
  

 

 

FEASIBILITY STUDY PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 

TENAGA SURYA (PLTS) TERKONEKSI KE JARINGAN PLN PADA 

GEDUNG REKTORAT UNILA 

 

 

(Skripsi) 

 

Oleh 

OCAZY HARUN 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2021  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

 

FEASIBILITY STUDY PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 

TENAGA SURYA (PLTS) TERKONEKSI KE JARINGAN PLN PADA 

GEDUNG REKTORAT UNILA 

 

 

 

 

Oleh : 

 

OCAZY HARUN 

 

 

 

 

Intisari — Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kelayakan teknis dan 

ekonomis pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada gedung Rektorat 

Universitas Lampung. Aspek teknis yang dihitung berapa besar energi listrik yang 

dihasilkan, jumlah komponen dan sistem yang digunakan. Kemudian aspek 

ekonomis yang dihitung menggunakan metode net present value (NPV) dan 

profitability index (PI) untuk menentukan investasi menguntungkan atau merugikan 

di kemudian hari. Energi listrik yang dihasilkan PLTS dipengaruhi oleh radiasi 

matahari berdasarkan data RetScreen dan jumlah modul surya yang terpasang pada 

rooftop gedung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan PLTS pada 

gedung Rektorat Universitas Lampung layak untuk dibangun dengan menggunakan 

teknik pemasangan ballast dan sistem on grid serta secara ekonomis 

menguntungkan. 
 

Kata kunci — RetScreen, rooftop,on grid. Unila. 
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ABSTRACT 

 

 

FEASIBILITY STUDY OF THE CONSTRUCTION OF SOLAR POWER 

PLANTS (PLTS) CONNECTED TO PLN'S NETWORK AT THE UNILA 

RECTORATE BUILDING 

 

Oleh : 

 

OCAZY HARUN 

 

 

 

 

Abstract — This research aims to analyze the technical and economic feasibility 

aspects of the construction of solar power plants in the Rectorate building of 

Lampung University. Technical aspects are calculated how much electrical energy 

is generated, the number of components and systems used. Then the economic 

aspects  are calculated using the net present value (NPV) and profitability index 

(PI) methods to determine profitable or detrimental investments in the future. The 

electrical energy generated by solar power plant is affected by solar radiation 

based on RetScreen data and the number of solar modules installed  on rooftop  

buildings.   The results of this study showed that the construction of solar power 

plant in the Rectorate building of the University of Lampung is feasible to built 

using ballast installation techniques and on-grid systems, based on economic 

aspect, it is feasible. 

 

Keywords — RetScreen, rooftop, on grid, Unila. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Listrik adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, bahkan 

pemakaian listrik hampir di semua aspek kehidupan, baik itu pendidikan, kesehatan, 

industri, perkantoran, pariwisata dan lain sebagainya. Kebutuhan terhadap listrik 

setiap waktu terus bertambah dikarenakan bertambahnya peralatan listrik yang 

digunakan oleh masyarakat. Bertambahnya beban listrik harus sejalan juga dengan 

produksi listrik oleh pembangkit yang tersedia, sehingga pengembangan dan 

pembangunan pembangkit listrik harus terus dilakukan[1]. 

Pusat pembangkit listrik saat ini pada umumnya dihasilkan oleh pembangkit yang 

bersumber dari bahan bakar fosil. Total kapasitas yang terpasang di Indonesia 

berdasarkan rincian dari data PLN pada tahun 2019 adalah PLTU 47,31%, PLTGU 

24,42%, PLTD 8,42%, PLTMG 3,05%, PLTA 8,17%, PLTG 7,27%, PLTP 1,32% 

serta PLTS dan PLT Bayu hanya 0,04%. Berdasarkan data kapasitas pembangkit 

tersebut, diperoleh bahwa pembangkit listrik renawable energy dan ramah 

lingkungan relatif sedikit, sehingga pembangunan pusat pembangkit renawable 

energy dan ramah lingkungan seperti PLTS harus ditingkatkan[2]. 

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan pembangkit listrik 

tenaga surya, karena berada pada garis katulistiwa, sehingga Indonesia disinari oleh 
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Matahari sepanjang tahun. Potensi energi surya di Indonesia yakni sebesar 4,8 

kWh/m2 atau setara dengan 112.000 GWp, namun pada saat ini hanya terpasang 

sekitar 10 MWp, sehingga pemerintah melalui PT. PLN (Persero) membuat 

roadmap pemanfaatan energi surya dengan menargetkan kapasitas PLTS terpasang 

hingga tahun 2025 adalah sebesar 0.87 GW, jumlah ini menunjukkan potensi yang 

besar dalam mengembangkan PLTS di masa datang[2]. 

Pembangunan PLTS melalui beberapa tahapan sebelum dibangun, agar sesuai 

dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Salah satu 

prosedur yang harus dilalui adalah feasibility study untuk menentukan apakah 

pembangunan ini menguntungkan atau merugikan yang ditinjau dari aspek teknis 

dan ekonomis. Feasibility study bisa dijadikan acuan dan referensi oleh pimpinan 

Unila dalam mengambil keputusan dalam membangun PLTS[1]. 

