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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Proses penelitian ini merupakan tahapan prosedur penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis untuk mencapai tujuan studi kelayakan PLTS di Desa Air Hitam. Dalam proses 

ini untuk tahap awal akan dilakukan Analisis secara teknis dan ekonomi dan semua tahapan 

agar penelitian ini berjalan dengan baik, dengan melakukan pengambilan data secara 

langsung ataupun melakukan wawancara kepada masyarakat untuk mengetahui kesadaran 

masyarakat sekitar akan adanya PLTS off grid system. 

 Setelah dilakukan pengumpulan data, data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk 

mendapatkan gambaran kebutuhan energi Desa Air Hitam, potensi surya, dan besar PLTS 

yang akan di bangun. Setelah itu akan dilakukan analisis secara teknis dan ekonomi untuk 

mengetahui berapa biaya yang akan di keluarkan untuk membangun PLTS off grid system, 

setelah tahapan ini dilakukan hasil dari penelitian ini bisa rekomendasi untuk investor-

investor untuk memberikan modal pada pembangunan PLTS off grid system ini. 
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Tahapan penelitian tersebut digambarkan pada flowchart dibawah ini:   

 

Gambar 3.1 Flowchart Prosedur Penelitian 
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3.1 Pemilihan Lokasi 

 Pemilihan lokasi adalah tahap paling awal dalam penelitian melakukan perencanaan 

secara matang dan mengikuti panduan standar yang di gunakan agar penelitian berjalan 

sesuai ketentuan. Adapun proses tahap perencanaan sebagai berikut : 

1. Rujukan data  publikasi instansi pemerintah(ESDM) dan BPS Rokan Hilir. 

2. Survei pendahuluan untuk menemukan dusun objek  penelitian (KEPALA DESA). 

Dengan cara melakukan studi pendahuluan secara langsung pada lokasi penelitian 

 

3.2 Tahap Perencanaan 

1. Pendahuluan 

Pendahuluan ini terdapat pada bab 1, pada tahapan ini bertujuan menentukan latar 

belakang yang terkait dari penelitian, menentukan rumusan masalah yang akan dijadikan 

sebagai bahan untuk penelitian, menjelaskan dari tujuan penelitian, membahas tentang 

batasan masalah dari penelitian, dan menjelaskan manfaat dari penelitian. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menemukan masalah dan pemecahan 

masalah saat melakukan penelitian. Data-data yang di ambil berdasarkan hasil 

wawancara dan hasil pengamatan secara langsung di Desa Air Hitam dalam studi 

pendahuluan ini sebagai berikut : 

a. Desa Air Hitam mempunyai 193 rumah dengan 220 kepala keluarga dan 808 

jiwa, dan mempunyai satu unit Kantor Desa, satu unit Sekolah, dan satu unit 

Mesjid 

b. Masyarakat Desa Air Hitam rata-rata memiliki genset yang berbahan bakar solar, 

yang menghabiskan 3 sampai 4 liter solar setiap harinya. 

c. Beban rata-rata harian rumah tangga pada sampel yang diambil pada Desa Air 

Hitam yaitu 4500 watt. 

d. Perawatan secara berkala dilakukan setiap 1 bulan sekali untuk penggantian oli. 

e. Warga Desa Air Hitam mengeluhkan biaya bahan bakar dan perawatan rutin yang 

dilakukan diluar kerusakan pada komponen genset. 

f. Harga bahan bakar solar di Desa Air Hitam mencapai Rp.10.000/liter nya, mahal 

nya bahan bakar di sebabkan oleh sulitnya akses menuju Desa Air Hitam. 

g. Desa Air Hitam mempunyai potensi energi surya sebesar 4,82 kWh/m2 dengan 

penyinaran total 5 jam per harinya dengan kebutuhan energi sebesar 879,9 KWh. 
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h. Desa air hitam mempunyai lahan desa seluar 1 Hektare untuk di bangunnya 

PLTS. 

Berdasarkan data yang telah di dapat untuk pengoperasian genset selama 5 sampai 6 

jam setiap harinya genset mengeluarkan biaya Rp.30.000 – Rp.40.000 untuk bahan bakar, 

sedangkan untuk penggantian oli biaya yang di keluarkan adalah Rp.50.000 setiap 1 blan 

sekali. Dalam satu bulan genset beroperasi mengeluarkan biaya Rp.900.000 – Rp 1.200.000 

dan dalam setahun mencapai Rp.10.800.000 – Rp.14.400.000 biaya tersebut belum termasuk 

biaya perawatan apabila genset mengalami kerusakan. 

