spektrum dan pada suhu 
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O
C. Efisiensi sel surya ditentukan sebagai 

fraksi penyinaran sinar matahari yang diubah 
menjadi listrik dan didefinisikan sebagai: 

 
                     ................(2) 
 

  
    

   
         ...……………... (3) 

Dimana : 
Pmax = Daya keluaran maksimum modul 

surya (W)  
Voc = Tegangan rangkaian terbuka 
Isc = Arus hubung singkat (A) 
FF = Fill Factor 

  = Efisiensi modul surya (%) 
Pin  = Daya input (intensitas radiasi 

matahari x luas modul surya) 
 
5. Pengaruh irradiance terhadap sel surya 

Radiasi matahari yang diterima bumi 
terdistribusi pada beberapa range/panjang 
gelombang, mulai dari 300 nm sampai 
dengan 4 mikron. Sebagian radiasi 
mengalami refleksi di atmosfer (diffuse 
rediation). Kedua radiasi ini yang dipakai 
untuk mengukur besaran radiasai yang 
diterima sel surya. 

Dilihat dari gambar 3, keluaran daya 
berbanding lurus dengan irradiance. Isc lebih 
terpengaruh oleh irradiance dari pada Voc. 
Hal ini sesuai dengan penjelasan cahaya 
sebagai paket-paket foton. Pada saat 
irradiance tinggi, yaitu pada saat jumlah foton 
banyak, arus yang dihasilkan juga besar. 
Demikian pula sebaliknya, sehingga arus 
yang dihasilkan berbanding lurus terhadap 
jumlah foton. 

 
Gambar 3 karakteristik Kurva I-V Sel Surya 

Terhadap Perubahan Irradiance [4] 

 

Pengujian modul surya pada datasheet 
umumnya dilakukan pada Standard Test 
Condotion (STC), yaitu Air Mass (AM) 1,5; 
irradiance 1000 W/m

2
 dan temperatur 25

0
C. 

dalam kondisi nyata, irradiance tidak 

mencapai kondisi tersebut, tergantung dari 
posisi lintang, matahari, dan kondisi cuaca. 
Nilai irradiance pada lokasi tertentu juga 
bervariasidariu bulan ke bulan. 

 
6. Pengaruh suhu pada sel surya 

Irradiance bukanlah salah satu 
parameter eksternal yang memilki pangaruh 
penting pada kurva I-V ada juga pengaruh 
suhu. Komponen semikonduktor seperti diode 
sensitif terhadap perubahan suhu, begitu pula 
sel surya. Pada gambar 4 terlihat bahwa suhu 
berpengaruh banyak pada Voc daripada 
terhadap Isc, berkebalikan denganm 
pengaruh irradiance. Kenaikan suhu 
mengurangi Voc sel surya. Hal ini disebabkan 
peningkatan suhu menurunkan band gap 
semikonduktor. Band gap yang dimaksud 
adalah sejumlah energi yang dibutuhkan 
untuk mengeluarkan electron dari ikatan 
kovalennya sehingga terjadilah aliran arus 
listrik. 

 
Gambar 4 Grafik Pengaruh Suhu Terhadap 

Kurva I-V Sel Surya [4] 
 

Komponen PLTS On-Grid : 
Berikut dibawah ini merupakan 

komponen-komponen utama yang terdapat di 
PLTS: 
1. Modul Surya 
2. Grid Tie Inverter (GTI) 
3. KWh Meter 
4. Beban 
5. Combiner Box 
 
Performa atau Unjuk Kerja PLTS 

standar presentasi berbeda dari performa 
atau kinerja PLTS sudah dikembangkan dari 
waktu ke waktu, dan yang paling biasa 
digunakan umumnya untuk mengetahui 
keluaran energi dari suatu PLTS selama 
periode tertentu berdasarkan hal berikut : 
a. Performa spesifik dalam kWh bersih (net. 

kWh) yang terkirim ke jaringan per kW 
dari daya nominal modul surya yang 
terpasang, sama dengan terhadap 



jumlah dari beban penuh untuk 
pembangkit. 

b. Faktor kapasitas, hal ini didapat sebagai 
persamaan jam beban penuh sekitar 
dalam % dari waktu sebelumnya. 

c. Rasio performa bulanan dan tahunan 
digambarkan sebagai jumlah aktual dari 
energi satu periode, dibagi oleh jumlah 
teoritis menurut data STC modul surya. 
 

