
I. Pendahuluan

Dewasa ini, salah satu sumber energi yang menjadi 
perhatian pemerintah khususnya dan Negara-negara maju 
adalah energi matahari dan energi bayu karena mudah 
didapatkan dan ramah lingkungan. Sumber energi ini 
dikenal sebagai sumber energialternatif. Hal ini sangat 
membantu pemerintah dalam penghematan energi listrik 
karena listrik yang dihasilkan tidak menggunakan bahan 
bakar minyak (BBM).

Wilayah Indonesia cukup luas yang dipisahkan 
oleh darat dan laut menjadi salah satu faktor tidak 
meratanya pelayanan listrik PLN, sehingga daerah 

kepulauan menggunakan pembangkitan energi listrik 
yang terpisah dari sistem interkoneksi. Dengan demikian 
maka dibutuhkan sumber energi alternatif yang dapat 
melayani masyarakat yang bermukim di pedesaan. 
Hal ini berpengaruh pada perkembangan teknologi 
dan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Seiring dengan 
perkembangan tersebut, kebutuhan energi listrik juga terus 
meningkat. Namun pihak terkait memiliki keterbatasan 
dan membutuhkan investasi yang cukup besar untuk 
membangun pembangkit listrik baru misalnya Pembangkit 
Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau Generator Set (Genset)  
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. 
Melihat permasalahan yang cukup berpengaruh terhadap 
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pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan, kendala pada 
biaya investasi, biaya operasional dan biaya BBM, maka 
pada penelitian ini dibuat model simulasi pembangkit 
hibrid yaitu kombinasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
(PLTS) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.

II. StudI PuStaka

Sel surya yang dikenal dengan solar cell atau 
photovoltaic cell, merupakan sebuah divais semikonduktor 
yang memiliki permukaanyang luas dan terdiri dari 
rangkaian dioda tipe p dan n yang mampu merubah energi 
sinar matahari menjadi energi listrik [1].  

Sel surya disusun dengan menggabungkan silikon 
jenis p dan jenis n. silicon jenis p adalah silicon yang 
bersifat positif akibat dari kekurangan electron sedangkan 
silicon jenis n adalah silicon yang bersifat negatif akibat 
dari kelebihan electron ketika menerima (dikenai) radiasi 
surya (berupa foton) pada keduanya (silicon jenis p dan 
n) terbentuk positif (hole) dan negatif (electron). Hal 
ini menyebabkanterciptanya pengkutuban (polarisasi) 
dimana hole bergerak menuju silicon jenis n. Dengan 
menyambungkan kedua jenis silicon (jenis p dan jenis n) 
melalui suatu penghantar luar maka terjadi beda potensial 
antara keduanya dan mengalirkan arus searah [2]. 

Pengertian photovoltaic sendiri merupakan proses 
merubah cahaya menjadi energi listrik. Oleh karena itu 
bidang penelitian yang berkenaan dengan energi surya 
inisering juga dikenal dengan penelitian photovoltaic. 
Kata photovoltaic berasal dari bahasa Yunani photos yang 
berarti cahaya dan Voltayang merupakan nama ahli fisika 
dari Italia yang menemukan tegangan listrik. Sehingga 
secara bahasa dapat diartikan sebagai cahaya dan listrik 
photovoltaic [1],

A. Sistem Tenaga Surya Fotovoltaik 

Sistem tenaga surya fotovoltaik yang umum dipakai 
untuk penerangan adalah sistem individu atau yang lebih 
sering dikenal dengan nama solar home system (SHS).  

Dari Gambar 1 dijelaskan bahwa energi dari sinar 
matahari yang dikonversi menjadi energi listrik oleh 
modul akan disalurkan ke charger controller untuk 
mengatur pengisian energi listrik pada battery. Dari charger 
controller ini bisa juga langsung digunakan untuk beban 

arus searah (DC Load) atau langsung masuk ke inverter 
untuk diubah menjadi tegangan arus AC. Selanjutnya 
energi listrik yang dihasilkan battery akan dikonversi oleh 
inverter dari tegangan arus searah (DC) menjadi tegangan 
arus bolak-balik (AC) sehingga dapat dimanfaatkan pada 
beban arus bolak balik (AC Load).  

