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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM SEL SURYA DAN SISTEM MPPT 
 

3.1 Perancangan Sistem Sel surya  

  Dalam Permodelan sel surya ini telah dianalisa semua parameter-

parameter yang mempengaruhi dalam operasi / kerja panel. Sel surya dapat 

dimodelkan secara matematis dengan melihat rangkaian pengganti pada gambar 

dibawah ini. 

 
           Gambar 3.1 Rangkaian ekuivalen sel surya [3] 

 

Tabel 3.1 Data karakteristik solar sel tipe KC200GT [9] 
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  Dari refrensi dari parameter pemodelan matematika yang ada maka dapat 

dilakukan pemodelan solar sel yang diinginkan secara step by step. Dan untuk 

membentuk permodelan PV array  dilakukan dengan cara menjabarkan rumus 

yang telah di jelaskan sebelumnya. Dimulai dari memodelkan Iph seperti pada 

rumus matematikanya seperti contoh dibawah ini. 

 

Iph = (Isc +  K1 (Tk – Tref)) 𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓
       (3.1) 

Is =  Irs[
𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓
] exp [𝑞 𝐸𝑔

𝐴 𝑘
(

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
−

1

𝑇
)]       (3.2) 

Irs = 𝐼𝑠𝑐

[𝑒𝑥𝑝(
𝑞 𝑉𝑜𝑐

𝑁𝑠𝐾𝐴𝑇
)−1]

        (3.3) 

Ipv = Np Iph  - Np Io [𝑒𝑥𝑝 (
𝑞 𝑉𝑜𝑐

𝑁𝑠𝐾𝐴𝑇
) − 1]      (3.4) 

 

Pemodelan modul sel surya dilakukan dengan menggunakan software  

Matlab R2010a. Data parameter didapatkan dari jurnal dan refrensi yang sudah 

ada, dengan menggunakan  matlab perubahan arus maksimal dan daya maksimal 

dari modul sel surya dapat diketahui. Dalam hal ini untuk memulai perancangan 

sistem PV array pada  matlab, maka perancangan akan dilakukaan dengan cara 

membuat subsystem pada matlab agar perancangan dapat terlihat dengan rapi. 

Perancangan PV array pada subsystem dirancang sesuai dengan model 

matematika yang sudah ada. 

1. Merancang model perubahan temperature pada sel surya 

 Subsystem pertama yang dibuat adalah model yang mengubah temperatur 

kerja modul sel surya dari derajat celcius ke Kelvin seperti yang ditunjukan 

pada gambar 3.2. Masukan dari subsystem ini adalah temperatur kerja modul 

sel surya pada derajat celcius. Sedangkan untuk keluarannya subsystem ini 

mempunyai dua keluaran yaitu temperatur kerja modul sel surya dan 

temperature refrensi modul surya dengan satuan kelvin.  
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Gambar 3.2 subsystem 1 mengubah C ke K 

  Untuk mengubah temperatur kerja derajat celcius ke Kelvin digunakan 

persamaan: 

Tc   = 273 + Top (Operating Temperature)        (3.5) 

Tref = 273 + 25   (Reference Temperature)     (3.6) 

 
Gambar 3.3 Rangkaian pada subsystem 1  

  Dalam hal ini pada persamaan (3.5) dan (3.7) terdapat suatu ketetapan 

dimana untuk merubah satuan derajat celcius ke kelvin akan ditammbahkan 

dengan 273. 

2. Merancang model arus photon (Iph)  pada sel surya 

  Subsystem 2 merupakan model yang menghitung arus yang dibangkikan 

oleh sel surya Iph atau arus photon. Masukan dari model ini adalah iridiasi 

temperatur kerja modul, temperatur referensi modul dan arus hubunngan tertutup 

(Isc). Model subsystem ditunjukan oleh gambar dibawah ini. 

 
Gambar 3.4 Subsystem 2 model perhitungan arus yang dibangkitkan 
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  Pada subsystem ini model persamaan operasi matematika yang digunakan 

untuk mendapatkan perhitungan arus yang dibangkitkan adalah 

Iph = (Isc +  K1 (Tk – Tref)) 𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓
 

Sehingga rangakain pada subsystem 2 seperti yang ditujukan pada gambar 

dibawah ini:  

 
Gambar 3.5 Rangakain pada subsystem 2 

3. Merancang model arus saturasi balik (Irs) pada sel surya 

  Subsystem 3 merupakan model perhitungan dari arus saturasi balik (Irs). 