Konsumsi energi listrik di Unila cenderung meningkat, sehingga diperlukan 

alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai lembaga Pendidikan tinggi 

dengan julukan kampus hijau, Unila harus berperan aktif  dalam mengembangkan 

energi listrik terbarukan dan ramah lingakungan seperti PLTS sehingga menjadi 

contoh serta sebagai pusat penelitian. Pembangunan PLTS pada gedung Rektorat 

Unila memiliki potensi yang besar, dikarenakan disinari oleh matahari setiap hari 

serta berada pada posisi yang tinggi dari objek lain di sekitarnya.  Pada saat ini 

PLTS yang sudah diinstal sebesar 21,360 kWP yang berada pada beberapa tempat 

diantaranya pada rooftop gedung Pascasarjana, laboratorium jurusan Teknik Mesin, 

di samping gedung UPT TIK dan penerengan jalan Unila. Berdasarkan data 

tersebut, PLTS relatif kecil yaitu 0,37% dari total daya terpasang di Unila secara 

keseluruhan sebsar 5.827,400 kVA. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1 Menganalisis aspek teknis pembangunan  PLTS pada gedung 

Rektorat Unila. 

2 Menghitung peralatan yang diperlukan dalam pembangunan PLTS. 

3 Menganalisis aspek ekonomis dibangunnya PLTS yang terkoneksi 

ke jaringan PLN. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Pembangunan PLTS di gedung Rektorat Unila membutuhkan analisis aspek teknis 

dan ekonomis untuk menguji kelayakan dan energi yang mampu dihasilkan oleh 

panel surya dengan menyesuaikan kapasitas luas lahan tersedia pada gedung 

rektorat Unila dan  intensitas cahaya Matahari berdasarkan data RetScreen . 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Menggunakan panel surya 200 WP Monocrystalline. 

2 Intensitas cahaya matahari yang diambil berdasarkan data RetScreen dengan 

rata-rata tahunan. 

3 Kemampuan kerja ditetapkan Standard Test Condition (STC). 

4 PLTS menggunakan sistem on grid . 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menjadi referensi dalam membuat kebijakan pembangunan PLTS 

pada gedung Rektorat Unila dan referensi bagi investor. 

2. Mengetahui total komponen dan luas area yang dibutuhkan  untuk 

pembangunan PLTS. 

3. Menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan dan 

meneliti pembangunan PLTS. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memaparkan beberapa teori pendukung dan referensi materi 

yang diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal dan penelitian ilmiah 

yang digunakan untuk penulisan laporan tugas akhir ini. 

 

 



5 

 

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini memaparkan waktu dan tempat, alat dan bahan, metode 

penelitian dan pelaksanaan serta pengamatan dalam pengerjaan penelitian 

ini. 

 

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menganalisa dan menjelaskan hasil data dari perhitungan dan 

analisis sebagai pembahasan dari penelitian ini. 

 

BAB 5. KESIMPULAN 

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang didasarkan pada 

hasil data dan pembahasan dari perhitungan serta analisis yang telah 

dilakukan. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gambaran Umum PLTS 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah salah satu pembangkit listrik 

terbarukan dan ramah lingkungan. Cahaya Matahari adalah sumber energi utama 

yang dikonversi menjadi energi listrik oleh panel surya. Energi listrik yang 

dihasilkan sangat bergantung dengan intensitas cahaya Matahari, sehingga PLTS 

hanya beroperasi ketika disinari cahaya Matahari. Pada malam hari, PLTS tidak 

menghasilkan energi listrik, namun kebutuhan listrik tetap dipenuhi oleh jaringan 

listrik PLN yang terhubung paralel. Panel surya menghasilkan output daya listrik 

berupa listrik DC (Direct Current), oleh sebab itu dibutuhkan inverter untuk 

mengubah arus listrik DC ke AC (Alternating Current). Gambar PLTS ditunjukkan 

pada gambar 1[3]. 

   

 

Gambar 1. PLTS Cirata 

(sumber : https://images.app.goo.gl/1niZw24ugBErq6sg9, 09 Juni 2021)  

https://images.app.goo.gl/1niZw24ugBErq6sg9
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Panel surya dibuat dari bahan semikonduktor yang disusun sedemikian rupa dengan 

memanfaatkan efek photovoltaic untuk menghasilkan energi listrik. Berikut ini 

beberapa jenis panel surya diantaranya : 

1 Monocrystalline 

 Jenis panel surya ini terbuat dari batangan kristal silicon murni yang diiris tipis-

tipis. Efisiensi dari monocrystalline adalah 15% - 20% merupakan yang tertinggi 

dari jenis lainnya. Pemakaian monocrystalline dapat mengurangi penggunaan 

lahan, sehingga lahan yang tersedia dapat dimaksimalkan[4]. Panel surya dengan 

jenis monocrystalline bisa dilihat pada gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Solar cell jenis monocrystalline 

(sumber : https://images.app.goo.gl/Ng7km9vn9baYrYpH7, 09 Juni 2021) 

Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan dari panel monocrystalline adalah 

sebagai berikut[5]. 

a. Kelebihan 

• Memiliki efisiensi relatif tinggi dari jenis lainnya adalah 15-20%. 

