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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Solar Cell  

  Sel surya didefinisikan sebagai teknologi yang menghasilkan listrik Direct 

Current (DC) dari suatu bahan semikonduktor ketika dipaparkan oleh cahaya. 

Selama bahan semikonduktor  tersebut  dipaparkan  oleh  cahaya  maka  sel surya  

akan selalu menghasilkan energi listrik dan ketika tidak dipaparkan oleh cahaya, 

sel surya berhenti menghasilkan energi listrik [1] 

Prinsip kerja sel surya, sel surya terbuat dari bahan semikonduktor memiliki 

elektron yang terikat dengan lemah pada suatu pita energi yang disebut pita 

valensi. Ketika energi yang lebih besar dari batas threshold, band gap energy 

(BGE) diberikan kepada elektron di pita valensi tersebut, maka ikatan elektron 

tersebut akan putus. Kemudian elektron tersebut bergerak bebas pada suatu pita 

energi baru yang disebut pita konduksi. Elektron bebas pada pita konduksi dapat 

menghasilkan listrik. Energi yang dibutuhkan untuk membebaskan elektron ini 

dapat berasal dari foton, yang merupakan partikel dari cahaya. 

  Gambar 2.1 menunjukkan proses yang terjadi pada sel surya ketika 

dipaparkan cahaya. Foton-foton  yang merupakan partikel cahaya menabrak 

elektron. Ketika energi foton  tersebut cukup maka elektron akan didorong keluar 

dari pita valensi melewati pita pemisah band gap menuju pita konduksi. 

Kemudian suatu cell ective contact  mengumpulkan elektron-elektron pada pita 

konduksi dan menggerakkan elektron-elektron tersebut. Elektron yang bergerak 

inilah yang disebut sebagai arus listrik. Energi dari arus listrik digunakan untuk 

mengerjakan berbagai hal sebelum kembali menuju pita valensi melalui cell ective 

contact yang kedua. Sel surya sering dianggap sebagai suatu positive negative 

(pn) junction karena adanya “doping”. Doping ini menyebabkan salah satu cell 

ective contact menjadi sisi banyak muatan positif (p) dan sisi yang lain menjadi 

banyak muatan negatif (n). 
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 Gambar 2.1 Skema efek photovoltaic [3] 

 Pemodelan dan  pemahaman  prinsip  kerja sel surya  menjadi  lebih  

sederhana dengan menggunakan konsep pn junction. Persamaan karakteristik sel 

surya persamaan eksponensial untuk memodelkan sel photovoltaic diturunkan dari 

hukum fisika untuk pn junction dan secara umum diterima sebagai representasi 

karakteristik sel ditunjukkan oleh persamaan (1.1). 

                 (1.1) 

 

Dimana 

Iph adalah arus hubung singkat. 

Is adalah arus reverse saturation dari dioda (A). 

Q adalah muatan elektron (1,602×10
-19 

C). 

V adalah tegangan dioda (V). 

K adalah konstanta boltzman (1,381×10
-23 

J/K). 

T adalah suhu junction dalam kelvin (K). 

N  faktor idealitas dari dioda. 

Rs adalah tahanan seri dari dioda. 
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Rsh adalah tahanan shunt dari diode. 

Dari persamaan,dapat digambarkan rangkaian pengganti dari sel photovoltaic, 

yaitu seperti ditunjukkan oleh gambar 2. 

 

               ,Gambar 2.2 Rangkaian pengganti sel surya [3] 

  Keluaran dari sel photovoltaic sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, 

yaitu radiasi matahari dan suhu sel. Dari persamaan (1.1), arus yang dibangkitkan 

oleh foton, Iph berhubungan dengan radiasi matahari λ, sebagai berikut. 

                   (1.2) 

 Ki adalah koefisien suhu arus hubung singkat, Isc adalah arus hubung 

singkat pada suhu C, T adalah suhu sel dan λ adalah radiasi matahari dalam 

kW/m
2
. Berdasarkan persamaan (1.2) dapat dilihat pada saat suhu konstan, arus 

yang dibangkitkan oleh foton secara langsung proporsional terhadap radiasi 

matahari. Pengaruh perubahan radiasi matahari pada kurva karakteristik V-I . 