Masukan dari model ini yaitu arus hubungan tertutup (Isc) dan temperatur refrensi. 

Sedangkan  q dan k, merupakan suatu konstanta yang nilainya telah ditetapkan. 

Begitu juga dengan Ns, Voc dan A, nilai parameter ini sudah ditentukan sesuai 

dengan modul sel surya yang ada. 

 
Gambar 3.6 Subsystem 3 model perhitungan Irs 

  Sama halnya dengan subsystem 2, subsystem 3 mempunyai model 

persamaan operasi matematika untuk merancangnya tetapi hanya saja ada fungsi 

eksponensialnya. Untuk menerapkan fungsi eksponensial ini digunakan blok Fcn 

pada akhir operasi. Dimana model persamaan matematika yang digunakan adalah: 
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Is =  Irs[
𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓
] exp [𝑞 𝐸𝑔

𝐴 𝑘
(

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
−

1

𝑇
)] 

 

 Sehingga didapat model rangkaian dari subsystem 3 seperti gambar dibawah ini. 

 
Gambar 3.7 Rangkaian pada subsystem 3  

4. Merancang model arus saturasi (Is)  pada sel surya 

  Pada tahap ini persamaan yang digunakan adalah perhitungan dari arus 

saturasi (Is).  Masukan dari model ini yaitu temperatur kerja modul,  temperatur 

referensi dan arus saturasi balik yang merupakan keluaran dari subsystem 3. 

Dimana subsystem 4 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 3.8 subsystem 4 perhitungan arus satrurasi 

  Pada subsystem ini model persamaan operasi matematika yang digunakan 

untuk mendapatkan perhitungan arus saturasi adalah. 

Irs = 𝐼𝑠𝑐

[𝑒𝑥𝑝(
𝑞 𝑉𝑜𝑐

𝑁𝑠𝐾𝐴𝑇
)−1]

 

 Sehingga didapatkan model rangakaian dari subsystem 4 seperti dibawah ini. 
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Gambar 3.9 Rangkaian pada subsystem 4 

5. Merancang model keseluruhan arus (Ipv)  pada sel surya 

  Pada tahap ini merupakan keseluruhan model perhitungan untuk 

mendapatkan arus pada sel surya. Dengan menggunakan persamaan (3.4) dapat 

dilakukan permodelan perhitungan tersebut. Masukan dari model ini adalah 

tegangan PV, arus yang dibangkitkan oleh sel surya (Iph), arus saturasi, 

temperatur kerja modul dan temperatur referensi serta parameter Ns, k, A dan  T. 

Dimana subsystem 5 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 3.10 Subsystem 5 arus sel surya 

Sehingga didapatkan model rangakaian dari subsystem 5 seperti dibawah ini. 
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Gambar 3.11 Rangkaian subsystem 5 

6. Merancang keseluruhan subsystem yang telah dibuat pada sel surya 

 Pada tahap ini semua model subsystem yang telah dibuat saling 

dihubungkan. Untuk keluaran dari subsystem 1 dihubungkan dengan masukan dari 

subsystem 2 sesuai dengan penamaan yang diberikan pada setiap subsystem,  

tetapi dalam hal ini untuk Isc pada subsystem 2 nilai yang diberikan sebesar 8.21 A 

sesuai dengan ketentuan parameter yang sudah ada. Kemudian untuk subsystem 3 

masukan yang diberikan berasal dari temperature kerja modul dan Isc. Kemudian 

masukan pada subsystem 4 berasal dari keluaran dari subsystem 3 begitu 

seterusnya hingga pada subsystem 5. Jadi untuk hubungan antara subsystem-

subsystem  dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.12 Hubungan antar subsystem-subsystem 

  Model akhir dari modul sel surya ditunjukan pada gambar 3.13, masukan 

dari model ini adalah tegangan, iridiasi dan temperatur kerja dari modul 

 

