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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil pemodelan dan simulasi penelitian mengenai 

Implementasi Maximum Power Point Tracker dengan Metode Perturb and 

Observe pada Pembangkit Listrik Tenaga Angin menggunakan Simulink 

maka dapat disimpulkan :  

1. Kecepatan angin berpengaruh terhadap daya yang dihasilkan oleh 

pembangkit listrik tenaga angin. Semakin besar laju angin, maka daya 

mekanis turbine angin juga akan semakin besar. Semakin besarnya daya 

mekanis turbin angin akan berakibat semakin besarnya laju putar rotor, 

laju putar rotor yang semakin besar akan berakibat pada semakin 

besarnya juga daya listrik keluaran turbina angin. 

2. Daya listrik keluaran sistem turbin angin yang menggunakan MPPT 

dengan metode Perturb and Observe selalu lebih besar dibandingkan 

dengan daya listrik keluaran sistem turbin angin yang tidak 

menggunakan MPPT. Dengan hal ini maka penggunaan metode Perturb 

and Observe pada MPPT lebih baik dibandingkan sistem turbin angin 

yang tanpa dilengkapi MPPT. 

3. Metode Perturb and Observe ini memiliki kelebihan dalam hal 

kemudahan untuk diimplementasikan atau diaplikasikan. Metode ini 

bekerja dengan cara menjajak titik daya maksimum dengan perturbing 

(menaikkan atau menurunkan) duty cycle. Bila daya yang sekarang lebih 



81 
 

besar dibandingkan daya yang sebelumnya, maka duty cycle akan 

dinaikkan . Bila daya yang sekarang lebih kecil dibandingkan daya yang 

sebelumnya, maka duty cycle akan dikurangi. Selain dari itu metode 

Prturb and Observe ini juga memiliki kelemahan diantaranya daya 

keluaran yang dihasilkan ditentukan oleh besarnya nilai perubahan 

tegangan. Selain itu perubahan nilai tegangan yang besar akan 

mengakibatkan terjadi rugi-rugi hal ini menyebabkan terjadinya osilasi 

yang besar disekitar MPPT. Jika menentukan nilai V terlalu kecil maka 

akan memperkecil adanya osilasi pada titik daya maksimum akan tetapi 

akan menyebabkan adanya keterlambatan dalam merespon perubahan 

laju angin sehingga menyebabkan kesalahan. Apabila penentuan nilai V 

terlalu besar respon perubahan laju angin akan cepat tetapi kemungkinan 

adanya osilasi disekitar daya maksimum akan besar. 

1.2. Saran 

1. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan peningkatan kemampuan 

dari algoritma Perturb and Observe sehingga dapat meningkatkan daya 

keluaran lebih besar lagi. 

2. Penelitian selanjutnya, dapat diteliti tentang MPPT dengan metode 

Perturb and Observe untuk sistem turbin yang terhubung dengan grid.  

3. Pada penelitian selanjutnya, dapat diteliti mengenai baterai yang 

dipasang pada sistem turbin dengan menggunakan MPPT dengan 

metode Perturb and Observe. 

 


