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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Renewable Energy 

 

Wilayah Indonesia berada di daerah ekuator atau daerah khatulistiwa yang 

membagi bumi menjadi dua bagian yaitu utara dan selatan. Wilayah suatu 

negara yang berada di daerah ekuator memiliki banyak manfaat ataupun 

kelebihan dibandingkan daerah negara lain yang berada di daerah dekat kutub 

utara maupun selatan. Intensitas sinar matahari maupun sirkulasi udara yang 

cukup besar membuat wilayah Indonesia menjadi wilayah yang potensial untuk 

mengembangkan dan menggunakan sumber energi yang berasal dari alam. 

 

 

Gambar 2.1 Berbagai Macam Renewable Energy [25] 

 

Dengan berkembangnya teknologi dan industri terutama di Indonesia, 

membuat kebutuhan akan energi semakin meningkat. Bersama laju 

pertumbuhan tersebut bapak Presiden Republik Indonesia berambisi dengan 

menciptakan program jangka panjangnya yang ingin membangun pembangkit 

listrik sebesar 35.000 MW. Mengingat sumber energi fosil yaitu salah satunya 

adalah minyak bumi yang tergolong sebagai energi yang tidak dapat terbarukan 

(non renewable resources), banyaknya polemik terhadap pembangun PLTU 

yang merupakan energi kotor, dan emisi gas buang kendaraan yang merusak 

lapisan ozon dan menimbulkan penyakit bagi manusia. Serta komitmen 
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Indonesia yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional yang tertuang dalam 

Rencana Aksi Nasional Mitigasi Perubahan Iklim dengan upaya untuk 

mencapai target reduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% pada 

tahun 2020 [26]. Solusi terbaik untuk menciptakan bumi yang bersih dan 

nyaman adalah menggunakan energi terbarukan yang bersih dan ramah 

lingkungan. 

 

Dengan tindakan preventif yang dilakukan oleh para peneliti dari keterbatasan 

hingga habisnya energi fosil yang ada dibumi diciptakanlah beberapa alat 

pemanen energi (energy harvesting). Energy harvesting adalah proses dimana 

energi berasal dari sumber eksternal gradients (energi bunyi, potensial, dan 

kinetik) [27]. Energy harvesting menggunakan sumber energi yang tidak 

konvensional dan diubah menggunakan rangkaian listrik menjadi tegangan 

output DC [28]. Dengan sumber energi yang berasal dari eksternal seperti radio 

frequency energy, energi panas bumi, energi alam, energi matahari, energi 

angin, dan lain sebagainya [27],[28]. 

 

2.2 Energi Matahari 

 

Letak geografis Indonesia membuat wilayah Indonesia dapat disebut daerah 

yang potensial akan keindahan alam, sumber daya laut yang melimpah, dan 

tentunya sinar matahari yang cukup banyak. Dengan luas daratan negara 

Indonesia hampir sekitar 2 juta 2km  dan terletak di daerah garis khatulistiwa, 

membuat Indonesia dikaruniai sinar matahari lebih dari 6 jam sehari atau 

sekitar 2.400 jam dalam setahun. Energi surya di daerah Indonesia mempunyai 

intensitas antara 0,6-0,7 kW/ 2m  [29]. 

 

Indonesia adalah salah satu negara yang beruntung karena letaknya yang 

berada di garis khatulistiwa dengan intensitas yang cukup tinggi menghasilkan 

energi matahari yang sangat berlimpah [6]. Tingkat radiasi matahari cukup 

dikatakan tinggi bagi negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa dengan 
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besarnya adalah 4,5 kWh/ 2m /harinya [7] dan berpotensi sangat besar untuk 

pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).  

 

Banyak cara yang dilakukan oleh setiap pemerintahan yang ada didunia ini 

untuk menyelamatkan bumi dimana salah satunya 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 mataharinya saja, serta energi tersebut tidak 

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

efek pemanfaatannya. 

 

Matahari adalah salah satu sumber energi terbesar untuk semua makhluk hidup 

di bumi maupun planet lainnya di galaksi bima sakti. Pada keadaan cuaca yang 

cerah daratan di bumi menerima hampir sekitar 1000 watt/ 2m energi matahari. 

Kurang dari 30% energi matahari dipantulkan kembali ke angkasa, 47% 

dikonversikan menjadi panas, 23 % digunakan untuk sirkulasi kerja yang 

berada diatas permukaan bumi, 0,25% ditampung angin, gelombang, dan arus, 

dan 0,025% disimpan melalui proses fotosintesis yang dilakukan di dalam 

tumbuh-tumbuhan yang akhirnya digunakan dalam proses pembentukan batu 

bara serta minyak bumi [29]. 