• Membutuhkan lahan yang lebih sedikit dengan daya yang sama 

dibanbingkan dengan jenis lainnya. 

• Jenis monocrystalline lebih awet dan dapat beroperasi selama 25 

https://images.app.goo.gl/Ng7km9vn9baYrYpH7
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tahun[6]. 

• Peforma monocrystalline lebih baik dari pada polycrystalline pada 

saat mendung, sehingga jenis ini ideal untuk daerah yang sering 

hujan. 

b. Kelemahan 

• Monocrystalline merupakan sel surya yang paling mahal. 

• Tingkat kinerja cenderung lebih cepat menurun pada suhu yang 

semakin tinggi dari keadaan standar. 

• Menghasilkan limbah yang lebih banyak ketika sel silicon dipotong 

pada saat pembuatan modul Monocrystalline. 

2 Polycrystalline 

Jenis panel surya ini terbuat dari bahan semikonduktor yang dilebur atau dicairkan 

yang kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang berbentuk persegi yang saling 

terhubung. Efisiensi dari polycrystalline adalah 13% - 16%. Solar cell 

polycrystalline memiliki perbedaaan warna biru yang mencolok dibandingkan 

dengan jenis monocrystalline yang berwarna hitam[4]. Panel surya jenis 

Polycrystalline dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Solar cell jenis polycrystalline 

(sumber : https://images.app.goo.gl/pusFetvbWnQ3tts86, 09 Juni 2021) 

https://images.app.goo.gl/pusFetvbWnQ3tts86
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Adapun kelebihan dan kelemahan dari sel surya polycrystalline adalah sebagai 

berikut[5]: 

a. Kelebihan 

• Proses yang digunakan dalam membuat silicon polycrystalline lebih 

sederhana dan lebih murah. 

• Limbah yang dihasilkan saat pembuatan panel lebih sedikit 

dibandingkan monocrystalline. 

• Memeiliki toleransi suhu yang cenderung lebih sedikit dibandingkan 

dengan solar sel monocrystalline. 

b. Kekurangan 

• Efisiensi panel polycrystalline relatif lebih kecil dibandingkan dengan 

monocrystalline. 

• Membutuhkan luas lahan yang lebih besar dibandingkan menggunakan 

panel monocrystalline. 

• Tampilan panel polycrystalline kurang estetis dikarenakan warna biru  

yang berbinik-bintik.  

3 Thin Film Solar Cell 

Panel surya ini banyak digunakan pada peralatan elektronik seperti kalkulator, jam 

tangan dan lain sebagainya. Bentuk panel surya ini relatif tipis dan memiliki 

efesiensi 6% - 8%. Thin film solar cell memiliki bentuk fisik yang tipis dan fleksibel 

dibandingkan dari panel yang lainnya[4]. Panel surya dengan jenis thin film solar 

cell dapat dilihat pada gambar 4. 



10 

 

 

Gambar 4. Solar cell jenis thin film solar cell 

(sumber : https://images.app.goo.gl/GPLXV4Em7fJ1vWLZ9, 09 Juni 2021) 

Adapun kelebihan dan kelemahan dari sel surya thin film solar cell adalah sebagai 

berikut : 

a. Kelebihan 

• Lapisan material yang relatif tipis sehingga tidak berat. 

• Sel surya ini sangat fleksibel dan ringan, sehingga cocok digunakan 

pada komponen elektronik, karena tidak membutuhkan banyak ruang. 

b. Kelemahan 

• Efisiensi yang sangat rendah, yakni sekitar 6-8%. 

• Produksi sel surya ini masih sedikit, sehingga sulit untuk 

menemukannya di pasar. 

 

Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit baru terbarukan dan tidak 

menghasilkan emisi. Radiasi matahari yang diterima oleh panel surya dikonversi 

menjadi arus listrik searah dengan memanfaatkan efek photovoltaic. Bahan utama 

yang digunakan dalam membuat panel surya adalah silicon yang dibentuk 

sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan arus listrik.[6]  

 

https://images.app.goo.gl/GPLXV4Em7fJ1vWLZ9
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2.2 Sistem Jaringan Panel Surya 

Sistem jaringan yang dibangun menyesuaikan dengan kondisi instalasi listrik 

sebelumnya. Penentuan sistem yang digunakan sangat menentukan komponen yang 

terpasang pada jaringan. Adapun jenis sistem yang digunakan dalam PLTS adalah 

sebagai berikut. 

2.2.1 Sistem On Grid 

Sistem on grid merupakan sistem PLTS yang terkoneksi dengan jaringan PLN 

(jaringan listrik). Penyaluran listrik dengan sistem ini diatur menggunakan kwh 

Exim dan terhubung paralel dengan output PLTS yang disuplai ke beban. Sistem 

jaringan on grid tidak menggunakan baterai untuk menyimpan energi listrik, 

sehingga arus yang dikonversi oleh panel surya langsung disuplai ke beban[7]. 