Hasil Akhir atau Final Yield (YF) 
Produksi final sistem PV atau final yield 

(Yf) adalah keluaran energi ke jaringan (E) 
dibagi dengan daya ke jaringan (Po) dari 
array PV yang terpasang. Parameter ini 
mempresentasikan jumlah jam yang array PV 
perlu beroperasi pada daya ratingnya untuk 
menyedian energi yang sama. (Setiawan, 
2014)  

   
 

    
 (kWh/kW) atau (jam)…..(4)  

Dimana: 
E : Energi ke jaringan (kWh) 
Pmax : Daya Modul Surya (kW) 
 
Hasil Acuan atau Referensi Yield (YR) 

Referensi yield (YR) adalah keseluruhan 
irradiasi dalam bidang array dibagi dengan 
irradiasi referensi PV (G). parameter ini 
mempresentasikan jumlah jam ekuivalen 
pada iradiasi global. YR menjelaskan sumber 
daya radiasi matahari untuk sistem PV. 
(Setiawan, 2014) 

 

   
 

 
  (jam)  ..…………………..…(5) 

Dimana :  
H : irradiasi pada bidang array (kWh/m

2
) 

G : irradiasi Global (1000W/m
2
/kWp) 

 
Rasio Performa (PR) 

Rasio unjuk kerja adlah nilai YF dibagin 
dengan YR, secara matematis rasio unjuk 
kerja ini dirumuskan sebagai berikut: 
(Setiawan, 2014) 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini melakukan analisis tentang 
unjuk kerja dari PLTS On-Grid yang ada di 
Laboratorium Energi Baru Terbarukan (EBT) 
Universitas Mataram. Tahapan penelitian ini 
meliputi pengukuran, perhitungan dan analisis 
data. Pengukuran dilakukan untuk mengukur 
besar arus dan tegangan dari PV, besar arus 
dan tegangan dari keluaran inverter dan jala-
jala PLN yang dikirim ke beban, besar arus, 
tegangan dan daya pada beban dan besar 

energi yang diterima beban. Perhitungan 
dilakukan setelah mendapatkan data hasil 
pengukuran, kemudian menganalisis 
performa atau unjuk kerja dari PLTS. 

 
Alat dan Bahan Penelitian 
1. Panel Surya dengan spesifikasi : 

Model  : Sharp Solar Modul 
ND-T065M1 
Pmax  : 65 Wp 
Voc   : 22 V 
Isc   : 4.05 A 
Vmp   : 17,5 V 
Imp   : 3,72 A 
Efisiensi Modul : 12,31% 
Luas panel surya : 78,5 cm x 67 cm 
Jumlah panel : 8 panel 

2. Inverter dengan spesifikasi: 
Model    :Grid-series 1000 W 
Range Tegangan DC : 10,5 – 28 VDC 
Range Tegangan AC : 180 – 260 VAC  
Daya AC Output   : 1000 Watt 
Jumlah    : 1 buah 

3. Simulasi beban : 
Tabel 1 Spesifikasi simulasi beban 

Beban 

Lampu 
Pijar 

Televisi 
Kipas 
Angin 

Kulkas 
Kecil 

1buah 5 
Watt 

1 buah 
40 Watt 
1 buah 
100watt 
1 buah 
15 Watt 

1 buah 
64 Watt 

1 buah 
60 Watt 

1 buah 
60 Watt 

 
4. Microsoft Windows7 sebagai sistem 

operasi 
5. Digital Clamp Meter : Fluke AC-DC 

2500A 
6. Energi Meter 
7. Lux Meter : Digital Lux Meter AS803 

 
 

 



Start

Studi Literatur

Mengumpulkan data spesifikasi dari 

PLTS

· Melakukan pengukuran terhadap arus (Imp) dan tegangan 

(Vmp) yang dihasilkan PV

· Melakukan pengukuran arus dan tegangan keluaran inverter 

dan dari PLN

· Melakukan pengukuran arus, tegangan dan daya yang 

diserap beban

· Melakukan pengukuran energi dan radiasi matahari

Melakukan perhitungan:

· Perhitungan Pmax menggunakan persmaan 2.2

· Perhitungan Efisiensi menggunakan persmaan 2.3

· Perhitungan YF menggunakan persmaan 2.4

· Perhitungan YR menggunakan persmaan 2.5

· Perhitungan PR menggunakan persmaan 2.6

Melakukan analisis

Kesimpulan

Selesai

 
Gambar 1 Diagram alir penelitian 

 
HASIL DAN ANALISIS 

PLTS On-Grid Laboratoraium EBT 
Universitas Mataram memiliki kapasitas daya 
total terpasang sebesar 520 Wp, yang terdiri 
dari 8 buah modul surya kapasitas masing-
masing 65 Wp. Modul surya tersebut 
terhubung secara paralel, yang dipasang 
pada sistem penyangga (support) dengan 
kemiringan 15

0
  ke arah 0

0
 utara. 

 
Tabel Pengukuran pada hari pertama 

 
 
Menghitung Efisiensi Pada Modul Surya 

Untuk menghitung efisiensi pada panel 
surya dapat menggunakan persamaan 3 : 

 

  
    

   
        ,  

Terlebih dahulu harus mencari nilai Pin 
dan Pmax :  

Pin  = (intensitas cahaya) x ( luas daerah 
modul) 

    = 245,22 W/m
2
 x ((78,5 cm x 67 cm)(8)) 

    = 245,22 W/m
2
 x ((0,785 m x 0,67 m)(8)) 

    = 245,22 W/m
2
 x 0,52595 m

2 
(8)  

    = 245,22 W/m
2
 x 4,208 m

2
 

    = 1031,886 W 
                      

                 
         

         
   

                
          = 14,3 x 9,4  
          = 134,42W,  
      Sehingga efisiensi yang didapatkan 
adalah: 

  
    

   
         

= 
      

        
        

=13,03 % 
Tabel hasil perhitungan efisiensipada 

pengukuran hari pertama 

Waktu 
Radiasi 
(W/m2) 

PV 

Pin (W) 
Pmax 
(W) 

Efisiensi 
(%)  Vmp 

(V) 
Imp 
(I) 

8:00 245,22 14,30 9,4 1031,788 134,420 13,02787 

8:30 316,34 14,32 9,4 1331,032 134,608 13,04610 

9:00 439,63 14,31 9,8 1849,787 140,238 13,59175 

9:30 525,75 14,32 10,7 2212,146 153,224 14,85034 

10:00 685,82 14,33 10,9 2885,656 156,197 15,13848 

10:30 734,23 14,33 10,6 3089,346 151,898 14,72183 

11:00 766,69 14,34 9,5 3225,925 136,230 13,20330 

11:30 780,68 14,33 9,5 3284,789 136,135 13,19409 

12:00 358,39 14,30 7,4 1507,962 105,820 10,25599 

12:30 859,52 14,36 11,4 3616,516 163,704 15,86606 

13:00 831,08 14,27 10,5 3496,852 149,835 14,52188 

13:30 809,75 14,29 8,5 3407,104 121,465 11,77229 

14:00 792,79 14,32 10,7 3335,743 153,224 14,85034 

14:30 372,96 14,30 4,5 1569,266 64,350 6,23675 

15:00 608,69 14,31 6,1 2561,124 87,291 8,46017 

15:30 603,72 14,27 9,4 2540,212 134,138 13,00054 

16:00 524,79 14,25 7,7 2208,106 109,725 10,63446 

16:30 257,54 14,30 4,6 1083,625 65,780 6,37534 

17:00 143,67 14,30 3,6 604,506 51,480 4,98940 

Rata-rata Efisiensi Modul Surya 11,9862 

 

 
Grafik efisiensi (%) terhadap arus (Imp) dan 

tegangan (Vmp) modul surya terhadap waktu  
 

Pada tabel dan gambar diatas 
menunjukkan bahwa nilai hasil perhitungan 
efisiensi (%) dari modul surya dipengaruhi 
oleh besar kecilnya nilai arus (Imp) yang 
dihasilkan modul surya. Semakin besar nilai 
arus (Imp) yang dihasilkan modul surya dan 
dengan nilai tegangan (Vmp) yang relatif 
konstan maka nilai efisiensi (%) panel surya 
yang dihasilkan semakin besar dan begitu 
juga sebaliknya. 