 

2.3 Sel Surya 

 

Sel surya adalah sebuah elemen semikonduktor yang dapat mengkonversi 

energi matahari/surya [8] dengan fenomena fotovoltaik untuk menjadi energi 

listrik [9]. Jenis dari sel surya pada umumnya adalah monokristalin, 

polikristalin, dan film tipis. Dengan material untuk fabrikasi sel surya adalah 

silikon yang sering digunakan dalam industri semikonduktor untuk jenis 

monokristalin dan polikristalin [30]. Sedangkan untuk film tipis material 
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fabrikasinya adalah gallium diselenida [31], silikon amorfas, dan cadmium 

telurida [32].  

 

 

Gambar 2.2 Sistem Kerja Sel Surya [33] 

 

Sel surya jenis monokristalin mempunyai efisiensi yang lebih tinggi 

dibandingkan jenis yang lainnya, akan tetapi biaya untuk fabrikasinya bisa 

dibilang cukup mahal. Efisiensi tertinggi dari sel surya jenis monokristalin 

adalah sekitar 17% sampai dengan 18% [34]. Dibalik nilai efisiensi dari sel 

surya yang kecil terdapat faktor yang mempengaruhinya seperti suhu yang 

tinggi [35], radiasi yang berlebihan [36], dan pasir atau debu [37] beserta 

kotoran lainnya yang berada di permukaan sel surya. Oleh karena itu perawatan 

panel surya harus diperhatikan untuk memaksimalkan kinerja dari sel surya 

tersebut. 

 

Dalam menghitung besaran tegangan listrik yang dapat dihasilkan oleh panel 

surya persamaannya adalah sebagai berikut [11]: 

 

   
,

( , ). . T
pv Temp

T STC

I
Ppv Ppv stc f f

I

 
   

 

 …………………… (2.1) 

 

Dimana : Ppv   : Tegangan listrik yang dihasilkan 

,Ppv stc  : Kapasitas tegangan panel surya pada kondisi uji 

    baku (kV) 
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pv

f   : Faktor susut (%) 

  
Temp

f   : Faktor susut akibat perubahan temperatur 

  
T

I   : Radiasi matahari global yang mengenai permukaan  

                Panel surya (kW/ 2m ) 

  
,T STC

I   : Radiasi matahari pada kondisi uji baku (1 kW/ 2m ) 

 

Dengan pengertian faktor susut adalah pengurangan tegangan luaran panel 

surya akibat faktor eksternal yaitu adanya debu atau kotoran yang berada di 

permukaan panel surya, bayangan yang menghalangi panel dari sinar matahari, 

serta hal lainnya yang dapat mengurangi tegangan luaran panel surya dari 

kondisi idealnya [8]. Dengan persamaan faktor susut akibat temperatur dapat 

dihitung sebagai berikut [38]: 

 

 ,1temp p c c STCF a T T    
 …………………………... (2.2) 

 

Dimana : 
p

a  : Koefisien temperature tegangan (%/ C ) 

  
c

T  : Temperatur sel surya ( C ) 

  
,c STC

T  : Temperatur sel surya pada kondisi uji baku ( C )      

 

Dengan temperatur sel surya adalah temperatur yang diukur pada permukaan 

panel surya dengan [8] persamaan yang digunakan dalam menghitung cT

adalah sebagai berikut [39]: 

, ,
1

,

C a c
C a T

T a

T NOCT T NOCT
T T I

I NOCT T

  
    

  
………. (2.3) 

 

Dimana : ,
C

T NOCT : Temperatur nominal sel surya ( C ) 

  ,
a

T NOCT : Temperatur daerah sekitar dengan asumsi ( 25 C ) 

  ,
T

I NOCT : Intensitas matahari  

  c     : Efisiensi konversi listrik panel surya (%) 
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  aT      : Tingkat penyerapan panel surya 

 

2.4 Definisi Metamaterial 

 

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

secara buatan yang dapat memanipulasi gelombang elektromagnetik [13], 

sehingga nilai dari permitivitas dan permeabilitasnya menyimpang dari pada 

umumnya yang berada di alam [14]. Besaran dari nilai permitivitas dan 

permeabilitas metamaterial dapat diatur dengan mendesain sel satuan sehingga 

perambatan dari gelombang elektromagnetik dapat dikontrol dan diatur 

[15],[16]. Penerapan serta aplikasi secara nyata 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 

dipakai oleh pemeran harry potter yaitu Daniel Radcliffe pada serial film harry 

potter. 