Sistem jaringan on grid dapat dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Sistem jaringan on grid 

(sumber : https://images.app.goo.gl/mJcqhVxf5Z68sieB9,  09 Juni 2021) 

 

https://images.app.goo.gl/mJcqhVxf5Z68sieB9
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2.2.2 Sistem Off Grid 

Sistem off grid pada PLTS tidak terkoneksi dengan jaringan lain seperti PLN[8]. 

Sistem ini berdiri sendiri (stand alone) dan memiliki baterai untuk menyimpan 

energi listrik, energi yang disimpan digunakan ketika panel surya tidak disinari oleh 

radiasi cahaya Matahari[10]. PLTS dengan jaringan off grid dapat dilihat pada 

gambar 6. 

 

Gambar 6. Sistem jaringan off grid 

(sumber : https://images.app.goo.gl/PDLJ7LsLEHGVZmbD7, 09 Juni 2021) 

2.2.3 Sistem Hybrid 

Sistem jaringan Hybrid adalah salah satu sistem yang digunakan pada jaringan 

listrik dengan beberapa sumber pembangkit yang terhubung ke jaringan yang sama. 

Jaringan ini menggunakan kWh Ex-Im, dimana fungsinya adalah untuk meneruskan 

arus dari sumber pembangkit listrik ke jaringan dan dapat menghitung berapa daya 

yang dialirkan, sehingga dapat dikonversikan ke dalam nominal uang.[8]. Sistem 

PLTS hybrid dapat dilihat pada gambar 7. 

https://images.app.goo.gl/PDLJ7LsLEHGVZmbD7
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Gambar 7. Sistem jaringan hybrid 

(sumber : https://images.app.goo.gl/XEWyp3pv7Ntntyo57, 09 Juni 2021) 

2.3 Karakteristik Panel Surya 

Panel surya memiliki karakteristik arus terhadap tegangan yang memiliki titik 

optimal agar dapat menghasilkan daya maksimal. Daya yang dihasilkan ini dapat 

diatur secara otomatis oleh MPPT (Maximum Power Point Treacker) agar 

outputnya maksimal. Berikut ini adalah kurva karakteristik yang diperlihatkan pada 

gambar 8 sebagai berikut[9] 

 

 

Gambar 8. Kurva karakteristik panel surya 

(sumber : https://images.app.goo.gl/3HYmaMx2DcsDYc3P9, 09 Juni 2021) 

 

https://images.app.goo.gl/XEWyp3pv7Ntntyo57
https://images.app.goo.gl/3HYmaMx2DcsDYc3P9
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Semakin besar intensitas cahaya matahari yang mengenai sel surya maka energi 

yang dikonversikan menjadi energi listrik oleh sel surya semakin besar juga. Posisi 

panel surya tidak boleh dihalangi oleh objek lain (shadow) yang dapat menurunkan 

intensitas cayaha Matahari ke panel surya.  

2.4 MPPT (Maximum Power Point Treacker) 

MPPT adalah komponen yang sangat penting dalam membangun PLTS. Output 

yang dihasilkan oleh panel surya akan bervariasi dikarenakan intensitas cahaya 

matahari yang tidak dapat diatur, oleh sebab itu dibutuhkan komponen pendukung 

untuk mengatur output dari panel surya. Prinsip kerja dari MPPT adalah 

menggunakan prinsip buck-boost converter,yang mana arus keluaran dapat diatur 

daya output panel walaupun intensitas cahaya matahari tinggi atau rendah. Berikut 

ini adalah gambar komponen MPPT yang ditunjukkan pada gambar 9 berikut ini : 

 

Gambar 9. MPPT (maximum power poit treacker) 

(sumber : https://images.app.goo.gl/MZ2JoxmBbjT4SWD17, 09 Juni 2021) 

 

 

https://images.app.goo.gl/MZ2JoxmBbjT4SWD17
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2.5 Inverter 

Inverter adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam PLTS, dikarenakan 

beban listrik yang digunakan oleh masyarakat adalah arus AC sedangkan output 

yang dihasilkan oleh panel surya berupa arus DC. Inverter memiliki prinsip kerja 

seperti switch otomatis yang saling membuka dan menutup secara bergiliran untuk 

mengubah arus se-arah menjadi arus bolak-balik. Frekuensi listrik yang digunakan 

oleh PLN adalah 50 Hz, berarti switch tersebut membuka dan menutup sebanyak 

50 kali dalam satu detik. Komponen yang digunakan agar bisa membuka dan 

menutup secara otomatis sebanyak itu menggunakan mosfet yang dikontrol oleh 

sinyal. Berikut ini pada gambar 10 adalah rangkaian ekuivalen dari inverter satu 

fasa[10]:  

 

Gambar 10. Rangkaian ekuivalen Inverter 1 fasa 

(sumber : https://images.app.goo.gl/mJRuib2chXr9X6cVA, 09 Juni 2021) 

2.6 Metode Pemasangan Panel Surya 

Pemasangan panel surya perlu diperhatikan dengan kondisi lahan yang digunakan, 

karena lahan yang digunakan akan menentukan komponen terpasang dan teknis 

pemasangan panel surya. Adapun metode-metode yang digunakan adalah sebagai 

https://images.app.goo.gl/mJRuib2chXr9X6cVA
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berikut : 

1 Ballast 

Pemasangan dengan menggunakan pemberat dari beton yang diletakkan pada posisi 

diinginkan. Metode pemasangan dengan ballast biasanya diaplikasikan pada area 

yang terbuat dari beton seperti pada gedung-gedung yang memiliki atap beton. 

