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ABSTRAK 

Kelong merupakan alat tangkap ikan berupa bangunan dari kayu yang dipasang jaring di bagian 

tengah laut. Nelayan menggunakan kelong untuk tujuan perikanan, namun ada pula kelong 

besar yang juga dijadikan tempat tinggal untuk keluarga nelayan. Setiap harinya nelayan 

mengaktifkan listrik pada kelong menggunakan genset berbahan bakar minyak solar. Genset 

yang digunakan berkapasitas 3 KW untuk menyediakan daya pada kelong dan menggunakan 

bahan bakar sebanyak 15 liter setiap harinya. Penelitian ini merancang panel surya untuk dapat 

menyediakan daya pada kelong tanpa harus menggunakan genset. Dengan menggunakan panel 

surya 10 Wp, baterai 12 V 7,5 Ah, BCC 10 A dan inverter 1000 W penelitian ini tidak dapat 

langsung men-supply daya pada kelong. Hal ini disebabkan kelong memerlukan penambahan 

perangkat seperti penambahan panel surya sebanyak 15 buah sebesar 150 Wp, baterai sebanyak 

5 buah 12 V 200 Ah, BCC 1 buah 20 A dan inverter 10 KW.  

Kata kunci : Kelong, Panel Surya, Nelayan 

 

1. Latar Belakang 

Provinsi Kepulauan Riau yang 

mempunyai potensi dalam bidang perikanan, 

karena secara geografis daerah ini sebagian 

besar terdiri dari lautan. Dengan demikian 

sumber perikanan memegang peranan penting 

dalam menentukan pola sosial ekonomi 

masyarakat, sedangkan penduduknya 

sebagian hidup dalam usaha perikanan baik 

sebagai  nelayan tetap maupun sebagai 

nelayan sambilan. 

Kelong merupakan alat tangkap ikan 

berupa bangunan dari kayu yang dipasang 

jaring di bagian tengah laut. Bangunan yang 

satu ini ditopang oleh beberapa drum plastik 

agar dapat mengapung diatas permukaan laut. 

Kelong dibuat oleh nelayan terutama untuk 

tujuan perikanan, namun adanya kelong besar 

yang dijadikan tempat tinggal untuk keluarga 

nelayan, kelong biasanya diletakan pada dasar 

laut sedalam enam meter dengan cerucuk 

(pondasi) kayu sepanjang 20 meter. 

Menangkap ikan menggunakan kelong 

telah sejak lama menjadi andalan nelayan di 

Provinsi Kepulauan Riau. Kelong biasanya 

digunakan untuk menangkap ikan teri atau 
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biasa disebut ikan bilis. Nelayan ini 

menggantungkan hidup mereka dengan 

kelong. 

Berdasarkan permasalahan di atas 

penulis bermaksud meneliti dan merancang 

sebuah alat Prototipe pemanfaatan tenaga 

surya untuk kelong di Kepulauan Riau. Agar 

mendapatkan tenaga surya yang optimal, 

harus menggunakan panel surya yang terus 

menerus terpapar  matahari. Panel surya 

tersebut akan mengkonversikan energi 

matahari menjadi energi listrik dan dapat 

disimpan kedalam baterai untuk 

dimanfaatkan di kelong tersebut 

2. Landasan Teori 

a. Panel Surya 

Modul ini berfungsi merubah cahaya 

matahari menjadi listrik arus searah (DC). 

Listrik tenaga matahari dibangkitkan oleh 

komponen yang disebut solar cell, komponen 

ini mengkonversi energi matahari menjadi 

energi listrik. Solar cell merupakan 

komponen vital yang terbuat dari bahan semi 

konduktor. Tenaga listrik dihasilkan oleh satu 

solar cell sangat kecil, maka beberapa solar 

cell harus digabung sehingga terbentuklah 

satuan komponen yang disebut module. Pada 

aplikasinya karena tenaga listrik yang 

dihasilkan oleh module ini masih kecil, maka 

dalam pemanfaatannya beberapa modul 

digabungkan sehingga terbentuklah apa yang 

disebut array. 

