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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Solar Cell 

Energi surya atau matahari telah banyak dimanfaatkan di banyak belahan 

dunia dan jika dieksploitasi dengan tepat, energi ini berpotensi mampu 

menyediakan kebutuhan konsumsi energi dunia saat ini dalam waktu yang lebih 

lama serta efisien. Energi surya merupakan alternatif energi terbarukan yang 

sangat potensial jika diterapkan, karena energi nya yang tak terbatas jumlahnya 

serta tersedia hampir di semua belahan dunia. Maka energi surya merupakan 

energi yang sangat potensial untuk dikembangkan terutama di Indonesia.  

Potensi masa depan energi surya hanya dibatasi oleh keinginan untuk 

menangkap kesempatan. Ada banyak cara untuk memanfaatkan energi dari 

matahari. Seperti halnya tumbuhan dengan menggunakan sistem fotosintesis 

energi matahari diubah menjadi energi kimia dan dijadikan sebagai sumber untuk 

makanan mereka. 

Sistem photovoltaic tidak selalu membutuhkan cahaya matahari saja, 

tetapi cahaya apapun dapat diterima oleh photovoltaic. Sesuai dengan namanya 

photo, maka secara tidak langsung berkenaan dengan cahaya. Sehingga dalam 

keadaan mendung jikalau ada cahaya, maka sistem photovoltaic masih dapat 

bekerja.  

2.1.1 Energi Solar Cell 

Photovoltaic tenaga matahari melibatkan pembangkit listrik dari cahaya 

atau sinar matahari. Rahasia proses ini adalah dengan menggunakan bahan 

semikonduktor yang dapat disesuaikan untuk melepas elektron, partikel 

bermuatan negatif yang membentuk dasar energi listrik. Secara sederhana konsep 

dari listrik ada pada sistem photovoltaic. Ketika sel surya diberikan cahaya, maka 

akan terjadi reaksi kimia yaitu elektron akan mengalami reaksi perpindahan dari 

potensial tinggi menuju potensial rendah. Sehingga terjadilah proses aliran listrik. 

Prinsip sederhana akan dijelaskan pada gambar dibawah berikut. 
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Gambar 2.1 Proses perubahan energi cahaya menjadi energi listrik[4] 

 

Dari gambar 2.1 diatas berikut maka dapat kita ketahui proses dari 

perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Bahan semikonduktor yang paling 

umum digunakan dalam photovoltaic adalah silikon, sebuah material yang umum 

ditemukan di pasir. Semua sel photovoltaic mempunyai paling tidak 2 buah 

lapisan semikonduktor, satu untuk yang bermuatan positif dan satu bermuatan 

negatif. Ketika sel photovoltaic terkena sinar matahari maka muatan elektron akan 

mengalir ke muatan yang berpotensial tinggi. Sambungan diantara dua lapisan 

meyebabkan listrik mengalir, membangkitkan arus DC. Semakin kuat cahaya 

yang diterima, semakin kuat pula aliran listrik yang didapatkan. 

Foton adalah sebuah energi alami dari alam. Berbeda dengan energi lain 

yang bisa ditangkap dengan menggunakan indra, energi foton justru masuk dalam 

energi yang kasat mata. Foton sendiri merupakan sebuah partikel kecil dalam 

kimia yang bisa membentuk dasar unit radiasi elektromagnetik. 

Radiasi ini biasanya berupa cahaya tampak, gelombang radio, sinar-x 

inframerah, ultraviolet hingga sinar gama. Foton ini adalah sebuah partikel yang 

tidak memiliki muatan listrik dan tidak pula memiliki masa. Akan tetapi, foton ini 

memiliki pergerakan dengan kecepatan cahaya. Hal inilah yang membuat foton 

tidak bisa ditangkap mata. 

 

http://benergi.com/manfaat-sumber-energi-cahaya-matahari-bagi-kehidupan
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Tenaga matahari dapat diubah menjadi tenaga listrik dengan dua cara : 

1. Photovoltaic (PV device) atau solar cell, yaitu mengubah cahaya matahari 

langsung menjadi listrik. Cara ini umumnya digunakan di daerah terpencil 

yang belum ada jaringan listrik konvensional. Penggunaan photovoltaic 

banyak digunakan untuk kalkulator, jam tangan, rambu-rambu lalu lintas, 

lampu penerangan taman dan sebagainya. 

2. Solar Power Plants, sistem ini tidak secara langsung menghasilkan listrik 

yaitu panas yang dihasilkan alat pengumpul panas matahari digunakan 

untuk memanaskan suatu cairan sehingga menghasilkan tenaga uap untuk 

tenaga generator. 

 

2.1.2 Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Sistem 

Kerja Solar Power Plants 

Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) merupakan pembangkit listrik 

yang mengubah energi surya menjadi energi listrik[17][18]. Pembangkit listrik tenaga 

surya bisa diperoleh melalui dua cara, secara langsung dan tidak langsung. 

Pembangkit listrik tenaga surya secara langsung dapat diperoleh dengan 

menggunakan photovoltaic dan pembangkit tenaga surya secara tidak langsung 

dengan cara memusatkan energi surya yang dipantulkan melalui cermin. Pada 

prinsipnya tenaga surya sebagai pembangkit listrik dengan 2 cara: 

1. Produksi uap dengan cermin yang digunakan untuk menggerakkan turbin  

2. Mengubah sinar matahari menjadi energi listrik menggunakan 

photovoltaic 

Sel surya atau photovoltaic adalah alat yang mengubah energi cahaya 

menjadi energi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Dibuat pertama kali pada 

tahun 1880 oleh Charles Fritts. 

Cara kerja atau konsep photovoltaic sendiri dengan cara mengubah secara 

langsung energi cahaya menjadi energi listrik menggunakan foto elektrik. 

Sedangkan konsep pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau 

cermin. Pemusatan surya dengan cara memantulkan sinar matahari ke satu titik 

dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan sinar matahari 
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tersebut yang digunakan untuk menggerakkan mesin kalor.Seperti yang dijelaskan 

bahwa teknologi photovoltaic merubah sinar matahari menjadi listrik. Energi 

photon yang besar dari sinar matahari melepaskan elektron menjadi bebas pada 

material semikonduktor sehingga membangkitkan energi listrik, Direct Current 

(DC).  