Tujuan dari penambahan pemberat adalah sebagai penopang rangka agar tidak 

merusak gedung. Metode ballast dapat dilihat pada gambar 11. 

 

Gambar 11. Metode pemasangan ballast 

(sumber : https://images.app.goo.gl/Ch4mXqJMqv1VaECG8, 09 Juni 2021) 

2 Single Pole 

Metode pemasangan dengan menggunakan tiang sebagai penopang panel yang 

ditinggikan dari tanah untuk memaksimalkan sinar matahari mengenai panel. 

Biasanya metode single pole diaplikasikan pada tanah dan memiliki objek lain 

disekitarnya yang memungkinkan menghasilkan bayangan kepada panel. Metode 

pemasangan seperti ini biasanya pada area tanah yang tidak datar dan memiliki 

objek disekitarnya yang menghalangi sinar Matahari. Teknik pemasangan single 

pole dapat dilihat pada gambar 12. 

https://images.app.goo.gl/Ch4mXqJMqv1VaECG8
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Gambar 12. Metode pemasangan single pole 

(sumber : https://images.app.goo.gl/LedxPj2VjhS6tZ3U9, 09 Juni 2021) 

3 Rooftop Rack 

Metode Rooftop Rack diaplikasikan pada atap rumah ataupun gedung yang 

posisinya miring. Besi penyangga akan dipasang dengan menggunakan baut 

sebagai penguat agar kokoh. Metode pemasangan ini ditempatkan pada bangunan 

yang memiliki atap miring, sehingga modul panel ditempatkan sesuai dengan 

kemiringan dan kontur atap bangunan itu sendiri. Metode pemasangan rooftop rack 

dilihat pada gambar13. 

 

Gambar 13. Metode pemasangan rooftop rack 

(sumber : https://images.app.goo.gl/dVFoXmskMw8mwrS27, 09 Juni 2021) 

https://images.app.goo.gl/LedxPj2VjhS6tZ3U9
https://images.app.goo.gl/dVFoXmskMw8mwrS27
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4 Floating 

Metode Floating diaplikasikan pada lahan perairan seperti di danau atau waduk. 

Floating menggunakan bahan apung yang digunakan untuk menopang panel tetapi 

tidak tenggelam. Penyangga pada modul panel terbuat dari bahan sterofom yang 

menjaga modul panel tetap berada di atas air dan tidak tenggelam[11]. Teknik 

pemasangan floating dapat dilihat pada gambar 14. 

 

Gambar 14. Metode pemasangan floating 

(sumber : https://images.app.goo.gl/e6gXd4KqgCuHtQqT6, 09 Juni 2021) 

2.7 Konfigurasi Inverter 

2.7.1 Kongfigurasi Inverter Terpusat 

Kongfigurasi inverter terpusat adalah topologi pemasangan yang paling sederhana 

dan murahpada pembangkit listrik tenaga surya. Pada PLTS hanya memiliki satu 

inverter (inverter terpusat) yang menghubungkan semua modul surya. Kelemahan 

dalam sistem ini adalah tidak memiliki keandalaan sistem yang baik, karena jika 

terjadi permasalahan pada inverter maka PLTS tidak dapat beroperasi secara total. 

Kongfigurasi inverter terpusat dapat dilihat pada gambar 15. 

https://images.app.goo.gl/e6gXd4KqgCuHtQqT6
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Gambar 15. Kofigurasi inverter terpusat 

(sumber : https://images.app.goo.gl/WpmW1LEzyrdSAUYGA, 09 Juni 2021) 

2.7.2 Konfigurasi Inverter Multi String 

Kongfigurasi jenis ini, relatif lebih mahal dan rumit, karena terdapat beberapa 

inverter yang terpasang yang menghubungkan beberapa modul (string) solar panel. 

Keuntungan dari konfigurasi ini adalah dapat mengoptimalkan kemampuan dari 

MPPT dalam melacak titik daya maksimum secara terpisah dari setiap string 

fotofoltaik sehingga dapat meningkatkan produksi energi. Kelemahan dari 

konfigurasi ini adalah membutuhkan jumlah inverter yang lebih banyak dari 

Inverter terpusat sehingga membutuhkan biaya investasi yang lebih besar juga[10] 

Kongfigurasi inverter multi string dapat dilihat pada gambar 16. 

 

Gambar 16. Kongfigurasi inverter multi string 

(sumber : https://images.app.goo.gl/NhUXG9fqSuVytz9V7, 09 Juni 2021) 

https://images.app.goo.gl/WpmW1LEzyrdSAUYGA
https://images.app.goo.gl/NhUXG9fqSuVytz9V7
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2.7.3 Konfigurasi Inverter Module 

Konfigurasi selanjutnya adalah konfigurasi inverter modul, dimana setiap modul 

fotovoltaik memiliki inverter dan maximum power point treacker (MPPT). 