Kondisi meteorologi yang paling dominan dalam 
mendesain sistem SHS adalah besarnya radiasi harian 
(Wh/m2 hari), serta temperatur sekeliling, sedangkan 
kelembaban dan kecepatan bayu/angin tidak terlalu 
banyak berpengaruh [2].

B. Kapasitas Baterai

Untuk menjamin sistem supaya dapat beroperasi 
dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan beban, perlu 
diperhitungkan keadaan cuaca tanpa sinar matahari 
(autonomi days)yang umumnya dihitung selama 5 hari. 
Untuk menghitung kapasistas baterymenggunakan 
persamaan berikut:  

  , (1 )
  
b

b

E dCb
V K

×
=

×  
dengan:
Cb = Kapasitas Battere
Eb   = Energi yang dibutuhkan beban dalam sehari (W-jam) 
V   = Tegangan kerja batere = 12 Volt atau 24 Volt 
d     = Jumlah hari tanpa  radiasi/tahun = 5 
Kb = Efisiensi charging dandischarging batere = 0.8.

C. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 

Angin adalah udara yang bergerak di alam sekitar 
kita, karena terdapat gerakan udara yang tidak horizontal 
(vertical atau miring) terhadap permukaan tanah maka 
rumusan yang lebih tepat adalah disebabkan adanya 
pergerakan udara (relatif) terhadap permukaan bumi. 
Penyebab utama terjadinya angin adalah perbedaan 
suhu, perbedaan ini menyebabkan timbulnya perbedaan 
tekanan dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara lebih 
rendah, gerakan udara inilah yang disebut angin , bersifat 
meratakan tekanan udara, sehingga semakin tinggi tekanan 
udara makin kuat pula aliran angin. 

Pada gilirannya perbedaan tekanan udara tersebut 
merupakan akibat penyinaran matahari dalam hubungannya 
dengan sifat permukaan bumi antara suatu tempat dengan 
tempat yang lain, misalnya perbedaan derajat refleksi. 
Selain itu perputaran bumi pada porosnya juga memegang 
peranan dalam proses terjadinya angin. 

Pada skala yang besar ataupun sirkulasi umum (sirkulasi 
angin rata-rata di bumi), sirkulasi udara dibangkitkan oleh 
pemanasan yang lebih banyak/kuat pada permukaan bumi 
di daerah khatulistiwa dari pada kutub, udara panas dari 
daerah tropis menjadi lebih ringan dan bergerak naik 
hingga ke lapisan bawah. Kecepatan angin yang dapat 
digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin adalah 
angin kelas 3-8 dengan kecepatan 3,4 – 20,7 m/s.

Pembangkit Listrik Tenaga Angin (Gambar 2) atau Gambar 1. Diagram blok sistem PLTS sederhana [3]
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sering juga disebutdengan Pembangkit Listrik Tenaga 
Bayu (PLTB) adalah salah satu pembangkit listrik energiterbarukan 
yang ramah lingkungan dan memiliki efisiensi kerja yang 
baik jikadibandingkan dengan pembangkit listrik energi 
terbarukan lainnya. 

Prinsip kerja PLTB adalah dengan memanfaatkan energi 
kinetik angin yang masuk ke dalam area efektif turbin untuk memutar 
baling-baling/kincir angin, kemudian energi putar ini 
diteruskan ke generator untuk membangkitkanenergi 
listrik.

Konversi energi listrik pada PLTB ini memerlukan 
sebuah hembusan angin yang kontiniu guna memutar 
sebuah turbin angin. Turbin angin yang berputar ini 
akan di hubungkan dengan sebuah transmisi mekanik 
(opsional) untuk menghasilkan putaran yang lebih tinggi 
atau lebih rendah untuk kemudian memutar generator.
Daya pada sistem PLTB ini terdiri dari beberapa macam, 
dapat digolongkan menjadi [4].

