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Abstrak—Pada penelitian ini akan didesain sistem  pembangkit listrik tenaga hibrid PV-genset untuk aplikasi pada 
sistem off-grid menggunakan software PSIM 9.1. Sistem hibrid ini menggunakan kopel PFAC, rangkaian simulasi 
terdiri dari panel PV model  BP417, model genset, rangkaian boost konverter, inverter, LPF, rangkaian beban dan 
sistem kontrol. Hasil simulasi PV dapat menghasilkan daya maksimum pada tegangan 177 volt sebesar 2500 watt 
pada intensitas matahari 1000W/m2. Daya ini akan menurun bila intensitas matahari menurun, daya minimum 680 
watt, dan tegangan 154 volt pada intensitas matahari 300W/m2. Rangkaian boost konverter dapat menghasilkan 
tegangan keluaran konstan (stabil) pada 340 volt pada batasan input boost konverter 154-177 volt. LPF dapat 
mereduksi distorsi harmonik inverter dari THDi 123% menjadi 1,27%. Sistem hibrid PV-genset yang telah di desain 
dapat menggabungkan daya dari inverter (PV) dengan genset bila daya beban sudah di atas 2500W.

Kata kunci: hibrid, PV, genset , inverter, Psim

Abstract—This research will be designed hybrid power generation system PV-generator for applications in off-grid 
systems using PSIM software 9.1. This hybrid system using a coupling PFAC, circuit simulation consists of a PV 
panel BP417 models, the model generator, a boost converter circuit, inverter, LPF, circuit load and control systems. 
The simulation results can produce PV maximum power at a voltage of 177 volts for 2500watt the sun intensity 
1000W / m2. This power will decrease when intensity of the sun decreases, minimum power 680 watts and voltage 
of 154V in the sun intensity 300W / m2. The circuit boost converter can produce output voltage constant (stable) 
at 340V on the limits of 154-177 volt input boost converter. LPF can reduce harmonic  inverter of THDi  123% 
to 1.27%. PV- hybrid generator system that has been in design can combine power from the inverter (PV) with a 
generator if power load above on 2500W.

Keywords: hybrid, PV, genset, inverter,  Psim

I. Pendahuluan

Energi matahari merupakan energi terbarukan yang 
sangat besar potensi di Indonesia yang mencapai 1000 
W/m2. Photovoltaics (PV)/sel surya menkonversikan 
cayaha matahari menjadi lsitrik arus DC. Effisensi PV 
yang terbuat dari bahan silicon crystalline rata-rata adalah 
15%, ini artinya bila luas panel PV 1 m2 hanya mampu 
menghasilkan daya listrik 150 Watt. 

Beban listrik pada pada umumnya disuplai oleh arus 
AC,  pada rumah tangga dan perkantoran umumnya bekerja 
pada  sistem satu fasa tegangan 220 Volt dan frekuensi 50 
Hz. Karena PV menghasilkan arus DC maka digunakan 
inverter untuk mengubah menjadi arus AC, disamping itu 
karena intesitas matahari tidak konstan dari pagi sampai 
sore dan juga dipengaruhi oleh cuaca yang memyebabkab  
tegangan  keluaran PV tidak konstan maka digunakan 
pengaturan tegangan dc (dc controller/dc converter). Pada 
sistem PV juga menggunakan baterai untuk menyimpan 
energi yang tidak digunakan. 

PV dapat dihibridkan dengan genset untuk memenuhi 
kecukupan  daya  beban. Pada penelitian ini, hibrid PV-
genset  untuk diaplikasikan pada sistem off-grid dan sistem 

hibrid ini menggunakan kopel PFAC. PV dioperasikan 
sebagai penyalur daya utama ke beban, sedangkan genset  
sebagai penambah daya dan akan beroperasi bila daya PV 
lebih kecil daya dari daya beban. 

II. Studi PuStaka

A. Sistem hibrid

Sistem hibrid adalah sistem pembangkit yang terdiri dari 
beberapa jenis pembangkit listrik yang terintegrasi. Sistem 
hibrid bisa berupa gabungan antara pembangkit listrik 
dari sumber energi terbarukan (renewable energy) dan 
pembangkit listrik dari sumber energi konvensional atau 
tidak terbarukan (non renewable energy) atau gabungan 
antar pembangkit listrik terbarukan. Salah satu persyaratan 
utama untuk sistem hibrid adalah untuk memastikan aliran 
daya yang berkelanjutan dengan menyimpan kelebihan 
energi dari sumber energi terbarukan [8].

