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Abstrak - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 30 kWp adalah pembangkit listrik 

yang sedang dibangun di kampus Dompak oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). 

Simulasi yang dilakukan pada pembangkit listrik tenaga surya 30 kWp on-grid bertujuan 

mendapat gambaran  kinerja sistem pembangkit listrik tenaga surya 30 kWp on-grid selama satu 

tahun, dengan cara menganalisis hasil simulasi software PV*SOL. Total modul yang 

disimulasikan sebanyak 135 unit modul surya dengan menggunakan 3 unit inverter. Berdasarkan 

simulasi, intensitas  radiasi matahari yang diterima oleh modul surya adalah 1.502,8 

kWh/m
2
/tahun dengan kapasitas produksi energi yang mampu dibangkitkan mencapai 29.607,5 

kWh/tahun. Energi listrik tertinggi yang mampu diproduksi yaitu 2.801,6 kWh dengan rata-rata 

intensitas matahari sebesar 142.08 kWh/m
2
 pada bulan Maret. Suhu tertinggi pada modul surya 

32,5
0 

C terjadi pada Mei, total losses yang diakibatkan oleh suhu pada modul surya adalah 

2.890,59 kWh/tahun dan total losses yang diakibatkan oleh bayangan  yaitu 3.248,30 kWh/tahun. 

Sementara keuntungan energi listrik yang bisa disuplai ke grid sebesar 25.106 kWh/tahun.  

 

Kata kunci: Simulasi, PLTS, PV*SOL, Energi, On Grid 

I. PENDAHULUAN 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

(UMRAH) adalah suatu perguruan tinggi 

negeri di Kepulauan Riau yang diresmikan 

pada tahun  2011. UMRAH mencoba untuk 

menjadi inisiator dan sebagai percontohan 

instansi yang mandiri energi dengan 

membangun beberapa pembangkit energi 

terbarukan, diantaranya Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit 

Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan 

harapan sumber energi ini bisa  mencukupi 

semua kebutuhan energi  di kampus 

UMRAH Dompak. Untuk sementara ini dari 

kedua sumber energi terbarukan tersebut 

yang bisa digunakan dan sudah beroperasi 

yaitu pembangkit listrik tenaga surya 

(PLTS) dengan kapasitas 10 kWp off-grid  

dan sementara itu PLTS 30 kWp on-grid 

masih dalam tahap pengerjaan. 

Kemampuan PLTS dalam 

memproduksi energi tidak sama dengan 

kemampuan pembangkit listrik yang 

menggunakan energi konvensional. Jumlah 

energi yang dapat diproduksi oleh PLTS 

tidak dapat dipastikan setiap harinya, hal ini 

dikarenakan PLTS adalah sistem 

pembangkit yang sangat bergantung pada 

kondisi alam di sekitarnya, radiasi matahari 

sebagai sumber energi utama dalam 



 

 

membangkitkan energi listrik pada PLTS 

tidak selalu konstan dan bisa berubah-udah 

setiap waktu, dengan kondisi radiasi 

matahari yang tidak konstan maka secara 

otomatis akan mempengaruhi produksi 

energi listrik pada PLTS. Oleh karena itu, 

pembangunan PLTS harus memerlukan 

perencanaan yang matang dan perhitungan 

yang akurat, sehingga pemasangan yang 

dilakukan tidak rugi. Hal ini yang 

melatarbelakangi peneliti untuk melakukan 

studi di tempat tersebut. 

II. KAJIAN LITERATUR 

1. Software PV*SOL 

   PV*SOL adalah alat untuk 

merancang dan menganalisis sistem 

photovoltaic (PV). PV*SOL adalah 

multiproduct suite perangkat lunak untuk 

desain, simulasi dan analisis keuangan 

proyek dari sistem photovoltaic untuk sistem 

grid terhubung besar dan skala utilitas. 

Software ini juga mendukung sistem operasi 

Windows XP / SP3 / Vista / 7/8 (Sharma et 

all, 2014). 

 

Gambar1. Tampilan Jendela Kerja Software 

PV*SOL Premium 7.0 

2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

(PLTS) 

 Pembangkit listrik tenaga surya 

atau sering disebut PLTS  adalah 

pembangkit listrik yang memanfaatkan 

cahaya matahari untuk menghasilkan listrik 

DC. Konversi energi ini terjadi pada panel 

surya  yang terdiri dari sel-sel photovoltaic 

(Hanna, 2012). 

 PLTS pada dasarnya adalah catu 

daya yang dapat dirancang untuk mencatu 

kebutuhan listrik yang kecil sampai dengan 

yang besar, baik secara mandiri, maupun 

hybrid. Dengan metode desentralisasi (satu 

rumah satu pembangkit/solar home system 

(SHS)) maupun dengan metode sentralisasi. 

