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SUBMISSION 96 

Monitoring Penghematan Daya Menggunakan Plts Pada Rumah 
Tinggal 

Wisnu Broto*, ST., MT., Agung Saputra, ST., MT. 
Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Pancasila 
 
ABSTRAK. Semua Tarif Dasar Listrik (Tdl) Baik Untuk Rumah Mewah, Hotel Dan Mal Bisa Berubah Setiap 
Bulan Seperti Yang Terjadi Pada Harga Bbm Non Subsidi. Sehingga, Meskipun Penggunaannya Dayanya 
Sama, Harga Yang Dibayarkan Tetap Akan Meningkat, Karena Tdl Yang Cenderung Naik. Dengan Adanya 
Masalah Tersebut, Diperlukan Adanya Energi Listrik Alternatif Yang Mampu Mengurangi Penggunaan 
Listrik. Energi Tersebut Salah Satunya Adalah Energi Cahaya Matahari. Namun, Penggunaan Plts Tidak 
Dapat Menggantikan Sepenuhnya Fungsi Dari Pln Karena Dibutuhkan Biaya Yang Lebih Besar Dan Juga 
Perawatan Yang Cukup Rumit. Sehingga Pada Kali Ini, Akan Dibuat Plts Sederhana Yang Akan 
Digabungkan Dengan Pln Untuk Mendapatkan Penghematan Dari Daya Pemakaian Sehari - Hari. Pada 
Perancangan Ini, Akan Dibuat Suatu Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Yang Terintegrasi Dengan 
Listrik Pln Dan Akan Disimulasikan Dengan Adanya Beban Pada Keluaran Tegangan Ac 220v. Selain Itu, 
Besar Penghematan Yang Terjadi Akan Ditampilkan Dan Disimpan Didalam Komputer Sebagai Grafik Dan 
Log Data. Inverter Mendapatkan Supply Tegangan Listrik Dari Baterai Yang Biasa Disebut Sistem Off-Grid. 
Panel Surya Yang Mendapatkan Sinar Matahari Akan Memberikan Supplai Ke Solar Charger Controller 
Yang Akan Mengisi Aki Sebagai Kapasitas Penyimpanan Plts. Kemudian, Aki Akan Memberikan Supplai 
Tegangan Ke Inverter Yang Nantinya Akan Siap Digunakan Ke Beban. Disaat Plts Tidak Menghasilkan 
Tegangan Untuk Beban, Tegangan Pln Akan Meng-Cover Semua Beban Yang Ada Melalui Switcher. 
Penghematan Yang Terjadi Menggunakan Plts Dalam Satu Hari Dengan Beban 26 Watt Ac Dan 5 Watt Dc 
Adalah 320 Wh Dengan Besar Penghematan Sekitar 1.78% Dalam Setiap Jam. 

 

Kata Kunci: Tarif dasar listrik, Cahaya matahari, Panel surya, PLTS, Sistem off-grid 

1. Pendahuluan 
PLN menaikan tarif listrik non-subsidi untuk semua golongan. Semua Tarif Dasar Listrik (TDL) baik 

untuk rumah mewah, hotel dan mal bisa berubah seiring waktu seperti yang terjadi pada harga BBM non 
subsidi. Sehingga, meskipun penggunaannya dayanya sama, harga yang dibayarkan tetap akan meningkat, 
karena TDL yang cenderung naik. TDL 1300VA dan 2200VA pada bulan April 2015 ini, belum ada surat 
penetapan tarif untuk berubah. 

Penghematan diperlukan dalam penggunaan energi listrik alternatif yang mampu menekan penggunaan 
listrik konvensional yang bersumbaer dari PLN (Perusahaan Listrik Negara). Energi alternative tersebut 
salah satunya adalah energi cahaya matahari, khususnya energi elektro magnetik yang dipancarkan oleh 
matahari. Energi sinar matahari yaitu energi yang sangat luar biasa sebab tidak bersifat polutif, tak dapat 
habis, dapat dipakai dengan mudah tanpa membeli. Apalagi dengan didukungnya letak geografis Indonesia 
sebagai negara beriklim tropis, sehingga sangat mendukung untuk dibuatnya Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya (PLTS). Hal ini diperlukan juga semacam sistem penyimpanan energi atau konversi lain untuk 
menyimpan energi pada malam hari serta pada saat cuaca mendung. Energi cahaya matahari dapat 
dikumpulkan secara langsung dan sederhana. 