1. Daya Angin (Pw)
2. Daya Turbin Angin (PA)
3. Daya Generator (PGen).

D. Daya Angin 

Daya angin adalah besaran energi yang dapat dihasilkan 
oleh angin pada kecepatan tertentu yang menabrak sebuah 
kincir angin dengan luas bidang tertentu. Rumus daya 
angin ini dapat dituliskan dengan:

31  , (2)
2

 w aP A Vρ= × × ×

Dengan:
ρa   = Kerapatan angin pada waktu tertentu  (1,2 kg/m)
V   = Kecepatan angin pada waktu tertentu. (m/s)
A   = Luas daerah sapuan angin (m2).

Luas daerah sapuan angin dapat dicari dengan rumus 
sebagai berikut:

2  . , ) (3A rπ=

Dengan:

A = Luas daerah sapuan angin (m2)
r   = Jari-jari lingkaran turbin/ panjang turbin (m)

E. Daya Turbin Angin

Daya turbin angin (PA) adalah besaran energi mekanik 
yang dapat dibangkitkan oleh rotor turbin angin akibat 
mandapatkan daya dari hembusan angin. Daya turbin 
angin tidak sama dengan daya angin dikarenakan daya 
turbin angin terpengaruh oleh koefisien daya. Rumus daya 
angin ini dapat di tuliskan dengan:

3
 

1    , (4
2

 )A p aP C A Vρ= × × × ×

    , (5)A p wP C P= ×

Dengan:
Cp = Koefisien daya.

Perancangan pembangkit listrik tenaga angin biasanya 
memiliki koefisien daya (CP) yang memiliki nilai dibawah 
kostanta betz law, dikarenakan adanya rugi-rugi seperti 
rugi tembaga, rugi besi, rugi bearing, dan lain-lain. 
Besarnya nilai CP ini memiliki nilai antara 0 – 0,6 dan juga 
tergantung pada jenis turbin yang akan digunakan.

F. Daya Generator

Daya generator (Pgen) adalah besaran daya elektrik 
yang dapat dibangkitkan oleh generator akibat berputarnya 
rotor generator yang di kopel dengan poros turbin.Besar 
daya generator ini tergantung dari efisiensi generator dan 
efisiensi yang ada pada transmisi mekanik sehingga daya 
yang dapat dibangkitkan oleh generator dihitung dengan:

3
 

1           , (6)
2gen p a gearbox genP C A Vρ η η= × × × × × ×

Dengan:
ηgearbox: Efisiensi gearbox /transmisi mekanik
ηgen   : Efisiensi generator

Dari Persamaan (4), (5) dan (6) di atas disimpulkan 

Gambar 3. Model turbin dengan jari-jari r [5]Gambar 2. Bentuk PLTB
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bahwa daya listrik yang dapat dibangkitkan oleh generator, 
kemudian dimanfaatkan untuk peralatan elektrik tidak 
sebanding dengan daya angin yang diperoleh.Selisih antara 
daya yang dihasilkan oleh angin dan daya yang dihasilkan 
oleh generator sangat besar.Hal ini dikarenakan adanya 
koefisien daya, efisiensi gearbox, dan efisiensi generator.

G. Pembangkit Hibrid 

Istilah Hibrid diartikan dengan penggunaan dua atau 
lebih pembangkit listrikdengan sumber energi yang 
berbeda, umumnya digunakan untuk captive Pembangkit 
Listrik Tenaga Bayu, sehingga diperoleh sinergi yang 
memberikan keuntungan ekonomis maupun teknis yang 
berarti keandalan system supply.  