Konfigurasi jenis ini memiliki keandalaan sistem yang relatif tinggi dari jenis 

lainnya, selain itu juga dapat meningkatkan produksi energi dengan cara 

mengurangi kerugian energi dari ketidaksesuaian inverter. Kelemahan dari 

kongfigurasi inverter modul adalah membutuhkan biaya investasi yang besar untuk 

membeli dan memelihara inverter. Topologi kongfigurasi inverter modul dapat 

dilihat pada gambar 17. 

 

 

Gambar 17. Kongfigurasi inverter module 

(sumber : https://images.app.goo.gl/WMN38dZeUgaRYud59, 09 Juni 2021) 

2.8 Softwere RETScreen 

Retscreen adalah sebuah softwere yang dapat memberikan informasi dan analisa 

dalam memfasilitasi pra-kelayakan dan analisa kelayakan teknologi energi baru 

terbarukan (EBT). Softwere ini terdiri dari analisa proyek standar dan terintegrasi 

https://images.app.goo.gl/WMN38dZeUgaRYud59
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yang dapat digunakan di seluruh dunia karena datanya diperoleh dari satelit NASA 

dalam waktu yang relatif lama yang tersimpan dalam database softwere tersebut. 

Semua model energi baru terbarukan bebas emisi di RETScreen memiliki tampilan 

umum dan mengikuti pendekatan standar untuk memfasilitasi pengambilan 

keputusan. Setiap model juga mencakup terintegrasi produk, biaya dan database 

cuaca dan user manual yang rinci secara online, sehingga dapat membantu secara 

cepat dan mudah dan mengurangi waktu terkait dengan mempersiapkan studi pra 

kelayakan pembangunan energi bersih[12]. Berikut ini adalah tampilan umum dari 

softwere RETScreen pada gambar 18. 

 

Gambar 18. Tampilan softwere RETScreen 

(sumber : dokumen pribadi : 10 Juni 2021) 

2.9 Aspek Teknis 

2.9.1 Menghitung Modul Panel Surya 

2.9.1.1 Menghitung Area Array (PV Area) 

Sebelum menghitung aspek ekonomis, tentunya terlebih dahulu menghitung berapa 

kapasitas panel yang dapat terpasang di atap gedung rektorat. Menghitung jumlah 
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panel yang terpasang disesuaikan dengan lahan yang tersedia, luas panel surya yang 

dibutuhkan dihitung dengan persamaan 1. 

PV Area = 
𝐸𝐿

𝐺𝑎𝑣 𝑥 𝜇𝑝𝑣 𝑥 𝑇𝐶𝐹 𝑥 𝜇𝑜𝑢𝑡 
       (1) 

Dimana, 

𝐸𝐿     = Pemakaian energi (kWh/hari) 

𝐺𝑎𝑣   = Isolasi harian matahari rata-rata (kWh/m2/hari) 

𝜇𝑝𝑣   = Efisiensi panel surya 

𝜇𝑜𝑢𝑡  = Efisiensi inverter 

TCF = Temperature modul STC (25ºC) 

2.9.1.2 Menghitung Daya yang Dibangkitkan PLTS (Watt peak) 

Berdasarkan nilai dari data area arrya (PV area) yang dibutuhkan, maka besar daya 

yang dibangkitkan oleh PLTS dapat dihitung dengan persamaan 2. 

𝑃𝑤𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑒𝑎𝑘 = area array x PSI x 𝜇𝑝𝑣        (2) 

Dimana, 

PSI  = Peak sun insolation (1000 W/m²) 

𝜇𝑝𝑣  = Efisiensi panel surya 

2.9.1.3 Menghitung Jumlah Panel Surya 

Menghitung jumlah panel surya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 
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beban listrik diperoleh dari hasil bagi daya maksimal yang dihasilkan oleh semua 

panel terpasang dengan daya maksimal yang mampu dihasilkan modul surya per 

panel yang digunakan, seperti persamaan 3. 

Jumlah panel surya = 
𝑃𝑤𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑒𝑎𝑘

𝑃𝑀𝑃𝑃
      (3) 

Dimana, 

𝑃𝑤𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑒𝑎𝑘 = Daya maksimal PLTS 

𝑃𝑀𝑃𝑃        = Daya maksimal per modul panel surya 

2.9.2 Kapasitas Inverter 

Inverter adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah arus DC menjadi arus 

AC agar dapat dikonsumsi oleh kebutuahan rumah tangga. Kapasitas inverter tidak 

boleh lebih kecil dari daya yang dihasilkan, agar daya output panel dapat dikonversi 

secara maksimal. Persamaan yang digunakan untuk menentukan jumlah inverter 

dituliskan pada persamaan 4. 

Jumlah Inverter = 
𝑃𝑤𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑒𝑎𝑘

Kapasitas 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟 yang digunakan
    (4) 

2.9.3 Menghitung Biaya 

2.9.1 Investasi Awal 

Komponen-kompone PLTS yang digunakan dihitung sesuai kapasitas yang 

digunakan. Biaya pembangunan utama untuk pembelian komponen adalah investasi 

awal yang dibutuhkan. 
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2.9.2 Biaya Operasional dan Pemeliharaan 

Biaya operasional dan pemeliharaan untuk pekerjaan pembersihan panel surya, 

biaya pemeliharaan dan pemeriksaan peralatan dan instalasi ditetapkan sebesar 1% 

dari total investasi awal dapat diperoleh dengan persamaan 5[13]. 