Gambar 3.13 Blok perancangan modul sel surya 

7. Merancang perubahan daya 1200 watt pada sel surya 

 Pada tahap ini adalah merancang keluaran output daya pada sel surya 

menjadi 1200 watt. Untuk perancangan rangkain adalah sama tetapi pada 

penelitian ini untuk mencapai daya menjadi 1200 watt maka dengan cara merubah 

nilai cell parallel (Np) dan nilai cell series (Ns) menjadi 303 sedangkan untuk 

nilai cell parallel adalah sama yaitu 1. Untuk merubah nilai tersebut maka 

perubahan dilakukan pada subsystem 4. 
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Gambar 3.14 Perancangan daya 1200 watt pada sel surya 

 

3.2 Perancangan Sel Surya Tanpa MPPT 

Pada perancangan sel surya menggunakan buck converter ini tidak 

menggunakan algoritma sebagai sistem kontrol pada MPPT. Pada penelitian ini 

tidak membahas perancangan sistem pada buck converter hanya saja sistem buck 

converter didapat pada literatur sebelumnya. Dibawah ini merupkakan desain 

buck converter terhadap simulink matlab dan desain sistem keseluruhannya 

Gambar 3.15 Rangkaian buck converter 



27 
 

 
Gambar 3.16 Rangkaian keseluruahan buck converter pada sel surya 

Pada keseluruhan rancangan sistem buck converter untuk sel surya 

menggunakan frekuensi sebesar 50.000 Hz sebagai pengaturan switching pada 

Mosfet dan menggunakan duty cycle sebesar 60%. 

3.3 Perancangan Sel Surya Dengan MPPT 

 Pada bab 2 dijelaskan bahwa daya yang dihasilkan oleh sel surya sangat 

bergantung pada iridiasi dan suhu sel surya tersebut. Telah dijelaskan lebih lanjut 

bahwa pula. Bahwa tegangan dan arus keluaran dari sel surya memiliki hubungan 

yang tidak linear. Dalam hal ini biasanya pada kurva daya fungsi tegangan terlihat 

bahwa terdapat suatu titik kerja dimana daya yang dihasilkan oleh sel surya 

maksimal. Titik tersebut merupakan titik kerja tegangan optimal. Dalam hal ini 

sistem MPPT dirancang untuk mengendalikan daya keluaran pada sel surya 

mampu bekerja pada titik kerja daya yang optimal. Sistem MPPT ini 

menggunakan rangkaian buck converter sebagai pengendali tegangan keluaran 

dari sel surya. Agar buck converter ini dapat memberikan tegangan yang optimal 

maka digunakan beberapa perbandingan algoritma dari MPPT seperti, 

incremental conductance (IC), perturb and observation (P&O), incremental 

conductance-fuzzy dan perturb and observation-fuzzy 

3.3.1  Perancangan Model Algoritma P&O Dengan Matlab 

 Sama halnya dengan algoritma IC dalam perancangan algoritma P&O juga 

memodifikasi algoritma yang sudah ada pada refrensi jurnal sebelumnya. 

Perancangan rangakaian algoritma P&O dilakukan dengan cara membuat 
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subsystem agar mudah dilihat. Dibawah ini merupakan subsystem dan rangakaian 

algoritma P&O.  

 

 
Gambar 3.17 Subsystem algoritma P&O 

 
Gambar 3.18 Rangakaian algoritma P&O pada matlab   

 Dibawah ini merupakan rangakaian keseluruhan antara algoritma IC, buck 

converter dan PV 

 

Gambar 3.19 Rangakaian keseluruhan algoritma P&O 
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3.3.2 Perancangan Model Algoritma IC Dengan Matlab 

 Dalam hal ini perancangan algoritma IC menggunakan matlab dilakukan 

dengan cara memodifikasi algoritma yang sudah ada pada refrensi jurnal 

sebelumnya. Sama dengan halnya rangkaian model PV, rangakaian algoritma IC 

dilakukan dengan cara membuat subsystem dalam perancangan agar mudah 

dilihat. Dibawah ini merupakan subsystem dan rangakaian algoritma IC.  

 
Gambar 3.20 Subsystem algoritma IC 

 
Gambar 3.21 Rangakaian algoritma IC pada matlab  

 Dibawah ini merupakan rangakaian keseluruhan antara algoritma IC, buck 

converter dan PV 
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Gambar 3.22 Rangakaian keseluruhan algoritma IC 

3.3.3 Algoritma Fuzzy Logic Control 

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. 

