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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemanasan global merupakan isu popular, berbagai upaya dilakukan 

masyarakat untuk menjaga kesetabilan bumi dalam mengurangi kerusakan. 

Bertambahnya pemanasan global bisa diperkirakan akan berdampak pada 

meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim (Ahima, 2020). Penyebab 

utama pemanasan global diantaranya pembakaran bahan bakar fosil yang 

didalamnya meliputi minyak bumi, gas alam dan batubara yang melepaskan gas 

karbon dioksida dan gas-gas lainnya atau dikenal sebagai gas rumah kaca ke 

atmosfer. Jika hal ini dibiarkan maka dapat membahayakan makhuk hidup di dunia 

diantaranya adalah suhu bumi semakin meningkat, terjadi perubahan iklim, 

gangguan ekologis dan dampak sosial politik (Sulistyono, 2012). Dari hal tersebut 

salah satunya langkah adalah dengan upaya pengelolahan energi dengan baik. 

Energi di Indonesia memegang peran penting utamanya pada sektor pembangunan. 

Disisi lain didorong oleh meningkatnya populasi penduduk, laju pertumbuhan 

ekonomi serta semakin pesatnya perkembangan industrialisasi dan kebutuhan 

masyarakat. Berkurangnya produksi energi fosil serta komitmen gelobal untuk 

mengurangi efek gas rumah kaca mendorong kebijakan pemerintah untuk 

menambahkan peran energi baru terbarukan serta menjaga ketahanan energi. 

Seperti yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 

tentang Nasional Kebijakan Energi, target bauran energi baru dan terbarukan 

minimal 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Total potensi energi 

terbarukan setara dengan 442 GW untuk pembangkit listrik. Energi baru terbarukan 

untuk pembangkit listrik di Tahun 2018 sebesar 8,8 GW atau 14% dari total 64,5 

GW kapasitas pembangkit baik fosil maupun non fosil (Siswanto, 2019). 

Untuk menangatasi ancaman kelangkaan energi serta mengurangi 

ketergantungan terhadap pembangkit listrik konvensional maka konsep Green 

Campus  merupakan salah satu langkah yang diharapkan bisa mengatasi ancaman 

kelangkaan energi, Green Campus mengartikan bahwa universitas telah 
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menerapkan kegiatan yang bertujuan melestarikan lingkungan seperti pengumpulan 

limbah, efisiensi energi dan penciptaan kondisi yang nyaman untuk belajar. 

Disamping itu adanya implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan yang 

merupakan upaya bersama seluruh civitas akademika universitas (Rumiati et al., 

2018) dan dalam mengimplementasikan konsep Green Campus salah satu upaya 

pendukungnya yaitu dengan pemanfaatan energi panel surya sebagai sumber energi 

listrik.  Sebagian besar lingkungan kampus menyediakan ruang atap kosong dan 

secara inheren dapat menghindari potensi penggunaan lahan dan masalah 

lingkungan, sehingga sangat potensial jika dijadikan sebagai penerapan Pembangkit 

Listrik Tenaga Surya. Terutama penerapan sistem Rooftop Photovoltaic atau sistem 

yang menggunakan satu atau lebih panel fotovoltaik, yang dipasang diatas atap 

untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Sistem tersebut terdiri dari beberapa 

komponen diantaranya modul fotovoltaik, sistem pengaturan, kabel listrik, inverter 

surya dan aksesori listrik lainnya. 

 Pemanfaatan perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop 

Photovoltaic juga perna dilakukan penelitian oleh (Jannah, 2021), yaitu 

“Pembanding  Life Cycle Cost penggunaan listrik reguler dan PV Rooftop” dengan 

menggunakan jenis sistem On-grid tujuan dari penelitian tersebut yaitu 

membandingkan antara penggunaan listrik regular dengan PV Rooftop dengan 

metode perhitungan NPV, IRR dan analisa sensitivitas dan memperoleh hasil 

bahwa penggunaan PV Rooftop berdasarkan perhitungan NPV masih lebih hemat 

dibandingkan penggunaan listrik regular sedangkan untuk nilai IRR penggunaan 

PV Rooftop kurang efektif untuk bisnis yang menghasilkan pendapatan. Telah 

melakukan penelitian (SUKSMONO, 2018) dengan judul “Analisa teknis dan 

ekonomis PLTS  PV Rooftop system On-grid pada gedung rektorat UIN SUSKA 

Riau”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dari aspek teknis dan 

ekonomi dan diperoleh hasil dari aspek teknis menghasilkan listrik sebesar 81,638 