Tujuan utama dari sistem hibrid pada dasarnya 
adalah berusaha menggabungkan dua atau lebih sumber 
energi (sistem pembangkit) sehingga dapatsaling menutupi 
kelemahan masing-masing dan dapat dicapai keandalan 
suplai danefisiensi ekonomis pada type load (load profile) 
tertentu.   

Type load(load profile) adalah keyword penting 
dalam system hybrid.  Untuk setiap load profile yang 
berbeda,diperlukan sistem hibrid dengan komposisitertentu, 
agar dapat dicapai sistem yang optimum.  Oleh karenanya, 
system design dansystem sizing memegang peranan 
penting untuk mencapai target dibuatnya sistemhibrid. 
Sebagai contoh, load profile yang relatif konstan selama 
24 jam dapat dicatusecara efisien dan ekonomis oleh 
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (dengan kapasitasyang 
sesuai), akan tetapi load profile dimana penggunaan listrik 
pada siang hariberbeda jauh dibandingkan dengan malam 
hari, akan membuat penggunaanPembangkit Listrik 
Tenaga Bayu saja tidak optimum.  Berikut adalah typical 
load profile untuk konsumen listrik pedesaan yaitu pada 
saat peak load, penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga 
Bayu mencapai titik optimum, tetapi pada saat base 
load,efisiensi Pembangkit Listrik TenagaBayu sangat 

menurun.  Pada load profile sepertiini sistem hibrid sangat 
bermanfaat. Sistem Hibrid dapat melibatkan 2 atau lebih 
sistem pembangkit listrik, seperti PLTS-Pembangkit Listrik 
Tenaga Bayu, PLTS-Mikrohidro,MikrohidroTenaga Bayu 
dan sebagainya.  Sistem ini umumnya digunakan pada 
captive Pembangkit Listrik Tenaga Bayu / isolated grid 
(stand alone), yakni Pembangkit Listrik Tenaga Bayu 
yang tidak interkoneksi).

Kombinasi atau Hibrid PV-Pembangkit Listrik Tenaga 
Bayu akan meningkatkan penyimpanan energi listrik ke 
Accuagar mampu menyediakan energi listrik yang cukup 
besar, sehingga perlu merancang kebutuhan accu yang 
disesuaikan dengan kebutuhan sistem hibrid ini, namun 
demikian dibutuhkan investasi awal yang cukup besar 
jika dibandingkan dengan pembangkit lainnya seperti 
Genset, tetapi untuk jangka panjang, sistem Hybrid PV-
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu lebih menghemat  O&M 
cost, dan biaya bahan bakarnya tidak ada.

III. Metode

Pelaksanaan penelitian dilakukan untuk membuat 
model simulasi pembangkit hybrid energy bayu dengan 
energy surya adalah:

a. Membuat diagram blok rangkaian system hibrid, 
seperti pada Gambar 5 untuk memudahkan 
pembuatan model rangkaian

b. Membuat model Simulasi.
Pada tahap ini peneliti mempersiapkan software 
Homerdan instalasinya seperti pada gambar 6. 
Selanjutnya menyusun model pembangkit hibrid 
dalam bentuk schematic berdasarkan kebutuhan 
beban yang direncanakan. Dalam simulasi ini 
beban yang direncanakan sebesar 3,12 kWh/d atau 
0,41 kWp seperti pada Gambar 6.

c. Menjalankan simulasi untuk mendapatkan total 
suplai daya listrik dari energi surya dan energi 
angin/bayu.

d. Menyusun laporan.

IV. haSIl dan PeMbahaSan

Pemodelan pembangkit hibrid energi surya dengan 
energi bayu yang telah dibuat dalam software Homer Pro 
V3.9.1 maka hal pertama yang dibutuhkan adalah data 
beban seperti pada Gambar 8.