 

 

Gambar 2.3 Contoh Hasil Perancangan Metamaterial Absorber [40] 

 

Secara persamaan, metamaterial bisa didefinisikan dengan persamaan 

Maxwell. Dengan pengertian yang mudah dipahami adalah Maxwell’s 

equation merupakan inti dari gelombang elektromagnetik dan jika diturunkan 

mendapatkan persamaan gelombang. Berikut ini adalah persamaan dari 

Maxwell [41],[42] : 

 

J j D        (Ampere) …………….. (2.4) 

 



13 
 

Dimana medan magnet itu timbul karena dua cara yaitu adalah arus listrik, dan 

mengubah medan listrik [39]. 

 

j B       (Faraday) …………….. (2.5) 

 

Hukum Faraday menjelaskan tentang medan magnet yang dapat menciptakan 

adanya medan listrik [39]. 

 

D     0B    (Gauss) ………………. (2.6) 

       D            B     

          

Sedangkan Hukum Gauss menjelaskan bagaimana muatan listrik dapat 

menciptakan dan mengubah medan listrik [41]. Untuk merancang dan 

mendesain metamaterial dengan spesifikasi yang diinginkan hal pertama yang 

harus dicari dan diketahui adalah nilai dari permitivitas dan permeabilitas. 

Mencari nilai dari permitivitas dan permeabilitas adalah sebagai berikut ini 

[41],[42] : 

 

0      ………………………………... (2.7) 

 

Dimana :    : Nilai dari permitivitas (Faraday/Meter) 

   0  : Permitivitas vakum 

     : Permitivitas relatif   

   

0      ………………………………... (2.8) 

 

Dimana :   : Nilai dari permeabilitas 

   0  : Permeabilitas vakum 

     : Permeabilitas relatif 

               [41],[42] 
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Permitivitas adalah sifat dari material untuk menjelaskan medan listrik pada 

material tersebut. Dengan pengaplikasiannya ada pada kapasitor, dengan 

simbol permitivitas adalah  dan satuannya adalah faraday/meter. Semakin 

tinggi polarisasinya maka semakin tinggi juga permitivitasnya. Bila berbicara 

tentang permitivitas hal yang mendasar yang harus diketahui adalah polarisasi. 

Dengan pengertian dari polarisasi adalah adanya muatan yang berbeda yaitu 

negatif dan positif maka disebut fenomena polarisasi. 

 

P = N.p  ………………………………... (2.9) 

 

Dimana : P : Nilai dari polarisasi 

  N : Jumlah dari single polarization 

  p : Single Polarization 

              [41],[42] 

Permeabilitas adalah kemampuan suatu material mengizinkan atau dapat 

dilewati oleh garis magnetik dan fokus properties pada medan magnetiknya. 

Dengan simbol dari permeabilitas adalah  dan satuannya adalah 

Henry/meter. Permeabilitas tidak lepas dengan adanya magnetisasi, dengan 

pengertian dari magnetisasi adalah adanya suatu current loop. 

 

M = N.m  ………………………………. (2.10) 

 

Dimana : M : Nilai dari magnetisasi 

   N : Jumlah dari single magnetization 

 m : Single magnetization 

[41],[42] 

Dengan menurunkan Maxwell’s Eq maka akan didapatkannya persamaan 

gelombang, dengan persamaan dari gelombang tersebut adalah [41],[42] : 

 

2 2.      ………………………………. (2.11) 

 

Dengan solusi dari persamaan gelombang di atas adalah berikut ini [41],[42] : 
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0
z zje e  

    ………………………………. (2.12) 

 

Dimana :    : Propagation coefficient 

      : Attenuation coefficient 

zj
e

 = Sinusoida,  ze
 = Attenuation (Peredam) 

 

Dengan mengetahui banyak parameter dalam melakukan penelitian ini, 

membuat lebih banyak pemikiran dari sumber – sumber yang sudah dicari 

untuk menunjang penelitian ini agar berjalan dan mempunyai dasar yang kuat 

untuk melangkah lebih jauh. Dengan mengetahui kecepatan gelombang 

seorang peneliti dapat menghitung parameter lain dan memprediksi kejadian 

apa yang akan terjadi pada hipotesa awal, dengan persamaannya adalah sebagai 

berikut [41],[42] : 

