
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman, ketergantungan manusia terhadap energi sangat 

tinggi. Sementara itu, ketersediaan sumber energi tak terbaharui (bahan bakar 

fosil) semakin menipis dan langka, sehingga diperlukan upaya-upaya 

pengembangan teknologi yang mampu mensuplai kebutuhan energi pengganti dan 

mampu mengurangi masalah yang berkaitan dengan isu lingkungan, salah satu di 

antaranya sumber energi terbarukan yang berasal dari rekayasa energi matahari. 

Pengembangan energi ini di beberapa negara sudah dilakukan sejak lama. 

 

Energi ini digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan. Seperti kegiatan 

rumah tangga, hampir seluruh peralatan rumah tangga memerlukan listrik. Dari 

peralatan seperti televisi, mesin cuci, pemanas air, setrika listrik, lampu dan lain-

lain. Di sisi perusahaan, secara ekonomi listrik sudah menjadi bahan utama yang 

harus mereka miliki. Bahkan di pabrik listrik harus 24 jam ada. Produksi dari 

sebuah produk tidak boleh berhenti. Karena apabila berhenti akan mengakibatkan 

terganggunya distribusi dari produk tersebut. Sehigga akan mengganggu stabilitas 

permintaan dari konsumen. Hal ini manandakan bahwa energi listrik ini banyak 

diperlukan di dalam kehidupan kita saat ini. Pertambahan penduduk pun kian 
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menambah permintaan listrik pada masyarakat. Sedangkan perkembangan 

pembangkit listrik maasih belum terlalu pesat. 

 

Issue-issue mengenai sustainability mulai sering diperdengarkan belakangangan 

ini, seiring dengan semakin maraknya orang yang peduli dengan keselamatan dan 

keberlajutan bumi. Hal ini disebabkan karena manusia semakin sadar bahwa 

sumber daya yang tersedia di bumi ini semakin hari semakin menipis, dan 

semakin menyebabkan timbulnya masalah krisis energi sehingga untuk 

mendapatkan energi sekarang ini tidaklah murah. Salah satu hal yang bisa 

dilakukan oleh arsitek untuk berperan dalam menyelamatkan bumi dan 

menghemat energi adalah dengan melalui perancangan arsitektur yang berkonsep 

green architecture atau sering juga disebut sebagai arsitektur ekologi, yaitu 

sebuah perancangan arsitektur yang peduli dengan alam dan sumberdayanya. 

Fokus dari green architecture adalah keseimbangan dengan alam dan sumberdaya 

di sekitar site bangunan, serta penggunaan material yang tumbuh berlanjut atau 

dapat didaurulang. Green architecture sering menitikberatkan pada sumberdaya 

alam yang dapat diperbarui, salah satunya dengan cara menggunakan cahaya 

matahari. Cahaya matahari merupakan sumber daya yang potensial dan tidak 

pernah habis, terutama di negara-negara yang beriklim tropis seperti Indonesia. 

Jadi menggunakannya sebagai sebuah sumber energi adalah hal yang potensial 

untuk penghematan energi yang semakin menipis ini. 

 

Dari beberapa permasalahan di atas, maka perlu adanya sebuah Energi Baru dan 

Terbarukan (EBT). Energi ini banyak ragamnya yang dapatdimanfaatkan. Krisis 
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energi dunia dan tingginya harga sumber energi (minyak) di belahan dunia Eropa 

dan Barat menyebabkan innovasi dalam pemanfaatan energi alternatif yang tidak 

menimbulkan polusi udara CO2 maupun radioaktif (nuclear power). Energi Sel 

Surya adalah jawaban tepat dalam menciptakan suatu lingkungan hidup dalam 

lingkup perumahan maupun bangunan komersial yang ramah lingkungan, abadi, 

dan gratis dalam tata surya kita ini. Teknologi Aplikasi Sel Surya terus 

dikembangkan baik dalam innovasi chip sel surya sendiri maupun aplikasi pada 

bangunan arsitektur dalam berbagai material bangunan seperti : bahan atap, 

penutup facade bangunan (cladding dan curtain wall atau glass), canopy atau 

atrium. Energi surya merupakan salah satu energi baru dan terbarukan yang masih 

sedikit dimanfaatkan. Letak Indonesia yang berada pada daerah katulistiwa, 

memiliki potensi yang sangat besar. Intensitas Radiasi Matahari di Indonesia 

mencapai 4,8 kWh/m
2
/hari dengan waktu efektif penyinaran 8 – 10 jam/hari. 

Kapasitas terpasang baru mencapai 8 MWatt. Hal ini sangat potensial 

dikembangkan di negara tropis seperti Indonesia. 

 

Selain ketersedian energi listrik, persoalan yang perlu dicermati adalah pemakaian 

energi listrik. Dilihat dari penggunaan energi listrik  Indonesia, untuk bangunan 

komersil dan bisnis lebih dari 65% kebutuhan listrik adalah untuk sistem 

pendingin dan pengkondisian udara. Untuk tidak terjadi pemborosan listrik, 

pemerintah mengeluarkan kebijakan penghematan pemakaian listrik yang 

tertuang dalam Instruksi Presiden No.13 tahun 2011 tentang penghematan energi 

dan air (Puslitbang 2010). 
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Daerah perkotaan banyak sekali gedung bertingkat baik untuk perkantoran 

maupun pusat bisnis, dengan model dinding beton maupun  kaca. Bagian 

bangunan secara umum mendapat sinar matahari baik secara bergiliran maupun 

terus menerus sepanjang siang hari. Penyinaran tanpa hambatan ini akan 

meningkatkan kalor yang masuk ke dalam ruangan. 