Namun, penggunaan PLTS tidak dapat menggantikan sepenuhnya fungsi dari PLN karena dibutuhkan 
biaya yang lebih besar dan juga perawatan yang cukup rumit. Sehingga pada kali ini, akan dibuat PLTS 
sederhana yang akan digabungkan dengan PLN untuk mendapatkan penghematan dari daya pemakaian 
sehari - hari. 
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Pada perancangan ini, akan dibuat suatu sistem pembangkit listrik tenaga surya yang akan digabungkan 
dengan listrik PLN dan akan disimulasikan dengan adanya beban pada keluaran tegangan AC 220V. Selain 
itu, besar penghematan yang terjadi akan ditampilkan dan disimpan didalam komputer sebagai grafik dan log 
data. Panel surya akan dipasang di atap rumah dengan kemiringan dan ketinggian tertentu diatas tanah. Lalu, 
keluaran listrik DC tersebut akan digunakan untuk mengisi tegangan baterai DC yang telah disiapkan. 
Inverter mendapatkan supply tegangan listrik dari baterai yang biasa disebut Sistem Off-Grid. 

 
Tinjauan Pustaka 

Pemanfaatan pembangkit dengan energi primer yang tidak mudah habis pemakaiannya memiliki posisi 
yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan kekurangan energi listrik, karena potensi energi tersebut 
keberadaanya sangat besar sekali atau tidak terbatas. Selain itu penggunaan energi yang tidak mudah habis 
pemakaiannya atau terbarukan, dalam hal ini photo voltaic atau sel surya merupakan jenis pembangkit listrik 
yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi udara, suara seperti pada pembangkit konvensional, 
sebagai contoh pembangkit listrik tenaga uap.  

 Pembangkit Listrik Tenaga Surya adalah suatu teknologi pembangkit yang mengkonversikan energi 
dari cahaya matahari menjadi energi listrik. Konversi ini terjadi pada panel surya yang terdiri dari sel-sel 
photo voltaic. Sel-sel ini merupakan lapisan-lapisan tipis dari silicon (Si) murni dan bahan semikonduktor 
lainnya. 

Istilah daya dan energi sering membuat bingung. Daya adalah tingkat di mana energi yang dihasilkan 
atau dikonsumsi dan karenanya diukur dalam satuan (misalnya watt) yang mewakili 'energi per satuan 
waktu'. Sebagai contoh, ketika sebuah bola lampu dengan power rating dari 100W dihidupkan selama satu 
jam, energi yang digunakan adalah 100 watt jam (W · h), 0,1 kilowatt jam, atau 360 kJ. Ini jumlah energi 
yang sama akan menyalakan lampu 40 watt selama 2,5 jam, atau bohlam 50 watt selama 2 jam. Sebuah 
pembangkit listrik akan dinilai dalam kelipatan watt, namun penjualan energi tahunan akan dalam kelipatan 
watt jam. Sebuah kilowatt jam adalah jumlah energi yang setara dengan kekuatan stabil 1 kilowatt berjalan 
selama 1 jam, atau 3,6 MJ (1000 watt × 3600 detik (yaitu, 60 detik per menit × 60 menit per jam) = 
3.600.000 joule = 3,6 MJ). [3] 

Penghematan PLTS terhadap beban, dihitung berdasarkan lama penggunaan daya listrik yang 
menggunakan PLTS selama satu hari, dibandingkan dengan penggunaan listrik PLN selama satu hari. 
Sehingga, harus dilakukan perhitungan penggunaan daya suatu beban dengan daya tertentu selama satu hari. 
Berikut cara perhitungannya [11]: 