Sumber energi terbarukan memiliki karakteristik 
operasi yang berbeda-beda, karena itu dibutuhkan 
informasi yang jelas dan kerangka kerja standar untuk 
membentuk sistem hibrid. Sumber energi, penyimpanan 
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energi, dan beban-beban yang terintegrasi beroperasi 
secara bersamaan dan beroperasi dengan cara plug and 
play tanpa memerlukan konfigurasi ulang. Ada banyak 
cara untuk mengintegrasikan sumber pembangkit listrik 
energi alternatif yang berbeda-beda untuk membentuk 
sistem hibrid, secara umum diklasifikasikan menjadi 3 
kategori: kopel  DC,  kopel  AC  dan  kopel  hibrid [4].

Kopel AC dapat dibagi menjadi dua sub kategori: 
PFAC dan HFAC. Kopel PFAC ditujukkan pada Gambar 1, 
dimana beberapa sumber energi yang berbeda terintegrasi 
melalui perangkat power elektronik pada frekuensi AC 
bus. Kopling induktor diperlukan antara perangkat power 
elektronik dengan AC bus untuk manajemen aliran daya. 

Pada Sistem hibrid kopel AC ini, untuk dapat terintegrasi 
(digabungkan) daya pada kopel AC harus memenuhi 
beberapa persyaratat yaitu: tegangan, frekuensi, beda fasa 
dan bentuk  gelombang harus sama. 

B. Photovoltaic (PV)

Sel surya mengkonversikannya cahaya matahari 
menjadi energi listrik arus DC. Sebuah modul panel surya 
dibentuk dengan banyak sel surya yang dihubungkan 
secara seri dan paralel. Karena sel surya adalah tunggal 
sehingga dapat dimodelkan dengan memanfaatkan sumber 
arus dioda dan dua resistor. Model ini di sebut model sel 
surya dioda tunggal ditunjukkan pada Gambar 2.
Persamaan pada rangkaian ekivalen seperti pada Gambar 
2 dirumuskan dengan hukum Kirchoff sebagai berikut:
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dimana:
 IL   = arus sumber (A)
 I0   = arus saturasi dioda reverse (A)
 Rs    = tahanan seri (W)
 Rsh  = tahanan shunt (W)
 n    = dioda ideality factor

Untuk kurva karakteristik sel surya I-V dan P-V 
ditunjukkan pada Gambar 3. Pada gambar dapat dilihat 
bahwa sel beroperasi sebagai sumber arus konstan pada 
tegangan rendah dibawah VOC, sedangkan daya maksimum 
pada titik  MPP [5].

Di Indonesia, lamanya penyinaran matahari efektif  
dikonversikan menjadi energi listrik hanya selama 8 jam 
dari jam 9.00 sampai dengan jam 16.00. 

C. Genset

Genset (generator set) adalah  sebuah perangkat yang 
menghasilkan daya listrik, yang merupakan hasil konversi 
mekanik ke listrik. Genset terdiri dari dua  perangkat 
utama yaitu engine dan generator (G1) serta didukung oleh 
motor starter (M1), baterai dan perangat kontrol lainya 
seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 

Bila tombol start (NO) di tekan, motor starter M1 
bekerja dan memutar (starting) engine, bila engine sudah 
berkerja tombol start di lepas. Lebih kurang 10 detik 
generator (G1) bekerja baru MCB dapat di on untuk 
mensuplai daya kebeban. Bila tombol stop (NC) ditekan, 
engine akan berhenti (off).

D.  Konverter  power elektronik

Konverter power elektronik (electronic power 
converter) terdiri dari pengubah arus  listrik dari DC ke 
AC (inverter), pengubah AC ke DC (rectifier),  pengubah 
tegangan DC dari satu level ke level yang lain (DC 
konverter) dan pengubah tegangan AC (AC kontroler). 

Gambar 1. Skema sistem hibrid kopel  AC  katagori PFAC[4]

Gambar 2. Rangkaian ekivalen sel surya model dioda tunggal 

Gambar 3.. Kurva P-V dan V-I pada sel surya
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Start Stop

Vo
MCB

Gambar 4. Single line Genset
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Dalam penelitian ini, konverter daya yang digunakan yaitu 
inverter dan boost konverter.