Isc adalah arus pada saat terjadi hubung singkat dan biasanya nilai tegangannya 

nol, yang dimaksud Isc adalah pada saat nilai tegangannya nol. Voc merupakan 

tegangan pada saat rangkaian terbuka, sehingga tidak ada arus yang mengalir, 

yang dimaksud Voc adalah pada saat nilai arus nol. Radiasi matahari satu sun 

artinya sebesar 1000 W/m
2
, 0,75 sun sebesar 750 W/m

2
, 0,5 sun sebesar 500 

W/m
2
 dan seterusnya. Jika radiasi matahari yang jatuh ke sel photovoltaic 

berkurang Isc dan Voc  juga berkurang, tetapi perubahan Voc tidak terlalu signifikan 

seperti pada Isc. 
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Gambar 2.3 Karakteristik sel photovoltaic terhadap perbedaan iradiasi [2] 

 

Gambar 2.4 Karakteristik photovoltaic terhadap perbedaan suhu [2] 

 Suhu sel dapat mempengaruhi arus hubung singkat Isc, seperti 

diberikan oleh persamaan (1.2) dan mengubah arus saturasi dioda dalam sel 

photovoltaic seperti diberikan oleh persamaan (1.3). 

                      (1.3) 
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 Tnom = 273 K, Is adalah arus reverse saturation, Eg adalah band gap 

energy dari semikonduktor dan Vt adalah tegangan thermal pada suhu ruangan. 

Arus reverse saturation dapat diperoleh melalui persamaan berikut. 

           (1.4) 

 

Voc adalah tegangan rangkaian terbuka. Berdasarkan persamaan (1.3), 

sangat jelas arus saturasi dari dioda sel photovoltaic bergantung pada suhu, arus 

saturasi meningkat seiring peningkatan suhu sel. Gambar 4 menunjukkan 

pengaruh suhu sel terhadap kurva karakteristik V-I, peningkatan arus saturasi akan 

memperkecil tegangan rangkaian terbuka Voc. 

 

2.1.1 Faktor yang mempengaruhi pengukuran Solar Cell 

Untuk mendapatkan output maksimal dari PLTS, ada beberapa faktor yang 

sangat mempengaruhi yaitu : 

2.1.1.1 Iradiasi Matahari 

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. 
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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: 

 

Gambar 2.5 Kurva I-V dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari [10] 

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. 
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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 

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 [10]. Jadi dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1 lux = 0.0079 W/m2        (1.5)  

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.) 
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Varietas Atlantis dan Super Jhon Dalam Sistem Aeroponik Terhadap periode 

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

2.1.1.2 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 

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)       (1.6)  

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                   (1.7) 

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

temperatur disekitar modul surya naik menjadi toC dari temperatur 

standarnya. 

2.2 Modul Sel Surya 

 Sebuah sel photovoltaic adalah unit dasar yang mampu menghasilkan 

tegangan antara 0,5 sampai 0,8 volt bergantung pada teknologi yang digunakan. 

Tegangan yang kecil tersebut tidak cukup untuk digunakan secara komersial, oleh 

karena itu sel photovoltaic diintegrasikan dan dihubungkan dalam suatu modul 

untuk menghasilkan tegangan yang paling tidak dapat digunakan untuk mengisi 

baterei 12 volt. Modul sel surya adalah kongregasi dari sel photovoltaic secara seri 

agar dapat menghasilkan tegangan yang cocok untuk mengisi battery 12 volt. 

Sebuah sel photovoltaic menghasilkan tegangan antara 0,5 - 0,6 volt dan memiliki 

hubungan tegangan-arus yang nonlinear seperti pada persamaan (1.1). Untuk 

modul photovoltaic persamaannya diperoleh melalui modifikasi dari persamaan 

(1.1) dengan mengabaikan Rs & Rsh. Persamaan modul photovoltaic diberikan 

oleh persamaan (1.5). 

 

                      (1.8) 

Dimana np dan ns adalah jumlah sel yang disusun pararel dan seri. 

 

2.3 Maximum Power PointTracking (MPPT) 

 Tegangan dan arus keluaran sel surya  memiliki karakteristik  nonlinear. Hal 

tersebut juga dapat dilihat pada plot kurva P-V hasil simulasi karakteristik sel 

surya. Parameter kualitas keluaran sel surya dapat dilihat melalui parameter fill 

factor yang diberikan oleh persamaan (1.6). 

           (1.9) 
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 Dimana  VMP dan  IMP merupakan titik kerja  maksimum MPP dari 

tegangan dan arus sel surya. Titik kerja maksimum sel surya berubah seiring 

perubahan radiasi matahari dan suhu sel. 

Sel surya tidak akan secara otomatis bekerja pada titik kerja maksimumnya, 

melainkan harus dikendalikan. MPPT adalah metode yang digunakan untuk 

mencari titik kerja maksimum sel surya dan mempertahankan sel surya bekerja di 

titik tersebut. 

 Banyak jurnal yang membahas metode-metode MPPT. Terdapat 19 metode 

MPPT yang memiliki perbedaan mendasar. Setiap metode memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda. Beberapa metode yang robust seperti Incremental 

Conductance dan   Perturb   &   Observe   (P&O)   memiliki   kelemahan   pada 

waktu penjajakan dan osilasi pada  MPP. Metode yang telah disempurnakan oleh  

fuzzy logic mampu menunjukkan kualitas yang lebih baik. 