 

kWh(jam) penggunaan Lamax 
1000

(watt) dipakai yangBeban 
=







 ..(2.1) 

 
hariper dihemat  yang DayaJam 24 x PLTSkWh  Total = ..(2.2) 

 
Mengapa lama waktu juga diperhitungkan? Karena sumber listrik dari PLTS maupun PLN akan 

memberikan arus ke beban, dan selama PLTS menyala menggantikan PLN, maka terjadi penghematan 
(PLTS menjadi sumber arus listrik). Namun, PLTS memiliki kemampuan terbatas waktu karena pada malam 
hari PLTS tidak dapat bekerja, sehingga PLN akan menyuplai beban yang ada. Penghematan per detik ini 
yang akan ditampilkan di komputer. Lalu, penghematan tersebut akan disimpan setiap jam dalam komputer. 

Untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik dapat dilakukan dengan sel surya atau solar cell. 
Permukaan sel surya dikenai cahaya maka dihasilkan pasangan elektron dan hole. Elektron tersebut akan 
meninggalkan sel surya dan mengalir pada rangkaian luar sehingga timbul arus listrik. Arus listrik yang 
dihasilkan oleh sel surya dapat dimanfaatkan langsung atau disimpan dulu dalam baterai untuk digunakan 
kemudian. 

Bagaimana para ilmuwan mendeskripsikan cahaya matahari? Penelitian dari pelangi membuktikan 
bahwa cahaya matahari dapat dibagi menjadi beberapa warna. Dan juga, saat terdapat beberapa grup 
membentuk garis paralel dekat diantara keduanya maka akan membentuk seperti jeruji besi, dari pengamatan 
tersebut, warna juga akan berhubungan langsung dengan jarak garis. Itu berarti, setiap panjang gelombang 
yang terhubung akan membentuk setiap warna. Maka, cahaya adalah gelombang elektomagnetik seperti yang 
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ditunjukan gambar 2.1, seperti gelombang radio maupun gelombang mikro dengan panjang gelombang (λ), 
dan muatan elektron (E). 

Cara kerja sel surya adalah dengan memanfaatkan teori cahaya sebagai partikel. Sebagaimana diketahui 
bahwa cahaya baik yang tampak maupun yang tidak tampak memiliki dua buah sifat yaitu dapat sebagai 
gelombang dan dapat sebagai partikel yang disebut dengan foton. 

Besarnya elektron atau arus yang dihasilkan tergantung pada intensitas cahaya maupun panjang 
gelombang cahaya yang jatuh pada sel surya. Intensitas cahaya menentukan jumlah foton, makin besar 
intensitas cahaya yang mengenai permukaan sel surya makin besar pula foton yang dimiliki sehingga makin 
banyak elektron yang dihasilkan yang akan mengakibatkan besarnya arus yang mengalir. Makin pendek 
panjang gelombang cahaya maka makin tinggi energi fotonnya sehingga makin besar energi elektron yang 
dihasilkan, dan juga berimplikasi pada makin besarnya arus yang mengalir. 

 
Gambar 2.1. Gelombang Elektromagnetik 

 

Solar charge controller yang baik biasanya mempunyai kemampuan mendeteksi kapasitas baterai. 
Adapula yang mempunyai kemampuan untuk menjaga baterai/aki dari overcharge atau overdischarge. 
Karena bila itu terjadi, umur baterai akan menjadi lebih pendek. Cara mendeteksinya melalui monitor level 
tegangan tertentu, kemudian apabila level tegangan turun maka baterai akan diisi kembali. Cara kerja Solar 
Charger Controller terbagi atas beberapa mode, yaitu Bulk charge, Boost charge, Float charge & Equalize 
charge. 

Baterai berfungsi menyimpan arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya sebelum dimanfaatkan untuk 
menyalakan beban. Ukuran baterai yang dipakai sangat tergantung pada ukuran panel yang dipakai. Ukuran 
baterai yang terlalu besar baik untuk efisiensi operasi tetapi mengakibatkan kebutuhan investasi yang terlalu 
besar. Sebaliknya ukuran baterai terlalu kecil dapat mengakibatkan tidak tertampungnya daya yang lebih. 