 

3. Komponen PLTS 

a. Panel Surya 

 Komponen utama dalam sistem 

PLTS adalah panel surya yang merupakan 

rakitan dari beberapa sel surya. Sel surya 

tersusun dari dua lapisan semi konduktor 

dengan muatan berbeda. Lapisan atas sel 

surya itu bermuatan negatif sedangkan 

lapisan bawahnya bermuatan positif. Sel-sel 

itu dipasang dengan posisi sejajar dan seri 

dalam sebuah panel yang terbuat dari 

alumunium ataupun baja anti karat yang 

dilindungi oleh kaca atau plastik. Kemudian 

pada tiap-tiap sel diberi sambungan listrik 

untuk dapat disambungkan dengan sel 

lain.(Hanna, 2012).  

b. Inverter  

Inverter adalah peralatan elektronik 

yang berfungsi mengubah arus DC menjadi 

arus AC. Arus yang dihasilkan panel surya 

adalah DC. Oleh karena itu, pada sistem 

PLTS dibutuhkan inverter untuk mengubah 

energi agar dapat menyuplai kebutuhan 

perangkat AC. Pemilihan inverter yang tepat 

untuk aplikasi tertentu, tergantung pada 

kebutuhan beban dan juga apakah inverter 

akan menjadi bagian dari sistem yang 



 

 

terhubung ke jaringan listrik atau sistem 

yang berdiri sendiri (Alfanz et all, 2015).  

c. Baterai/Aki  

Berdasarkan aplikasinya maka 

baterai dibedakan untuk automotif, marine 

dan deep cycle. Deep cycle itu meliputi 

baterai yang biasa digunakan  untuk PV 

(photovoltaic) dan backup power. 

Sedangkan secara konstruksi maka  baterai 

dibedakan menjadi tipe basah, gel dan AGM 

(Absorbed Glass Mat). Baterai jenis AGM 

biasanya juga dikenal dengan VRLA (Valve 

Regulated Lead Acid). Baterai kering deep 

cycle juga dirancang untuk menghasilkan 

tegangan yang stabil. Penurunan 

kemampuannya tidak lebih dari 1-2% per 

bulan tanpa perlu discharge (Agung, 2015).   

 

1. Sistem PLTS 

  Pada umumnya sistem PLTS terbagi 

menurut konfigurasi komponennya. Sistem 

PLTS yang dikenal secara luas ada 2 jenis, 

pertama yaitu sistem hybrid PLTS yang 

terhubung dengan jaringan pembangkit 

listrik konvensional (grid connected/on-

grid). Kedua adalah sistem yang tidak 

terhubung dengan jaringan listrik 

konvensional atau sistem PLTS yang berdiri 

sendiri (stand-alone/off-grid). 

 Sistem PLTS Grid-connected/on-grid 

  Sistem PLTS grid-connected/on-

grid adalah sistem PLTS yang terhubung 

dengan jaringan listrik-listrik PLN. Inverter 

yang terdapat pada sistem ini berfungsi 

ganda yaitu selain bertugas mengubah arus 

DC hasil yang diproduksi dari PLTS 

menjadi arus AC, inverter ini juga bertugas 

untuk menyesuaikan arus AC  sesuai 

jaringan listrik yang terhubung dengan 

sistem PLTS (Hanna, 2012). 

 Sistem PLTS Stand alone/off-grid 

  Sistem PLTS stand alone/off-grid 

adalah  jenis PLTS yang dirancang untuk 

peroprasi menghasilkan energi listrik secara 

mandiri dalam memenuhi kebutuhan beban 

listrik disuatu tempat. Dengan kata lain, 

jenis sistem pembangkit listrik hanya 

diaktifkan dari satu jaringan listrik yaitu 

sistem pane surya. (Hanna, 2012).   

 

III. PERANCANGAN SIMULASI PLTS 

30 kWp ON GRID DENGAN 

SOFTWARE PV*SOL 

Penelitian tentang Studi pembangkit 

listrik tenaga surya 30 kWp di kampus 

UMRAH Dompak dengan software 

PV*SOL dilakukan di PLTS kampus 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

(UMRAH) jalan Raya Pulau Dompak Km 8 

kota Tanjungpinang. Observasi lapangan 

dilakukan dari bulan Mei 2016 sampai 

dengan Juni 2016. 