 

    
e

 




 
 


 …………………………….… (2.13) 

 

Dimana : K : Arah pergerakan gelombang (Wave Vector)  

 

2.5 Pengenalan Serta Definisi Graphene dan Nanopartikel 

 

Graphene ditemukan oleh A. K. Geim dan K. S. Novoselov pada tahun 2004, 

A. K. Geim dan K. S. Novoselov merupakan kelompok riset di Massachusetts 

institute of technology USA, berkat peran serta kontribusinya untuk kemajuan 

ilmu dan teknologi di bidang material A. K. Geim dan K. S. Novoselov 

dianugerahkan nobel pada bidang kimia atas jasa - jasanya. 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 
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hexagonal dengan kristal yang tersusun dari hibridisasi 
2sp  atom karbon [24] 

adalah pengertian dari graphene secara umum. 

 

 

Gambar 2.4 a) Struktur Kimia dan b) Struktur Kristal Graphene [43] 

 

Bentuk struktur dari graphene menyerupai rupa dari sarang lebah yang 

berbentuk hexagonal. Dengan kisi karbon dua dimensi, graphene murni adalah 

bahan semikonduktor celah nol (zero gap semiconductor) [24]. Beberapa 

parameter dari graphene membuat para peneliti semakin tertarik dalam 

meneliti dan ikut serta untuk mengembangkan graphene sebagai cahaya baru 

bagi dunia teknologi khususnya sel surya. Graphene mempunyai mobilitas 

muatan dengan besaran (230.000 2cm  /V.s), kemampuan dalam penyerapan 

cahaya sebesar 2,3%, mempunyai besaran konduktivitas termal sebesar (3.000 

W/m.K), Kekuatan tarik tertinggi sebesar (130 GPa), nilai dari modulus young 

sebesar (1 TPa) dan besaran luas permukaan terbesar dari graphene adalah 

(2.600 2m /gr) [24]. 

 

Sebagai pembanding dalam penelitian ini diikut sertakan juga nanopartikel 

dalam perancangan metamaterial absorber untuk nantinya akan dibandingkan 

nilai absorbansinya antara silikon dengan lapisan nanopartikel dan silikon 

berlapiskan kombinasi antara nanopartikel dan graphene. Secara umum, 

nanopartikel dapat disebut sebagai padatan dengan ukuran sekitar 1 – 100 nm 

[44]. Dengan mengubah atau mengatur dimensi (bentuk dan ukuran) dari suatu 

material diyakini dapat menambah dan mengendalikan penyerapan sinar 

matahari untuk aplikasi sel surya [44],[45]. Menggunakan material emas untuk 
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nanopartikel pada rancangan metamaterial absorber diharapkan untuk 

memperlancar aliran listrik, dikarenakan emas sebagai konduktor listrik 

dengan nilai resistansi yang nol [46], yang mana artinya emas adalah bahan 

konduktor listrik yang baik. 

 

 

Gambar 2.5 Berbagai Macam Bentuk Partikel [47],[48] 

 

2.6 Penelitian Sebelumnya yang Relevan 

 

Dalam penulisan tugas akhir ini diperlukan dasar atau landasan yang kuat untuk 

melangkah lebih maju sehingga penelitian dapat terlaksana karena adanya 

penelitian – penelitian sebelumnya yang sudah berhasil dan hasilnya sudah 

dipublikasikan dalam bentuk jurnal internasional maupun nasional. Beberapa 

penelitian sebelumnya yang relevan untuk menjadi dasar dalam melangkah 

mengenai metamaterial absorber yang sudah penah dilakukan sebelumnya. 

Sehingga didapatkan beberapa parameter yang harus diketahui untuk 

merancang metamaterial dalam penelitian metamaterial absorber ini. 

 

Dalam perancangan metamaterial untuk diimplementasikan pada sel surya, 

komponen paling pertama yang harus dirancang terlebih dahulu adalah 

memilih jenis silikon yang akan digunakan. Dalam rancang bangun 

metamaterial ini menggunakan silikon menggunakan model Drude-Lorentz 

dengan persamaan berikut ini [49]: 
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1

P

p

p

    



   ………………………. (2.14) 

 

dengan    adalah dielectric permittivity dan   adalah permitivitas pada 

frekuensi tak terbatas [49] untuk parameter silikon sel surya. 

