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ABSTRAK 
 

Observatorium Geomagnetik Lombok (OGL) sering mengalami pemadaman listrik 

bergilir sehingga untuk pengambilan data logger magnet bumi menjadi terhambat. Hal ini 

sangat menghambat penelitian tentang magnet bumi dan mitigasi bencana alam khususnya 

gempa bumi. Sehingga diperlukan suatu backup sistem catu daya listrik untuk memenuhi 

kebutuhan energi listrik OGL ketika terjadi pemadaman listrik. Metodologi yang digunakan 

pada penelitian ini meliputi evaluasi siatem catu daya listrik PLTS yang sudah terpasang dan 

melakukan perencaaan kembali PLTS tipe rooftop untuk memenuhi kebutuhan energi listrik 

ketika terjadi pemadaman listrik dalam jangka waktu yang cukup lama. 

 Hasil evaluasi yang telah dilakukan diperoleh bahwa PLTS yang sudah terpasang 

hanya mampu menyuplai energi listrik maksimal selama 6,9 jam. Dengan hasil evaluasi ini 

maka dilakukan perencanaan kembali untuk memenuhi kebutuhan energi listrik OGL ketika 

terjadi pemadaman listrik. Hasil perencaaan PLTS rooftop yang telah dilakukan diperoleh 

kebutuhan komponen  PLTS rofftop yaitu panel surya sebanyak 36 buah berkapasitas 200 

Wp, baterai 40 buah berkapasitas 12 V 100 Ah, Solar Charge controller MPPT  berkapasitas 

60 A, Inverter 3,5 kVA, dan kualitas kayu dengan kode mutu E-22 berdimensi 150 mm x 80 

mm untuk menopang panel surya serta beberapa komponen proteksi. 
 

Kata Kunci : Catu daya, energi terbarukan, PLTS, evaluassi dan perencanaan PLTS, PLTS tipe 

rooftop. 
 

ABSTRACT 
 

Lombok Geomagnetic Observatory often experiences some power outage that can 

interfer the operation of magnetic data logger running in there. This is absolutely distructing 

the research of magnetic field and natural disaster mitigation particularly earthquake. So that, 

we need to perform a backup of power source to satisfy the necessary of electricity in Lombok 

Geomagnetic Observatory as the power outage happens again. The methodology of this 

research encompasses an evaluation of the PLTS power system, performing a planning for 

the PLTS rooftop type to satisfy the necessary of electricity when power outage happened in 

a long time period.  

According to the evaluation, we can obtain that PLTS installed in there is only capable 

of supplying electricity within maximum 6,9 hour. From this evaluation, we perform a 

planning back to satisfy electricity necessary for Lombok Geomagnetic Observatory when 

the power outage appears. Base on the planning, we can see that the necessary for the 

component of PLTS rofftop including 36 solar panels with 200 Wp, 40 batteries with 12 V 

100 Ah, a solar charge controller MPPT with capacity of 60 A, an inverter with 3,5 kVa and 
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the wood quality with quality code E-22 has dimension of 150 mm x 80 mm to accommodate 

the solar panel and its protection component.  
 

Keywords : Power supply, renewable energy, PLTS, evaluation and planning of PLTS, PLTS 

rooftop type. 
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PENDAHULUAN 
 

Dilokasi Observatorium geomagnetic 
Lombok (OGL) yang terletak didesa Rembitan 
Lombok tengah masih sering terjadi pemadaman 
listrik bergilir. Terutama untuk menyuplai daya 
lsitrik server yang bekerja selama 24 jam untuk 
mengambil data logger magnet bumi. Karena jika 
tidak ada backup catu daya maka pengambilan 
data magnet bumi secara kontinyu dapat 
terhambat. Sehingga dapat menghambat 
penelitian tentang magnet bumi dan mitigasi 
banana alam khusunya bencana gempa bumi. 

Maka dibutuhkan cadanga daya listrik untuk 
membantu ketersediaan energi ketika terjadi 
pemadaman listrik bergilir. Pada lokasi 
Observatorium sendiri telah terpasang backup 
catu daya listrik berupa PLTS, namun dalam 
kenyataannya PLTS yang tersedia dirasa masih 
kurang untuk menyuplai energi listrik ketika terjadi 
pemadaman listrik dalam jangka waktu yang 
lama.  