 

Gambar 2.2 Proses perpindahan p-n junction pada solar cell[17][18] 

Pembangkit listrik tenaga surya tipe photovoltaic adalah pembangkit listrik 

yang menggunakan perbedaan tegangan akibat efek fotoelektrik untuk 

menghasilkan listrik. Solar panel terdiri dari 3 lapisan, lapisan panel P atau proton 

yang bermuatan positif di bagian atas, lapisan pembatas di tengah, dan lapisan 

panel bertipe N atau elektron bermuatan negatif di bagian bawah. Efek 

fotoelektrik adalah dimana sinar matahari menyebabkan elektron di lapisan panel 

P terlepas, sehingga hal ini menyebabkan elektron di lapisan bertipe P terlepas, 

sehingga hal ini menyebabkan proton mengalir ke lapisan panel bertipe N di 

bagian bawah dan perpindahan arus proton ini adalah arus listrik. [17][18] 
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Gambar 2.3 Proses perpindahan atom photon tipe p dan elektron tipe n pada 

solar cell 

 Satu solar cell PV terlalu kecil untuk memproduksi dan membangkitkan 

listrik, daya yang dibangkitkan hanya 1 sampai  2 Watt saja. Untuk memperbesar 

kapasitas keluaran daya yang dihasilkan dari PV solar cell. Ketika satu solar cell 

saling dihubungkan maka disebut PV Modul. Tenaga surya yang diserap oleh 

bumi adalah sebanyak 120.000 TeraWatt.  

 Sel surya memiliki banyak aplikasi terutama cocok untuk digunakan bila 

tenaga listrik dari grid tidak tersedia seperti di wilayah terpencil, satelit pengorbit 

bumi, kalkulator genggam, pompa air, bahkan sekarang banyak peralatan rumah 

tangga ataupun kebutuhan sehari hari menggunakan tenaga surya. Sel surya dapat 

dipasang di atap gedung di mana mereka berhubungan dengan inverter ke grid 

listrik dalam sebuah net metering. 

 Banyak bahan semikonduktor yang dapat dipakasi untuk membuat sel 

surya diantaranya silicon, titanium oksida, germanium, dan lain-lain. 

 Hingga tahun 1980-an efisiensi dari hasil penelitian terhadap solar cell 

masih terbilang sangat rendah sehingga belum dapat digunakan sebagai sumber 

daya listrik. Tahun 1982, Hans tholstrup seorang Australia mengendarai mobil 

bertenaga surya pertama untuk jarak 4000 km dalam waktu 20 hari dengan 

kecepatan maksimum 72 km/jam. Tahun 1985 University of South Wales 

Australia memecahkan rekor efisiensi solar cell mencapai 20% dibawah kondisi 
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satu cahaya matahari. Tahun 2007 University of Delaware berhasil menemukan 

solar cell technology yang efisiensinya mencapai 42,8%. Hal ini merupakan rekor 

terbaru untuk “thin film photovoltaic solar cell.”. Perkembangan dalam riset solar 

cell telah mendorong komersialisasi dan produksi solar cell untuk penggunaannya 

sebagai sumber listrik. 

Saat ini tenaga surya sudah banyak digunakan dan diaplikasikan di 

perangkat perangkat elektronik. Seperti halnya pada kalkulator, lampu penerangan 

jalan, lampu lalu lintas, dan lain-lain dalam skala kecil. Photovoltaic juga 

digunakan untuk menyediakan listrik listrik di daerah yang sangat terpencil dan 

minim terhadap jaringan listrik. Maka para peneliti telah banyak mengembangkan 

sistem solar cell menggunakan photovoltaic untuk menekan angka kekurangan 

listrik di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh aliran listrik. 

Pembangkit tenaga surya menjadi salah satu energi alternatif untuk 

mengatasi masalah tersebut. Tidak hanya digunakan di daerah yang terpencil 

ataupun yang kekurangan listrik, tetapi pembangkit tenaga listrik juga menjadi 

alternatif untuk mengelola kebutuhan listrik di rumah rumah bahkan di instansi 

maupun pabrik dan gedung bertingkat. Hal tersebut dapat mengurangi beban 

maksismum elektrik. Baik dalam skala yang besar maupun dalam skala kecil kecil 

photovoltaic dapat mengantarkan tenaga ke jaringan listrik yang dinamakan 

sistem on grid atau dapat disimpan dalam sel nya dengan menggunakan sistem 

baterai yang dinamakan sistem off grid. 

Saat ini pengembangan pembangkit listrik tenaga surya masih 

digencarkan, terutama di negara negara besar seperti Amerika Serikat. Terdapat 

pembangkit listrik tenaga surya terletak di gurun Mojave dengan tipe pemusatan 

energi surya terbesar dengan daya mencapai 377 MegaWatt. Program energi 

terbarukan saat ini sedang dikembangkan oleh negara negara dan para peneliti 

dikarenakan tenaga nya yang bisa menjadi alternatif dan solusi krisis energi. 

  

2.1.3 Faktor yang mempengaruhi pengukuran Solar Cell 

Untuk mendapatkan output maksimal dari PLTS, ada beberapa faktor yang 

sangat mempengaruhi yaitu : 

2.1.3.1 Iradiasi Matahari 
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Iradiasi matahari yang diterima bumi terdistribusi pada beberapa range 

panjang gelombang, mulai dari 3 nm sampai dengan 4 mikron. Sebagian radiasi 

mengalami refleksi di atmosfer (diffuse radiation) dan sisanya dapat sampai ke 

permukaan bumi (direct radiation). Besaran-besaran penting untuk mengukurnya 

adalah : 

 Special irradiance Iλ – daya yang diterima oleh satu unit area dalam 

bentuk differensial panjang gelombang dλ, satuan : W/m2 um 

 Irradiance – integral dari spectrum irradiance untuk keseluruhan 

panjang gelombang, satuan : W/m2 

 Radiansi – integral waktu dari irradiance untuk jangka waktu tertentu. 

Oleh sebab itu, satuannya sama dengan satuan energi, yaitu J/m2 – hari, 

J/m2 – bulan atau J/m2 – tahun. 

Diantara ketiga besaran tersebut, yang akan digunakan dalam analisa 

adalah W/m2 karena satuan ini yang biasa dipakai dalam data sheet, sedangkan 

besaran radiansi biasanaya digunakan untuk menghitung estimasi daya keluaran 

pada instalasi sistem. Irradiance merupakan sumber energi bagi sel surya, 

sehingga keluarannya sangat bergantung oleh perubahan irradiance. Gambar 1.4 

memberikan contoh perubahan irradiance terhadap kurva daya modul surya. 

Dilihat dari gambar keluaran daya berbanding lurus dengan irradiance. Isc 

lebih terpengaruh oleh perubahan irradiance dari pada Voc. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan cahaya sebagai sebagai paket-paket foton. Pada saat irradiance tinggi, 

yaitu pada saat jumlah foton banyak, arus yang dihasilkan juga besar. Demikian 

pula sebaliknya; sehingga arus yang dihasilkan berbanding lurus terhadap jumlah 

foton. Berikut merupakan gambar karakteristik kurva i-v terhadap perubahan 

irradiance: 
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Gambar 2.4 Kurva I-V dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari  

Pengujian model surya pada data sheet umumnya dilakukan pada standard 

test condition (STC), yaitu Air Mass (AM) 1,5 ; irradiance 1000 W/m2 dan 

temperature 25oC. Dalam kondisi nyata, nilai irradiance tidak mencapai nilai 

tersebut, bergantung dari posisi lintang, posisi matahari dan kondisi cuaca. Nilai 

irradiance pada lokasi tertentu juga bervariasi dari bulan ke bulan. 