 

 



31 
 

3.3.3.1 Algoritma P&O-Fuzzy 

 Algoritma P&O-fuzzy merupakan algoritma kombinasi yang didesain 

untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi pada algoritma MPPT konvensional. 

Dimana variabel yang digunakan pada algoritma kombinasi ini adalah perubahan 

daya, perubahan tegangan, slope (S) dan perubahan slope. Pada perancangan 

sistem P&O-fuzzy masing-masing menggunakan 2 variabel inputan yaitu :  

a. ∆P dan ∆V 

b. S dan ∆S  

c. S dan ∆P 

Pada tahapan ini terlebih dahulu mendesain membership pada variabel dan 

membuat fuzzy rule yang diinginkan, yang mana menggunakan 5 penentuan 

membership pada masing-masing variabel yaitu Big Negative (NB), Small 

Negative (NS), Zero (Z), Big Positive (PB), Small Positive (PS).  

a. Tahapan penentuan fuzzy rule pada variabel ∆P dan ∆V 

 

Tabel 3.2 Fuzzy rule variabel ∆P dan ∆V 

 
 

Dimana pada tahapan ini menghasilkan 25 keluaran fuzzy rule dan 9 

penetapan region, pada masing-masing region mempunyai fungsi penetapannya 

sendiri. Untuk fungsi dari masing-masing region dapat dianalisa sebagai berikut :  

Region 1:  Saat daya dan tegangan panel meningkat pada iridiasi tetap titik operasi 

akan terletak pada sisi kiri MPP, maka perubahan daya dan tegangan 
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akan menentukan besarnya penurunan duty cycle agar mencapai titik 

MPP. 

Region 2:  Saat daya dan tegangan panel menurun secara bersamaan pada iridiasi 

tetap maka titik operasi akan terletak pada sisi kiri MPP, perubahan 

daya dan tegangan akan menentukan penaikan duty cycle. 

Region 3:  Saat daya turun dan tegangan naik pada iridiasi tetap maka titik operasi 

akan terletak pada sisi kanan MPP duty cycle akan bertambah sesuai 

dengan nilai perubahan daya dan tegangan. 

Region 4:  Daya naik dan tegangan menurun pada iridiasi tetap maka titik operasi 

akan terletak pada sebelah kanan MPP. Variasi daya dan tegangan 

akan meningkatkan duty cycle. Tetapi agar titik operasi tidak 

berpindah pada  sebelah  kiri maka perubahan duty cycle tidak boleh 

terlalu besar. 

Region 5: Perubahan daya dan tegangan tidak terlalu besar. Maka titik operasi  

pada daerah MPP dan duty cycle tidak mengalami perubahan. 

Region 6:  Daya tetap tapi tegangan sel surya menurun, dalam kondisi  iridiasi 

tidak dapat diketahui apakah iridiasi naik atau menurun, MPP 

diasumsikan telah tercapai karenanya output akan diatur pada titik ZE. 

Pengaturan output pada titik ZE akan mencegah kontradiksi. 

Region 7: Daya tetap tapi tegangan naik, jika iridiasi tetap maka MPP dapat 

dianggap tercapai, karenanya output akan diatur pada titik ZE. 

Pengaturan output pada titik ZE akan mencegah kontradiksi 

Region 8: Daya mengalami penurunan dan tegangan  tetap dan iridiasi tidak 

berubah sistem tidak mampu menentukan titik operasi apakah berada  

disebelah kiri atau kanan,  maka output akan diatur pada titik ZE. 

Pengaturan output pada titik ZE akan mencegah kontradiksi 

Region 9: Daya mengalami peningkatan dan tegangan tetap dan iridiasi tidak 

berubah, sistem tidak mampu menentukan apakah titik operasi berada 
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disebelah kiri atau kanan MPP, karenanya output akan diatur pada 

titik ZE. Pengaturan output pada titik ZE akan mencegah kontradiksi 

Untuk mempermudah mengetahui penetapan region-region fuzzy rule  

yang telah dibuat maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.23 Fungsi fuzzy rule pada algoritma P&O dengan variabel ∆P 

dan ∆V. 

Dibawah ini merupakan perancangan algoritma P&O-fuzzy menggunakan  

matlab. Dimana dalam hal ini desain variabel ∆P dan ∆V pada fuzzy sesuai dengan 

membership dan rule yang telah ditentukan.  