Sehingga perlu dilkukan perencaan kembali 
agar PLTS mampu menyuplai kebetuhan energi 
listrik selama terjadi pemadaman listrik. PLTS 
yang akan direncanakan yaitu PLTS tipe rooftop 
dengan rangka kayu cocok untuk diaplikasikan 
pada observatorium geomagnetik Lombok. 

Prinsip kerja PLTS yaitu dengan 
memanfaatkan modul surya yang akan merubah 
energi matahari menjadi energi listrik yang akan 
disalurkan pada SCC untuk pengisian baterai dan 
menyuplai beban listrik dimana terlebih dahulu 
dihubungkan pada inverter untuk mengubah arus 
searah menjadi arus bolak – balik. 

 
1. Komponen PLTS. 
a. Panel Surya 

Panel surya berfungsi merubah 
energi matahari menjadi energi listrik. 
Konversi energi matahari menjadi energi 
listrik trjadi pada panel surya yang terdiri dari 
sel photovoltaic. Sel ini merupakan lapisan 
tipis darri silikon murni dan bahan 
semikonduktor. Apabila bahan ini mendapat 
energi foton, akan mengeksitasi electron dari 
ikatan atomnya menjadi electron yang 
bergerak bebas dan akan menghasilkan 
teggangan listrik searah. 

 
b. Solar Charge Controller (SCC) 

Solar charge controller pada 
dasarnya adalah sebuah perangkat 
elektronikayang berfungsi untuk 
memaksimalkan hasil daya maksimum dari 
panel surya. SCC dibedakan menjadi dua 
jenis yaitu SCC PWM (Pulse Width 
Modulation) dan SCC MPPT (Maximum 
Power Point Tracking). 

SCC PWM menggunakan lebar pulsa 
dari on dan off elektrikal, sehingga 
menciptakan seakan – akan sine wave 
elektrikal wave. Sedangan SCC MPPT murni 
menggunakan sistem elektronik yang dapat 
menelusiri titik daya maksimum power yang 
dapat dikeluarkan oleh panel suryayang dpat 
digunakan langsung untuk mencatu inverter 
atau sistem pengisian baterai. 

 
c. Inverter  

Inveter adalah sebuah perangkat 
elektronika daya yang berfungsi untuk 
mengubah teganga DC menjadi AC untuk 
memenuhi kebutuhan beban. Inverter dalam 
proses konversi tegangan DC menjadi 
tegangan AC membutuhkan suatu penaik 
tegangan yaitu transformator step up. 
Berdasarkan outputnya inverter dibedakan 
menjadi 2 jenis yaitu inverter 1 fasa dan 
inverter 3 fasa. Sedangkan berdasarkan 
gelombang outputnya dapat dibedakan 
menjadi: inverter dengan gelombang sinus 
murni (pure sine wave), inverter dengan 
gelombang kotak (square wave) dan inverter 
dengan gelombang sinus modifikasi (sine 
wave modified). 

 
d. Baterai. 

Baterai adalah suatu alat yag dapat 
menyimpan daya yang dihasilkan oleh 
panel. Daya yang tersimpan akan digunakan 
pada saat radiasi matahari rendah atau pada 
malam hari. Baterai yang sering digunakan 
untuk PLTS adalah baterai jenis VRLA 
(Valve Regulated Lead Acid) atau sealed 
maintenance free battery. Kelebihan dari 
baterai ini adalah tidak bisa menggelembung 
saat terjadi over charging. 

 
2. Jenis – jenis PLTS. 
a. PLTS ON – Grid. 

PLTS on – grid merupakan PLTS yang 
terhubung dengan jaringan PLN. PLTS ini 
biasanya dibangun pada daerah perkotaan 
baik perumahan maupun perkotaan yang 
sudah terjangkau oleh listrik PLN. PLTS ini 
dapat membantu pasokan energi listrik 
ketika pasokan energi listrik dari PLN 
terputus. 

 
b. PLTS Off – Grid. 