 

Melihat persoalan di atas dan mendukung kebijakan pemerintah, maka perlu 

mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan untuk menambah pasokan 

listrik dan juga melakukan penghematan dalam pemakaian listrik. Penerapan 

sistem Building Integreted Photovoltaics (BIPV) merupakan solusi yang tepat 

untuk dikembangkan. Energi listrik dapat dihasilkan oleh sel surya. Dampak 

positif lainnya adalah sinar matahari yang tadinya langsung mengenai dinding 

bangunan, maka dengan adanya sel surya, kalor yang akan masuk ke dalam 

bangunan dapat dikurangi, sehingga beban pendingin akan berkurang dan akan 

berdampak pada menurunya konsumsi energi bangunan tersebut. 

 

Peningkatan suhu operasi mengurangi solar untuk efisiensi konversi listrik 

membangun perangkat photovoltaic terpadu ( BIPV ). Panas aktif di BIPV 

menggunakan udara atau air pendingin memperkenalkan biaya memompa dan 

meningkatkan pemeliharaan sistem . Dalam pendekatan pasif yang paling umum 

untuk pembuangan panas, saluran diatur di belakang sistem PV atau sistem yang 

terpasang memungkinkan konveksi alami dan angin yang disebabkan aliran udara 

di bagian belakang panel PV. Metode ini untuk pendinginan secara terbatas 

karena sifat perpindahan panas yang buruk dari udara ketika hanya pada konveksi 
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alami yang membatasi laju disipasi panas dari PV. Bahan perubahan fasa ( PCM ) 

dapat menyerap energi pada suhu konstan selama perubahan fasa (Huang M.J., 

2008). 

 

Untuk memaksimalkan kerja dan efisiensi dari Photovoltaic (PV) maka perlu 

ditambahkan juga dengan bahan perubah fasa. Bahan perubah fasa (Phase Change 

Material/PCM) merupakan bahan yang sering digunakan sebagai passive cooling 

untuk menyerap kalor dengan memanfaatkan panas laten. Pemanfaatan material 

perubah fasa dalam penyerapan panas disesuaikan dengan temperature perubah 

fasanya. Penambahan PCM pada sel surya adalah untuk mereduksi kenaikan 

temperatur sel surya, karena setiap kenaikan temperatur 1
o
C akan mengurangi 

efisiensi sel surya sebesar 0,4% - 0,5% (Hasan A. dkk, 2007) 

 

Dampak positif lainnya adalah sinar matahari yang tadinya langsung mengenai 

dinding bangunan, maka dengan adanya sel surya + PCM, kalor yang akan masuk 

ke dalam bangunan dapat kurangi, sehingga beban pendingin akan berkurang dan 

akan berdampak pada menurunya konsumsi energi bangunan tersebut. Minyak 

kelapa sawit dengan melting point 30
o
C, dan panas laten 29,7 kkal/kg, sangat 

cocok dijadikan bahan perubah fasa, karena sesuai dengan temperatur lingkungan 

rata-rata Indonesia, dan juga merupakan produk unggulan lokal. Disamping itu 

Indonesia penghasil CPO terbesar ke 3 di dunia dengan produksi diperkirakan 

23,85 juta ton CPO pada tahun 2011. Pemanfaatan ini diharapkan dapat 

meningkatkan nilai ekonomis dari minyak kelapa sawit, sehingga harga jualnya 

bisa meningkat. 
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Dalam penelitian ini akan dikaji tentang upaya optimasi keluaran listrik PV 

dengan merancang dan memposisikan keberadaan PV. Sehingga akan dapat 

mengetahui efisiensi energi yang masuk dan keluar atau parameter keluaran 

modul PV (arus, tegangan, efisiensi listrik). 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian  ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui pengaruh radiasi lampu terhadap kerja Photovoltaic. 

2. Mengetahui pengaruh sudut pemasangan PV (Photovoltaic) terhadap kerja 

PV. 

3. Mengetahui pengaruh penggunaan material perubah fasa (PCM) pada PV 

terhadap kerja PV. 

 

C. Batasan Masalah 

Sebagai batasan dalam pembahasan agar fokus dari permasalahan maka ruang 

lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut : 

1. Pengambilan data pada skala laboratorium dengan bangunan 43 cm x 41 cm. 

2. Variasi sudut pencahayaan lampu dengan sudut 0
0
 , 30

0
 , 60

0.
 

3. Material perubah fasa yang digunakan adalah CPO. 
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E. Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan, ruang batasan masalah, hipotesa dan 

sistematika penulisan dari penelitian ini. 

 II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai pengertian photovoltaic, prinsip kerja photovoltaic, dan radiasi 

panas. 

 III. METODOLOGI  

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu pelaksanaan, alat dan bahan, komponen, 

prosedur pembuatan, dan diagram alir pelaksannan penelitian. 

 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi data-data yang didapat dilapangan dan pembahasan masalah dari hasil 

pengamatan proses kerja photovoltaic dan melakukan beberapa analisa dari hasil 

pengamatan. 

 V. PENUTUP 

 Bab ini menyimpulkan hasil akhir dari pembahasan masalah dan memberi saran. 

 DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan sumber-sumber yang menjadi referensi penulis dalam menyusun 

penelitian ini. 

 LAMPIRAN  

 Memuat data-data yang mendukung penulisan laporan ini. 

 


