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Abstrak—Perancangan sistem kontrol hibrid energi surya dan energi listrik PLN menggunakan fuzzy logic controller 
bertujuan mengatur waktu switch control ON dengan energi listrik PLN. Sistem kontrol menggunakan logika fuzzy 
untuk mengontrol kapan beban dinamis disuplai oleh solar array dan kapan disuplai oleh sumber listrik PLN. 
Masukan dari logika fuzzy adalah intensitas cahaya matahari, arus beban dan persentasi SOC (state of charge) 
baterai. Keluaran dari logika fuzzy berupa waktu beban dinamis disuplai oleh sumber listrik PLN (switch ON). 
Waktu switch ON sangat tergantung dari 3 masukan tersebut. Hasil percobaan dengan SOC awal baterai sebesar 
25%, switch control ON pada saat diluar beban puncak dan bisa menjaga kondisi baterai agar tetap dalam kondisi 
ideal dengan SOC antara 20-90 %. Perubahan beban harian sebesar ± 20 % tidak mempengaruhi kinerja switch 
control (bekerja dengan baik).

Kata kunci: grid-tied, energi terbarukan, solar array, logika fuzzy, SOC baterai

Abstract—Design of hybrid control system of solar energy and PLN electrical energy using fuzzy logic controller 
aimed to set the time switch control ON with PLN electrical energy. The control system uses fuzzy logic to control 
when the dynamic load is supplied by the solar array and when supplied by a source of electricity. Input of fuzzy logic 
is the intensity of sunlight, the load current and the percentage of SOC (state of charge) of the battery. The output of 
the fuzzy logic is a dynamic load of electricity supplied by the source (switch ON). Switch ON time is dependent on 
the three input. Results of experiments with the initial battery SOC by 25%, switch control ON at the time outside 
the peak load and can maintain the condition of the battery SOC  between 20-90%. Daily load changes of ± 20% does 
not affect the performance of the switch control (works well).

Keywords: grid-tied, renewable energy, solar array, fuzzy Logic, SOC battery

I. Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi sumber energi tenaga surya 
sangat besar karena mendapatkan sinar matahari sepanjang 
tahun. Potensi ini merupakan sebuah alternatif yang sangat 
baik untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada 
sumber energi listrik dari PLN (sumber energi fossil). Perlu 
usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber 
energi fossil yang semakin menipis melalui diversivikasi 
sumber energi termasuk pengembangan energi alternatif 
yang memenuhi persyaratan energi masa depan yang 
murah, tersedia dalam jumlah melimpah, fleksibel dalam 
penggunaan dan ramah terhadap lingkungan [1].

Energi Surya Fotovoltaik (SESF) merupakan energi 
terbarukan yang mudah pemanfaatannya dan cepat 
perkembangan teknologi dan bisnis produksi komponen 
dasarnya yaitu solar cell photovoltaic yang semakin 
hari semakin terjangkau harganya. Kelemahan utama 
dari SESF adalah energi listrik yang dihasilkan sel surya 
sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang 
diterima oleh sistem, sehingga tidak dapat dijadikan 

sumber utama penyedia energi listrik. Pemanfaatan energi 
SESF secara maksimal sangat diperlukan dengan sistem 
control hibridasi antara sumber energi listrik PLN dengan 
energi SESF.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan diantaranya 
oleh [2] tentang optimasi sistem hybrid (PV-grid-
connected) dengan sumber listrik tenaga surya sebagai 
sumber utamanya dan sumber energi diesel sebagai sumber 
cadangan. Akibatnya diperlukan sistem energi surya dan 
baterai yang banyak. Bedasarkan [3] tentang perancangan 
sistem hybrid photovoltaic di gardu induk memerlukan 
sistem energi surya sebanyak 20 buah dengan kapasitas 
modul 175 Wp. Sedangkan [4] tentang perancangan 
sistem hybrid pembangkit listrik tenaga surya dengan jala-
jala listrik PLN untuk rumah perkantoran sistem energi 
surya sebanyak 30% dari total beban.

Mengacu pada penelitian sebelumnya, ada permasalahan 
pada sistem energi surya yang dibutuhkan sangat banyak 
sehingga masih sedikit yang mengaplikasikan kehidupan 
sehari-hari. Hal ini dikarenakan dibutuhkan investasi yang 
besar di awal. Berdasarkan permasalah tersebut,maka 
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dalam penelitian ini akan dirancang sistem kontrol hibrid 
energi surya fotovoltaik (SESF) dengan sumber listrik 
PLN menggunakan fuzzy logic controller. 

Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem hibrid 
tanpa adanya persyaratan jumlah sistem energi surya 
yang dibutuhkan, sehingga investasinya tidak mahal. 
Pembangunan sistem energi surya dapat dilakukan secara 
bertahap tanpa perlu mempertimbangkan total beban. Hal 
ini dapat dicapai dengan menjadikan SESF sebagai energi 
tambahan, bukan merupakan energi utama.

II. StudI PuStaka

Sistem hibrid antara sumber energy listrik PLN dengan 
energi SESF bertujuan untuk mendapatkan kekontinuan 
pasokan (supply) listrik ke beban. Pada sistem hibrid ini 
terdiri dari array fotovoltaik, regulator (charge controller), 
baterai, dan inverter. Listrik arus searah (DC) dari modul 
fotovoltaik, akan diubah menjadi arus bolak-balik (AC) 
melalui inverter. Sistem hibrid ini menggunakan prinsip 
kerja satu arah, yaitu dalam satu waktu tertentu beban 
hanya dipasok oleh salah satu sumber energi listrik (listrik 
dari PLN atau listrik dari SESF).

Pada saat beban disuplai oleh energi listrik PLN 
maka sambungan ke energi SESF diputus. Begitu pula 
sebaliknya, sambungan energi listrik dari PLN diputus 
pada saat beban disuplai oleh energi SESF. Pengaturan ini 
dilakukan secara otomatis melalui switch pengatur (switch 
controller). Gambar 1 menggambarkan sistem hibrid 
energi SESF dengan jaringan PLN. 

A. Switch Controller

Sistem kontrol sistem hibrid antara energi SESF dan 
PLN unit kontroler (switch controller). Sistem hibrid 
ini menggunakan prinsip kerja satu arah, yaitu dalam 
satu waktu tertentu beban hanya disuplai oleh salah satu 
sumber/pembangkit, switch controller mengatur sumber 
pembangkit yang akan menyuplai beban [4].

Switch controller berfungsi untuk mengendalikan 
sistem hibrid antara energi SESF dan PLN. Beban 
hanya disuplai oleh salah satu sumber dalam satu waktu. 
Pada switch controller bekerja secara otomatis dengan 
mendeteksi ketersedian sumber energi SESF, jika energi 
SESF mampu mensuplai beban maka switch AC akan 
off dan beban hanya disuplai oleh energi SESF. Kondisi 
sebaliknya, jika energi SESF tidak mampu mensuplai 

beban maka switch AC akan on dan beban hanya disuplai 
oleh energi PLN. 

Pada saat sistem hibrid mulai bekerja, unit switch 
controller memeriksa tegangan solar sell pada sistem 
SESF. Apabila tegangan tidak lebih besar dari 11V (kondisi 
baterai kosong), maka SESF akan melakukan pengisian 
(charging). Energi SESF melakukan proses pengisian 
(charging), perintah diteruskan ke PLN untuk mensuplai 
beban. Apabila SESF sudah melakukan proses charging 
sampai pada tegangan 12V (kondisi baterai penuh), maka 
PLN akan off. Proses ini terjadi secara terus menerus.

B. State of Charge Battery (SOC Baterai)

SOC Baterai didefinisikan sebagai rasio dari total 
kapasitas energi yang dapat digunakan oleh sebuah baterai 
dengan kapasitas baterai seluruhnya. SOC menggambarkan 
energi yang tersedia dan dituliskan dalam persentase, 
kadang dianggap sebagai nilai kapasitas seperti kapasitas 
arus. Kapasitas nominal energi dari sebuah baterai tidak 
dapat dikeluarkan secara total, dengan SOC baterai ini kita 
dapat menentukan total energi yang dapat digunakan dari 
sebuah baterai.

Misalkan, baterai dengan 80% SOC dengan kapasitas 
500 Ah, maka energi yang dapat digunakan dari baterai 
tersebut sebesar 400 Ah. Temperatur dan nilai discharge 
dapat mengurangi kapasitas efektif dari baterai tersebut 
[5]. Jika dituliskan dengan persamaan maka SOC Baterai 
adalah perbandingan antara Ah baterai max dikurangi 
dengan Ah in + Ah out dibanding dengan Ah Max dikali 
dengan 100 %. Seperti yang ditunjukan pada Persamaan 
1 berikut ini:

SOC Ah Ah Ah
Ah

m in out= ax

max

( ) % ( )− +
×100 1

Cara mengukur State Of Charge (SOC) dari sebuah 
baterai dapat dilakukan 3 cara yaitu :
1. Pengukuran secara langsung, dapat dilakukan jika 

baterai dapat dicharger pada nilai yang konstan;
2. SOC dari pengukuran Specific Grafity (SG), cara ini 

bergantung pada perubahan pengukuran dari berat 
bahan kimia aktif;

3. Perkiraan SOC berdasarkan tegangan, dilakukan 
dengan mengukur tegangan cell baterai sebagai dasar 
untuk penghitungan SOC atau sisa kapasitas. 