PLTS off – grid merupakan PLTS yang 
dibangun didaerah pelosok yang tidak dapat 
dijangkau oleh listrik PLN. Output dari sistem 
ini adalah sama dengan jaringan PLN Ada 3 
jenis PLTS ini yaitu SHS (Solar Home 
Sistem), PJU (Penerangan Jalan Umum) 
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dan untuk skala besar adalah PLTS 
Komunal. 

 
3. Desain PLTS. 
a. PLTS Tipe Rooftop. 

PLTS tipe rooftop adalah teknologi 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang 
memanfaatkan atap – atap bangunan untuk 
meletakkan panel surya. PLTS tipe rooftop 
merupakan soludi bagi penyediaan energi 
listrik skala gedung perkantoran atau 
perumahan. 

 
b. Kebutuhan Beban 

Untuk menghitung total energi  yang 
terpakai dalah sehari maka harus 
menghitung jumlah total beban yang yang 
ada. Dari total beban harian maka akan 
diperoleh jumlah total energi yang terpakai. 
Jumlah total energi trsebut harus 
ditambahkan 30% . Total energi harian dapat 
dihitung dengan persamaan: 

ET = ES + (30% x ES) 

 
c. Komponen PLTS 

Untuk perhitungan jumlah dan 
kapasitas komponen PLTS yang dibutuhkan 
dapat dihitung menggunakan persamaan 
sebagai berikut: 

 
1. Panel Surya 
- Menghitung efisiensi panel. 

𝜂 = 
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
𝑥 100% 

 

𝑃𝑖𝑛 = Ir x𝐴 , 𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑜𝑐 x 𝐼𝑠𝑐x 𝐹𝐹  
 

FF=
Voc−ln(Voc+0.72)

Voc+1
  

 
- Menghitung area array. 

𝑃𝑉 𝑎𝑟𝑒𝑎 =  
𝐸𝑇

𝐺𝐴𝑉  𝑥 𝜂𝑃𝑉 𝑥 𝑇𝐶𝐹 𝑥 𝜂𝑂𝑢𝑡

 

 
- Menghitung kapasitas daya yang dapat 

terpasang. 

CR=
𝐶𝑀

1000
 ×  (

𝑅𝐶𝑅 × 𝐴𝑅

𝐴𝑀
) 

 
- Menghitung jumlah panel surya 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑆𝑢𝑟𝑦𝑎 =  
𝑃𝑤𝑎𝑡𝑡𝑝𝑒𝑎𝑘

𝑃𝑀𝑃𝑃
 

 
- Energi yang dapat dihasikan oleh 

sistem. 

E = 𝐶𝑅 ×  𝐺𝐻𝐼 ×  𝐷 
 
 

 

2. Baterai. 
Kapasitas Ah  dari sebuah baterai 

dapat dihitung menggunaka persamaan: 
- Jumlah baterai 

Jumlah 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦 =  
𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚

𝑉𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦
 

 
- Kapasitas baterai. 

Ah =  
𝐸𝑇

𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚
 

 
- Kapasitas baterai yang melibatkan 

efisiensi kerja inverter. 
Ah batt dengan 𝜂 kerja inverter = Ah batt + [(100% - 

𝜂 inv) x Ah batt] 

 
- Kapasitas Minimal baterai yang 

dibutuhkan. 

𝐴ℎ 𝑀𝑖𝑛 =  
𝐴ℎ batt dengan η kerja inverter  x 𝑡𝑜𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖

% 𝐷𝑂𝐷
 

 
3. Inverter 

Untuk pemilihan inverter yang akan 
digunakan diusahakan kapasitas kerjanya 
mendekati kapasitas daya yang akan 
dilayani. Sehingga efisiensi kerja inverter 
menjadi maksimaal sesuai kebutuhan daya 
yang akan dilayani. Kapasita inverter harus 
lebih besar 25% - 30% dari kapasitas beban 
yang akan dilayani. 

Inverter = 130% x beban total 
 

4. Solar Charge Controller (SCC) 
Pemilihan SCC berdasarkan dengan 

arus short circuit dari array PV, dimana nilai 
arus short circuit ini di peroleh dari data 
sheet panel surya yang akan digunakan. 
Pemilihan scc ini juga harus dilebihkan 
sebesar 30%. 