Radiasi matahari merupakan pancaran energi yang berasal dari proses 

thermonuklir yang terjadi di matahari, atau dapat dikatakan sumber utama untuk 

proses-proses fisika atmosfer yang menentukan keadaan cuaca dan iklim di 

atmosfer bumi. Radiasi surya memegang peranan penting dari berbagai sumber 

energi lain yang dimanfaatkan manusia. Cahaya bisa dikatakan sebagai suatu 

bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Untuk mendukung teknik 

pencahayaan buatan yang benar tentu saja perlu diketahui seberapa besar 

intensitas cahaya yang dibutuhkan pada suatu tempat. Maka, untuk mengetahui 

seberapa besar intensitas cahaya tersebut dibutuhkna suatu alat ukur cahaya yang 

dapat digunakan untuk mengukur besarnya cahaya dalam satuan lux. 

Untuk mengukur intensitas cahaya digunakan sebuah alat yang bernama 

lux meter. Lux meter adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur 

intensitas cahaya atau tingkat pencahayaan. Biasanya digunakan di dalam 

ruangan. Kebutuhan pencahayaan setiap ruangan terkadang berbeda. Semuanya 

tergantung dan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan. Untuk mengukur 
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tingakt pencahayaan dibutuhkan suatu alat yang bisa bekerja secara otomatis 

mampu mengukur intensitas cahaya dan menyesuaikannya dengan cahaya yang 

dibutuhkan. 

Pengukuran intensitas cahaya menggunakan lux meter yang menghasilakn 

nilai internsitas cahaya dengan satuan lux. Tidak ada konversi langsung antara lux 

dan W/m2 itu tergantung pada panjang gelombang atau warna cahaya. Sehingga 

untuk mendapatkan konversi antara lux dan W/m2 perlu dilakukan percobaan. 

Namun, ada perkiraan konversi 0,0079 W/m2 per lux (Hossain. 2011). Jadi dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1 lux = 0.0079 W/m2        (2.1)  

Penggunaan konversi antara lux dan W/m2 diatas juga telah digunakan 

oleh M. A. Hossain dan kawan-kawan pada penelitiannya yang berjudul 

“Performance Evaluation of 1.68 kWp DC operated Solar pump With Auto 

Tracker Using Microcontroller Based Data Acquisition System”, Steven Chua 

dengan judul “Light vs Distance” dan Anies Ma’rufatin pada penelitiannya yang 

berjudul “Respon Pertumbuhan Tanaman Kentang (Solanum tuberosum L.) 

Varietas Atlantis dan Super Jhon Dalam Sistem Aeroponik Terhadap periode 

Pencahayaan”. Mereka semua menggunakan konversi 0,0079 W/m2 per Lux 

2.1.3.2 Temperatur Modul Surya  

Intensitas cahaya bukanlah satu-satunya parameter eksternal yang 

memiliki pengaruh penting pada kurva I-V, ada juga pengaruh suhu. Suhu 

memiliki peranan penting untuk memprediksi karakteristik I-V. Komponen 

semikonduktor seperti diode sensitif terhadap perubahan suhu, begitu pula dengan 

sel surya. Secara umum, sebuah modul surya dapat beroperasi secara maksimum 

jika temperatur yang diterimanya tetap normal pada temperatur 25oC. Kecepatan 

tiupan angin disekitar lokasi sel surya akan sangat membantu terhadap 

pendinginan temperatur permukaan sel surya sehingga temperatur dapat terjaga 

dikisaran 25oC. Kenaikan temperatur lebih tinggi dari temperatur normal pada 

modul surya akan melemahkan tegangan (Voc) yang dihasilkan. Setiap kenaikan 

temperatur modul surya 1 oC (dari 25oC) akan mengakibatkan berkurang sekitar 

0,5% pada total tenaga (daya) yang dihasilkan. Untuk menghitung besarnya daya 
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yang berkurang pada saat temperatur di sekitar modul surya mengalami kenaikan 

oC dari temperatur standarnya, dipergunakan rumus sebagai berikut (Solarex, 

1998): 

Pengaruh suhu terhadap output sel surya dapat dilihat dalam rumus 

dibawah ini (Solarex, 1998) :  

P saat t naik oC = 0,5% / oC x PMPP x kenaikan temperatur (oC)      (2.2)  

Dimana :  

P saat t naik oC = Daya pada saat temperatur naik oC dari temperatur  

standarnya.  

PMPP = Daya keluaran maksimum modul surya.  

Daya keluaran modul surya pada saat temperaturnya naik menjadi toC dari 

temperatur standarnya diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :  

PMPP saat naik menjadi t oC = PMPP – P saat t naik oC                            (2.3) 

 Dimana :  

PMPP saat naik menjadi oC adalah daya keluaran modul surya pada saat 

temperatur disekitar modul surya naik menjadi toC dari temperatur 

standarnya. 

2.1.4 Komponen-Komponen pada Solar Cell 

Suatu rangkaian solar cell terdiri dari komponen-komponen penting yang 

dapat memaksimalkan kerja dari rangkaian solar cell tersebut, komponen-

komponen tersebut adalah : 

1. Panel surya  

2. Charge Controller  

3. Baterai  

1. Panel Surya (Photovoltaic) 

Photovoltaic merupakan komponen utama yang menghasilkan arus listrik 

yang kemudian akan disimpan pada beterai atau aki. Biasanya suatu solar cell 

atau photovoltaic dengan mempunyai daya yang berbeda-beda 5 Watt peak, 30 
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watt peak, 50 watt peak, dan 100 watt peak dan sebagainya dan terdiri dari 3 

macam berdasarkan pembuatannya : 

 Monokristal  

 Polikristal 

 Thin film 

Dari ketiga teknologi tersebut dapat kita bedakan dengan tingkat 

keefisiensiannya. Monokristal merupakan photovoltaic yang memiliki tingkat 

efisiensi tertinggi saat ini, namun dari segi ekonomi masih sangat mahal 

dibandingkan dengan polikristal. 

 

Gambar 2.5 Jenis-jenis panel surya berdasarkan pembuatannya 

Suatu panel surya tersusun dari sel sel surya yang kemudian membentuk 

modul-modul surya dan dari modul surya akan terbentuk dalam satu array. Dari 

setiap sel mempunyai tegangan dan daya masing masing sehingga bila kita 

rangkaikan atau kita susun maka akan terbentuk solar cell yang kita butuhkan. 