Panel surya terdiri dari persambungan 

bahan semikonduktor bertipe p dan n (p-n 

junction semiconductor) yang jika terkena 

sinar matahari maka akan terjadi aliran 

elektron, aliran elektron ini yang disebut 

sebagai aliran arus listrik. Bagian utama 

pengubah energi sinar matahari menjadi 

listrik adalah penyerap (absorber), meskipun 

demikian masing-masing lapisan juga sangat 

berpengaruh terhadap efisiensi dari solar 

panel. 

 
Gambar 1. Panel Surya Jenis Polikristalin 

b. Battery Charging Controller (BCC) 

Battery Charging Controller berfungsi 

mengatur lalu lintas listrik dari modul surya 

ke baterai. Alat ini juga memiliki banyak 

fungsi yang pada dasarnya digunakan untuk 

melindungi baterai. Pengisi baterai atau 

Battery Charge Controller adalah peralatan 

elektronik yang digunakan untuk mengatur 

arus searah DC yang diisi ke baterai dan 

diambil dari baterai ke beban. Battery Charge 

Controller mengatur over charging 

(kelebihan pengisian dan kelebihan tegangan 

overvoltage) dari panel surya dan turbin 

angin. Kelebihan tegangan dan pengisian 

akan mengurangi umur baterai. Panel surya 

12 V umumnya memiliki tegangan output 16-

21 VDC. Jadi tanpa Battery Charge 

Controller, baterai akan rusak oleh 

overcharging dan ketidakstabilan tegangan. 
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Baterai umumnya di-charge pada tegangan 

14-14,7 VDC. 

 
Gambar 3. Battery Charge Controller 

c. Baterai 

Baterai merupakan perangkat yang 

mengandung sel listrik untuk menyimpan 

energi yang dapat dikonversi menjadi daya. 

Baterai menghasilkan listrik melalui proses 

kimia. Baterai adalah sebuah sel listrik 

dimana berlangsungnya proses elektrokimia 

yang reversible (dapat berkebalikan) dengan 

efisiensinya yang tinggi. Reaksi elektrokimia 

reversibel adalah proses berlangsung proses 

pengubahan kimia menjadi tenaga listrik 

(proses pengosongan) dan sebaliknya dari 

tenaga listrik menjadi tenaga kimia (proses 

pengisian) dengan cara proses regenerasi dari 

elektroda-elektroda yang dipakai, yaitu 

dengan melewatkan arus listrik dalam arah 

polaritas yang berlawanan didalam sel. 

 
Gambar 2. Baterai 

d. Inverter 

Untuk kebutuhan listrik AC, energi 

listrik yang disimpan di baterai dirubah 

menjadi listrik AC menggunakan Inverter. 

Inverter adalah perangkat elektrik yang 

digunakan untuk mengubah arus listrik searah 

(DC)menjadi arus listrik bolak balik (AC). 

Inverter mengkonversi arus DC 12-24V dari 

perangkat seperti baterai, panel surya/solar 

cell menjadi arus AC 220 V. 

 
Gambar 3. Inverter tipe TOP-UP 

Teknik yang digunakan inverter adalah 

teknik switching, yakni dengan menyalakan 

dan mematikan switch secara bergantian 

sehingga terbentuk pulsa atau gelombang 

kotak dengan arah negatif dan positif. Teknik 

switching digunakan dengan memanfaatkan 

transistor BC 337, BC 327, dan 

MOSFET  IRF 540. Ketika dilakukan berkali-

kali, maka tegangan DC yang hanya lurus satu 

arah akan berubah menjadi sebuah sinyal 

kotak dengan kerapatan dan keregangan yang 

berbeda-beda. Dengan metode PWM (Pulse 

Width Modulation), kerapatan dan 

keregangan tersebut akan dibaca sebagai 

sinyal sinus. 

 
Gambar 4. Bentuk Sinyal Sinus 

Ketika gelombang kotaknya merapat, 

maka akan tegangan akan dibaca tinggi dan 
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ketika renggang, maka artinya tegangannya 

rendah, oleh karena itulah, gelombang kotak 

yang rapat renggangnya periodis akan 

membentuk gelombang sinus yang periodis 

pula. Sehingga dari konsep ini, tegangan DC 

yang searah, akan menjadi gelombang sinus 

yang bolak-balik (tegangan AC). 

e. Kelong 

Di daerah ini  kelong dinamakan rumah 

kelong yang berfungsi untuk pengoperasian 

penangkapan ikan atau hasil laut lainnya yang 

dipasang di pesisir pantai,dan sekaligus bisa 

dijadikan tempat berteduhnya nelayan. 