OP = 1% x IA (Investai Awal)      (5) 

Nilai sekarang dari biaya operasional dan pemeliharaan yang akan dikeluarkan 

beberapa waktu mendatang (selama umur proyek) dapat dihitung dengan 

persamaan 6. 

𝑂𝑃𝑝𝑤 = OP [
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖 (1+𝐼)𝑛
]       (6) 

Dimana, 

OP = Biaya operasional setiap tahun 

i = inflasi 

n = rentang waktu (tahun)  

2.9.3 Menghitung Biaya Siklus Hidup (Life Cycle Cost)  

Biaya siklus hidup (life cycle cost) adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu sistem 

selama masa pakainya. Pada PLTS, biaya siklus hidup ditentukan oleh nilai 

sekarang dari biaya total sistem PLTS yang terdiri dari biaya investasi awal, biaya 

jangka panjang untuk pemeliharaan dan operasional, serta biaya pergantian 

komponen. Biaya siklus hidup (life cycle cost) diperhitungan dengan persamaan 

7[1]. 
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LCC = IA + 𝑂𝑃𝑝𝑤         (7) 

Dimana, 

LCC = life cycle cost 

IA = Investasi awal 

𝑂𝑃𝑝𝑤 = Biaya operasional selama siklus hidup 

 

2.10 Analisis Ekonomis 

2.10.1 Net Present Value (NPV) 

Net present value adalah metode yang digunakan untuk menghitung selisih antara 

nilai investasi sekarang dengan nilai penerimaan kas bersih pada masa yang akan 

datang. Usulan rencana proyek diskualifikasikan merugikan (NPV < 0) atau 

menguntungkan (NPV < 0). 

Setiap aliran kas yang masuk per tahun dihitung secara satu-persatu lalu kemudian 

dijumlahkan totalnya untuk mendapatkan nilai NPV. Setelah itu dikurangi oleh 

biaya investasi, jika hasilnya positif maka merupakan investasi yang bagus dan jika 

negatif berarti investasi tidak menguntungkan[14]. 

Net presant value adalah cara menghitung selisih nilai sekarang dari arus kas yang 

masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu 

tertentu[15]. Persamaan net preasant value secara matematis dapat dituliskan 

seperti pada persamaan 8 
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NPV = ∑
𝑅𝑡

( 1+𝑖 )𝑡
𝑁
𝑡=1         (8) 

Dimana, 

N = Jumlah periode tertentu 

t = waktu aliran kas yang dihitung 

Rt = arus kas pada waktu yang dihitung 

Hasil perhitungan dari persamaan NPV dapat menentukan apakah secara 

ekonomis menguntungkan atau tidak. Nilai proyeksi kualitas investasi NPV dapat 

dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Proyeksi kualitas investasi NPV 

Jika Berarti Maka 

Nilai 

NPV 

> 0 

Maka investasi yang akan 

dijalankan, diproyeksikan akan 

mendatangkan keuntungan bagi 

perusahaan 

Proyek direkomendasikan untuk 

dijalankan 

Nilai 

NPV 

= 0 

Maka investasi yang akan 

dijalankan, diproyeksikan tidak 

mendatangkan keuntungan maupun 

kerugian bagi perusahaan 

Perlu didiskusikan lebih lanjut 

mengenai keuntungan lain yang 

akan mendapatkan jika investasi 

tetap dijalankan 

Nilai 

NPV 

Maka investasi yang akan 

dijalankan, diproyeksikan akan 

Investasi pasti mrnguntungkan, 

jika merugikan maka hal 
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< 0 mendatangkan kerugian bagi 

perusahaan 

tersebut bukanlah investasi 

sehingga direkomendasikan 

dibatalkan. 

 

2.10.2 Profitability Index (PI) 

Metode analisis  Profitability Index adalah seuatu persamaan untuk menentukan 

investasi yang akan dilakukan menguntungkan atau tidak. Persamaan dengan 

metode PI ini menghitung perbandingan antara aliran kas bersih nilai sekarang 

dengan investasi awal. Jika nilai index PI kecil dari 1, maka investasi merugikan, 

namun jika nilai index besar dari 1 berarti investasi menguntungkan. Persamaan PI 

dapat dituliskan pada persamaan 9 di bawah ini[14]: 

PI = 
∑ 𝑁𝐶𝐹𝑡 (1−𝑖)−𝑡𝑛

𝑡−1

𝐼𝐴
        (9) 

Dimana, 

PI = Profitability Index 

∑ 𝑁𝐶𝐹𝑡 (1 − 𝑖)−𝑡𝑛
𝑡−1  = aliran kas bersih nilai sekarang 

IA = investasi awal 
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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada gedung Rektorat 

Universitas Lampung pada bulan Januari 2021 – April 2021. Penenlitian dilakukan 

secara langsung atau turun lapang ke gedung Rektorat Universitas Lampung. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Satu unit laptop dengan spesifikasi Processor AMD Ryzen 3 3200U dengan 