Berikut ini adalah sistem rangkaian pada solar cell : 

1. Rangkaian secara seri  

Hubungan seri suatu modul photovoltaic didapat apabila bagian depan 

(+) sel surya utama dihubungkan dengan bagian belakang (-) sel surya 

kedua atau sebaliknya. 

Dari keadaan seri ini didapatkan tegangan solar cell dijumlahkan 

apabila dihubungkan seri atau sama lain : 

Vtotal =  V1 +  V2 +  V3 + ⋯…+ Vn 
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Arus solar cell sama apabila dihubungkan seri satu sama lain : 

Itotal =  I1 = I2 = I3…… = 𝐼𝑛 

 

 

Gambar 2.6 Gambar struktur panel surya dirangkai secara seri 

 

2. Rangkaian secara paralel 

Rangkaian paralel modul photovoltaic didapat apabila terminal kutub 

postitif dan negatif sel surya dihubungkan sama dengan satu sel surya. 

Utotal =  U1 = U2 = U3…… = 𝑈𝑛 

Arus yang timbul dari hubungan ini langsung dijumlahkan.  

Itotal =  I1 +  I2 +  I3 + ⋯…+ In 

2. Charge Controller 

Solar charge controller adalah suatu alat kontrol yang berfungsi untuk 

mengatur tegangan dan arus yang dikeluarkan dari modul surya, melakukan 

pengisian baterai dari pengisian yang berlebihan, juga mengendalikan proses 

discharge. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan charge controller ini 

adalah besarnya tegangan dan daya yang dikeluarkan modul surya dan yang dapat 

diterima baterai. 
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Charge control atau charge regulator merupakan komponen paling 

penting pada rangkaian solar cell, dimana charge controller mempunyai fungsi 

utama yaitu menjaga ataua mengamankan komponen penting pada solar cell yaitu 

baterai. Umumnya solar cell yang memiliki tegangan 12 volt mempunyai 

tegangan output 16-21 volt, sehingga apabila tidak menggunakan charge control 

maka baterai akan rusak oleh over-charging dan ketidakstabilan tegangan yang 

dikeluarkan oleh solar cell dan baterai 12 volt di charge pada tegangan 14-14.7 

volt. 

Fungsi detail dari charge control adalah sebagai berikut : 

 Mengatur arus untuk pengisian ke baterai, menghindari overcharging, dan 

overvoltage  

 Mengatur arus yang diambil dari baterai agar baterai agar tidak full 

discharge dan overloading 

 Memonitor temperatur dan suhu baterai 

Hal yang perlu diperhatikan saat akan menggunakan charge control yakni : 

 Tegangan atau voltage 12 volt DC/ 24 volt DC 

 Kemampuan arus dari charge control misalnya 10 Ampere, 20 Ampere 

dan sebagainya. 

 Full charge dan low voltage cut 

Solar charge controller biasanya terdiri dari 1 input yang terhubung 

dengan output solar cell, 1 output yang terhubung dengan baterai atau aki dan 

output yang terhubung dengan beban (load) DC. Arus listrik DC baterai tidak 

mungkin masuk ke solar cell karena biasanya sudah terpasang “diode protection” 

yang berfungsi melewatkan arus solar cell ke baterai bukan sebaliknya. 

3. Baterai 

Baterai berfungsi untuk menyimpan sementara listrik yang dihasilkan 

modul surya, agar dapat digunakan pada saat energi matahari tidak ada (malam 

hari atau cuaca). Besarnya kemampuan menyimpan arus listrik diukur dalam 

satuan watt jam (watt hour / WH). Besarnya kemampuan menyimpan arus listrik 



18 
 

ditentukan dari berapa besar kebutuhan daya listrik dan kemampuan modul surya 

dalam mengisi baterai. 

Baterai merupakan peralatan dan komponen yang sangat penting bagi 

suatu pembangkit tenaga surya. Baterai menyimpan energi listrik yang 

diterimanya pada siang hari dan akan dikeluarkan pada malam hari untuk 

melayani beban (terutama untuk penerangan). Disamping itu baterai juga 

berfungsi untuk menyediakan daya kepada beban ketika tidak ada cahaya 

matahari dan harus pula meratakan perubahan-perubahan yang terjadi pada beban. 

Banyak tipe baterai yang beredar dipasaran dengan memliki kelebihan dan 

kekurangannya. Baterai biasanya diklarifikasikan terhadap dua tipe, yaitu : 

1. Baterai primer (primary batteries) 

Jenis ini disebut juga baterai sekali pakai (single use battery) yang berarti 

setelah habis arus listrik baterai tersebut harus dibuang semestinya. 

Berikut adalah macam-macam baterai primer: 

 Heavy duty, atau carbon zinc (Zn-MnO2) battery. Ini merupakan 

baterai primer yang paling murah yang banyak digunakan dalam 

rumah tangga seperti jam dinding dan remote control. 

 Alkaline, zinc-alkaline manganese dioxide battery. Baterai jenis ini 

memiliki power yang lebih dan umur simpan yang lebih lama dari 

baterai heavy duty 

 Lithium cell, baterai lithium memiliki kemampuan kinerja yang 

jauh lebih baik melampaui baterai elektrolit konvensional. Umur 

simpannya bisa lebih dari 10 tahun dan tetap bekerja dengan baik 

pada suhu yang sangat rendah. Baterai lithium umumnya sebesar 

uang koin saja, maksimal ukuran AA. Hal ini atas pertimbangan 

keselamatan dan keamanan saja jika digunakan masyarakat umum. 

Sebenarnya ada juga ukuran yang lebih besar namun penggunanya 

hanya terbatas pada kepentingan militer saja. 

 

2. Baterai sekunder (secondary batteries) 
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Jenis ini disebut juga baterai yang dapat di charge ulang 

(rechargeable batteries) jika telah habis listriknya. Sedangkan baterau 

sekunder terbagi menjadi 2 jenis yakni baterai basah dan kering. Baterai 

yang biasa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya adalah baterai 

sekunder (baterai basah / kering), yaitu baterai yang dapat diisi dan 

dikosongkan berulang-ulang. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dari peralatan baterai ini adalah : 

 Kapasitas satuan  

Kapasitas suatu baterai adalah ampere hour (Ah). Biasanya 

informasi ini terdapat pada label suatu baterai, misalnya suatu 

baterai dengan kapasitas 100 Ah akan penuh terisi dengan arus 1 

ampere selama 100 jam. 

 Penerimaan arus pengisian yang kecil 

Baterai harus dapat diisi dengan arus pengisian yang agak kecil 

(pada cuaca yang jelek sekalipun), sehingga tidak ada energi surya 

yang terbuang begitu saja. 

 Efisiensi Ah (ἠ Ah) 

Baterai menyimpan dengan jumlah ampere hour, dengan suatu 

efisiensi Ah dibawah 100% (biasanya 90%). 