Kelong pada umumnya terbuat terbuat dari 

kayu dan dindingnya terbuat dari papan 

atapnya terbuat dari rumbia (pohon sagu). 

Kelong terbagi 2 yaitu  kelong apung atau 

masyarakat menyebutnya dengan rumah 

kelong atau rumah apung dan kelong tancap. 

Kelong apung terbuat dari beberapa drum 

plastik agar dapat mengapung diatas 

permukaan laut. Kelong ini biasanya di 

letakkan pada dasar laut sedalam 6 meter 

dengan cerucuk (pondasi) kayu sepanjang 20 

meter. Kelong ini biasanya menghabiskan 

biaya antara 40 sampai 70 juta rupiah. Biaya 

tersebut digunakan untuk membeli kayu, 

drum plastik, lampu penerang, mesin genset, 

jangkar serta peralatan menangkap ikan. 

 
Gambar 5. Kelong Apung 

 
Gambar 6. Kelong Tancap 

 

3. Perancangan Sistem dan Cara Kerja 

Perangkat 

Sistem yang akan diteliti pada 

penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu 

bagian input terdiri dari panel surya, bagian 

proses terdiri dari baterai charge controller 

dan bagian output terdiri dari baterai, inverter 

beban DC, dan beban AC.
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Gambar 7. Instalasi Perancangan Sitem Panel Surya 

Panel surya memanfaatkan energi 

matahari yang di konversikan menjadi energi 

listrik untuk menyediakan beban yang 

terdapat pada kelong. Energi listrik yang 

dihasilkan panel surya di kontrol 

menggunakan baterai charge controller 

(BCC). BCC ini berfungsi sebagai pengatur 

over charging (kelebihan pengisian karena 

baterai sudah penuh) dan kelebihan tegangan 

(over voltage) dari panel surya. Ketika baterai 

dalam keadaan kosong atau kurang dari batas 

maksimal, BCC akan mengalirkan listrik 

menuju baterai dan beban. Namun ketika 

baterai sudah terisi penuh, BCC akan 

langsung mengarahkan listrik menuju beban. 

Inverter digunakan sebagai perangkat untuk 

mengkonversikan tegangan DC dari baterai 

dan BCC menjadi tegangan AC agar dapat 

menyediakan beban AC yang terdapat pada 

kelong. Diagram alur kerja sistem 

ditunjukkan pada gambar berikut. 

 
Gambar 8. Diagram Alur Kerja Sistem 
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Adapun perangkat yang digunakan 

dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 

berikut.  

Tabel 1. Perangkat Penelitian 

No Nama Perangkat Banyak 

1 Panel Surya 10 Wp 1 Buah 

2 BCC 10A 1 Buah 

3 Baterai 12V 7,5Ah 1 Buah 

4 Inverter 1000W 1 Buah 

5 Lampu DC 9W 1 Buah 

6 Lampu AC 7,5W 1 Buah 

7 Switch ON/OFF 2 Buah 

8 Fitting 2 Buah 

9 Kabel 1,5mm 2 Meter 

10 TerminalExtention 1 Buah 

11 PenjepitBuaya 2 Buah 

12 Box 1 Buah 

13 Kayu 5 Buah 

14 Banana Port 8 Buah 

15 Triplek 1 m2 

 

4. Pengujian Sistem Dan Analisis 

Pengujian perangkat dilakukan pada 

tanggal 27 Januari 2017 mulai pukul 9.30 

WIB hingga pukul 13.30. WIB dengan 

pengambilan data setiap 15 menit di Desa 

Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan. Pengujian ini 

menggunakan alat ukur bantu yang 

ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 2. Alat Ukur Bantu Yang Digunakan 

No. 
Nama Alat 

Bantu 
Fungsi 

1. Multimeter 
Mengukur 

tegangan listrik 

2. 
Solar Power 

Meter 

Mengukur radiasi 

matahari 

 

 

a. Pengujian Panel Surya 

Pengujian solar panel dilakukan 

dengan mengukur besar tegangan dan arus 

yang dihasilkan solar panel pada siang hari. 