2. Identifikasi Masalah 

Langkah ini dilakukan untuk menentukan permasalahan yang terjadi di Desa Air 

Hitam, sehingga dapat dianalisis kelayakan pembangunan PLTS off grid system di Desa 

Air Hitam. Dalam studi pendahuluan yang telah dilakukan, maka dapat di identifikasi 

bahwa masyarakat Desa Air Hitam mengeluhkan biaya pengoperasian PLTD dan biaya 

perawatan dan kualitas listrik yang tidak baik serta listrik menyala tidak 24 jam. 

3. Studi Lapangan 

Langkah ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pada lokasi yang 

menjadi objek penelitian yang bertujuan untuk mengenal kondisi pada lokasi penelitian 

yaitu pada Desa Air Hitam serta mengumpulkan data yang akan dibahas dalam penelitian 

ini, dengan cara melakukan pendekatan pada masyarakat serta melakukan wawancara 

untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai PLTS. 

4. Studi Pustaka 

Studi penelitian ini berisikan penelitian-penelitian terkait sebelumnya yang telah 

pernah di lakukan, untuk mendapatkan referensi serta berisikan landasan teori dan 

metode untuk menyelesaikan penelitian ini. Studi pustaka yang di ambil ialah penelitian 

yang berkaitan tentang PLTS. 

 

3.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.2.1 Pengumpulan Data 

 Tahapan ini dilakukan pengumpulan data untuk memperoleh data-data yang di 

perlukan untuk mencapai tujuan pada penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan 

memfokuskan pada permasalahan yang terkait dalam penelitian yang di gunakan untuk 

pemecahan permasalahan yang telah di rumuskan pada penelitian ini sebelumnya seperti 
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data tentang permasalahan Listrik Desa Air Terjun, data tentang potensi surya. Dalam 

penelitian ini terdapat teknik pengambilan data yaitu sebagai berikut.  

a. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari desa Air Hitam, 

BMKG, serta data menghitung jam dan biaya pengoperasian PLTD berdasarkan rata-

rata pemakaian setiap harinya secara  

b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari penelitian-penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga surya yang dapat dijadikan rujukan 

untuk penelitian ini.  Mendapatkan data tentang kondisi iklim dari lokasi penelitian 

dan data tersebut di gunakan untuk perancangan sistem PLTD, sumber data diambil 

dari NASA, adapun data yang di ambil yaitu seperti intensitas radiasi matahari, curah 

hujan, suhu, kecepatan angin pada lokasi penelitian. 

3.2.2 Pengolahan Data 

 Pada tahap ini data-data yang telah di dapat dari lapangan ataupun dari sumber lain 

dilakukan pengolahan dengan metode yang telah di tentukan baik secara kualitatif ataupun 

secara kuantitatif. Informasi data yang telah dikumpulkan untuk diolah dengan 

menggunakan batuan komputer secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu 

data yang dianalisis berupa angka dan akan dijadikan dalam bentuk statistik, sedangkan 

Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui gambaran objek mengenai pelaksanaan 

pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. 

 
3.3 Analisis Data Tahap Awal 

 Melakukan Analisis data tahap awal ialah untuk mengetahui berapa potensi surya, 

kesadaran masyarakat, data beban, kebutuhan masyarakat akan listrik, serta pengetahuan 

masyarakat akan PLTS. Han ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan 

dari masyarkat Desa Air Hitam untuk di bangunnya PLTS.  

3.3.1 Mengumpulkan Data Potensi Surya 

 Menganalisis potensi surya pada lokasi yang akan dibangun PLTS berguna untuk 

mengukur berapa besar energi yang bisa di hasilkan oleh PLTS, berupa data lama penyinaran 

total per harinya peak sun hours (PSH) dan radiasi yang dapat diterima oleh PLTS, data ini 

di dapatkan dari NASA dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. 

Pada tahap ini titik koordinat Desa Air Hitam diambil dengan menggunakan Google 

Earth, dan untuk mengetahui potensi surya Desa Air Hitam diketahui dari NASA dengan 

cara memasukan koordinat lokasi kedalam WEB yang telah di sediakan oleh NASA Pada 
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tahap ini akan di dapatkan rata-rata radiasi tahunan. Pengumpulan data potensi ini dilakukan 

untuk mengetahui berapa kapasitas PV array yang akan dibutuhkan. 