 
 (a) 
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(b) 

 
(c) 

Gambar 3.24 Fungsi membership untuk variabel ∆P dan ∆V : (a) Membership 

fungsi untuk variabel input ∆P, (b) Membership fungsi untuk variabel input ∆V, 

(c) Membership fungsi untuk perubahan output duty cycle 

Dibawah ini merupakan desain fuzzy rule pada matlab dengan 

menggunakan variabel logic AND. 

 
Gambar 3.25 Perancangan fuzzy rule  menggunakan matlab 
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b. Tahapan penentuan fuzzy rule pada variabel S dan ∆S 

 

Tabel 3.3 Fuzzy rule variabel S dan ∆S 

            

Sama halnya dengan variabel ∆P dan ∆V pada variabel S dan ∆S 

mempunyai  25 keluaran fuzzy rule dan 3 penetapan region, pada masing-masing 

region mempunyai fungsi penetapannya sendiri. Untuk fungsi dari masing-masing 

region dapat dianalisa sebagai berikut :  

Region 1:  Saat slope berada pada titik negatif, menunjukan titik operasi PV 

berada pada sebelah kanan MPP. Dalam hal ini duty cycle harus 

dinaikan agar dapat melacak daerah MPP. Aturan yang kedua pada 

variabel input menggunakan penentuan besarnya kenaikan duty cycle 

ketika slope dan delta slope adalah negatif. Perhitungan mungkin 

dapat menyebabkan kesalahan pada output diberikan bahwa S = ∆P/ 

∆V. Ketika titik operasi dekat dengan MPP dimana  nilai ∆P dan ∆V 

sangat kecil output akan diatur pada titik ZE. Ketika slope adalah NS 

dan delta slope adalah negatif yang lain atau nol, dimana berarti titik 

operasi akan berada pada sisi kanan MPP dan cenderung akan 

berpindah lebih jauh. Karenanya rules database akan diatur untuk 

menaikan duty cycle dibawah kondisi ini. Jika delta slope bernilai 

positif pada titik ini berarti titik operasi akan menuju MPP dari 
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sebelah kanan. Output akan diatur pada titik ZE untuk mencegah 

kenaikan duty cycle yang berlebihan dan menyebabkan osilasi 

Region 2:   Saat slope adalah ZE berarti titik operasi dekat dengan MPP dimana 

akan mempertahankan duty cycle pada kondisi seperti itu. Jika delta 

slope adalah NB maka titik operasi akan cepat menuju MPP dari 

sebalah kiri (duty cycle diturunkan). Untuk mencegah titik kerja 

berpindah kesebelah kanan MPP. Kontrol akan menggunakan PS 

untuk menekan perubahan besarnya duty cycle dalam tujuan yang 

berbeda. Ketika delta S adalah PB titik kerja akan beroperasi pada 

sebelah kanan MPP. Mencegah tiba-tiba berlebihnya kenaikan duty 

cycle yang mungkin menyebabkan titik operasi menyeberang dari 

sisi kiri menuju MPP. Kontrol akan menggunakan NS untuk 

menekan besarnya perubahan duty cycle.Region 3:   Saat slope 

bernilai positif titik operasi akan bekerja pada sebelah kiri MPP. 

Dibawah kondisi seperti ini duty cycle harus diturunkan untuk 

MPPT. Untuk pengaturan input yang kedua menggunakan penentuan 

besaran penurunan duty cycle. Ketika kedua slope dan delta slope 

adalah PB  mungkin sumber kontrol memiliki kesalahan pada ouput 

dengan alasan yang sama terhadap region 1. Karenanya output harus 

diatur pada ZE untuk menghindari kondisi seperti itu. Ketika sistem 

menentukan S adalah PS dan delta S adalah positif atau nol , dimana 

berarti titik operasi akan berada pada sisi kiri MPP dan cenderung 

akan berpindah lebih jauh. Karenanya rule database akan diatur 

untuk mengurangi duty cycle dibawah kondisi ini. Jika delta slope 

bernilai negatif pada titik ini berarti titik operasi akan menuju MPP 

dari sebelah kiri. Output akan diatur pada titik ZE untuk mencegah 

penurunan duty cycle yang berlebihan yang menyebabkan osilasi 

Untuk mempermudah mengetahui penetapan region-region fuzzy rule  

yang telah dibuat maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.26 Fungsi fuzzy rule pada algoritma P&O dengan variabel S dan 

∆S. 