 

2.3.1 Algoritma MPPT 

2.3.1.1 Incremental Conductance (IC) 

   Metode Incremental Conductance (IC) bekerja berdasarkan gradien kurva 

P-V atau  kurva  P-I  karakteristik sel surya. Titik kerja maksimum sel surya 

terletak pada nilai tegangan yang berbeda untuk setiap kondisi lingkungan yang 

berbeda, disebut VMPP. MPPT memberikan Vref agar titik kerja sel surya 

terdapat di nilai VMPP tersebut. Flowchart dari algoritma IC ditunjukkan oleh 

Gambar 5, karakteristik P-V sel surya merupakan fungsi daya terhadap tegangan, 

mencapai titik maksimum ketika gradiennya bernilai nol. 
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    [3]    (1.10) 

Perubahan Vref  yang diberikan IC tetap untuk setiap iterasi. Besar perubahan 

Vref tersebut  dipertimbangkan  dari  waktu  penjajakan  menuju  nilai  maksimum  

dan osilasi pada nilai maksimum. Kedua parameter tersebut memiliki hubungan 

terbalik, sehingga sel terdapat kompensasi untuk setiap parameter yang ingin 

diperbaiki.  Perubahan Vref yang  besar  akan  mempercepat  waktu penjajakan, 

namun sulit mencapai VMPP dan menyebabkan osilasi di sekitar MPP. Oleh 

karena itu,  modifikasi  dari  algoritma  IC yang  telah  berkembang  adalah 

dengan  membuat  besar perubahan Vref bervariasi. 

Start

∆I = I(t)-I(t-∆t)

∆V = V(t)-V(t-∆t)

∆V=0

∆I/∆V=-I/V  

∆I/∆V>-I/V  

∆I=0

∆I >0

Increment

Duty

Decremenet 

Duty

Increment

Duty

Decrement

Duty

Input 

V(t),I(t)

Ya

I(t-∆t)=I(t)

V(t-∆t)=V(t)

Return

Ya

tidak

tidak
tidak

tidak

Ya

Ya

tidak

Ya

 

                       Gambar 2.6 Flowchart incremental conductance [5]  
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2.3.1.2 Perturb & Observe (P&O) 

Metode Perurbation & Observe (P&O) terdiri dari dua tahap, perturb yaitu 

mengubah Vref dan observe yaitu menghitung perubahan daya akibat aksi 

perturb sebelumnya. Jika perubahan daya positif maka perturb selanjutnya akan 

tetap pada arah yang sama, sedangkan jika perubahan daya negatif maka perturb 

akan dibalik . Tabel 1.1 menjelaskan algoritma perturb dan observe. 

Tabel 2.1 Algoritma P&O [4] 

Perturb Perubahan Daya Perturb selanjutnya 

Positif Positif Positif 

Positif Negatif Negatif 

Negatif Positif Negatif 

Negatif Negatif Positif 

Seperti halnya IC, besar perturb yang diberikan tetap. Untuk itu, masalah 

waktu penjajakan dan osilasi MPP diselesaikan dengan menggunakan besar 

perturb yang bervariasi. Berikut adalah  flowchart dari P&O : 

start

V(k),I(k)

∆P= P(k) - P(k-1)

∆V= V(k) - V(k-1)

∆P>0

∆V>0 ∆V>0

Increase

V

Decrease

V

Decrease 

V

Increase  

V

No Yes

No
YesNo Yes

return

       

Gambar 2.7 Flowchart algoritma Perturb & Observe (P&O) [5] 
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2.3.1.3 Fuzzy Logic Control (FLC) 

Fuzzy Logic Controller (FLC) sebagai alternatif sistem kendali modern yang 

mudah karena tidak perlu dicari model matematis dari suatu sistem, tetapi tetap 

efektif karena memiliki respon sistem yang stabil. Logika fuzzy berfungsi untuk 

mewakili sesuatu yang tidak pasti dan tidak tepat dari sistem, sedangkan kontrol 

fuzzy memungkinkan untuk mengambil keputusan walaupun input atau output dari 

sistem tidak pasti dan tidak dapat diperkirakan. 

Beberapa alasan penggunaan logika fuzzy antara lain : 

a. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. 

b. Logika fuzzy sangat fleksibel. 

c. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. 

d. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi tidak linear yang kompleks. 

e. Logika fuzzy dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara 

konvensional. 

Fuzzy logic controll adalah evaluasi seperangkat aturan linguistic sederhana 

untuk menentukan aksi controll. Untuk mengembangkan aturan logika fuzzy, 

diperlukan pemahaman yang baik pada pengendalian proses dan keluaran. Logika 

fuzzy tidak memerlukan pemodelan matematis yang rumit, yang diperlukan hanya 

pemetaan dari masukan dan keluaran. 

 


