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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia saat ini berada di posisi ke lima sebagai negara dengan konsumsi 

energi paling banyak di kawasan asia pasifik dengan pertumbuhan PDB rata-

rata 6,04% pada tahun 2017-2050. Tingginya angka pertumbuhan PDB 

berimbas pada meningkatnya kebutuhan energi di berbagai sektor.[1] Salah satu 

kebutuhan energi yang mengalami peningkatan permintaan yaitu kebutuhan 

akan energi listrik.  Seperti yang diketahui bahwa pasokan listrik saat ini masih 

didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan 

batu bara sebagai bahan bakarnya. Tercatat pada tahun 2018 cadangan batu bara 

Indonesia sebanyak 39,89 miliar ton dan diprediksi akan habis dalam kurun 

waktu 71 tahun.[2] Selain jumlahnya yang terus menipis, ancaman lingkungan 

dan kesehatan juga menjadi dampak negatif penggunaan batu bara.  Pada tahun 

2015, data inventori kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) 

melaporkan bahwa PLTU batubara menyumbang emisi sebesar 122.5 juta ton 

carbon atau sekitar 70% dari emisi yang dihasilkan seluruh pembangkit listrik 

dan akan meningkat menjadi 86% pada tahun 2028.[3] 

 

Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan komitmen dalam 

menurunkan efek Gas Rumah Kaca (GRK) dan emisi karbon, pemerintah 

mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan melalui Permen ESDM No. 

53/2018 yang merupakan perubahan dari Permen ESDM No. 50/2017 dan 

sesuai dengan Permen ESDM No.12/2015 dengan target bauran energi pada 

tahun 2025 sebesar 23%.[2] Dari beberapa sumber energi terbarukan yang 

tersedia di Indonesia, energi matahari memiliki potensi yang cukup besar untuk 

dimanfaatkan sebagai energi untuk menghasilkan listrik. Merujuk pada laporan 

dari Kementrian ESDM bahwa potensi energi surya di Indonesia sangat besar 

yakni sekitar 4.8 KWh/m2 atau setara dengan 112.000 GWp, namun yang sudah 

dimanfaatkan hanya sekitar 10 MWp. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan 

petunjuk pemanfaatan energi surya yang menargetkan kapasitas PLTS 
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terpasang hingga tahun 2025 adalah sebesar 0.87 GW atau sekitar 50 

MWp/tahun. Jumlah ini merupakan gambaran potensi pasar yang cukup besar 

dalam pengembangan energi surya di masa yang akan datang.[4] 

 

Potensi energi matahari yang besar juga didukung dengan ketersediaan yang 

melimpah terutama di Indonesia sebagai negara tropis dimana matahari bersinar 

sepanjang tahun. Selain itu pemasangan sel surya dapat menjadi solusi 

kebutuhan elektrifikasi di Indonesia yang baru mencapai angka 55-60%. Dari 

angka tersebut, daerah yang belum teraliri listrik merupakan wilayah yang jauh 

dari lokasi pembangkit listrik, sehingga dengan penggunaan sel surya 

diharapkan mampu menjangkau daerah terpencil yang belum teraliri listrik. 

Asumsi pengusaan pangsa pasar sel surya di Indonesia dapat mencapai 50 % 

dengan penyerapan produk dari pabrik sel surya mencapai 25 MWp yang 

tentunya menjadi peluang untuk dikembangkan di Indonesia.[4] 

 

Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pengembangan sel surya 

adalah efisiensinya yang masih rendah. Rekor efisiensi tertinggi dilaporkan 

pada tahun 2016 oleh perusahaan pembuat panel surya asal Amerika Serikat 

SunPower yang mencapai 24.1%.[5] Bila dibandingkan dengan pembangkit 

listrik lainnya, energi listrik sel surya memiliki efisiensi yang cukup rendah. 

Oleh karena itu, hingga saat ini masih dilakukan pengembangan untuk 

meningkatkan efisiensi sel surya. Pengembangan yang dapat dilakukan yaitu 

dengan membuat rancangan ataupun penggunaan material tertentu.[6] Salah 

satu hasil yang diharapkan dari pengembangan tersebut adalah meningkatnya 

intensitas penyerapan cahaya matahari. Dengan banyaknya cahaya matahari 

yang diserap dapat meningkatkan efisisensi sel surya. Salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan penyerapan cahaya matahari yaitu dengan 

menggunakan metamaterial. [7] Metamaterial yaitu material buatan dengan 

struktur yang tidak dapat ditemukan di alam yang dibuat dengan tujuan 

meningkatkan sifat material terutama dengan mengatur permitivitas dan 

permeabilitasnya.[8] 
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Logam emas dalam beberapa penelitian digunakan sebagai lapisan 