 

1. PLTS  30 kWp On-grid dan 10 kWp 

Off-grid Kampus UMRAH 

 
Gambar 9. PLTS 40 kWp Kampus 

UMRAH (Dompak) 

Pembangkit listrik tenaga surya 

(PLTS) 30 kWp on-grid dan 10 kWp off-

grid kampus UMRAH adalah pembangkit 

listrik yang dibangun di kampus UMRAH 



 

 

(Dompak) sejak tahun 2015. PLTS ini 

dibangun untuk menyuplai kebutuhan energi 

listrik di kampus UMRAH (Gedung 

Rektorat). PLTS on-grid berkapasitas 30 kWp 

dengan menggunakan 3 jenis modul surya yang 

berbeda, yaitu: polycristal (merk Conergy type 

260P), monocrystal (merk conergy type 270M-

R) dan thin film (solar frontier type SF170-S). 

Sementara untuk PLTS of-grid berkapasitas 10 

kWp dengan menggunakan tipe polycristal 

(merk conergy type 260P).  

2. Simulasi PV*SOL 

a. Data Project  

  Secara garis besar pada bagian ini ada 

4 jenis data yang harus diinput yaitu: project 

name, quotation number, contact person dan 

start date. Pada bagian data sistem location, 

data yang di input adalah data lokasi rencana 

pemasangan PLTS. Data custumer project 

data yang dimasukan tentang custumer yang 

meminta dibuatkan projectnya. Selain itu 

juga dapat memasukan data descripsi 

project dan photo project.  

b. Climate, Grid and System Type  

1. Data Climate  

      Sistem pembangkit listrik tenaga surya 

(PLTS)  dalam penelitian ini terletak di 

Pulau Dompak Kota Tanjungpinang-

Kepulauan Riau, dengan nama lokasi pada 

software adalah Setumu. Titik koordinat 

yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Latitude 0
0 

52’ 31”(0.88
0
), Longtitude 104

0
 

26’ 41” (104.44
0
). 

 

Gambar 12. Lokasi penelitian(UMRAH 

Dompak) (https://www.google.co.id/maps/place) 

2. Grid and System Type   

  Sistem PV*SOL menyediakan 3 

buah pemodelan grid system yang dapat 

disimualsikan. 

a. Grid connected full-feed in 

  Pada grid connected/on grida full-

feed in PV*SOL mensimulasiskan sistem 

PLTS yang terhubung dengan sistem listrik 

konvensional. Sistem PLTS yang 

disimulasikan hanya sebatas sistem PLTS 

yang terhubung dengan grid tidak 

disambungkan dengan beban dan juga 

baterai. Jadi hasil simulasi yang diperoleh 

hanya sekedar menghitung kapasitas 

keluaran dari sistem PLTS. 

b. Grid connected electrical applianices 

  Pada bagian grid connected 

electrical applianices. PV*SOL 

mengasimulasikan sistem PLTS yang 

terhubung dengan sistem listrik PLN dan 

terhubung ke beban, tapi tidak menggunakan 

baterai. Pada simulasi ini PV*SOL 

memperhitungkan berapa daya yang dapat 

dihasilkan oleh sistem PLTS secara 

keseluruhan dan jumlah energi listrik yang 

digunakan dari PLTS dan grid  yang 

terpakai oleh beban.   



 

 

c. Grid connected with  electrical 

applianices and batrai system 

  Pada pemodelan grid system grid-

connected/on grid with electrical appliances 

and baterai system simulasi yang dilakukan 

oleh PV*SOL adalah simulasi sistem PLTS 

yang terhubung dengan grid sudah 

menggunakan baterai sistem dan 

penggunaan beban di dalamnya. 

3. AC Mains 

    Pada bagian AC mains dalam software 

PV*SOL adalah proses pemilihan input 

tegangan dari luar sistem PLTS (PLN/grid) 

yaitu daya listrik sebesar 120 V dan 230 V 

antara  1 fasa atau 3 fasa, sistem kecil 

umumnya dioperasikan pada fasa tunggal  (1 

fasa) , dan sistem yang lebih besar pada tiga 

fasa. Pada penelitian ini, jumlah fasa yang 

digunakan adalah listrik 3 fasa 230V. 

c.  Consumption. 

Pada bagian ini data consumption ada 3 

pilihan dalam melakukan input data untuk 

melengkapi simulasi diantaranya:  

1. Import load profiles 

Pada pilihan yang pertama, untuk 

melengkapi simulasi dapat memasukan data 

dengan meng-import data yang sudah ada. 

Data yang diinput adalah data yang 

disediakan oleh PV*SOL untuk 

mempermudah peneliti dalam melakukan 

simulasi, data tersebut adalah data yang 

relevan dan umum dalam penggunaan 

sistem PV. 