Inverter berfungsi untuk merubah arus dan tegangan listrik DC yang dihasilkan panel surya menjadi 
arus dan tegangan listrik AC. Inverter terdapat beberapa tipe, diantaranya terdapat tipe Grid-Tie Inverter 
(GTI). Inverter tipe ini harus menyerasikan frekuensi menjadi frekuensi input jaringan listrik yang ada, yaitu 
50Hz atau 60Hz, dengan menggunakan oscilator standar dan membatasi tegangan output agar tidak melebihi 
tegangan dari jaringan tersebut. Sedangkan untuk tipe inverter biasa, atau inverter yang hanya mengubah 
tegangan DC menjadi AC yang dibutuhkan, namun dengan beberapa jenis sinyal AC yang dihasilkan. 
Seperti sinyal AC Gelombang Sinus (Sine Wave), Gelombang Kotak (Square Wave), dan Gelombang Sinus 
Modifikasi (Sine Wave Modified). 

Microcontroller adalah komputer mikro dalam satu chip tunggal. Microcontroller memadukan CPU, 
ROM, RWM, I/O paralel, I/O seri, counter-timer, dan rangkaian clock dalam satu chip. Microcontroller 
merupakan komputer didalam chip yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik, yang 
menekankan efisiensi dan efektifitas biaya. Secara harfiah dapat disebut sebagai “pengendali kecil” dimana 
sebuah sistem elektronik yang sebelumnya banyak memerlukan komponen-komponen pendukung seperti IC 
TTL dan CMOS dapat direduksi/diperkecil dan akhirnya terpusat serta dikendalikan oleh microcontroller ini. 
Sama halnya dengan microprocessor, microcontroller adalah piranti yang dirancang untuk kebutuhan umum. 
Fungsi utama dari microcontroller adalah mengontrol kerja mesin atau sistem menggunakan program yang 
disimpan pada sebuah ROM. 
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Sensor adalah suatu alat yang digunakan untuk merubah suatu bentuk besaran fisik menjadi suatu 
bentuk besaran listrik sehingga dapat dianalisa menggunakan rangkaian listrik tertentu. Ampere-meter adalah 
alat untuk mengukur arus yang mengalir pada suatu rangkaian elektronik. Arus listrik yang mengalir pada 
suatu konduktor menimbulkan medan magnet. Oleh sebab itu arus listrik dapat diukur dengan besarnya 
medan magnet. Sensor arus sebatang kawat teraliri arus listrik menuju beban dilewatkan diantara cincin 
toroid dan sejumlah kawat email digulung pada cincin toroid tersebut maka kumparan kawat pada cincin 
tersebut akan menginduksikan arus listrik dari sebatang kawat arus tersebut. Dengan mengolah sinyal 
induksi pada kawat kumparan toroid tersebut maka akan diperoleh nilai arus yang dilewatkan untuk 
menyuplai beban pada ujung kawat arus. Dengan metode ini arus yang dilewatkan akan terbaca pada fungsi 
besaran tegangan berbentuk gelombang sinusoidal. 

Perancangan Dan Realisasi 
A. Spesifikasi Alat 
Alat yang akan dibuat akan dapat digunakan dengan mudah bagi orang lain. Alat dan bahan akan 

dirangkai dalam perancangan adalah panel surya, solar charger controller, baterai/aki, inverter, dan sistem 
pengkabelan (wiring system) dari panel surya hingga ke beban. Alat ini memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

 
 

B. Diagram Blok Sistem 
 

 
Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

 
C. Prinsip Kerja 
Panel surya yang mendapatkan sinar matahari akan memberikan supplai ke solar charger controller 

yang akan mengisi aki sebagai kapasitas penyimpanan PLTS. Kemudian, aki akan memberikan supplai 
tegangan ke inverter yang nantinya akan siap digunakan ke beban. Disaat PLTS tidak menghasilkan 
tegangan untuk beban, tegangan PLN akan meng-cover semua beban yang ada melalui switcher. 