Jenis batterai lead-acid yang banyak digunakan adalah 
tipe DM55-12. Adapun data shett dari baterai jenis ini 
ditunjukan pada Tabel 1 berikut :

C. Fuzzy Logic Controller (FLC)

Logika fuzzy adalah mengemulasi kemampuan 
manusia dalam berfikir ke dalam bentuk algoritma yang 
kemudian dijalankan oleh mesin [6]. Adapun proses fuzzy 
fiksi ini kurang lebih digambarkan pada Gambar 2.

Algoritma ini digunakan dalam aplikasi pemrosesan Gambar 1. Sistem hibrid energi SESF dengan PLN
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data yang tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk 
biner. Logika fuzzy menginterpretasikan statement yang 
samar menjadi sebuah pengertian yang logis. Adapun poin-
poin dan tahapan dalam pengaturan dengan menggunakan 
logika fuzzy ini serta Alur pemprosesan pada penolahan 
data dengan menggunakan Fuzzy Logic Controller (FLC) 
ditunjukan pada Gambar 3.

Pada Gambar 3 merupakan metodologi pengembangan 
sistem dengan menggunakan Fuzzy Logic Controller. 
Fuzzy Logic Controller merupakan sebuah cara untuk 
mengatur beberapa input sehingga dihasilkan output yang 
sesuai. Apabila fuzzy logic digabungkan ke sebuah sistem, 
maka pemodelan sistem sistem sebagai media utama harus 
ada terlebih dahulu. Pemodelan sistem ini harus sesuai/
mendefinisikan normalisasi post model yang digunakan, 
artinya nilai yang nantinya masuk ke dalam fuzzy harus 

jelas terlebih dahulu. Operasi fuzzy logic perlu dilakukan 
jika bagian antecedent lebih dari satu pernyataan. 
Hasil akhir dari operasi ini adalah derajad kebenaran 
antecendent yang berupa bilangan tunggal. Bilangan 
ini nantinya diteruskan ke bagian concequent. Masukan 
operator fuzzy adalah dua atau lebih derajad keanggotaan 
dari variable-variabel inputnya. Keluarannya berupa nilai 
kebenaran tunggal.

III. MetOde

Penelitian ini dilakukan menggunakan model simulasi, 
maksudnya adalah semua komponen sistem mulai dari 
sumber energi, penyimpan energi/baterai, beban serta 
lainnya dimodelkan dengan meng-gunakan software 
pemodelan kemudian disimulasi-kan untuk mengamati 
fenomena-fenomena sebelum dan sesudah penerapan 
sistem yang diusulkan dalam penelitian ini dan sekaligus 
melakukan analisis terhadap hasil pengamatan.

A.  Diagram Blok Sistem

Sistem kontrol hibrid energi SESF dengan energi 
PLN menggunakan fuzzy logic controller dapat dilihat 
pada Gambar 4. Solar Array menghasilkan arus dc 
bertegangan rendah sedangkan grid bertegangan AC 220 
volt. Tegangan dari solar array distabilkan tegangannya 
oleh konverter dc agar dapat men-charger baterai atau 
menjadi masukan inverter. Inverter mengubah tegangan 
dc menjadi tegangan ac sinusoidal untuk mensuplai beban. 

B. Perancangan Algoritma Switch Controller dengan 
Fuzzy Logic Controller

Keluaran dari switch controller dengan fuzzy logic 
controller menghasilkan output berupa switching ON-
Off pada switch sumber energi PLN. Control switch ini 
menggunakan kecerdasan buatan dengan metode Fuzzy 
Logic Controller (FLC) yang dipengaruhi oleh 3 input 
yaitu State Of Charge (SOC) baterai, arus solar (Isol) dan 

Gambar 2. Operasi kendali logika fuzzy (Sumber : Reznik, 1997)

Gambar 3. Metodologi pengembangan sistem fuzzy                                                          
(Sumber : Kusumadewi.S, 2002)