 Efisiensi Wh 

Efisiensi Wh adalah suatu perbandingan energi yang ada dan yang 

dapat dikeluarkan. Efisensi Wh selalu lebih rendah dari efisiensi 

Ah dan biasanya kurang lebih 80%. 

2.2  Wind Turbine   

Telah lama orang-orang memanfaatkan energi angin, misalnya dalam 

pelayaran kapal, sebelum ditemukannya mesin pada kapal, mereka menggunakan 

angin sebagai sumber tenaga/mesin kapal untuk berlayar. Angin juga 

dimanfaatkan pada kincir angin untuk menggiling padi, memompa air untuk 

irigasi, ataupun di Belanda sebagai pencegah abrasi dari laut. Pada awal abad 20, 

listrik mulai digunakan dan kincir angin mulai menjadi turbin angin sebagai rotor 

yang dihubungkan pada sebuah generator listrik. 
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Poul la Cour, salah satu orang pertama yang menghubungkan kincir angin 

dengan generator, memberi materi kepada para teknisi listrik pertanian. Sebagai 

contoh La Cour memasang wind tunnel pertama di sekolahnya untuk meneliti 

aerodinamika rotor. Secara bertahap, meskipun mesin diesel dan uap memegang 

kendali produksi listrik dan hanya selama masa perang dunia ke-2, di saat 

persediaan bahan bakar menjadi langka, wind power justru berkembang. 

Meskipun, bahkan setelah Perang Dunia ke-2, perkembangan turbin angin 

yang lebih efisien masih dikejar pada beberapa negara seperti Jerman, Amerika, 

Perancis, Inggris, dan Denmark. Di Denmark, Johannes Juul, seorang yang 

bekerja di perusahaan SEAS dan pelajar dari la Cour. Pada pertengahan tahun 

1950an, Juul mengenalkan konsep Danish yang sudah ada sebelumnya dengan 

pembuatan turbin Gedser, yang memiliki 3 blade up wind, rotor dihubungkan 

pada sebuah generator AC asynchronous yang berputar pada kecepatan yang 

hampir konstan. Dengan adanya krisis oli pada tahun 1973, turbin angin tiba-tiba 

menjadi menarik kembali untuk beberapa negara yang ingin mengurangi sedikit 

dari impor minyaknya. Banyak negara mulai melakukan inisiasi program 

penelitian untuk mencari tahu kemungkinan-kemungkinan pemanfaatan energi 

angin. Prototype non komersial skala besar dibangun untuk mengevaluasi nilai 

ekonomis dari hasil produksi listrik oleh turbin angin dan untuk mengukur beban 

pada turbin angin besar. Sejak adanya krisis minyak, turbin angin komersial 

secara bertahap telah menjadi industri penting dengan omset tahunan pada tahun 

1990an sebesar lebih dari 1 milyar USD per tahunnya. Semenjak itu, peningkatan 

mendekati 20% tiap tahunnya. 

2.2.1  Energi Angin 

Turbin angin mengkonversi energi kinetik pada angin menjadi energi 

mekanik pada shaft/blade dan kemudian dikonversi menjadi energi listrik dalam 

generator[8]. Energi maksimum yang tersedia (Pmax) diperoleh secara teoritis 

dengan P = 1/2 mVo2 = 1/2 rho AVo3 dimana m adalah massa aliran, Vo adalah 

kecepatan angin, rho adalah densitas udara, dan A merupakan luas area sapuan 

blade. Persamaan daya ini menyatakan bahwa daya meningkat terhadap pangkat 

tiga dari kecepatan anginnya dan hanya bergerak linear terhadap densitas udara 

dan area penampang turbin. Pengukuran kecepatan angin selama beberapa periode 
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(misal data dalam 3 bulan) pada suatu site dilakukan di awal sebelum suatu 

proyek direncanakan.  

Pada prakteknya koefisien power (Cp) didefinisikan sebagai perbandingan 

daya aktual yang diperoleh terhadap daya teoritis. Secara teoritis nilai Cp yang 

diberikan dalam Betz' limit, yaitu CP max = 16/27 = 0.593. Pada prakteknya, 

turbin angin mampu bekerja mendekati nilai ini, dengan Cp mendekati 0.5. 

Banyak turbin angin yang telah dibangun di Denmark dan mereka menghasilkan 

mendekati 1000 kWh/𝑚2 per tahun.  

Para pelaut telah terlebih dahulu menggunakan gaya lift and drag sebagai 

sumber tenaga pendorong kapal mereka. Lift and drag merupakan komponen gaya 

tegak lurus dan paralel terhadap arah relatif angin. Secara teoritis mudah 

menunjukkan bahwa jauh lebih efisien untuk menggunakan gaya lift dibanding 

gaya drag saat mengekstrak daya dari angin. Setiap turbin angin memiliki 

sejumlah blade sebagai komponen rotasinya. Jika blade ini dihubungkan terhadap 

batang vertikal, maka disebut dengan vertical axis wind turbine (VAWT) dan bila 

batangnya dalam horizontal maka disebut dengan horizontal axis wind turbine 

(HAWT). Turbin angin komersial umumnya menggunakan tipe HAWT dan pada 

materi ini lebih fokus pada tipe turbin ini. Gambar 3.1, turbin tipe HAWT, 

digambarkan dalam diameter rotor, jumlah blade, ketinggian tiang, daya rata-rata 

dan strategi kontrol. 

 

Gambar 2.7 Horizontal-axis wind turbine (HAWT) 
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Ketinggian tiang menjadi satu parameter yang penting karena kecepatan 

angin meningkat seiring dengan bertambahnya ketinggian tiang di atas permukaan 

tanah dan diameter rotor karena besarnya luas area sapuan blade. Perbandingan 

antara diameter rotor dan ketinggian tiang turbin biasanya mendekati 1. Rated 

power adalah daya maksimum yang diijinkan pada generator yang terpasang dan 

system control harus memastikan agar daya ini tidak berlebih pada saat angin 

kencang. Turbin angin biasanya mempunyai blade sebanyak 2 - 3 buah. Turbin 

angin dengan 2 buah blade lebih murah tapi karena mampu berotasi lebih cepat 

maka sering mengganggu visual oleh mata kita, sedangkan turbin dengan 3 buah 

blade lebih tenang sehingga enak dipandang. Efisiensi aerodinamis lebih rendah 

pada turbin dengan 2 buah blade dibandingkan dengan 3 buah blade. Turbin angin 

dengan 2 buah blade sering, tapi tidak selalu, merupakan sebuah mesin down 

wind, dengan kata lain rotor merupakan down wind tiang. Lagi pula, penghubung 

pada shaft dibuat mudah bergerak/lentur, rotor dipasangkan pada shaft dengan 

engsel. Ini disebut dengan mekanis mejungkat-jungkit dan efeknya adalah tidak 

ada pembengkokkan yang ditransfer dari rotor ke shaft mekanikal. Proses 

pembuatannya juga lebih mudah disesuaikan dibandingkan dengan 3 buah blade 

dan beberapa komponen dapat dibuat lebih ringan dan lebih kecil sehingga dapat 

meminimalisir biaya produksi. Stabilitas dari rotor yang lebih fleksibel ini harus 

dapat dipastikan. Turbin angin down wind lebih berpolusi suara dibandingkan 

turbine upstream. 