Gambar 4. Hubungan koefisien daya rotor turbin dengan speed ratio [6]

Gambar 5. Blok sistem hibrid Energi Bayu dan Energi Surya [7]
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Kondisi beban harian yang ditunjukkan pada    
Gambar 8 dapat dijelaskan bahwa kebutuhan energi 
listrik rata-rata selama satu hari adalah 0.13 kW atau 130 
Watt. Pada pukul 17.00 – 20.00 kebutuhan energi listrik 
sangat besar atau dikenal terjadi beban puncak, dan pada 
pukul 23.00 – 05.00 kebutuhan energy listrik yang paling 
minimal.Dari kondisi tersebut maka data beban menjadi 
penentu dalam menentukan kapasitas energy istrik yang 
dapat disuplai oleh PLTS dan PLT-Bayu.  

Berdasarkan gambar schematic system hybrid pada 
Gambar 7 yang dibuat dalam aplikasi Homer V3.9.1 
terdiri dari:

a. G1 sebagai Turbin Angin yang dikopel dengan 
generator DC sebagai pembangkit lsitrik tenaga 
bayu

b. Panel surya sebagai Pembangkit listrik tenaga surya
c. Battery sebagai tempat penyimpanan energy listrik 

dari dua sumber energy listrik 
d. Bus DC atau busbar DC sebagai penghubung 

dari dua sumber energy listrik pada tegangan arus 
searah 

e. Converter sebagai pengubah tegangan arus bolak 
balik (AC) ke tegangan arus  searah  (DC) atau 
pengubah tegangan arus searah (DC) ke tegangan 

arus  bolak balik (AC) 
f. Beban sebagai daya listrik yang digunakan 

konsumen.
g. Bus AC atau Busbar AC sebagai penghubung dari 

dua sumber energi listrik pada tegangan arus bolak 
balik. 

Hasil simulasi dengansoftware HomerPro sesuai 
dengan modelschematic yang telah dibuat diperoleh 
seperti pada gambar 9

Berdasarkan model simulasi yang telah dijalankan 
maka dapat dijelaskan bahwa:

a. Untuk kombinasi PLTS dengan PLT-Bayu 
menggunakan Battery dan convertermembutuhkan 
biaya operasional sebesar $ 1.457 dengan investasi 
awal sebesar $ 48.414. Daya Keluaran dari inverver 
sebesar 0.13 kW atau 130 Watt

b. Untuk PLT-Bayu sendirimenggunakan Battery dan 
Converter membutuhkan biaya operasional sebesar 
$ 2.420 dengan investasi awal sebesar $ 75.109. 
Daya keluaran dari Inverter sebesar  0.13 kW atau 
130 Watt

Dari dua keadaan di atas maka dipilih kombinasi PLTS 
dengan PLT-Bayu pada point (a) dengan investasi dan 
biaya operasional yang lebih murah dibandingkan dengan 
point (b) untukdaya keluaran dari inverter yang sama.

V. keSIMPulan

Berdasarkan hasil pemodelan dengan menggunakan 
simulasi software Homer Pro V3.9.1, maka dapat 

Gambar 6. Tampilan Aplikasi Homer Pro 3.9.1 pada layar Windows

Gambar 7. Model schematic sistem hibrid dalam Aplikasi Homer Pro  
V3.9.1 [8]

Gambar 9. Hasil simulasi dengan Software Homer Pro V3.9.1

Gambar 8. Profile beban dalam software homer pro
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disimpulkan bahwa:
a. Model simulasi pembangkit hybrid energy bayu 

dan energi surya menggunaan program aplikasi 
Homer Pro V3.9.1 telah dibuat dan dapat berjalan 
dengan baik 

b. Daya yang direncanakan untuk pembangkit 
listrik tenaga surya sebesar 325 Wp, sedangkan 
pembangkit listrik tenaga bayu sebesar 1 kW, 
mampu menghasilkan energy listrik sebesar 540 
kWh dari PLTS dan 2,228 kWh dari PLT-Bayu. 

c. Total daya yang dihasilkan oleh Pembangkit hybrid 
yaitu total daya keluaran Inverter sebesar 0,13 kW.
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