Menghitung Rasio Performa 
Menghitung rasio performa dapat 

menggunakan persamaan 6 : 

   
  

  
 ,  

Dimana terlebih dahulu harus mencari 
nilai YF dan YR 

YF dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan 4 : 

 

      
        

        
   

        =  
                                           

                                              
 

        = 0,972 jam, sedangkan : 
 

YR dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan 2.5 : 

   
                               

                               
  

      = 
                                               

     
 

      = 0.561 jam 
 

Sehingga didapatkan rasio performa (PR) : 

   
  

  
  

       = 
     

     
 

      = 1,733 

 

Tabel hasil perhitunan rasio performa 
selama tiga hari pengukuran 

Hari  

PV 
Rata
-rata 
Ener

gi 
(kW
h)  

Rata-
rata 
Radi
asi 

(W/m
2
)  

Rata
-rata 
Po 

(kW) 

Yf 
(Ja
m) 

Yr 
(Ja
m) 

PR  
Rata
-rata 
Vmp 
(A) 

Rata
-rata 
Imp 
(A) 

Perta
ma 

14,3
12 

8,64
21 

0,12
02 

560,9
08 

0,12
37 

0,9
72 

0,5
61 

1,7
33 

Kedu
a 

13,9
3 

9,43
68 

0,14
56 

598,1
35 

0,13
15 

1,1
07 

0,5
98 

1,8
52 

Ketig
a 

14,1
25 

9,23
68 

0,17
54 

532,8
13 

0,13
05 

1,3
44 

0,5
33 

2,5
23 

 

 
Grafik rasio performa terhadap 

haripengukuran 
 
Pada tabel dan gambar grafik diatas 

menunjukkan bahwa besarnya nilai  rasio 
performa yang dihasilkan, dimana rasio 
performa adalah rugi pada nilai output array 
yang disebabkan oleh pengaruh suhu pada 
array, intensitas radiasi matahari dan efisiensi 
komponen yang digunakan. Hasilnya terlihat  
bahwa nilai rasio performa pada pengukuran 

dihari pertama lebih kecil dibandingkan 
pengukuran pada hari kedua dan hari ketiga. 
Pada saat nilai rasio performa mendekati nilai 
0, maka PLTS masih berfungsi dengan baik 
dalam membangkitkan energi listrik. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
diperoleh dari hasil dan pembahasan, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Efisiensi modul surya yang dihasilkan 

pada hari pertama pengukuran berkisar 
diantara 4% - 16%, efisiensi pada hari 
kedua pengukuran berkisar diantara 3% - 
16% dan efisiensi pada hari ketiga 
pengukuran berkisar diantara 3% - 16%. 
Besar kecilnya nilai efisiensi modul surya 
yang dhasilkan dipengaruhi oleh besar 
kecilnya nilai arus dan tegangan modul 
surya dan besar kecilnya nilai intensitas 
matahari yang dihasilkan. 

2. Rasio performa yang dihasilkan selama 
sehari pengukuran pada hari pertama 
adalah sebesar 1,733, hari kedua adalah 
sebesar 1,852 dan hari ketiga adalah 
sebesar 2,523. Pada saat nilai rasio 
performa yang dihasilkan mendekati nilai 
0 maka PLTS masih berfungsi dengan 
baik, karena rasio performa menunjukkan 
rugi pada nilai output array yang 
disebabkan oleh pengaruh suhu pada 
array, intensitas radiasi matahari dan 
efisiensi komponen yang digunakan. 

 
SARAN 

Berdasarkan pengalaman dari 
penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah 
saran yang harus diperhatikan: 
1. Penelitian ini masih menggunakan energi 

meter analog dalam mengukur besar 
energi yang diekspor ke beban. 
Diharapkan penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan energi meter digital. 

2. Perlunya penelitian lanjutan untuk 
mengkaji unjuk kerja dari PLTS dari segi 
pengaruh debu yang melekat pada solar 
panel dan dari segi penghantar yang 
digunakan yang masuk ke inverter. 
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