2. Define load profiles 

Pada pilihan yang kedua, memasukkan 

data beban berdasarkan persentase 

pemakaian beban per jam dari total beban 

yang digunakan. Berdasarkan persentase 

tersebut software akan mengkalkulasikan 

penggunaan beban setelah memasukan data 

yang dibutuhkan dalam satu tahun.  

3. Define load Appliances 

Pada pilihan ini data konsumsi beban 

yang dimasukan adalah beban berdasarkan 

kebutuhan perkomponen, karena pada 

bagian ini software tidak menyediakan data 

untuk meng-input beban selama perjam, 

dengan kata lain beban yang digunakan 

hidup selama 24 jam. 

d. Cable 

 Ukuran dan jenis kabel dianggap 

berpengaruh dalam program PV*SOL. 

Karen kabel memiliki resistansi. Pada 

bagian ini peneliti bisa memilih 2 pilihan 

dalam menentukan kabel yang digunakan, 

yang pertama memasukan jenis kabel yang 

digunakan secara detail, dan yang kedua 

memasukan total loss kabel yang akan 

digunakan, dalam peneltian ini total loss 

yang dimasukan yaitu sebesar 1.5 % hal ini 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Siv Helene Nordahl, 2012 dengan 

menggunakan software PVsyst bahwa loss 

maksimum pada kabel sebesar 1.5 %.  

e. Design 

     Bagian 3 design adalah untuk mendesain 

atau merencanakan pemasangan array 

sesuai dengan rencana pemasangan PLTS 

atau tata letak array yang akan dibangun. 

Visualisasi 3D dapat menghitung hingga 

5.000 modul PV dalam sebuah project. 

Modul surya bisa ditempatkan secara 

otomatis pada atap ataupun melakukan 

pemasangan secara manual. Benda yang 

menyebabkan shading seperti atap 

(bangunan/bagian dari bangunan), pohon 

atau gedung-gedung di sekitarnya, 

perhitungan shading juga dapat 



 

 

memperhitungkan shading antar modul.  

f. Diagram  

 Pada bagian ini PV*SOL menampilkan 

diagram sistem PLTS yang dipilih secara 

keseluruhan. Diagram yang ditampilkan 

adalah urutan sistem komponen PLTS yang 

digunakan pada simulasi. Berikut adalah 

diagram PLTS pada simulasi kali ini:  

g. Financial Analisis 

Analisis keuangan terdiri dari beberapa 

halaman yaitu Parameter umum, pendapatan 

dan belanja, pembiayaan dan pajak. Akan  

tetapi, yang perlu diperhatikan dalam 

memasukan parameter-parameter pada 

finansial analisis adalah semua jumlah harus 

dimasukkan sebagai jumlah bersih. Namun, 

jika memasukkan jumlah kotor, maka harus 

memastikan bahwa semuanya jumlah kotor. 

IV. ANALISIS HASIL SIMULASI PLTS 

PADA SOFTWARE PV*SOL 

A. Radiasi Matahari Per Area Module 

Surya 

Radiasi matahari rata-rata bulanan yang 

tertinggi di Tanjungpinang menurut data 

dari PV*SOL adalah pada bulan Maret yaitu 

153,67 kWh/m
2 

dan terrendah pada bulan 

November sebesar 114,53 kWh/m
2
. Berikut 

merupakan kurva radiasi matahari rata-rata 

untuk Daerah Tanjungpinang dalam kurun 

waktu 1986-2005. 

 

Gamabar 23. Kurva Radiasi Matahari dari 

Meteosyn (PV*SOL) 

Penempatan module surya pada sistem 

PLTS kampus UMRAH di Dompak 

menggunakan sistem kemiringan dan arah 

tetap. Pemilihan sistem instalasi module 

surya dengan kemiringan dan arah tetap 

lebih murah dan efisien, hal ini akan lebih 

banyak pemeliharan tambahan jika 

menggunakan sistem pelacak kemiringan 

atau solar tracker karena sistem tersebut 

menggunakan sistem mekanis tambahan.  

Jumlah radiasi matahari yang diterima 

setiap module surya sudah termasuk losses 

yang disebabkan oleh penyimpangan dari 

standar spectrum, orientation and 

inclination of the modulee surface, shading, 

dan reflection on the modulee interface yang 

menyebabkan total losses sebesar 8.2 %. 

B. Produksi Energi  PLTS Kampus 

UMRAH 

Berdasarkan total radiasi matahari yang 

diterima oleh module surya pada PLTS yaitu 

sebesar 1502,8 kWh/m
2 

dengan total luas 

penampang area sebesar 196.32 m
2 

maka, 

PLTS  diperkirakan dapat menghasilkan 

energi listrik sebanyak  295.040 kWh/tahun. 