Gambar 4. Perencanaan sistem kontrol hibrid energi SESF dengan 
energi PLN menggunakan fuzzy logic controller

Tabel 1. Data Sheet baterai Lead Acid DM55-12
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arus beban (Iload).
Rule-rule fuzzy didesain berdasarkan pada “expert’s 

experience”, pengalaman pakar dari seorang operator 
manusia pada perancangan pengendali untuk mengendali-
kan proses ON-Off pada switch dengan relasi yang 
selanjutnya dinyatakan dengan aturan fuzzy. Dalam 
penyusunan Rule-rule fuzzy ini menggunakan tipe 
mamdani dan ada beberapa langkah utama antara lain:

1. Mendefinisikan Variable Input dan Output Fuzzy 
Controller (FLC)
Dalam penelitian ini variable input meliputi SOC 

Baterai, Arus Solar (Isol) dan Arus Beban (ILoad). 
Sedangkan output Fuzzy Logic Controller adalah variabel 
output yang dimanipulasi dan dikendalikan sehingga 
menghasilkan switching ON/Off pada grid. Adapun 
rentang semesta serta jangkauan masing masing variabel 
ditunjukan oleh Tabel 2.

Dari pengolahan di fuzzy tampak dengan menggunakan 
hasil dari proses pembagian semesta dengan menggunakan 
fungsi “plotfis” seperti yang ditunjukan pada Gambar 5.

2. Membuat Basis Aturan Fuzzy (Rule Base Fuzzy)
Basis aturan fuzzy didasarkan pada karakteristik sistem 

yang dikendalikan seperti dapat dilihat pada Gambar 
6. Dengan melihat peluang dan implikasi yang ada 
maka sistem kontrol hibrid ini dapat dikontrol dengan 
menggunakan 75 (tujuh puluh lima) kemungkinan yang 
terjadi. Adapun kemungkinan rule yang digunakan dapat 
dilihat pada Tabel 3.

3. Memilih Metode defuzzyfikasi

Dalam proses defuzzyfikasi harus memperhatikan 
aspek kontinuitas, disambiguitas situasi dan plausibilitas, 
yang artinya defuzzyfikasi seharusnya menghasilkan nilai 
tegas yang terletak pada daerah pertengahan [7]. Adapun 
metode defuzzyfikasi ini dapat dirumuskan dengan 
Persamaan 2.

CO
TT DA TT DA

DA DAA
x x y y

x y

=
× × ×

×
( )2

dimana:
COA  = nilai hasil defuzzyfikasi;
TTx = nilai tengah kurva x;
TTy  = nilai tengah kurva y;
DAx  = derajat Keanggotaan x;
DAy = derajat keanggotaan y.

Setelah membuat model, simulasi dijalankan dan 
dilihat hasil switching di-grid dengan memperhatikan 3 
input fuzzy tersebut, terutama saat baterai mensuplai beban 
puncak. Proses diatas dilakukan terus-menerus sampai 
didapatkan hasil yang optimal. Pengujian dilakukan saat 
kondisi irradiasi matahari berbeda beda dan kondisi beban 
yang berbeda beda pada tiap jamnya dalam waktu 1 hari.

Pengujian dilakukan dengan switch control yang 
dikendalikan oleh Fuzzy Logic Controller. Hasilnya 
dianalisis untuk mengetahui efektifitas kerja switch 
control didalam mengoptimalkan energi matahari yang 
dihasilkan.

C. Pola Irradiasi Matahari dan Beban

Data pola irradiasi matahari biasanya dinyatakan dalam 

Tabel 2. Semesta dan jangkauan tiap-tiap variabel Fuzzy Logic Controller

Gambar 5. Hasil plotfis dan pembagian jangkauan fuzzy pada Matlab 7

Gambar 6.. Diagram toolbox Fuzzy Logic pada sistem kontrol hibrid

Tabel 3. Basis aturan fuzzy Logic Controller pada sistem kontrol hibrid
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satuan kalori, joule, atau W/m2. Data irradiasi matahari 
saat kondisi cuaca cerah di daerah Kecamatan Patrang 
Jember dipakai pada penelitian ini seperti pada Gambar 
7. Sedangkan pola beban harian yang dipakai ditunjukkan 
pada Gambar 8.

Beban maksimal yang disuplai sistem sebesar 500 W 
yang terjadi saat beban puncak pada pukul 19.00-20.00 
WIB. Pada saat jam tersebut kondisi matahari sudah tidak 
ada artinya beban disuplai oleh sumber energi PLN atau 
sumber energi baterai yang telah diisi dari hasil charging 
di waktu siang harinya.