Kecepatan rotasi rotor turbin angin mendekati 20 sampai 50 rpm dan 

kecepatan rotasi dari shaft generator mendekati 1000 hingga 3000 rpm. Oleh 

karena itu perlu disisipkan gearbox di antara shaft rotor kecepatan rendah dan 

tinggi. 

Layout ini merupakan pilihan satu-satunya, misalnya, beberapa turbin 

dilengkapi dengan generator multipole yang berputar begitu lambat sehingga 

gearbox tidak dibutuhkan. Idealnya, sebuah rotor turbin angin seharusnya selalu 

tegak lurus terhadap arah angin. Biasanya pada turbin angin dipasangkan wind 

vane untuk mengukur arah datangnya angin. Sinyal ini dipasangkan pada yaw 

motor yang kemudian mengarahkan nacelle menghadap angin. 
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Rotor merupakan komponen turbin angin yang mengalami perkembangan 

yang besar dalam beberapa tahun ini. Airfoil yang digunakan pada blade turbin 

angin modern pertama dikembangkan untuk pesawat terbang dan tidak 

dioptimasikan untuk angle of attack yang lebih besar yang biasa digunakan pada 

blade turbin angin. Meskipun airofoil lama, sebagai contoh NACA63-4XX, telah 

digunakan pada pengalaman yang diperoleh dari blade pertama, manufaktur blade 

telah mulai menggunakan airofoil khusus yang dioptimasikan untuk turbin angin. 

Material yang berbeda telah dipakai dalam pembuatan blade, yang harus cukup 

kuat dan kaku, yang memiliki batas titik jenuh yang tinggi, dan sebisa mungkin 

murah.Saatini, banyak blade yang dibuat dengan bahan fiber, dan material lainnya 

seperti kayu yang dilaminasi. 

2.2.2 Pengertian PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin) 

Turbin angin merupakan alat konversi energi angin menjadi energi mekanik. 

Energi angin sendiri merupakan hasil dari setengah kali massa jenis udara (ρ) 

dengan luas penampang cakupan dari turbin angin (A) dan pangkat tiga dari 

kecepatan anginnya (V3). Jadi, sedikit saja selisih kecepatan anginnya, maka 

perbedaan energi yang dihasilkannya dapat berkali lipat besarnya. Misalkan, bila 

jari-jari turbin yang digunakan sebesar 1m dan densitas udaranya 1.225 maka 

pada kecepatan angin 3m/s energinya 52 W dan pada kecepatan angin 6m/s 

energinya jauh lebih besar yaitu 415 W. Inilah yang dinamakan Energi Angin 

(Pwind). 

Setiap sistem pasti memiliki suatu tingkat efisiensi kerja karena hampir 

tidak ada sistem yang mampu bekerja sempurna, seperti halnya turbin angin ini. 

Oleh karena itu, untuk mendapatkan Energi Mekanik dari hasil turbin ini sudah 

ditentukan dari awal mula sistem (turbin angin) ini didesain. Energi mekanik dari 

turbin ini berupa kecepatan putaran bilah turbin (ω) dan torsinya T, (besar gaya 

yang diberikan pada suatu panjang lengan beban/blade). 
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Gambar 2.8 Skema aliran konversi energi angin menjadi energi mekanik 

2.2.3 Efisiensi pada PLTB 

Albert Betz (1926) berperan dalam menemukan kerugian yang terjadi pada 

proses konversi energi angin ini, sehingga namanya selalu digunakan dalam teori 

ini.Dalam rangka mengekstrak energi angin, kecepatannya dipelankan dari 

sebelumnya. Jika kita menghilangkan kecepatan anginnya, maka akan 

menyebabkan udara terhenti. Sehingga menyebabkan udara diam di sekitar bilah. 

Maka, udara yang melewati bilah harus dibiarkan sebagian lepas dengan 

kecepatan tertentu dan sebagian lagi digunakan sebagai energi kinetic.  

Menurut Betz, koefisien daya yang bisa diharapkan hanya sampai dengan 

59,3%, namun pada kenyataannya nilai ini akan berkurang terus yang diakibatkan 

oleh rugi-rugi dibawah ini. 

1. Drag/Gaya Dorong 

Bilah rotor mengubah energi angin menjadi tenaga di tangkai putarnya. 

Bilah yang berputar kencang akan mengalami gaya dorong “drag” aerodinamika. 

Gaya dorong ini mendorong blade ke belakang, membuang sebagian tenaga yang 

seharusnya dapat ditangkap dari angin, maka kita perlu membuat bilah setipis 

mungkin. Bahkan desain airfoil terbaik pun masih mengalami rugi-rugi sekitar 

10% akibat gaya ini, apalagi bilah buatan rumahan akan mengalami rugi-rugi 

lebih dari itu. 

2. Gesekan Mekanik 
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Gesekan akan terjadi pada lahar, brushes, dan segala sesuatu yang bergerak, 

seperti gerigi atau sistem puli. Ketika turbin angin berputar kencang pada saat 

badai, rugi-rugi akibat gesekan ini kecil, namun saat turbin berputar pelan rugi-

ruginya malah membesar, terutama pada turbin angin skala kecil yang rata-rata 

memiliki putaran rotor pelan. 

Jika turbin yang dibuat atau miliki hanya turbin dengan skala kecil, maka 

usahakan turbin angin memiliki efisiensi yang tinggi pada kecepatan angin rendah 

dan tangkai putar pada rotor blade harus sama dengan rotor generator, tanpa 

dipasangkan sistem gerigi. Beberapa penggunaan gerigi atau sabuk putar pada 

turbin angin biasanya dimanfaatkan untuk pemanas cadangan, sistem ini berfungsi 

dengan baik pada kondisi angin sepoi. 

3. Rugi-Rugi Tembaga (Copper Loss) 

Tahapan rugi-rugi selanjutnya adalah ketika membuat listrik. Rugi-rugi ini 

terjadi di kumparan dalam generator. Arus yang mengalir dalam kumparan ini 

mengalami gesekan dengan material tembaga sehingga menghasilkan panas di 

kumparan. 

“Gesekan” ini sebanding dengan hambatan pada kumparan tembaga yang 

mengalirkan arus. Salah satu cara mengurangi hambatan dengan menggunakan 

kabel tembaga yang lebih tebal. Namun, hal ini dapat membuat generator 

bertambah berat dan mahal, maka pikirkanlah dahulu apakah hal ini patut 

dilakukan. 