Dibawah ini merupakan perancangan algoritma P&O-fuzzy menggunakan  

matlab. Dalam hal ini desain variabel S dan ∆S  pada fuzzy sesuai dengan 

membership dan rule yang telah ditentukan. 

 
(a) 

 
          (b) 
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    (c) 

Gambar 3.27 Fungsi membership untuk variabel S dan ∆S : (a) Membership 

fungsi untuk variabel input S, (b) Membership fungsi untuk variabel input ∆S, (c) 

Membership fungsi untuk perubahan output duty cycle 

Dibawah ini merupakan desain fuzzy rule pada matlab dengan 

menggunakan variabel logic AND. 

 

Gambar 3.28 Perancangan fuzzy rule  menggunakan matlab 

c. Tahapan penentuan fuzzy rule pada variabel S dan ∆P 
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Tabel 3.4 Fuzzy rule variabel S dan ∆P 

 
 

Sama halnya dengan variabel sebelumnya pada variabel S dan ∆P 

mempunyai 25 keluaran fuzzy rule dan 4 penetapan region yang mana pada 

masing-masing region mempunyai fungsi penetapannya sendiri. Untuk fungsi dari 

masing-masing region dapat dianalisa sebagai berikut :  

Region 1: Penentuan utama pada region ini adalah slope negatif. Dengan titik 

operasi yang bekerja pada sisi sebelah kanan MPP. Karenanya sistem 

mampu menyimpulkan duty cycle memerlukan kenaikan dalam 

mecapai titik MPP. Variasi keluaran daya akan digunakan untuk 

memperoleh besarnya kenaikan duty cycle. 

Region  2:  Saat slope adalah ZE pada region ini. Duty cycle tidak akan berubah  

Region 3: Tujuan utama menentukan dalam wilayah ini adalah positif slope, 

dengan titik operasi berada pada sisi sebelah kiri MPP. Karenanya 

sistem mampu menyimpulkan duty cycle  memerlukan penurunan 

dalam mencapai MPP. Variasi keluaran pada daya akan memperoleh 

besarnya penurunan pada duty cycle. 

Region 4:  Tujuan utama pada wilayah ini menentukan berjalannya respon ketika 

ketika terjadi perubahan daya pada keluaran menjadi ZE. Ketika 
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variasi daya adalah ZE titik operasi bekerja sangat dekat dengan MPP. 

Pada waktu ini, S dapat digunakan untuk memperbaiki ketelitian pada 

titik operasi. Target penggunaan S secara khusus adalah meredam 

tingkat iridiasi dimana pada kurva P-V mempunyai slope yang rendah 

dan sistem mungkin tidak mampu menunjukan keakuratan MPPT. 

Karenanya S digunakan untuk memperbaiki akurasi dan ketelitian 

pada sistem algoritma ini. Merancang peningkatan atau penurunan 

pada masing-masing duty cycle akan mencegah kecilnya penambahan 

atau pengurangan lebih banyak duty cycle pada satu langkah yang 

dapat memberikan fluktuasi pada titik operasi. 

Untuk mempermudah mengetahui penetapan region-region fuzzy rule  

yang telah dibuat maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.29 Fungsi fuzzy rule pada algoritma P&O dengan variabel S dan ∆P 

Dibawah ini merupakan perancangan algoritma P&O-fuzzy menggunakan  

matlab. Dalam hal ini desain variabel S dan ∆P pada fuzzy sesuai dengan 

membership dan rule yang telah ditentukan. 
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(a) 

 
(b) 

 
        (c) 

Gambar 3.30 Fungsi membership untuk variabel S dan ∆P : (a) Membership 

fungsi untuk variabel input S, (b) Membership fungsi untuk variabel input ∆P, (c) 

Membership fungsi untuk perubahan output duty cycle 

 
Dibawah ini merupakan desain fuzzy rule pada matlab dengan 

menggunakan variabel logic AND. 
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Gambar 3.31 Perancangan fuzzy rule  menggunakan matlab 

 
3.3.3.2 Algoritma IC-Fuzzy   

Algoritma IC-fuzzy merupakan algoritma kombinasi yang didesain untuk 

memperbaiki kekurangan yang terjadi pada algoritma MPPT konvensional.  Sama 

dengan halnya dengan algoritma P&O-fuzzy, variabel yang digunakan pada 

algoritma kombinasi ini adalah perubahan daya dan perubahan arus (∆P dan ∆I) 

dan sudut tangent, yang mana pada tahapan sebelumnya menggunakan 5 

penentuan membership untuk mendesain perancangan algoritma ini yaitu Big 

Negative (NB), Small Negative (NS), Zero (Z), Big Positive (PB), Small Positive 

(PS).  