3.3.2 Mengumpulkan Data Beban 

 Mengumpulkan data beban pada lokasi yang akan dibangun PLTS bertujuan untuk 

mengetahui berapa kebutuhan beban dan mengetahui berapa besar sistem PLTS yang akan 

di bangun. Dalam pengumpulan data beban ini dilakukan dua tahap, yaitu : 

1. Membuat daftar beban listrik 

Dalam tahapan ini akan sesuaikan jumlah beban, jenis beban, rating daya, dan 

waktu beban digunakan. Selanjutnya akan dimasukan kedalam spreadsheet untuk 

mempermudah memperoleh nilai dari beban tersebut. Pada tahap ini dilakukan pengisian 

kuesioner dan wawancara secara langsung untuk mendapatkan beban listrik. Jumlah 

sampel yang di ambil adalah 10% dari 195 populasi diambil secara random sampling . 

2. Pembuatan profil beban 

Dalam tahapan ini beban yang telah di sesuaikan menggunakan spreadsheet yang 

telah di buat dengan menghitung rating daya dan durasi penggunaan untuk mendapatkan 

konsumsi energi harian. hasil profil beban dapat di rujuk dari 3.1 diatas. 

3.3.3 Pengumpulan Data Historis 

 Tahapan ini perlu dilakukan untuk mengetahui tempat yang akan dibangun PLTS 

dan luasan lahan yang dibutuhkan dan seberapa banyak tiang dan kabel yang akan 

dibutuhkan.  

 
3.4 Melakukan Analisis Teknis 

Desain sistem PLTS  off grid system  yang di maksud pada tahap ini adalah 

melakukan perhitungan secara teoritis yang sesuai dengan standar AS/NZS 4509.2.2010 

berdasarkan standar tersebut ada berapa tahap melakukan desain sistem PLTS off grid system  

yaitu 

3.4.1 Potensi Surya  

a. Menentukan rata-rata radiasi matahari 

Menentukan rata-rata radiasi matahari dapat di liat dari data National 

Aeronautics And Space Administration (NASA). 

b. Menentukan efisiensi pada bulan terburuk. 

Menentukan efisiensi dapat dilihat dari data National Aeronautics And Space 

Administration (NASA). 
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c. Menentukan penyimpanan energi baterai 

Untuk menentukan penyimpanan energi baterai yang di gunakan pada sistem 

ini, yaitu dengan menghitung kapasitas baterai dengan cara ini akan di ketahui berapa 

banyak baterai yang akan di gunakan. 

 

3.5 Analisis Ekonomi 

 Analisis ekonomi dilakukan dengan menghitung seluruh biaya yang ada pada PLTS 

mulai dari biaya investasi awal seperti pembelian komponen dan pemasangan, serta biaya 

perawatan. Kelayakan investasi dilakukan dengan membandingkan besarnya biaya keluar 

dengan manfaat pembangunan yang diterima. Tujuan nya adalah untuk membandingkan 

pembangkit dan teknologi mana yang sesuai untuk di Desa Air Hitam.  Dalam  standar ( ISO 

15.686-5 ) untuk Standardisasi standar, Bangunan dan Aset Dibangun, perencanaan layanan-

hidup. Harus menentukan beberapa variabel yaitu  

a. Life Cycle Coast (LCC)  

b. Simple Payback (SP) 

c. Net Present Coast(NPC)  

d. Net Presnt Volue (NPV) 

e. Internal Rate Of Return (IRR)  

Sebagai  penilaian ekonomi mengingat semua arus biaya setuju diproyeksikan 

signifikan dan relevan selama periode Analisis dinyatakan dalam nilai moneter. biaya yang 

diproyeksikan adalah diperlukan untuk mencapai tingkat yang ditetapkan kinerja, termasuk 

keandalan, keamanan dan ketersediaan. Sebagai kriteria investasi yang akan digunakan. 

 

3.5.4 Simulasi Menggunakan PVsys 

 Pada tahap ini dilakukan Analisis perhitungan menggunakan software PVsys untuk 

dianalisis sistem pembangkit secara teknis, untuk membandingkan atau validasi data 

perhitungan secara manual yang telah dilakukan terlebih dahulu, dimana perhitungan yang 

dilakukan oleh software PVsys ini memiliki standar perhitungan yang telah di tetapkan pada 

sistem. Salah satunya yaitu standar AS/NZS 4509.2.2010. Tujuan dari tahapan ini adalah 

untuk mengetahui perbedaan hasil dari perhitungan secara teknis. 

 