SCC = 130% x (Isc x jumlah string) 
 

5. Pemilihan penghantar konduktor 
Pada pembangkit tenaga surya 

menggunakan konfigurasi saluran 2 kawat 
satu fasa. Untuk menentukan luas 
penampang penghantar konduktor maka 
dapat mencari arus nominal terlebih dahulu. 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑃

𝑉 𝑥 𝐶𝑜𝑠 Ø
 

 
Menentukan KHA menggunaka persamaan. 

KHA= 125% x Inominal 

 
6. Gaya tekan  tekanan atap 

Pemasangan panel surya diatas atap 
harus memperhatikan kekuatan atap. Untuk  
menghitung kekuatan atap dibutuhkan data 
– data sebagai berikut : 

a. Beban Hidup 
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b. Beban Mati  
c.  
d. Beban angin 

 
Untuk menghitung kekutan atap 

dapat menggunakan persamaan : 

𝑃𝑢 ≤⋌× 𝜑𝑐 × 𝑃′ 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di Observatorium 

geomagnetic Lombok desa rembita Lombok 

tengah terletak pada -8º.833478' LS, 

116º.291864' BT. 

 
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

 
Pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi 

PLTS yang sudah terpasang berdasarkan jumlah 
dan kapasitaas komponen PLTS, dan akan 
direncanakan kembali PLTS tipe rooftop. 

Data yang akakn digunakan adalah data 
jumlah dan kapasitas PLTS yang sudah 
terpasang, data pemakaian energi perhari dan 
data intensitas radiasi surya dari situs resmi nasa. 
 

 
Gambar 2. Skema perencanaan kembali   

PLTS 
 

 
Gambar 3. Diagram alir penelitian 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Evaluasi PLTS yang sudah terpasang. 

Kondisi kelistrikan Observatorium 
Geomagnetik Lombok saat ini dibebani oleh 
beberapa komponen listrik yaitu, AC (air 
conditioner), server data logger geomagnetic dan 
beberapa buah lampu penerangan. 

No 
Nama 
Alat 

Konsumsi 
Daya  Jumlah 

Total 
Konsumsi 

Daya  

(W) (W) 

1 Server 368,4 1 368,4 

2 AC  1229 1 1229 

3 Lampu 11 5 53,1 

Total   1650,5 

Tabel 1 total konsumsi daya listrik OGL 
 

 
Gambar 4. Alat ukur beban listrik 

a. Panel surya. 
Untuk jumlah panel surya yang sudah 

terpasang adalah 12 buah dengan kapasitas 
masing – masing panel adalah 12 buah. 

 
Gambar 5. Panel surya yang sudah terpasang 

 
Gambar 6. Rangkaian panel surya yang sudah 

terpasang. 

 
Gambar 7. Spesifikasi Panel surya yang sudah 

terpasang. 
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b. Baterai. 
Untuk penyimpanan utama pada 

PLTS ini adalah baterai. Pada 
Observatorium sudah terpasang baterai 
VRLA gel dengan jumlah 12 buah dengan 
kapasitas masing – masing 12 V 100 Ah 

Gambar 8. Baterai yang sudah terpasang

 
Gambar 9. Rangkaian baterai yang sudah 

terpasang 
 
Menurut Kusnandar (2009) efisiensi Wh 

baterai adala 80% sehingga diperoleh lama waktu 
suplai baterai: 
Daya baterai (80%) = 14.400 x 80% = 11520 Wh 

Waktu supply baterai = 
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖

beban listrik
   

  = 
11520 𝑊ℎ

1650,5 Watt
  = 6,9 h 

c. SCC (Solar Charge Controller) 
Solar charge controller yang 

terpasanag adalah MPPT dengan kapasitas 
60 A. 

 
Gambar 10. SCC yang sudah terpasang 

 
d. Inverter. 

Inverter yang sudah terpasang saat ini 
adalah 3,5 kVA sine wave mempunyai 
kapasitas listrik 2800 Watt. 

 
 
 
 

e. Sistem Switch 
Sistem switch dari PLN ke PLTS 

menggunakan sistem yang masih manual 
dimana masih mengandalkan orang lain 
untuk mengoprasikan PLTS ketika terjadi 
pemadaman bergilir. 

 
Gambar 11. Sistem switch yang sudah terpasang. 

 
f.  Teganag dan Arus sistem. 