Radeon Vega Mobile Gfx 2,6 GHz, RAM 8 GB dan sistem operasi Windows 

10 Premium 64 bit. 

2. Perangkat lunak RetScreen. 

3. Data-data spesifikasi panel surya, MPPT dan converter. 

4. Meteran 
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3.3 Tahapan Penelitian 

Dalam tugas akhir ini masalah yang dihadapi adalah bagaimana 

menghitung aspek teknis dan aspek biaya untuk menentukan analisi 

ekonomis investasi untuk membangun PLTS. Adapun tahapan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

Pada tahap ini, penulis mempelajari dan mengumpulkan data mengenai 

komponen, harga dan metode analisi ekonomis dalam pembangunan 

PLTS. Menghitung daya output yang mampu dihasilkan oleh PLTS dalam 

memenuhi kebutuhan gedung Rektorat Unila. Sumber yang menjadi 

referensi diantaranya diskusi dengan dosen pembimbing, buku, jurnal 

ilmiah dan penelitian terdahulu. 

2. Turun lapangan 

Pada tahapan ini, penulis melakukan turun lapang ke tempat dibangunnya 

PLTS, tepat  nya di gedung Rektorat Unila. Turun lapang dilakukan untuk 

mengumpulkan data luas lahan yang tersedia dan kondisi lahan terhadap 

objek di sekitarnya. 

3. Menganalisis aspek teknis 

Pada tahapan ini, penulis melakukan analisis terhadap komponen-

komponen yang digunakan pada PLTS mulai dari jumlah panel, inverter 

dan komponen yang diperlukan. Analisi ini dilakukan untuk menentukan 

komponen apa yang digunakan, sehingga dimensi dan spesifikasi dapat 

diperoleh. 

4. Menghitung Biaya 
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Komponen yang digunakan dalam membangun PLTS dikalkulasikan 

dengan harga per komponen dan dikalikan dengan total yang terpasang. 

Selain biaya pembelian komponen, pengeluaran biaya operasional dan 

pemeliharaan dihitung.  

5. Menganalisi aspek ekonomis 

Biaya yang diinvestasikan dalam pembangunan PLTS ini dianalsis untuk 

menentukan apakah investasinya merugikan atau menguntungkan. 

Metode analisis yang digunakan adalah NPV (net present value) dan PI 

(provitability index). 

6. Penulisan Laporan 

Pada tahap ini, penulis menyajikan hasil penelitian dalam bentuk laporan 

akhir. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi apakah 

investasi pembangunan PLTS di gedung Rektorat Unila layak dilanjutkan 

atau tidak. Laporan ini digunakan sebagai bentuk tanggung jawab penulis 

terhadap tugas akhir yang telah dilakukan dan digunakan untuk 

melakukan seminar akhir. 
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mulai 

Study literatur 

Survei Lapangan 

Analisis aspek teknis PLTS 

Penyusunan laporan 

 

Selesai 

Menghitung komponen utama PLTS 

(Modul panel dan Inverter) 

Analisis aspek biaya untuk mengetahui kelayakan 

investasi pembangunan PLTS menggunakan metode 

NPV dan Profitability Index 

Pengumpulan Data 
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BAB V. PENUTUP 

  

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Berdasarkan analisis ekonomis dan  perhitungan, investasi untuk 

membangun PLTS pada gedung Rektorat Unila ini layak dibangun dengan 

kurun waktu 15 tahun investasi dapat kembali dan untuk tahun selanjutnya 

memberikan income. 

2. Energi listrik yang dihasilkan dari PLTS pada gedung Rektorat Unila 

sebesar 469 kWh per hari atau sekitar 40% dari total konsumsi beban pada 

gedung Rektorat Unila. 

3. Analisis metode profitability Index (PI) diperoleh index 1,1671, yang 

artinya investasinya layak untuk dilanjutkan. 
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5.2 Saran 

Penelitian ini dibuat dengan sungguh-sungguh, jika ingin melanjutkan atau 

melakukan penelitian berkaitan dengan tema ini saran penulis adalah sebagai 

berikut. 

1. Berdasarkan hasil dan perhitungan, pembangunan PLTS dapat dilakukan 

untuk menyuplai kebutuhan energi listrik di gedung Rektorat Unila  serta 

meningkatkan energi baru terbarukan yang terinstal di Unila. 

2. Pada penelitian selanjutnya, jika memiliki area yang cukup luas sebaiknya 

menggunakan modul surya polycrystalline yang bertujuan untuk 

mengurangi biaya investasi awal karena jenis modul monocrystalline relatif 

lebih mahal. 
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54 

 

[14] A. F. B. M. S. Z. ZA, “( Studi Pada PT Pion Berkah Sejahtera ),” J. Adm. 

Bisnis (JAB)|, vol. 35, no. 1, pp. 1–7, 2016. 

[15] Surachmat et al., “Feasibility study of PV installation for inhouse-use at 

PLTG gilimanuk during standby mode using discounted cashflow method 

(DCF),” 4th IEEE Conf. Power Eng. Renew. Energy, ICPERE 2018 - Proc., 

pp. 1–4, 2018, doi: 10.1109/ICPERE.2018.8739677. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