D. Konfigurasi Rangkaian dan Proses Simulasi Sistem 
Kontrol Hibrid

Desain sistem kontrol hibrid energi SESF dengan 
sumber listrik PLN menggunakan fuzzy logic controller  
ditunjukkan pada Gambar 9, yang mempresentasikan 

simulasi yang dilakukan. Setelah pemodelan sistem 
terbentuk, program dijalankan dan dianalisis hasil ON–Off 
kontrol untuk menentukan kapan beban disuplai sumber 
PLN dan kapan disuplai energi SESF.

IV. haSIl dan PeMbahaSan

Dalam perancangan sistem kontrol hibrid terdapat 2 
keadaan ketika sumber energi SESF kekurangan energi 
(beban lebih besar daripada energi yang dihasilkan) 
dan kelebihan energi (beban lebih besar daripada energi 
yang dihasilkan). Kekurangan energi ini terjadi ketika 
energi listrik SESF lebih kecil dari permintaan beban dan 
besarnya kekurangan energi pada beban adalah selisih 
dari energi listrik SESF dengan energi listrik permintaan 
beban. Kekurangan permintaan energi terjadi pada pukul 
17.00 - 05.00. Sedangkan energi lebih SESF terjadi pada 
pukul 08.00-16.00 WIB. Besarnya energi lebih ini akan 

Gambar 7. Grafik pola irradiasi harian matahari Gambar 8. Grafik pola beban harian

Gambar 9. Blok simulasi sistem kontrol hibrid energi SESF dengan sumber listrik PLN menggunakan fuzzy logic controller
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dialirkan pada baterai untuk menyimpan energi sehingga 
bisa dimanfaatkan saat beban puncak. 

Hasil perancangan sistem kontrol hibrid energi SESF 
dengan sumber listrik PLN menggunakan fuzzy logic 
controller diuji dengan beberapa kondisi, yaitu saat 
kapasitas modul PV sedikit, sedang dan banyak. Kapasitas 
baterai mengikuti kapasitas modul PV agar energi listrik 
yang dihasilkan dapat disimpan oleh baterai.

A. Kapasitas modul PV sedikit ( 3 modul PV)

Sistem kontrol hibrid bertujuan untuk mengatur 
switching sumber energi PLN ON sehingga kekurangan 
daya ini bisa tertutupi oleh sistem dengan melihat kondisi 
SOC baterai, permintaan arus beban dan solar irradiasi. 
Disamping itu, untuk menjaga kondisi baterai tetap pada 
batas kemampuan maksimal dan minimal dalam bekerja, 
artinya keadaan didalam baterai tidak melebihi 90 % dan 
daya minimal tidak kurang dari 10 %.

Pengujian terhadap sistem kontrol hibrid dilakukan saat 
cuaca dalam keadaan cerah serta beban dalam waktu 2 hari 
simulasi. Hasil penelitian didapatkan irradiasi matahari 
selama 1 hari mampu menghasilkan ± 612 Wh, sementara 
beban harian sebesar 4620 Wh. Jika dibandigkan dengan 
beban harian, maka daya yang dihasilkan oleh energi 
SESF sangat kecil (sekitar 13% dari total beban).

Hasil pengujian sistem kontrol hibrid, pengaturan 
switch control ON (bebaan disuplai oleh sumber energi 
PLN) hampir sepanjang waktu. Hal ini dikarenakan energi 
listrik yang dihasilkan sangat kecil.

B. Kapasitas modul PV sedikit ( 12 modul PV)

Panel surya yang digunakan memiliki daya sebesar 
50 Wp yang dihubung paralelkan sebanyak 12 panel 
(dayanya 600 Wp) untuk mensuplai permintaan beban 
harian sebesar 4620 Wh. Energi SESF yang dihasilkan ± 

2448 Wh. Jika dibandigkan dengan beban harian, maka 
daya yang dihasilkan oleh energi SESF sangat kecil 
(sekitar 55% dari total beban).

Hasil pengujian sistem kontrol hibrid, pengaturan 
switch control ON (beban disuplay oleh sumber energi 
PLN) pada jam 05:00–07:00 pagi dikarenakan SOC baterai 
masih kecil. Setelah itu switch control Off (beban disuplai 
oleh sumber energi SESF) sampai jam 21:00 dikarenakan 
energi yang disimpan baterai sudah habis (dibawah 10%). 