Boost konverter bekerja menaikan tegangan dari level 
tegangan sumber (Vs)  ke level tegangan yang lebih tinggi, 
rangkaian boost konverter seperti pada Gambar 5. Bila 
mosfet Q1 di on kan selama ton, arus sumber Vs mengalir 
melalui induktor Ld, mosfet Q1, kembali ke sumber dan 
saat ini energi tersimpat pada induktor Ld. Jika mosfet Q1 di 
off selama toff, energi tersimpat pada induktor Ld ditransfer 
ke beban  melalui DM2 dan arus induktor IL turun. Tegangan 
keluaran rata-rata diberikan:
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Tegangan keluaran dapat dinaikan dengan mengatur 
duty cycle k  dari sinyal PWM (vg) dan tegangan keluaran 
minimum adalah sebesar Vs pada k=0, dan maksimum pada 
nilai k mendekati satu ( dc converter tidak bisa beroperasi 
pada  nilai k =1 dari sinyal PWM ).

Inverter adalah suatu peralatan yang mengubah arus 
DC manjadi AC dan disebut juga dengan konverter 
DC ke AC. Rangkaian inverter satu fasa diperlihatkan  
diperlihatkan pada Gambar 6.

Tegangan keluaran inverter merupakan tegangan 
AC yang tetap atau berubah pada frekuensi yang tetap 
atau berubah. Tegangan keluaran yang berubah dapat 
diperoleh dengan merubah tegangan masukan DC dan 
mempertahankan gain inverter tetap konstan. Jika 
tegangan input tetap konstan, tegangan output yang 
berubah diperoleh dengan merubah gain inverter yaitu 
dengan pengontrolan PWM (Pulse Witdh Modulation). 
Gain inverter didefinisikan sebagai rasio tegangan keluaran 
AC terhadap tegangan masukan DC. Sedangkan frekuensi 
keluaran dapat diubah dengan mengubah frekuensi sinyal 
referensi.

Setiap switch (S) didapat di-switching dengan sinyal 

segi empat, namu bentuk gelombang tegangan output 
inverter mengandung harmonisa dengan THD (Total 
Harmonic Distortion) tertinggi. Dengan tersedianya 
komponen power semikonduktor berkecepatan tinggi/
frekuensi tinggi, THD dapat diperkecil dengan berbagai 
macam metode switching seperti PWM sinusoidal. 
Tegangan keluaran RMS adalah:

V
T

V dt VsT s
0

0

2

0

2
1 2

2
4 2

40=
/

/

( )∫








 =

Tegangan keluaran sesaat dalam komponen-komponen 
harmonik adalah:
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III. Metode

  Pada penelitian ini, rangkaian sistem hibrid PV-genset 
disimulasikan menggunkan software PSIM versi 9.1. 
Sistem hibdrid  ini didesain untuk daya beban maksimum 
5kW yang terdiri dari PV 2,5 Kw dan genset 2,5 kW. Blok 
diagram seperti ditunjukkan pada Gambar 7.

PV menggunakan data BP4175 dimana daya 
maksimum Pmax 175 watt pada tegangan maksimum Vmax 
34,7V dan untuk menghasilkan keluaran 2,5 kW dan 
tegangan 177V, PV dihubungkan seri dan paralel seperti 
pada Gambar 8.

Genset dimodelkan dengan sebuah sumber AC dan 
lengkapi dengan rangkaian start dan stop,seperti tunjukkan 
pada Gambar 9.

Bila input start berlogika tinggi sesaat dan input stop 
berlogika tinggi maka genset ON, bila stop berlogika 
rendah maka genset OFF. Tahanan RS untuk membatasi 
daya sumber 2,5kW/220V.

Rangkaian beban RL pada pada sistem hibrid ini 
terdiri dari 4 tahanan (RL1-RL4) dengan kombinasi paralel 
tergantung step voltage source VS1-VS4. Rangkaian seperti 
ini dimaksud untuk mendapatkan  kombinasi beban 725W, 
2500W dan 5000W. Rangkaian beban seperti di tunjukkan 
pada Gambar  10.