Hambatan pada kumparan ini akan bertambah seiring dengan meningkatnya 

suhu. Rugi-rugi tembaga ini akan memanaskan kumparan sehingga suhu 

meningkat, yang kemudian meningkatkan hambatannya dan rugi-rugi kian 

bertambah. Perputaran kejadian ini pada kasus terburuknya dapat menyebabkan 

generator panas dan menurunkan efisensinya. Maka, ada baiknya jika mencari 

sistem pendingin generator ketika mendesain. 

4. Rugi-Rugi Rectifier 

Sering kali generator turbin angin skala kecil didesain dengan menggunakan 

permanen magnet yang menghasilkan arus listrik dua arah (bolak balik) atau arus 
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AC. Daya yang dihasilkan akan disimpan ke baterai yang menggunakan arus 

searah atau arus DC. Maka, perlu adanya rangkaian pengkonversi dari arus AC ke 

arus DC yang dinamakan rectifier. 

Rectifier modern sangat simple, murah, dan menggunakan diode silicon 

yang kehandalannya terjamin. Rectifier ini bekerja dengan baik, namun apapun di 

alam semesta ini selalu ada persentasenya. Setiap dioda yang digunakan dalam 

rangkaian rectifier memerlukan 0,7Volt, sehingga jika menggunakan dua buah 

dioda akan mengalami penurunan tegangan hingga 1,4Volt. Untuk mengatasi hal 

ini, misalkan saat mengisi baterai dengan tegangan 12V, tegangan keluaran dari 

turbin angin haruslah 13,4V. Penurunan tegangan akibat dioda ini yang 

menyebabkan rugi-rugi rectifier. 

 

Gambar 2.9 Diagram penambahan rugi-rugi pada turbin angin 

2.2.4 Tipe Turbin Angin 

Dalam hal bentuk, turbin angin memiliki desain atau tipe-tipe yang beragam 

berdasarkan dari tingkat efisiensinya. Adapun tipe-tipe turbin angin yang ada di 

dunia saat ini antara lain: 

1. Tipe 2 BladePropeller 

2. Tipe 3 BladePropeller 

3. Tipe Multi Blade 

4. Tipe Holland (Belanda) 

5. Tipe Darius 

6. Tipe Savonius 

7. Tipe Linear 
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Gambar 2.10 Efisiensi turbin angin berdasarkan tipenya 

Semakin tinggi efisiensi suatu turbin, semakin maksimal pula turbin 

tersebut mengkonversi energi yang didapatnya. Tipe turbin yang memiliki tingkat 

efisiensi paling tinggi adalah tipe 3 bladepropeller (Cp mendekati 45%) dan tipe 

savonius dan holland efisiensinya yang terendah. Tipe 2 dan 3 bladepropeller saat 

ini banyak dijumpai pada produk-produk komersil. 

Selain itu, pemanfaatan turbin angin juga terbagi berdasarkan skala dan 

kapasitas yang dihasilkannya, yaitu skala mikro, kecil, menengah, dan besar. 

Semakin besar ukuran turbin angin ittu maka kapasitasnya yang dihasilkan juga 

akan semakin besar.Seiring berjalannya waktu pengembangan turbin angin ini 

terus dilakukan guna mendapatkan daya yang besar dan juga efisiensi yang tinggi.  
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Gambar 2.11 Tipe turbin angin berdasarkan ketinggian dan kapasitasnya 

2.3 Komponen-Komponen Pada Turbin Angin 

2.3.1 Komponen Utama 

1. Generator 

  Generator merupakan salah satu mesin listrik yang mengkonversi 

energi mekanik/putar menjadi energi elektrik. Dalam prinsip kerjanya, 

generator mengubah torsi (T) dan kecepatan putar (ω) menjadi nilai 

tegangan (V) dan arus (I). Hasil keluaran pada generator turbin angin ini 

adalah listrik AC 3 fasa, yang kemudian nanti akan di transmisikan ke 

controller. 

 

Gambar 2.12 Proses konversi generator 

Pada turbin angin, perancangan generator harus disesuaikan 

dengan karakteristik titik putaran blade sehingga proses konversi energi 

mekanik menjadi energi listriknya memiliki efisiensi yang tinggi. 

2. Blade/Bilah 

Blade menjadi salah satu bagian penting pada sistem turbin angin 

dimana blademerupakan komponen yang berhadapan langsung dengan 

angin yang nantinya hasil putaran dari blade ini akan memutar rotor 

generator. Secara umum blade terdiri dari 2 tipe yaitu Horizontal Axis 

Wind Turbine (HAWT) dan Vertical Axis Wind Turbine(VAWT). Kedua 

tipe ini dapat disesuaikan dengan orang yang ingin 

mengimplementasikannya dan kemampuannya dalam membangun turbin 

angin. 

Blade terdiri dari beberapa bagian yaitu: 
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 Radius (jari-jari blade) 

 Chord (lebar blade) 

 Leading edge 

 Trailing edge 

 Chord line (garis yang menghubungkan leading dan trailing edge) 

 Setting of angle (pitch, sudut antara chordline dan bidang rotasi dari 

rotor) 

 Angle of Attack (sudut antara chord line dengan arah gerak udara 

relatif) 

 

Gambar 2.13 Bagian-bagian pada Blade 

2.3.2 Komponen Pendukung 

1. Controller 

Controller mempunyai peran sebagai pengatur sistem tegangan 

masukan yang bersifat fluktuatif dari generator untuk distabilkan menuju 

ke baterai. Selain itu pada controller juga terdapat rangkaian rectifier yang 

berfungsi sebagai penyearah listrik dari AC menjadi DC. 
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Gambar 2.14 Controller MPPT 

Maximum power point tracker (MPPT) adalah suatu rangkaian DC 

yang mengoptimalisasi keluaran daya dari generator sebelum dialirkan 

untuk disimpan pada baterai. Regulator tegangan berfungsi untuk 

melindungi komponen-komponen yang ada di dalam controller dari aliran 

arus tinggi. Controller juga dapat menghentikan pengecasan saat baterai 

penuh secara otomatis. 

Pada controller, rectifier berperan dalam mengubah tegangan AC 

menjadi DC sehingga sesuai dengan penyimpanan listrik, yaitu baterai 

DC. Hasil dari rectifier ini kemudian diolah oleh sistem MPPT dengan 

bantuan transformer dan mosfet yang mengkonversi DC power untuk 

dipecah-pecahkan menjadi tegangan DC yang lebih kecil dan arus yang 

disesuaikan sehingga cocok dengan kapasitas baterai. 
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Gambar 2.15 Diagram alir rectifier 

2. Gear Box 

Gear box adalah rangkaian roda gigi yang terdiri dari beberapa 

gabungan roda gigi yang berfungsi untuk memindahkan tenaga dari satu as 

ke as yang lain. Pada turbin angin gear box digunakan untuk menambah 

kecepatan putar pada generator yang didapat dari putran pada bilah. Roda 

gigi planet adalah suatu rangkaian roda gigi dimana sumbu dari satu roda 

gigi atau lebih bergerak relatif terhadap kerangkanya yang diam. Roda gigi 

yang terletak di pusat disebut matahari (sun), dan roda-roda gigi yang 

sumbunya bergerak disebut planet (planet). 