Solar panel yang digunakan adalah solar 

panel jenis polikristalin berkapasitas 10 WP. 

Pengujian panel suryaini diposisikan tegak 

lurus karena panel surya pada penelitian ini 

dirancang dengan posisi statis atau tidak 

bergerak dengan ketinggian 15cm dari 

permukaan tanah. Pengukuran panel surya 

dilakukan dengan cara mengukur tegangan 

output dari panel surya dan mengukur radiasi 

matahari pada waktu yang bersamaan seperti 

terlihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 9. Pengujian Panel Surya 

Pengujian panel surya dilakukan 

dengan cara mengukur tegangan output pada 

panel surya dan mengukur kuat radiasi 

matahari pada waktu yang bersamaan. Saat 

pengujian panel surya, panel surya terhubung 

dengan beban 1 buah lampu DC 9 W dan 1 

buah lampu AC 7,5 W. Berikut adalah tabel 

pengukuran antara tegangan output dan 

radiasi matahari. 
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Tabel 3. Tegangan Output Panel Surya 

dan Radiasi Matahari 

No. 
Waktu 

(WIB) 

Radiasi 

Matahari 

(W/m2) 

Tegangan 

Output 

(VDC) 

1. 09.30 5,1 12,6 

2. 09.45 3,8 12,5 

3. 10.00 2,5 11,3 

4. 10.15 8,1 13,7 

5. 10.30 7,6 14,2 

6. 10.45 5,7 14,3 

7. 11.00 7,5 13,7 

8. 11.15 7,9 13,7 

9. 11.30 7,3 14,2 

10. 11.45 7 13,7 

11. 12.00 8,8 13,9 

12. 12.15 10,3 15,6 

13. 12.30 9,9 15,5 

14. 12.45 9,6 14,7 

15. 13.00 8,4 14,7 

16. 13.15 7,2 14,3 

17. 13.30 8,2 13,7 

Rata-rata 7,347059 13,9 

 

b. Pengujian Baterai Charge Controller 

Pengujian Battery Charging Controller 

(BCC) dilakukan dengan cara memberikan 

tegangan input yang berasal dari output 

baterai. Pemberian tegangan tersebut 

dilakukan untuk mengoperasikan rangkaian 

BCC agar bisa diukur tegangan yang berada 

pada rangkaian tersebut. Pengukuran 

tegangan pada rangkaian BCC akan 

dilakukan melalui port panel surya,port 

baterai dan port menuju ke beban.Berikut 

adalah gambar pengujian BCC. 

 
Gambar 10. PengukuranTegangan BCC 

Pengukuran yang dilakukan pada 

baterai charge controller dengan 

menggunakan beban mendapatkan hasil yang 

ditunjukan pada tabel berikut. 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Tegangan BCC 

Tegangan Dari 

Panel Surya 

Tegangan 

Ke Baterai 

Tegangan 

Ke Beban 

13,7 VDC 12.0 VDC 11.4 VDC 

 

c. Pengujian Baterai 

Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui kondisi dan tegangan baterai agar 

dapat digunakan dalam penelitian ini. Baterai 

yang akan diuji coba adalah jenis baterai 

kering dengan tegangan 12 VDC dan arus 7,5 

Ah. Baterai akan diuji dengan mengukur 

tegangan yang terdapat dalam dalam baterai 

itu sendiri yang akan ditampilkan pada 

gambar berikut. 

 
Gambar 11. PengukuranTeganganBaterai 

Apabila tegangan yang terukur kurang 

dari 10 VDC, maka keadaan baterai seperti itu 

tidak memiliki muatan dan harus diisi ulang. 