Lalu, pada beban dipasang sebuah sensor arus yang akan menghasilkan level arus yang dikirim ke 
microcontroller sebagai data. Kemudian, data tersebut diolah oleh microcontroller untuk menghitung 
penghematan yang terjadi saat PLTS bekerja. Seperti yang telah dituliskan dalam persamaan (2.1). 

Setelah itu, besar penghematan yang terjadi akan disimpan dalam microcontroller setiap beberapa saat 
dan ditampilkan di komputer sebagai kurva grafik. Kemudian, data dari panel surya dan baterai itu akan 
ditampilkan di layar LCD. 

 
D. Perancangan Perangkat Keras 
Diagram blok sistem Microcontroller akan digambarkan seperti berikut ini, 
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Gambar 3.2 Diagram Blok Microcontroller 

 
LCD 16x2, sensor arus dan sensor tegangan akan digambarkan bentuk skematiknya. 
 

 

 
Gambar 3.3 Diagram Skematik LCD Module 16x2 

 

 
Gambar 3.4 Diagram Skematik Sensor Arus ACS712-5A 

 

 
Gambar 3.5 Diagram Skematik Sensor Tegangan 

 
E. Perancangan Perangkat Lunak 
Pada perancangan ini, terdapat beberapa bagian dalam membuat perangkat lunak untuk membaca data 

dari microcontroller yang telah diolah, untuk kemudian disimpan dan ditampilkan dilayar monitor. 
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Gambar 3.6 Diagram alir (Flowchart) 

 

Pada perancangan ini, akan dibuat tampilan pada layar komputer untuk menampilkan bentuk kurfa 
grafik dari penghematan setelah PLTS menghasilkan daya. 

 
Gambar 3.7 Tampilan User Interface di komputer 

 
2. Hasil Dan Pembahasan 

Kehandalan dan keberhasilan dari sistem yang dibuat dapat diketahui dengan melakukan sebuah 
pengujian terhadap alat yang dibuat. Pengujian dibagi beberapa alat dan sensor yang dipakai, ada pengujian 
pada keluaran panel surya dan solar charger controller terhadap waktu bersinarnya cahaya matahari, dan ada 
sensor arus yang akan digunakan akan dicek/dikalibrasi dengan amperemeter saat beban tertentu 
diaplikasikan pada keluaran inverter, serta pengujian seluruh sistem. 

 
Pengujian Panel Surya dan Solar Charger Controller 

 
Gambar 4.1 Konfigurasi Pengujian 1 

 
Tabel 4.1 Hasil Pengujian 1 
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Dari data diatas, baik di pagi hari maupun di sore hari, tetap akan mengisi baterai melalui panel surya. 

Sehingga, inverter akan tetap mendapatkan masukan tegangan DC dari baterai. Pada pagi hari, terjadi 
pengisian ke baterai dengan tegangan yang paling tinggi (atau disebut metode Bulk Charge), berkisar antara 
14.11 V hingga 14.30 V. Ini terjadi karena pengosongan dimalam hari yang tidak mendapatkan sinar 
matahari. Pada siang dan sore hari, panel surya akan memberikan langsung tegangan yang dihasilkan ke 
inverter, karena baterai sudah terisi penuh dipagi hari (atau disebut metode Float Charge). Terlihat dari data 
disana, bahwa tegangan yang diberikan berkisar di 13.54 V hingga 14.04V. 

