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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kemajuan serta berkembangnya teknologi membuat para aktivis lingkungan, 

peneliti, dan pemerintahan di dunia saat ini berkeinginan untuk mewujudkan 

energi yang ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap manusia 

atau warga negara dari suatu negara untuk mendapatkan energi listrik yang 

merata hingga ke penjuru negeri. Masa depan bumi tentunya berada di tangan 

manusia pada saat ini yang terus berkomitmen untuk menjaga serta mengurangi 

pemakaian energi kotor atau yang biasa disebut energi fosil, saat ini dunia 

mulai kehabisan energi fosil yang sudah ada dan terbentuk dari jutaan tahun 

yang lalu. Oleh karena itu, energi terbarukan sangat diminati dan kebutuhan 

akan energi terbarukan meningkat seiring berjalannya waktu [1]. 

 

Dalam mendukung dan mendorong pemakaian energi terbarukan langkah 

keseriusan yang dilakukan oleh setiap pemerintahan yang ada di dunia ini 

untuk menyelamatkan bumi. Dengan salah satu contohnya adalah mengurangi 

pemakaian serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil yaitu dengan 

memakai sumber energi terbarukan [2]. Ada banyak sumber energi terbarukan 

yang terus dikembangkan oleh peneliti dari seluruh dunia, tetapi energi yang 

berasal dari matahari sangat menjanjikan jika dibandingkan dengan energi 

terbarukan lainnya [3]. 

 

Energi matahari merupakan energi yang bersih [4], karena hanya 

memanfaatkan sinar matahari saja, serta energi tersebut tidak menghasilkan 

suara yang artinya tidak menimbulkan polusi suara [5] karena efek 

pemanfaatannya. Indonesia adalah salah satu negara yang beruntung karena 

letaknya yang berada di garis khatulistiwa dengan intensitas cahaya matahari 

yang cukup tinggi untuk menghasilkan energi matahari yang sangat berlimpah 
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[6]. Tingkat radiasi matahari cukup dikatakan tinggi bagi negara yang dilewati 

oleh garis khatulistiwa dengan besarnya adalah 4,5 kWh/ 2m / harinya [7] dan 

berpotensi sangat besar untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (PLTS). 

 

Guna mewujudkan energi bersih yang berasal dari matahari maka dari itu 

diperlukan wadah untuk mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik, 

wadah tersebut biasa disebut sel surya. Sel surya adalah sebuah elemen 

semikonduktor yang dapat mengkonversi energi matahari/surya [8] dengan 

suatu prinsip yang disebut efek fotovoltaik untuk menjadi energi listrik [9]. 

Tentunya bukan berarti pemanfaatan energi matahari untuk menjadi energi 

listrik mudah untuk dilakukan, karena nyatanya sampai hari ini efisiensi sel 

surya sangatlah kecil jika dibandingkan dengan pembangkit listrik 

konvensional lainnya. Pemanfaatan sel surya juga sangat dipengaruhi terhadap 

kondisi alam seperti awan, perubahan posisi matahari (gerak semu harian dan 

tahunan matahari) [10], dan kecepatan angin di lingkungan sekitar tempat panel 

surya tersebut diletakkan [11],[12]. Pengembangan sel surya membuat para 

peneliti menggabungkan dua teknologi yaitu sel surya dan lapisan metamaterial 

untuk membuat daya serap energi matahari meningkat dengan cara 

menambahkan permukaan pada panel surya dengan metamaterial. 

 

Metamaterial adalah material buatan manusia yang tidak ada di alam dan dibuat 

secara buatan yang dapat memanipulasi gelombang elektromagnetik [13], 

sehingga permitivitas dan permeabilitasnya menyimpang dari pada umumnya 

yang berada di alam [14]. Besar dari permitivitas dan permeabilitas 

metamaterial dapat diatur dengan mendesain sel satuan sehingga perambatan 

dari gelombang elektromagnetik dapat dikontrol [15],[16]. Penerapan dari 

metamaterial antara lainnya adalah bahan absorbansi yang tinggi [17] dengan 

salah satu aplikasinya berada di sel surya, dan jubah tidak terlihat (invisible 

cloak) [18],[19] yang ada pada film Harry Potter. Dengan memanipulasi 

gelombang elektromagnetik maka sel surya dapat meningkatkan daya serap 
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dan meningkatkan daya keluaran dengan teknik absorbansi yang disebabkan 

oleh metamaterial yang sudah dirancang. 

 

Metamaterial absorber merupakan suatu tipe dari metamaterial yang 

mempunyai kelebihan dapat digunakan untuk menyerap radiasi gelombang 

elektromagnetik dengan nilai efisiennya yang tinggi. Kelebihan lainnya dari 

metamaterial absorber yang membuat peneliti banyak menggunakannya adalah 

memiliki ketebalan yang tipis, mempunyai nilai absorbansi yang tinggi, dengan 

ukuran yang relatif kecil [20]. Metamaterial absorber akan sangat 

diperhitungkan dalam pengembangan sel surya, dengan melihat material untuk 

masa depan yang mana akan banyak mempertimbangkan ukuran, berat, dan 

performa. 