Berdasarkan pengukuran yang telah 

dilakukan dengan menggunakan multimeter 

digital didapatkan hasil pengukuran sebesar 

12,1 VDC 

d. Pengujian Inverter 

Proses pengujian inverter menggunakan 

baterai dengan tegangan 12VDC yang 
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dikoneksikan ke input inverter. Melalui 

output inverter kemudian akan diukur pada 

bagian output dengan menggunakan alat ukur 

multimeter digital. Sistem pada penelitian ini 

menggunakan tegangan 220 – 240VAC 

sehingga membutuhkan inverter untuk 

mengkonversikan tegangan DC menjadi 

tegangan AC. Pengujian inverter dilakukan 

untuk mengetahui inverter dalam keadaan 

baik dan dapat digunakan pada penelitian ini 

dengan cara menghubungkan port positif 

baterai pada port positif inverter dan port 

negatif baterai pada port negatif inverter. 

Berikut adalah gambar pengukuran inverter. 

Berikut ini merupakan hasil pengujian 

inverter. 

 
Gambar 12. Pengukuran Tegangan Inverter 

Pengukuran yang dilakukan pada 

inverter yang diberikan beban dengan 

menggunakan multimetr digital diperoleh 

hasil output 224 VAC 

 

e. Performa Perangkat 

Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui kinerja keseluruhan sistem yang 

telah dirancang, dengan menghubungkan 

seluruh perangkat yang digunakan dengan 

mengukur masing-masing tegangan tiap 

perangkat. Pada prototype perancangan ini 

beban yang digunakan adalah 16,5 W. Untuk 

mensuplai daya listrik peda kelong secara real 

24 jam terus- menerus dibutuhkan jumlah 

panel surya, BCC, baterai, dan inverter yang 

lebih besar kapasitasnya. 

 
Gambar 13. Performa Perangkat Penelitian 

Sehingga diperoleh waktu lama baterai 

yang terisi penuh beroperasi selama tujuh 

jam,dengan menggunakan beban 16,5 W dari 

hasil pengujian panel surya didapatkan hasil 

rata-rata kuat radiasi matahari sebesar 10,3 

W/m2 pada pukul 12.15 WIB. Hasil terendah 

yang didapat yaitu 11,3 VDC dengan kuat 

radiasi matahari 2,5 W/m2 pada pukul 10.00 

WIB. Keseluruhan hasil pengujian 

didapatkan hasil rata-rata kuat radiasi 

matahari yaitu 7,347059/m2 dan tegangan 

output yaitu 13,9VDC 

Tabel 5. Perfoma Perangkat  

1 Tegangan panel surya rata-rata 13,9 V 

2 Tegangan Baterai 7,5 Ah 

dalam keaadan penuh 

12,1 V 

3 Lama waktu pengecasan 

baterai menggunakan beban 

7 jam 

4 Lama waktu pengoperasian 

baterai dengan beban dalam 

keaadaan penuh 

4 jam 

30 menit 
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f. Analisis 

1. Pembahasan Perangkat 

Panel surya yang digunakan memiliki 

spesifikasi 10 Wp dengan hasil tertinggi yang 

telah didapatkan pengujian yaitu 15,6VDC 

dengan kuat radiasi matahari sebesar 

10,3W/m2 pada pukul 12.15 WIB. Hasil 

terendah yang didapat yaitu 11,3 VDC dengan 

kuat radiasi matahari 2,5 W/m2 pada pukul 

10.00 WIB. Keseluruhan hasil pengujian 

didapatkan hasil rata-rata kuat radiasi 

matahari yaitu 7,347059/m2 dan tegangan 

output yaitu 13,9VDC. Semakin tinggi radiasi 

matahari maka semakin tinggi pula tegangan 

output yang dihasilkan dan begitu pula 

sebaliknya. Hasil pengukuran dipengaruhi 

oleh cuaca yang saat dilakukan pengujian 

dalam keadaan berawan. Ketika matahari 

tertutup awan, radiasi matahari akan menurun 

dan mengakibatkan tegangan yang dihasilkan 

ikut menurun. 

Battery Charging Controller (BCC) 

pada penelitian ini terhubung dengan panel 

surya, baterai dan beban. Spesifikasi BCC 

yang digunakan berkapasitas 10A. Kinerja 

dari BCC ini bekerja dengan menerima input 

tegangan dari panel suryadan melakukan 

pengecasan baterai dengan rangkaian BCC 

ini. Saat melakukan pengujian, dianalisis 

bahwa BCC ini akan mengecas baterai dan 

selama pengecasan akan tetap 

mengoperasikan beban. Apabila tidak ada 

beban yang terhubung, dan baterai dalam 

keadaan penuh, BCC akan memutuskan 

hubungan panel surya agar baterai tidak 

rusak. Akan tetapi apabila terdapat beban 

yang terhubung, BCC akan mengalirkan 

listrik dari baterai dan panel surya akan 

mengisi kekurangan daya baterai. 