MWh per tahun dengan spesifikasi teknis pembangkit yakni losses sebesar 19%, 

performa rasio 83% dan kapasitas faktor sebesar 6,2 %. Sedangkan dari aspek 

ekonomi dinyatakan tidak layak untuk dibangun karena nilai NPV, IRR dan Simple 

Payback kecil dari nol dikarenakan nilai invetasi awal terlalu besar. (Sihotang, 

2019) juga telah melakukan penelitian dengan judul “Perencanaan PLTS Rooftop 
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dihotel Kini Pontianak” dengan menggunakan jenis On-grid, adapun tujuan analisa 

aspek ekonomi dan diperoleh hasil proyek tidak layak karena Profitability Index 

dan Discounted Payback Period lebih besar dari umur proyek. Dari aspek 

lingkungan juga telah dilakukan penelitian oleh (Chamdareno & Hilal, 2018) 

dengan Analisa Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid PLTD-PLTS di Pulau Tunda 

Serang Banten dengan memperoleh kesimpulan ketika dilakukan analisa bahwa 

nilai kontribusi energi terbarukan PLTS 0% nilai emisi CO2 adalah 174 ton 

pertahun. Nilai CO2 menjadi 147 ton pertahun ketika kontribusi enegi PLTS 18,7 

% berkurang sebanyak 15,5 % atau 27 ton pertahun. Hal yang sama juga terjadi 

pada emisi SOx, ketika kontribusi energi PLTS 0% nilai emisi SOx adalah 350 kg 

pertahun. Nilai emisi SOx menjadi 295 kg pertahun ketika kontribusi energi PLTS 

18,7 % berkurang sebanyak 15,7 % atau 55 kg pertahun yang artinya tingkat emisi 

CO2 dan SOx turun seiring dengan menurunnya pemakaian bahan bakar. 

Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) merupakan universitas 

pertama yang berhasil menggunakan infrastruktur industri semen yang sudah tidak 

aktif, menjadi bangunan kampus.  UISI mengadaptasi konsep Green Campus. 

Dalam upaya menghadapi tantangan kelangkaan energi di masa depan, pemakaian 

energi adalah komponen yang harus diperhatikan sangat mungkin jika perencanaan 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop Photovoltaic diimplementasikan 

di Kampus B UISI. Untuk mengetahui perfomansi dari perencanaan Pembangkit 

Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop Photovotaic kampus B UISI maka perlu 

dilakukan analisa kelayakan proyek.  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi acuan berbagai pihak dalam merancang Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

(PLTS) Rooftop Photovoltaic. Dan diharapkan hasil analisa kelayakan teknis, 

finansial dan lingkungan yang didapatkan dari penelitian ini mampu menjadi pilot-

project perencanaan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop 

Photovoltaic untuk meningkatkan penggunaan renewable energi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dapat diuraikan 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kelayakan teknis perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

(Rooftop Photovoltaic) di kampus B UISI? 

2. Bagaimana kelayakan finansial perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (Rooftop Photovoltaic) di kampus B UISI? 

3. Bagaimana kelayakan lingkungan perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (Rooftop Photovoltaic) di kampus B UISI? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang dilakukan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:  

1. Melakukan kajian kelayakan teknis perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (Rooftop Photovoltaic) di kampus B UISI 

2. Menganalisa kelayakan finansial perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (Rooftop Photovoltaic) di kampus B UISI 

3. Menganalisa kelayakan lingkungan perencanaan Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya (Rooftop Photovoltaic) di kampus B UISI 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan acuan bagi universitas dalam perencanaan pembangunan 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Rooftop Photovoltaic) dari aspek teknis, 

finansial maupun lingkungan 

2. Hasil dan data yang didapatkan dari penelitian dapat menjadi refrensi dan 

membuka pandangan masyarakat terkait perancangan system Pembangkit 

Listrik Tenaga Surya (Rooftop Photovoltaic) untuk meningkatkan 

penggunaan renewable energi 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup dari penelitian ini berfokus pada perencanaan Pembangkit 

Listrik Tenaga Surya (Rooftop Photovoltaic) di lingkungan atap kampus B UISI 

dari aspek Teknis, finansial dan lingkungan yang menerapkan On grid atau 

photovoltaic yang terkoneksi dengan jaringan. 
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1.5.1 Batasan Penelitian 

Berikut adalah batasan dalam melakukan pelaksanaan dan penulisan kegiatan 

penelitian:  

1. Perencanaan penggunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Rooftop 

Photovoltaic) difokuskan pada Rooftop kampus B 

2. Dampak lingkungan pada penelitan ini adalah dampak emisi karbon 

dioksida dari penggunaan listrik konvensional 

1.5.2 Asumsi Penelitian  

Berikut merupakan asumsi dalam melakukan pelaksanaan dan penulisan 

kegiatan penelitian:  

1. Photovoltaic area spesifik dilakukan pada lingkungan Rooftop kampus B 

UISI 

2. Data yang digunakan adalah saat priode perkuliahan aktif tahun 2019 

3. Suku bunga yang digunakan merupakan data Bank Indonesia tahun 2021 

yaitu sebesar 3.50%, 5%, dan 7%. 

4. Penggunaan energi listrik dilakukan menggunakan 3 skenario persentase 

dengan asumsi 30%, 50%, dan 70% supply energi (Jannah, 2021) 

5. Jenis PV menggunakan On Grid atau photovoltaic system yang terkoneksi 

dengan jaringan yang juga disebut system PV Grid.