 

 
 2

2 2

'

2

p p

p

p p

i

i

   
 

  

 


 
 ………………………. (2.15) 

 

Dengan nilai dari komponen – komponen pada persamaan 2.15 adalah sebagai 

berikut ini [49]:  

1     1 3,42   ;  1 0,292 m    
2 0,123p   

1 8,93    2 2,72   ;  2 0,368 m    
1' 0,087p   

2 1,855    
1 0,425p      

2' 2,678p   

 

Dalam hal fabrikasi silikon dan perancangan yang tentunya mempunyai sisi 

keuntungan dan kerugiannya diperlukan nilai ketebalan dari silikon tersebut. 

Dengan mengacu pada referensi [50] ketebalan yang dipakai untuk rancang 

bangun metamaterial ini adalah 250 nm, dan hal tersebut digunakan sebagai 

dasar dalam tugas akhir ini. Komponen nilai lainnya yang harus diketahui 

selain untuk silikon adalah nanopartikel material emas, menggunakan model 

drude dengan persamaan sebagai berikut [51]: 

 

,

2
( ) 1

p Au

Au

Aui


 

 
 

 
 .................................................  (2.16) 

 

Dimana :   : Angular Frequency 

      
,p Au  : Angular Plasma Frequency of Gold 

      Au  : Damping Constant of Gold 
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besaran nilai dari angular plasma frequency gold ( ,p Au ) adalah 1,38 x 1610  

rad/sec dan untuk damping constant of gold ( Au ) adalah 0,11 x 1510  /sec [51], 

dengan besaran nilai dari ukuran metamaterial gold dari segi radius adalah 

sebesar 150 nm [49]. Untuk data pembanding antara silikon yang dilapisi 

nanopartikel emas dengan silikon yang dilapisi graphene diantara nanopartikel 

emas dan silikon diperlukan pemodelan lain. Bersumber dari jurnal [40] maka 

didapatkan parameter nilai dan pada penelitian ini akan melihat energi fermi 

yang terjadi dengan persamaan sebagai berikut [40] : 

 

0r g

F c f

s

V
E hv

et

 
    ............................................  (2.17) 

 

Dimana : 
fv  : Fermi Velocity  

   
gV  : Bias Voltage 

   r  : Relative Permitivity 

   0  : Vacuum Permitivity 

 

Untuk menganalisis material graphene yang akan digunakan dalam merancang 

metamaterial absorber ini menggunakan kubo formula, dengan persamaan 

kubo formula adalah sebagai berikut ini [51] : 

 

 
 

   

22

2

2
ln 2 ln 1

4 2

f

B

E

f f k TB

gr

f B

E i h Eie k Tie
e

h E i h h i k T

 
 

     


 
 
 

 
   

  

   
   
       

. (2.18) 

 

Dimana : e  : electron charge    : scattering rate 

   h  : Plank constant  T  : temperature 

   Bk  : Boltzmann’s constant 
fE  : energi fermi 

 

Rentang frekuensi yang dipakai dalam penelitian ini mengacu pada referensi 

[52] dengan nilai besarannya adalah 0,3 – 0,75 PHz. 
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Gambar 2.6 Solar Radiation Spectrum [52],[53] 

 

Semua referensi yang digunakan dalam penelitian ini dibuatkan tabel yang ada 

pada tabel 2.1, sehingga pembaca dan penulis dapat dengan mudah melihat 

referensi apa saja yang dipakai dalam penelitian ini. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya yang Relevan 

No. Nama Judul 
Tahun 

Publikasi 

1. 
D. Bruzzese et 

al. 

The Optical Dielectric Function in 

Monolithic 1 3x xBa Sr TiO  Films [50] 
2009 

2. 
Alexia D dan 

Sajeev John 

Effective Optical Response of silicon to 

sunlight in the finite – difference time – 

domain method [49] 

2011 

3. 

S. Abdellatif, R. 

Ghannam, dan 

A. S. G. Khalil 

Simulating the dispersive behavior of 

semiconductors using the Lorentzian – 

Drude model for photovoltaic devices [54] 

2014 

4. 

Yin Z, Yijun F, 

B. Zhu, Junming 

Z, dan Tian J 

Graphene Based Tunable Metamaterial 

Absorber and Polarization Modulation in 

Terahertz Frequency [40] 

2014 

5. H. T. Yudistira 

Tailoring multiple reflections by using 

graphene as background for tunable 

terahertz metamaterial absorber [51] 

2019 
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6. 

Victor Du J. H 

dan Jackuline 

Moni D 

Utilization of Different Metamaterial 

Types for Solar Absorbers [52] 
2019 

Sumber : Penulis, 2021 

 

 