C. Kapasitas modul PV banyak ( 24 modul PV)

Sistem kontrol hibrid bertujuan untuk mengatur 
switching sumber energi PLN ON sehingga kekurangan 
daya ini bisa tertutupi oleh sistem dengan melihat kondisi 
SOC baterai, permintaan arus beban dan solar irradiasi. 
Disamping itu, untuk menjaga kondisi baterai tetap pada 
batas kemampuan maksimal dan minimal dalam bekerja, 
artinya keadaan didalam baterai tidak melebihi 90 % dan 
daya minimal tidak kurang dari 10 %.

Pengujian dilakukan selama 2 hari dimana pada hari 
pertama kondisi awal SOC baterai ditentukan sebesar 25 
% sementra pada hari ke-2 kondisi SOC baterai merupakan 
sisa dari hari ke-2 tersebut. Panel surya yang digunakan 
memiliki daya sebesar 50 Wp yang dihubung paralelkan 
sebanyak 24 panel (dayanya 1200 Wp) untuk mensuplai 
permintaan beban harian sebesar 4620 Wh.

Hasil simulasi menunjukkan daya yang dihasilkan oleh 
SESF, kondisi SOC baterai dan pengaturan switch control 
ON berdasarkan fuzzy logic controller yang dapat dilihat 
pada Gambar 14. 

Pada Gambar 14 ditunjukkan waktu pensaklaran, 
daya solar (Psol), beban (Pload) dan PLN (Pgrid) yang 
mempengaruhi keadaan SOC baterai. Switch control akan 
ON secara efektif karena bekerja ketika sistem tidak dalam 
keadaan beban puncak. Dengan adanya switch control ini 
maka kita bisa menjaga kondisi baterai agar tetap dalam 

Gambar 10. Daya Beban dan daya SESF dengan 3 PV

Gambar 11. Pengaturan switch control dengan 3 PV

Gambar 12. Daya Beban dan daya SESF dengan 12 PV

Gambar 13. Pengaturan switch control dengan 12 PV
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kondisi ideal dengan SOC antara 20-90 %.
Switch control dengan menggunakan fuzzy logic 

controller masih dapat bekerja dengan baik pada saat 
beban harian mengalami kenaikan sebesar ± 20 % dari 
beban sebelumnya menjadi 5489 Wh. kondisi SOC baterai 
dan pengaturan switch control ON berdasarkan fuzzy logic 
controller yang dapat dilihat pada Gambar 15.

Perubahan beban harian menyebabkan waktu kerja 
switch control juga berubah. SOC baterai tetap dalam 
kondisi ideal berada dalam range antara 20-90 %. SOC 
baterai bergeser yang disebabkan semakin banyak daya 
yang diserap ke beban, akibatnya SOC baterai cepat turun 
dan berdampak pergesaran waktu kerja dari switch control. 
Simulasi sebelumnya charging pukul 02.00 pagi bergeser 
pada pukul 01.00 pagi.

V. keSIMPulan

Perancangan sistem kontrol hibrid antara energi 
surya fotovoltaik (SESF) dengan sumber listrik 
PLN menggunakan Fuzzy Logic Controller ini dapat 
dilakukan yang dilengkapi dengan pengaturan catu daya 
menggunakan logika fuzzy dengan input berupa SOC 
baterai, arus solar, dan arus beban dalam penyusunan 
algoritma kontrolnya. Besar energi beban sebesar 4620 
Wh dan panel surya bervariasi sebanyak 6, 12 dan 24 
panel yang disusun paralel (tiap panel menghasilkan daya 
50 Wp). Baterai dengan kapasitas 100 Ah, 200 Ah dan 
400 Ah digunakan untuk menyimpan energi listrik hasil 
konversi panel surya pada siang hari. 

Switch control dengan menggunakan fuzzy logic 

controller masih dapat bekerja dengan baik pada saat 
beban harian normal ataupun pada saat mengalami 
kenaikan sebesar ± 20 % dari beban sebelumnya. Waktu 
kerja switch control berubah untuk menjaga SOC baterai 
tetap dalam kondisi ideal berada dalam jangkauan antara 
20-90 % karena disebabkan semakin banyak daya yang 
diserap ke beban. Simulasi sebelumnya charging pukul 
02.00 pagi bergeser pada pukul 01.00 pagi.
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Gambar 15. Daya, kondisi SOC dan pengaturan switch control pada saat 
beban harian naik ± 20%Gambar 14. Daya, kondisi SOC dan pengaturan switch control