Namun jumlah ini belum termasuk efisiensi 

yang ada pada module yaitu sebesar 15.32%. 
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maka didapat jumlah energi dari module 

surya sebesar 45.196 kWh/tahun,  jumlah 

tersebut belum dikurangi dengan losses yang 

diakibatkan dari dalam sistem dan dari luar 

sistem. 

  

Berdasarkan total losses yang 

mempengaruhi hasil produksi PLTS, maka 

didapatkan total energi yang diproduksi 

PLTS sebesar 29.607,4 kWh/tahun.  

 

Gambar 29. Kurva Produksi Energi PLTS 

Selama Satu Tahun 

1. Produksi Energi Per-Jenis Module. 

Berdasarkan tabel 21 dapat dilihat 

bahwa terjadi losses yang cukup besar pada 

module jenis thin film yang mana losses 

tersebut dikarenakan oleh regulation MPP 

(maximal power point) Voltage range yang 

mencapai 8.974,4 kWh/tahun. Besar losses 

yang diakibatkan oleh MPP disebabkan 

karena jumlah konfigurasi pada jenis module 

surya thin film melebihi dari regulation yang 

ditetapkan oleh software.  

 
2. Produksi Energi Per-Inverter  

Berdasarkan simulasi ini losses yang 

diakibatkan pada proses perubahan energi 

listrik DC ke energi listrik AC meyebabkan 

total rata-rata losses sekitar 5.6%. Dengan 

kontribusi dari masing-masing output per-

inverter adalah sebagai berikut:  

 

3. Performance Ratio (PR)   

   Berdasarkan simulasi yang dilakukan, 

sistem PLTS kampus UMRAH Dompak 

yang dibangun dapat memberikan 

performance ratio (PR) yaitu sebesar 63,3 

%.  

4.  Analisis Kinerja Sistem PLTS On-

grid 

PLTS kampus UMRAH memasok 

beban pada siang hari (jam 07:00-16:00) 
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secara penuh, pada jam 17:00 suplai energi 

ke beban sudah mulai disuplai dengan 

menggunakan energi dari grid (PLN) karena 

pada jam 17:00 produksi energi dari PLTS 

sudah tidak mencukupi untuk memasok 

beban, setelah jam 17:00 yaitu dari jam 

18:00-06:00 kebutuhan energi untuk 

memasok beban disuplai oleh energi dari 

grid (PLN) secara keseluruhan.  

 

Dari tabel 27 menginformasikan 

bahwa dari simulasi yang dilakukan 

PV*SOL memberikan gambaran bahwa 

pada sistem PLTS on-grid ini, grid (PLN) 

memasok sebesar 43 % dari energi yang 

dibutuhkan selama kurun waktu satu tahun, 

sisanya disuplai oleh energi hasil dari 

produksi PLTS. Selain itu simulasi ini juga 

memberikan gambaran bahwa sistem PLTS 

yang dibangun bisa memberikan keuntungan 

energi sebesar 26.982 kWp/tahun. Energi 

tersebut adalah sisa dari hasil produksi 

PLTS setelah digunakan untuk memasok 

beban.  

 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada 

pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 30 

kWp on-grid dari hasil simulasi PV*SOL 

maka dapat disimpulkan beberapa poin 

berikut: 

1. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, 

rata-rata intensitas  radiasi matahari 

yang diterima oleh modul surya pada 

PLTS kampus UMRAH Dompak 

adalah 1502.8 kWh/m
2
/tahun dengan 

kapasitas produksi energi yang mampu 

dibangkitkan mencapai 29.607.5 

kWh/tahun. 

2. Energi listrik tertinggi yang mampu 

diproduksi oleh PLTS kampus UMRAH 

Dompak yaitu 2.801,6 kWh dengan 

rata-rata intensitas matahari sebesar 

142.08 kWh/m
2
 terjadi pada bulan 

Maret. 

3.  Perubahan suhu pada modul surya dan 

bayangan yang jatuh pada permukaan 

modul surya mempengaruhi produksi 

energi pada PLTS, suhu rata-rata 

tertinggi pada modul surya 32.5
0 

C 

terjadi pada Mei, total kerugian yang 

diakibatkan oleh suhu pada modul surya 

adalah 2,890.59 kWh pertahun. 

Sedangkan total kerugian yang 

diakibatkan oleh bayangan  yaitu 

3,248.30 kWh/tahun.  

4. Berdasarkan simulasi yang dilakukan 

PLTS mampu meberikan keuntungan 

energi listrik yang bisa disuplai ke grid 

sebesar 25106 kWh/tahun.  
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