Rangkaian simulasi lengkap sistem hibrid PV-genset 
menggunakan software PSIM 9.1 seperti pada Gambar 11.
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Gambar 5.  Rangkaian boost konverter
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Gambar 6. Rangkaian inverter satu fasa
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Gambar 7. Blok diagam hibrid PV-genset off- grid
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IV. haSil dan PeMbahaSan

Pada rangkaian simulasi Gambar 11, PV diatur pada 
suhu 25ºC, sedangkan intensitas cahaya matahari diatur 
dari 300W/m2 sampai 1000W/m2. Daya output diperoleh 
680 W sampai 2500 W ditunjukkan pada Gambar 12 dan 
tegangan 154 V sampai 177 V seperti pada Gambar 13. 
Gelombang keluaran dari genset seperti pada Gambar 14, 
dimana Vrms 220V dan frekuensi 50Hz. 

Gelombang tegangan  keluaran inverter sebelum di 
pasang  LPF (low pass filter) seperti pada Gambar 15 dan 
sesudah dipasang filter ditunjukkan pada Gambar 16.

Bila daya beban masih dibawah 2,5kW daya beban 
hanya disuplai oleh inverter dan ketika daya beban sudah 

diatas 2,5kW maka daya beban disuplai oleh inverter dan 
genset. Genset akan hidup (on) secara otomatis bila daya 
beban sudah mencapai diatas  2,5kW. Bentuk gelombang 
daya root mean square (Prms)beban pada sistem hibrid 
seperti ditunjukkan pada Gambar 17.

Pada Gambar 17 terlihat bahwa dari  waktu 0,02-0,42 
detik daya beban hanya disuplai oleh inverter Pinv sebesar 
1250W dan 2500W.  Pada waktu 0,42-0,8 detik daya beban 

Gambar 9. Model genset

Gambar 10. Model beban

Gambar 11. Rankaian hibrid PV-Genset

Gambar 8. PV hubungan seri dan paralel



ISSN: 2088-9984

100

Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro 2015

sudah naik diatas 2500W, pada kondisi ini daya beban 
suplai oleh inverter dan genset. Daya beban pada sisten 
hibrid  ini di perlihatkan pada Tabel 1.

 Gelombang arus beban (IL), arus inverter (Iinv) dan arus 
generator (ig) seperti pada Gambar 18. Arus beban berubah 

setiap 0,2 detik sesuai dengan pengaturan tahanan beban. 
pada waktu 0-0,4 detik arus beban hanya disuplai oleh 
inverter dan waktu 0,04-0,8 detik arus beban  disuplai oleh 
inverter genset.

V. keSiMPulan

Berdasarkan simulasi dan pengujian  dapat disimpulkan 
bahwa :
1. Hasil simulasi PV dapat menghasilkan daya maksimum 

pada tegangan 177 volt sebesar 2500 watt pada 
intensitas matahari 1000W/m2. Daya ini akan menurun 
bila intensitas matahari menurun, daya minimum 680 
watt dan tegangan 154 volt pada intensitas matahari 
300W/m2.

2. Rangkaian boost konverter dapat menghasilkan 
tegangan output konstan (stabil) pada 340 volt pada 
batasan input boost konverter 154-177 volt.

3. LPF dapat mereduksi  distorsi total arus harmonik   

Gambar 12. Output daya PV

Gambar 13. Output  tegangan PV

Gambar 14. Tegangan output genset

 Gambar 15. Tegangan output Inverter tanpa LPF

Gambar 16. Tegangan output Inverter menggunakan LPF

Gambar 17.  Daya pada sistem hybrid

Gambar 18. Arus pada sistem Hibrid

Tabel 1.  Daya beban pada sistem hibrid

Waktu peralihan 
beban (detik)

Daya (Watt)

Pinv Pg PL

0 1250 0 1250

0,2-0,4 2500 0 2500

0,4-0,6 1800 1740 3540

0,6-0,8 2300 2552 4852
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inverter  dari THDi 123% menjadi  1,27%.
4. Sistem hibrid PV-genset dapat menggabungkan daya 

dari PV dengan genset bila daya beban sudah diatas 
2500watt. 

Pernyataan

Penelitian ini didanai oleh Dikti dengan skema 
Penelitian Hibah Bersaing (PHB) Tahun 2015, dengan  
No. 082/UN11.2/LT/SP3/2015.
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