Untuk mendapatkan velocity ratio (VR) atau perbandingan 

kecepatannya maka dapat diperoleh dari persamaan berikut: 

𝑉𝑅 =
ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑎𝑙𝑖 𝑔𝑖𝑔𝑖 − 𝑔𝑖𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑔𝑖𝑔𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑘𝑘𝑎𝑛

ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑎𝑙𝑖 𝑔𝑖𝑔𝑖 − 𝑔𝑖𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑔𝑖𝑔𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑒𝑟𝑎𝑘𝑘𝑎𝑛
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Gambar 2.16 Gearbox 

3. Baterai 

Baterai berfungsi sebagai media penyimpanan listrik. Pada baterai 

terjadi reaksi elektrokimia charging dan discharging. Proses charging ini 

bekerja saat baterai berfungsi sebagai beban dan sumber energinya dari 

generator. Sementara itu proses discharging adalah ketika baterai menjadi 

sumber energi untuk pengisian lainnya. 

 

Gambar 2.17 Proses charging dan discharging pada baterai 
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Gambar 2.18 Baterai kapasitas 12V / 100Ah 

4. Inverter 

Inverter berfungsi sebagai alat konversi listrik DC dari baterai 

menjadi listrik AC (220 V) sehingga dapat digunakan pada peralatan 

listrik atau beban rumah tangga berjenis AC. Inverter memiliki kapasitas 

daya sesuai dengan spesifikasi dari inverter itu sendiri. 

 

Gambar 2.19 Inverter kapasitas 1200 W 

2.4 Maximum Power Point Tracking (MPPT) 

MPPT adalah suatu metode untuk mencari Maximum Power Point (MPP) 

atau titik maksimum daya dari kurva karakteristik daya dan tegangan input (P-V) 

pada aplikasi panel surya dan energi angin. Sehingga sistem yang ada dapat 

bekerja secara maksimal dan konstan. Ada beberapa Algoritma yang dipakai dan 
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dikembangkan pada teknik MPPT. Diperlukan algoritma yang efisien, terpercaya, 

simpel dan akurat. 

Algoritma MPPT yang terkenal dan yang sering digunakan adalah metode 

hill climbing, metode perturb and observe (P&O), dan incremental conductance 

(InC). Ada juga beberapa algoritma simple seperti short circuit current dan open 

circuit voltage. Ada juga yang menggunakan intellegent algorithms seperti fuzzy 

logic technique.  Dari semua algoritma MPPT , metode P&O dan InC yang paling 

banyak digunakan karena bentuk implementasinya yang mudah.  

 
Gambar 2.20 Kurva karakteristik V-I dan Pmpp pada photovoltaic cell[7]   

Dari gambar 5.1 diatas bisa kita lihat karakter nonlinier dari photovoltaic 

cell. Karakteristik gambar diatas merupakan perbandingan dari perubahan P-I. 

Berdasarkan kondisi cuaca yang terus berubah, untuk memaksimalkan titik daya 

yang dihasilkan dari photovoltaic cell maka diperlukan power converter yang 

terkontrol oleh program dengan algoritma yang spesifik untuk mengontrol MPP.    

Sedangkan koefisien daya dari wind energy converter diberikan pada rasio 

dari hasil keluaran daya dari turbin angin. Koefisien daya yang berbeda-beda dan 

beragam dari efisiensi mesin, termasuk juga losses yang dihasilkan dari transmisi 

daya mesin menjadi energi listrik. Nilai ideal dari koefisien daya adalah 0.59 (Betz 

limit) dijadikan patokan sebagai nilai koefisien daya. Tip Speed Ratio (TSR) 

sangatlah penting pada karakteristik konversi energi angin atau wind energy. 
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Seperti yang diketahui bahwa karakteristik daya keluaran photovoltaic dan 

wind turbine sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. 

Photovoltaic sendiri dipengaruhi oleh radiasi sinar matahari dan temperatur 

permukaannya. Sehingga dalam arti lain juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan 

kondisi waktu harian matahari. Dari persoalan tersebut maka akan muncul 

beberapa kurva karakteristik sesuai dengan parameter tersebut yang sudah 

dijelaskan diatas.  

Seperti halnya juga pada wind turbine yang dipengaruhi oleh kecepatan 

putaran rotor pada generator angin. Beberapa faktor kecepatan putaran rotor 

terbagi menjadi 5 area.  

1. Ketika kecepatan cut-in, dimana turbin memulai memproduksi / 

menghasilkan daya. Kecepatan ini sangatlah tidak efisien untuk 

menyalakan turbin. 

2. Wilayah maksimal Cp konstan merupakan waktu ketika kecepatan rotor 

beragam dimana kecepatan putaran rotor yang berbeda-beda pada TSR 

yang konstan untuk mencapai nilai Cp yang maksimal. 

3. Ketika angin besar, kecepatan putaran rotor yang terbatas diatas batas 

konstan dari sebuah sistem desain komponen. Pada area kecepatan yang 

tetap, nilai Cp dibawah dari nilai maximum Cp. 

4. Ketika kecepatan angin yang besar , pada saat badai, dimana mesin 

beroperasi untuk mengontrol daya keluaran yang konstan melindungi 

generator dari beban berlebih. Kondisi ini dapat tercapai ketika 

mengurangi kecepatan pada rotor. Untuk mengurangi kecepatan putaran 

pada motor maka dapat digunakan brake atau rem pada rotor. 

5. Ketika kecepatan cut-out, dimana rotor tidak difungsikan untuk 

melindungi blades, electrical generator, dan komponen lain dari sistem 

diluar kecepatan angin yang tidak jelas. 

Maka dari persoalan diatas muncullah kurva karakteristik dari wind 

turbine [6][9]dilihat dari beberapa parameter angin yang ada. 
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Gambar 2.21 Kurva karakteristik perbandingan power (W) dan rotating 

speed (rpm) pada wind turbine generator 

 

Gambar 3.3 Kurva titik daya maksimum (Mpp) pada wind turbine  

Maka dari persoalan yang ada diperlukanlah sebuah algoritma untuk 

mencari titik daya maksimum MPP dan algoritma ini akan menjaga pada titik 

kerja tersebut agar kinerja dari kedua sistem PV maupun wind turbine dapat 

mencapai titik maksimal daya. Sehingga operasi daya yang dihasilkan menjadi 

efisien dan efektif.  