 

A. K. Geim dan K. S. Novoselov adalah peneliti yang pada tahun 2004 telah 

menemukan material baru yang disebut dengan graphene. Graphene dapat 

dikategorikan masuk ke dalam keluarga karbon [21] yang memiliki luas 

permukaan dan konduktivitas panas yang cukup tinggi [22] dengan material 

yang berasal dari grafit [23]. Dengan sifat material yang inovatif dan menarik 

yaitu sifat optic dan listrik serta material karbon dua dimensi berbentuk struktur 

hexagonal dengan kristal yang tersusun dari hibridisasi 
2sp  atom karbon [24] 

adalah pengertian dari graphene secara umum. 

 

Penelitian ini metamaterial absorber digunakan untuk menambahkan daya 

serap sinar matahari oleh sel surya dengan menambahkan nano partikel serta 

graphene diatas material semi konduktor untuk melihat perbandingan antara 

nanopartikel, graphene, dan kombinasi antara nanopartikel dan graphene 

dalam hal korelasi performa pada aplikasi sel surya. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Untuk mendapatkan perancangan desain metamaterial absorber 

nanopartikel, graphene, dan kombinasi antara nanopartikel dan graphene 

untuk aplikasi sel surya. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa nilai absorber dari hasil perancangan 

simulasi menggunakan perangkat lunak CST Microwave Studi. 

c. Untuk menganalisis perbandingan hasil antara silikon yang dilapisi oleh 

nanopartikel dengan kombinasi antara nanopartikel dan graphene. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian dalam tugas akhir ini mencakup beberapa hal yaitu : 

a. Simulasi perancangan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

perangkat lunak CST Microwave Studi. 

b. Parameter luaran yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah nilai 

absorbansi dalam rancangan unit sell. 

c. Rentang frekuensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Petahertz 

(PHz). 

d. Bahan semikonduktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah silikon. 

e. Material nanopartikel yang digunakan dalam penelitian ini adalah material 

emas. 

f. Penggunaan lapisan graphene di antara nanopartikel dan silikon. 

 

 

1.4 Metodologi 

 

Penelitian metamaterial absorber pada aplikasi sel surya ini melalui tahapan 

sebagai berikut ini : 

a. Studi Literatur 

Mencari serta mempelajari teori-teori, definisi, dan penjelasan dari 

referensi dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Referensi dan 

literatur dapat diperoleh dari artikel, paper, dan buku yang tersedia lengkap 
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di internet. Pada langkah ini perlunya memahami definisi, penjelasan, dan 

perancangan dari metamaterial absorber. 

 

b. Perancangan Metamaterial Absorber  

Rancangan metamaterial absorber dilakukan berdasarkan literatur yang 

telah didapat dan arahan serta bimbingan dari dosen pembimbing. Semua 

parameter yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan dari jurnal – 

jurnal penelitian sebelumnya yang relevan untuk merancang metamaterial 

absorber. 

 

c. Simulasi Metamaterial Absorber Unit Cell 

Metamaterial absorber dibuat dan disimulasikan menggunakan perangkat 

lunak CST Microwave Studi. Dalam simulasi ini akan diambil nilai dan 

data dari absorbansi dengan memperhatikan besaran gap pada nanopartikel 

dan besaran energi fermi pada graphene. 

 

d. Analisis dan Evaluasi 

Analisis hasil simulasi adalah tahap terakhir yang dilakukan dalam 

penelitian ini. Dengan metode pembanding antara sel surya yang hanya 

menggunakan silikon dengan sel surya yang diberikan lapisan tambahan 

berupa metamaterial. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini mengandung hal-hal berikut ini, diantaranya latar belakang, tujuan 

penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan. 

 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang akan menunjang perancangan dan simulasi 

pada bab selanjutnya. Tinjauan pustaka yang digunakan diantaranya adalah 
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pengertian renewable energy, energi matahari, sel surya, definisi metamaterial, 

dan penelitian – penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tugas akhir 

atau penelitian ini. 

 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode-metode, diagram alir penelitian, linimasa, 

dan tabel pengolahan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 

 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai perancangan beserta hasilnya simulasi 

metamaterial absorber dengan menggunakan perangkat lunak CST Microwave 

Studi dan pemilihan unit sel metamaterial absorber. Serta dilakukan analisa 

data hasil simulasi menggunakan numerical simulation. 

 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil simulasi metamaterial absorber 

pada skripsi ini, serta saran untuk pengembangan metamaterial absorber lebih 

lanjut untuk menciptakan energi bersih dan ramah lingkungan. 