metamaterial serta menunjukkan hasil yang baik untuk meningkatkan 

penyerapan cahaya matahari.[7][9]  Sifat listrik dan optik yang tidak biasa serta 

stabilitas yang baik yang dimilki oleh material emas, membuat beberapa peneliti 

menggunakannya untuk dibuat dalam skala nano.[10] Keunggulan yang 

dimiliki oleh metamaterial didukung sifat material emas yang baik digunakan 

untuk meningkatkan penyerapan cahaya matahari tentu menarik untuk 

dikembangkan. Untuk itu, konsep mengenai metamaterial dan nanoteknologi 

coba dikembangkan dengan harapan dapat meningkatkan penyerapan energi 

cahaya matahari. Dalam penelitian ini akan dilakukan studi mengenai pengaruh 

penambahan nanopartikel emas berbentuk setengah bola pada material silikon 

untuk meningkatkan penyerapan cahaya matahari. Selain itu akan dilakukan 

penambahan material konduktor serta variasi jarak antar nanopartikel untuk 

melihat pengaruh yang ditimbulkannya.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui karakteristik material silikon dan nanopartikel emas saat 

dilewatkan gelombang elektromagnetik frekuensi cahaya tampak. 

b. Untuk meningkatkan penyerapan energi cahaya matahari pada sel surya. 

c. Untuk mengetahui pengaruh variasi jarak antar nanopartikel emas terhadap 

penyerapan energi cahaya matahari. 

d. Untuk mengetahui pengaruh penambahan material konduktor alumunium 

terhadap penyerapan energi cahaya matahari. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun Tugas Akhir ini berfokus pada: 

a. Peningkatan penyerapan energi cahaya matahari dengan menggunakan 

nanopartikel emas pada material semikonduktor silikon. 

b. Pengaruh variasi jarak antar nanopartikel dan penggunaan material 

konduktor alumunium terhadap tingkat penyerapan energi cahaya matahari 
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c. Melakukan simulasi rancangan metamaterial menggunakan aplikasi CST 

Microwave Studio dengan frekuensi 0,4 – 0,6 PHz. 

 

 1.4 Metodologi 

Metodologi yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan informasi serta mempelajari 

teori, definisi-definisi, rumus-rumus serta informasi lain yang dapat 

mendukung dalam penelitian. Studi literatur yang dilakukan melibatkan 

beberapa jenis media mulai dari paper, jurnal-jurnal, buku hingga informasi 

yang diperoleh dari internet. Beberapa data yang diperoleh dari penelitian 

terdahulu melalui proses studi literatur juga digunakan untuk mendukung 

proses simulasi. 

b. Perancangan  

Dari referensi yang diperoleh dalam studi literatur dilakukan perancangan 

metamaterial dengan variabel penelitian yang disesuaikan dengan tujuan 

dari perancangan. Dengan adanya data pendukung tersebut juga mendukung 

validasi dari hasil simulasi yang dilakukan. 

c. Simulasi 

Simulasi dilakukan untuk mengetahui hasil dari perancangan serta 

pemilihan material yang diperoleh dari hasil studi literatur. Dalam hal ini 

simulasi dilakukan menggunakan aplikasi CST Studio untuk melihat tingkat 

penyerapan yang dihasilkan dari metamaterial yang telah dirancang. 

d. Analisis Hasil Simulasi 

Dari data yang diperoleh dari hasil simulasi, dilakukan analisis lebih lanjut 

untuk mengetahui karakteristik dari metamaterial yang dirancang serta 

menjelaskan fenomena yang terjadi dari hasil simulasi khususnya tingkat 

penyerapan yang dihasilkan.  
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 1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan untuk menulis Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari beberapa bagian seperti latar belakang penelitian, tujuan 

penelitian, ruang lingkup, metodologi serta sistematika penulisan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi teori-teori dasar, rumus-rumus, definisi-definisi serta penelitian 

terdahulu yang mendukung topik penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini metode-metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh 

data serta pengolahan data untuk selanjutnya dapat di analisis sehingga bisa 

memberikan hasil yang diinginkan. Dalam bab ini juga disertakan diagram alir 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini disertakan hasil dari percobaan yang dilakukan dalam hal ini 

hasil dari simulasi rancangan metamaterial menggunakan software CST 

Studio. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis dan dibahas untuk 

menjelaskan fenomena yang terjadi dari rancangan metamaterial. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran 

yang ditujukan pada proses penelitian agar dapat dilakukan perbaikan pada 

penelitian selanjutnya.