Tegangan AC inverter yang terukur 
pada saat tanpa beban adalah 220,7 V dan 
pada saat beban maksimal adalah 230 V 
hal ini terrjadi karena inverter telah memiliki 
AVR ( Automatic Voltage Regulator). 

 
g. Sistem proteksi 

Pada PLTS yang sudah terpasang 
belum dilengkapi dengan sistem proteksi 
pada masing – masing array. Dimana pada 
masing -  masing array harus dipasang 
kombiner box yang berisi, MCB DC, 
Lightning arreter dan fuse. Pada sisi baterai 
juga terpasang MCB AC yang seharusnya 
terpasang MCB DC. 

 

2. Perencanaan Kembali PLTS. 

PLTS yang akan direncanakan kembali 
pada OGL akan menyuplai beban listrik total 
sebesar 1650,5 Watt. Dengan konsumsi 
energi harian sebesar 31,472kWh. Nilai 
terendah intensitas radiasi yang diperoleh 
dari situs NASA adalah 4,91 kWh/m2 per 
hari. 

Dari hasil perhitungan diperoleh efisiensi 
panel surya sebesar 19%, dengan nilai TCF 
sebesar 0,97, luas  daerah panel surya 
adalah 46,695 m2. PLTS ini akan 
menggunaka panel surya dengan kapasitas 
200 Wp perpanel berjumlah 36 buah. Panel 
surya akan dibagi menjadi 3 array. Pada 
masing – masing array berjumlah 12 panel 
surya.  

Sistem PLTS direncanakan 
menggunakan baterai dengan kapasitas 
masing – masing 12 V 100 Ah jenis VRLA 
Gel. Jumlah total baterai akan di bagi 
menjadi 2 bank baterai dimana masing – 
masing bank akan berisi 20 baterai yang 
akan dirangkai seri sebanya 4 buah 
kemudian dirangkai paralel sebanyak 5 
rangkaian seri. Sehingga total kapasitas 
untu satu bank baterai adalah 48 V 500Ah. 
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Gambar 12. Konfigurasi rangkaian perencanaan 

panel surya 
 

 
Gambar 13. Konfigurasi rangkaian perencanaan 

bank baterai. 
 

Pada baterai yang digunakn, terdapat 
tegangan kerja sistem yang akan dikontrol oleh 
Solar Charge Controller (SCC) MPPT. Dengan 
kapasitas 60 A. Untuk keluaran PLTS dalam 
bentuk arus  bolak balik 220 V AC. Maka 
dipasang inverter yang dapat menyuplai beban 
listrik tota OGL yaitu dengan kapasitas 3,5 kVA 
yang mempunyai kapasitas listrik 2800 Watt. 
Penghantar konduktor yang akan digunakan 
adalah jenis NYY 3 x 1,5 mm berinti tunggal yang 
akan dipasang diudara. 

Untuk dapat menopang keseluruhan panel 
surya maka akan digunakan kayu dengan kode 
mutu E-22 yang mmempunyai dimensi 150mm x 
80mm. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. PLTS backup yang sudah terpasang dapat 
beroperasi dan menyuplai beban listrik 
OGL ketika terjadi pemadaman tetapi 
jumlah dan kapasitasnya masih kurang 
pada saat terjadi pemadaman dalam waktu 
yang lama seperti gangguan atau blackout 
sistem selama 1 hari. 

2. Dari hasil perhitungan perencanaan 
kembali PLTS didapatkan jumah panel 
surya sebanyak 36 buah dengan kapasitas 
200 Wp, baterai sebanyak 40 buah dengan 
kapasitas masing – masing 100 Ah, 
kapasitas inverter sebesar 3,5 kW jenis 
pure sine wave, SCC (Solar Charge 
Controller) kapasitas 60A, dan jenis kayu 
yang digunakan memiliki kode mutu E-22 
dengan dimensi 150mm x 80mm. 

3. Dari hasil perencanaan kembali PLTS 
diperoleh desain PLTS yang diharapkan 
akan mampu untuk menyuplai beban listrik 
OGL dengan maksimal ketika terjadi 
pemadaman listrik PLN tanpa 
mempengaruhi data hasil pengukuran 
magnet bumi. 
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