 
Pengujian Sensor Arus ACS712-5A pada Arus Listrik Beban 
 

 
Gambar 4.2 Konfigurasi Pengujian 2 

 
Tabel 4.2 Hasil Pengujian 2 

 
 

Dari data diatas, pembacaan sensor arus yang dipakai memiliki tingkat presisi yang rendah pada saat 
mengukur ampere yang kecil. Terlihat bahwa presentase kesalahan terbesar berada pada pengukuran arus 
yang paling kecil. Ini terjadi karena resolusi pembacaan dari sensor berkisar cukup kecil, yaitu 185mV/A. 
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Pengujian Sistem Penghematan Menggunakan PLTS 
 

 
Gambar 4.3 Konfigurasi Pengujian 3 

 
 

1) Setelah dilakukan pengujian, berikut adalah data hasil pengujian beban Kipas Angin 22Watt 
dan Charger HP 4Watt menggunakan sumber PLTS pada siang hari (10jam waktu normal 
pengisian), serta pengisian ke baterai. Maka dapat dihitung sebagai berikut : 

2) Panel surya 50Wp = 50 Watt DC 

Max kemampuan mengisi baterai = ≈42Ah ((50W*10jam)/12V) 
 
Namun, baterai yang digunakan adalah 5Ah (60Watt). Berikut adalah hasil pengujian pada penggunaan 
beban, yaitu : 
Konversi tegangan DC ke AC = 35 Watt AC (50W*0.707) 
Beban AC terpakai (Kipas & Charger) = 26 Watt AC (22W+4W) 
Sisa kemampuan mensuplai beban AC = 9 Watt AC (35W-26W) 
Kemampuan mengisi baterai DC = 12.7 Watt DC (9W/0.707) 
Lama baterai akan terisi penuh = 4.7 Hours (60Wh/12.7W) 
 
Sehingga, kipas & charger akan terus terpakai selama 10jam, bersamaan dengan pengisian ke baterai. Maka, 
besar daya yang dihemat pada siang hari selama 10jam panel surya aktif adalah : 
Total penghematan siang hari = 260 Wh (26W*10jam) 
Dengan pengisian baterai full = 60 Watt DC 
 
Pada malam hari, dilakukan pula pengujian menggunakan beban DC agar seluruh daya pada baterai dapat 
habis terpakai. Berikut adalah hasil pengujiannya (beban DC 5Watt digunakan selama 12jam) : 
Penggunaan baterai ke beban = 5 Watt DC 
Total penghematan malam hari = 60 Wh (5W*12jam) 
 
Setelah dilakukan pengujian pada siang dan malam hari, maka dilakukan perhitungan total penghematan 
daya selama satu hari penuh, yaitu : 
Total penghematan 24jam = 320 Wh (260Wh+60Wh) 
Total beban yang digunakan 24jam = 744 Wh (624Wh+120Wh) 
Presentase penghematan 24jam = 43.01% (320Wh/744Wh) 
Presentase penghematan per jam = 1.78% (43.01%/24jam) 
Maka dalam satu bulan (30 hari) (kWh) = 9.6 kWh 
Harga rata-rata per kWh listrik = Rp. 1,438.12 (lihat lampiran 3) 
Maka penghematan dalam sebulan = Rp. 13,805.95 
 
Sehingga, total penghematan dalam satu bulan (30 hari) adalah 9.6 kWh dengan total biaya penghematan Rp. 
13,805.95. 
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3. Kesimpulan 

Berdasarkan perancangan, pengujian dan realisasi yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 

1. PLTS telah mampu menghasilkan daya untuk pengisian baterai, dan pengisian paling effisien adalah 
pengisian pada saat pukul 10 pagi hingga pukul 2 siang, dengan effisiensi 99.81% dari maksimum 60 
Watt baterai (12Volt, 5Ah). Namun, pada saat baterai telah terisi penuh, maka daya dari panel surya 
akan mampu mensuplai beban. 

2. Penghematan yang terjadi menggunakan PLTS dalam satu hari dengan beban 26 Watt AC dan 5 Watt 
DC adalah 320 Wh dengan besar penghematan sekitar 1.78% dalam setiap jam. Dengan begitu, dalam 
waktu satu bulan, maka dapat menghemat sekitar 9.6 kWh. 

3. Alat ini juga dilengkapi beberapa sensor untuk monitoring penggunaan daya yang menggunakan PLTS 
tersebut. Dan juga, alat ini mampu menyimpan data penghematan yang telah terjadi selama satu hari. 
Sehingga, alat ini mampu bekerja dengan baik. 
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