Baterai yang digunakan pada penelitian 

ini memiliki tegangan 12 V dengan arus 7,5 

Ah dan menghasilkan daya sebesar 90Wh 

dalam keadaan penuh. pada perancangan ini 

diperoleh kebutuhan daya rata-rata kelong 

selama 24 jam adalah 9.713 W atau rata-rata 

perjamnya adalah 404,70 W oleh karena itu 

perangkat prototype ini tidak dapat digunakan 

dalam keadaan sebenarnya. 

Dari hasil pengujian baterai dicas 

dengan beban sebesar 16,5 W selama 7 jam. 

Pengujian ini tergantung pada kondisi cuaca. 

Pengujian lama pengoperasian baterai dengan  

beban dilakukan pada perangkat ini selama 4 

jam 30 menit. Dengan kondisi seperti ini 

tentunya penggunaan prototype tidak dapat 

digunakan langsung pada kelong secara 

langsung karena kelong membutuhkan daya 

dalam satu hari 9.713 W. 

2. Estimasi Daya Perangakat 24 Jam  

Apabila beban pada kelong 

dioperasikan dalam waktu 24 jam, perangkat 

pembangkit energi listrik ini harus 

dioptimalkan untuk memenuhi daya 9713W. 

Jika pemakaian menggunakan inverter 20%  

maka hasil yang didapat dengan rumus : 

Pbeban total  =  Pbeban + Pbebanx20% 
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Pbeban total  =  9713W+(
9713𝑊𝑥20

100
) = 

11655,6 W 

Pada daya sebesar 11655,6 W 

menggunakan baterai 12V  dengan arus 

7,5Ah. Maka arus yang didapat :  

P = V X I 

I =
11655,6W

12 V
 = 971,3 𝐴 

Untuk menentukan jumlah baterai yang 

digunakan pada kelong maka dapat di 

perhitungkan sebagai berikut : 

Jumlah baterai = 
971,3 A

7,5 Ah
 

= 129,5 (di bulatkan 

menjadi 130 buah baterai) 

Dari perhitungan di atas jumlah baterai 

yang dibutuhkan 130 buah baterai dengan 

kapasitas 7,5 Ah  maka daya baterai yang 

dibutuhkan 

Pbaterai = jumlah baterai X I baterai 

Pbaterai = 130 x 7,5 Ah x 12V 

Pbaterai =  W 

Apabila ukuran panel 10 WP maka 

dalam satu hari panel yang dibutuhkan  

dengan menggunakan daya baterai 11700 W 

dan waktu estimasi rata-rata sinar matahari  

adalah 5 jam sebagai berikut  

Psatu panel = PPanel x 5 jam  

= 10 WP x 5 jam 

= 50W 

Jumlah panel = 
Pbaterai      

Psatu panel
 

=
11700

50
 

= 234 Panel 

Dari perhitungan tadi arus yang  

membutuhkan 130 buah baterai dengan 

kapasitas 7,5 Ah, maka didapat jumlah panel 

234 buah dengan kapasitas 10 WP. Jika ingin 

menggunakan panel 150 WP maka jumlah 

panel adalah 15 buah. 

3. Perbandingan Penggunaan Genset 

Dan Panel Surya Pada Kelong 

Berdasarkan perhitungan sistem panel 

surya pada pembahasan estimasi daya 

perangkat diatas, didapatlah hasil bahwa 

panel surya yang sesuai untuk kebutuhan 

kelong ditunjukkan pada tabel berikut dengan 

persamaan perangkat yang spesifikasi 

sebanding dengan perhitungan tersebut. 

