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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) penduduk Indonesia berjumlah 275,77 

juta pada tahun 2022, meningkatnya angka penduduk menyebabkan kebutuhan 

energi listrik juga meningkat. Mengingat energi listrik merupakan kebutuhan 

pokok bagi umat manusia. Berbagai sumber seperti air, angin, biomasa, batu bara 

dan lain lain sudah dikembangkan. Namun, karena kebutuhan energi listrik dari 

waktu ke waktu semakin meningkat maka dibutuhkan alternatif lain dengan 

memanfaatkan energi terbarukan. Di wilayah Indonesia energi dari sinar matahari 

sangat mudah didapatkan karena Indonesia merupakan daerah tropis dan berada di 

daerah khatulistiwa yang kaya akan sinar matahari[1]. Dengan melimpahnya 

energi sinar matahari sistem microgrid dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

(PLTS) sangat cocok digunakan di Indonesia. 

Terlepas dari keuntungan konversi energi surya menjadi listrik yang 

berlimpah, sistem microgrid dengan PLTS masih memiliki kekurangan, yaitu daya 

iluminasi matahari yang rendah, dan sinar matahari yang bersifat intermiten, 

sehingga keandalan sistem PLTS dipengaruhi oleh waktu, iklim dan cuaca. Oleh 

karena itu, sistem PLTS memerlukan teknologi yang dapat menyimpan energi 

listrik berupa baterai[2]. 

Pada tahun 2019 pemerintah indonesia menggencarkan pembuatan kendaraan 

listrik yang diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 

sebagai upaya untuk mewujudkan transisi energi bersih dan mengurangi 

penggunaan bahan bakar fosil. Oleh sebab itu penggunaan kendaraan listrik di 

indonesia cukup meningkat. Karena meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, 

dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk membantu suplai daya sehingga dapat 

meningkatkan keandalan dari sistem microgrid. Penerapannya menggunakan 

metode Vehicle to Grid (V2G) dan Grid to Vehicle (G2V), metode V2G adalah 

proses perpindahan daya dari kendaraan listrik ke jaringan biasa disebut pelepasan 

daya (discharging) dan metode G2V adalah proses perpindahan daya dari jaringan 

ke kendaraan listrik biasa disebut dengan pengisian daya (charging)[3][4]. 
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Penggunaan Battery Electric Vehicle (BEV) perlu diperhatikan terutama suhu 

dan sistem switching agar tidak cepat rusak. Untuk mencegah kerusakan pada 

baterai, dibutuhkan sebuah alat pengendali yang berfungsi untuk menghentikan 

proses G2V (charging) ketika baterai sudah terisi penuh dan dapat menyuplai 

energi listrik ke beban ketika dibutuhkan (discharging), kemudian dapat 

menghentikan proses discharging ketika baterai habis serta dapat menghentikan 

charging maupun discharging ketika baterai panas yang dapat menyebabkan 

baterai meledak. 

Melihat permasalahan di atas, maka dibuatlah suatu alat yang mampu 

meningkatkan keandalan sistem microgrid dengan penambahan BEV sebagai 

alternatif daya pada sistem microgrid dan dapat melakukan charge dan discharge 

energi listrik pada BEV dengan melihat kondisi baterai agar baterai tidak cepat 

rusak. Alat ini akan berjalan dengan menggunakan 2 mode yaitu mode G2V 

(charging) dan mode V2G (discharging) dengan menggunakan metode smart 

switching. Smart Switching merupakan sistem yang dapat bekerja secara otomatis 

melakukan charging maupun discharging dan dilengkapi dengan sistem 

monitoring suhu, tegangan dan arus pada baterai dan PV. Sistem akan menyimpan 

energi dari panel surya pada baterai hingga batas atas baterai yang sudah 

ditentukan. Setelah mencapai batas atas tegangan baterai maka sistem akan 

otomatis cut off dan ketika dibutuhkan akan switch ke mode discharging. 

Kelebihan dari sistem ini yaitu mampu mengatur proses G2V (charging) dan V2G 

(discharging) energi pada baterai secara otomatis dengan sistem cut off suhu, batas 

atas dan batas bawah baterai agar tidak terjadi overheat, overcharging, dan deep 

discharging.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti berfokus pada perancangan 

sistem V2G dan G2V dengan metode Smart Switching yang bertujuan untuk 

membantu suplai daya menggunakan BEV sebagai alternatif daya dalam upaya 

meningkatkan keandalan sistem microgrid serta dapat memperpanjang umur pakai 

pada baterai (BEV). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka pada penelitian dapat 

dirumuskan untuk tugas akhir, sebagai berikut : 
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1. Bagaimana cara perancangan dan pembuatan sistem V2G dan G2V dengan 

metode Smart Switching pada sistem PLTS? 

2. Bagaimana cara pembuatan algoritma proses cut off V2G dan G2V agar tidak 

mengalami overheat, deep discharging dan overcharging pada baterai? 

3. Bagaimana cara pembuatan sistem monitoring suhu, tegangan dan arus pada 

PV dan baterai menggunakan Arduino UNO? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Membuat sistem V2G dan G2V menggunakan metode smart switching pada 

sistem PLTS. 

2. Membuat algoritma sistem cut off suhu maksimal, baterai penuh, dan baterai 

habis pada saat mode V2G dan G2V. 

3. Membuat sistem monitoring suhu, tegangan dan arus pada PV dan baterai 

menggunakan Arduino UNO. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Terciptanya sebuah sistem switching V2G dan G2V sebagai upaya 

meningkatkan keandalan pada sistem microgrid. 

2. Hasil dari penelitian diharapkan mampu menjadi referensi untuk 

pengembangan dalam upaya meningkatkan keandalan pada sistem microgrid 

dengan memanfaatkan BEV sebagai alternatif daya. 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan mencapai hasil yang diinginkan. 

Penulis membatasi penelitian ini dengan beberapa batasan masalah. Adapun 

batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan dalam bentuk prototype hanya pada proses switching 

V2G dan G2V dengan menggunakan kontaktor dan kontrol Arduino UNO. 

2. Sistem monitoring menggunakan LCD I2C 20x4. 

3. Arus diukur menggunakan sensor ACS712 dengan maksimal arus yang dapat 

diukur sebesar 30A. Tegangan diukur menggunakan rangkaian voltage 
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divider dengan maksimal tegangan yang diukur sebesar 150V, dan suhu 

diukur menggunakan sensor DHT11. 

4. Menggunakan sistem PLTS, baterai gesits 72V dan baterai volta 60V. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada proposal skripsi ini agar mudah 

dipahami adalah sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN  

Pada bab ini memberikan penjelasan singkat mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, manfaat, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memberikan uraian mengenai dasar teori yang 

digunakan sebagai bahan acuan dalam perancangan penelitian, 

serta menguraikan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang alat dan bahan penelitian, serta prosedur 

penelitian yang akan dilaksanakan. Tahapan penelitian ini adalah 

perancangan sistem switching V2G dan G2V pada sistem 

microgrid. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Pada bab ini menjelaskan hasil dan analisa dari pembuatan sistem 

switching V2G dan G2V pada sistem microgrid. Tahapan pada 

penelitian ini terdiri dari pengujian sensor dan pengujian sistem 

smart switching. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari 

analisa pembuatan sistem switching V2G dan G2V pada sistem 

microgrid. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam 

menyusun penelitian ini. 
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