Tabel 6. Persamaan Spesifikasi Perangkat 

No Perangkat 

Sesuai Spesifikasi 

Prototype 

Banyak 

(Buah) 
Spesifikasi 

1. Panel Surya 234 10 Wp 

2. Baterai 5 12 V 200 Ah 

3. BCC 1 20 A 

4. Inverter 1 10.000 W 

 

Dari tabel diatas, harga pada tabel 15 

berubah sesuai dengan penggunaan pada 

kelong. Berikut tabel estimasi harga 

pengadaan sistem panel surya sesuai 

kebutuhan kelong. 
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Tabel 7. Estimasi Biaya Pengadaan Sistem Panel Surya Untuk Kelong 

No Nama Perangkat Banyak 

Harga 

Satuan 

(Rupiah) 

Total 

Harga 

(Rupiah) 

1 Panel Surya 10Wp 234 Buah 250.000 58.500.000 

2 BCC 20A 1 Buah 700.000 700.000 

3 Baterai 12V 200 Ah 5 Buah 5.000.000 25.000.000 

4 Inverter 10.000W 1 Buah 20.000.000 20.000.000 

5. Kabel 20 Meter 10.000 200.000 

   Total 104.400.000 

 

Dari tabel diatas didapat total harga 

pengadaan untuk sistem panel surya pada 

kelong sebesar Rp.104.400.000,- Dengan 

demikian perbandingan biaya penggunaan 

genset dengan panel surya pada kelong adalah 

sebagai berikut. 

 
Gambar 14. Grafik Perbandingan Harga 

Genset , Biaya Penggunaan Dan Panel Surya 

1 Tahun 

Dengan demikian untuk mengoperasi 

dari hasil perhitungan dapat di analisa bahwa 

penggunaan genset di awal lebih murah, 

namun operasi genset  yang setiap hari dengan 

15 liter solar di asumsikan biaya operasi yang 

dibutuhkan perbulan utuk solar Rp. 

4.500.000,- ditambah dengan biaya 

pembellian genset Rp. 25.000.000,- dan 

perawatan  Rp.200.000,-. Pengoperasian 

genset ini semkin lama semakin boros 

sehingga jumlah solar semakin mengingat 

dan juga tergantung solar dipesisir. 

5. Penutup 

A. Kesimpulan 

1. Sumber listrik mandiri pada kelong 

nelayan dapat di rancang menggunakan 

pembangkit listrik tenaga matahari 

dengan panel surya. Penelitian telah ini 

telah di rancang prototype panel surya 

yang diterapkan pada kelong. Panel 

surya sebagai sumber listrik tidak 

menghasilkan karbon dioksida seperti 

halnya pembangkit listrik 

konvensional, sebagai ramah 

lingkungan. 

2. Penggunaan panel suya memerlukan 

biaya investasi yang mahal diawalnya, 

namun untuk selanjutnya tidak ada 

biaya perawatan dan beban biaya 

operasional. 

3. Genset yang biasanya digunkan pada 

kelong pada awalnya tidak 

membutuhkan biaya investasi mahal, 

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Panel Surya Genset
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namun memerlukan biaya operasional 

yang sangat mahal. 

4. Perancangan prototype ini dirancang 

agar nelayan memiliki pembangkit 

listrik yang ramah lingkungan serta 

hemat biaya walaupun biaya awal 

cukup besar. Ketika pembangkit listrik 

tenaga surya ini terbangun, nelayan 

tidak perlu membeli bahan bakar untuk 

selamanya. 

B. Saran 

1. Penelitian ini tidak dirancang untuk 

tahan terhadap air. Apabila keadaan 

hujan, dikhawatirkan perangkat akan 

mengalami kerusakan. 

2. Penelitian ini tidak dilengkapi dengan 

monitoring lengkap seperti tegangan 

yang dihasilkan, arus listrik yang 

mengalir, dan kapasitas baterai yang 

tersisa dari jarak jauh seperti dari web. 

3. Penelitian ini dirancang panel surya 

yang digunakan tidak dapat mengikuti 

arah matahari dan berdaya kecil. Hal ini 

menjadikan saran untuk peneliti 

selanjutnya untuk dapat menggunakan 

panel surya dengan daya yang lebih 

besar. 

4. Penelitian ini menggunakan satu panel 

surya sehingga pengukuran tidak 

dilakukan di kelong secara real. 
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