 

a. Tahapan penentuan fuzzy rule pada variabel ∆P dan ∆I 
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Tabel 3.5 Fuzzy rule variabel ∆P dan ∆I 

 

Sama halnya dengan variabel ∆P dan ∆V pada variabel ∆P dan ∆I 

mempunyai  25 keluaran fuzzy rule dan 9 penetapan region yang mana pada 

masing-masing region mempunyai fungsi penetapannya sendiri. Untuk fungsi dari 

masing-masing region dapat dianalisa sebagai berikut : 

Region 1:  Ketika kedua daya dan arus mengalami penurunan diwaktu yang    

sama dengan iridiasi yang sama maka titik lokasi akan terletak pada 

sisi kiri MPP. Perbedaan daya dan tegangan akan menentukan 

kenaikan duty cycle. 

Region 2:  Daya tidak berubah tetapi arus menurun ketika iridiasi tetap, dalam 

kondisi sama MPP akan diasumsikan telah tercapai. Karenanya 

keluaran akan diatur pada titik ZE. Jika iridiasi berubah, region tetap 

tidak mampu menentukan apakah iridiasi meningkat atau menurun. 

Output juga akan diatur pada titik ZE agar tidak mengalami 

kontradiksi. 

Region 3:   Dalam hal ini iridiasi tetap, daya mengalami peningkatan dan arus 

mengalami penurunan. Titik operasi akan bekerja pada sisi kanan 

MPP. Pada kondisi ini perubahan daya dan arus akan menentukan 
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penurunan duty cycle. Jika perubahan duty cycle terlalu banyak 

mengalami penurunan titik operasi akan berpindah dari 4 ke 2. Lalu 

perintah kontradiksi akan dikeluarkan. Setelah itu daya harus 

dinaikan dan arus harus diturunkan. Oleh karena itu sekarang titik 

operasi akan bekerja pada sisi kiri MPP. Yang artinya duty cycle 

harus ditingkatkan untuk melacak MPP. Kontradiksi akan 

mengurangi duty cycle  pada database fuzzy rules. Ini menyebabkan 

sistem pada sumber mengalami kesalahan pada output dan 

menyebabkan fluktuasi. Masing-masing langkah perubahan duty 

cycle tidak harus terlalu besar. 

Region 4:   Arus tetap dan daya mengalami penurunan, iridiasi tidak berubah, 

sistem tidak mampu menentukan titik operasi apakah berada 

disebelah kiri atau sebelah kanan, karenanya output  akan diatur pada 

titik ZE. Ketika iridiasi berubah dan sistem masih belum bisa 

menentukan apakah titik operasi berada disisi sebelah kiri atau 

sebelah kanan daerah MPP. Pengaturan output pada titik ZE agar 

tidak mengalami kontradiksi. 

Region 5:   Ketika daya dan arus tidak mengalami perubahan, ini berarti sistem 

berhasil mencapai daerah MPP. Duty cycle tidak mengalami 

perubahan. Titik output akan diatur pada titik ZE. 

Region 6:  Arus tetap dan daya mengalami peningkatan, ketika iridiasi tidak 

berubah, sistem tidak dapat menentukan apakah titik operasi berada 

disebelah kanan atau kiri MPP. Karenanya output akan diatur pada 

titik ZE. Ketika iridiasi berubah dan sistem masih belum bisa 

menentukan apakah titik operasi berada disisi sebelah kiri atau 

sebelah kanan daerah MPP. Pengaturan output pada titik ZE agar 

tidak mengalami kontradiksi. 

Region 7:    Daya mengalami penurunan dan arus mengalami peningkatan, iridiasi 

tidak berubah. Titik operasi berada pada sisi kanan MPP, perbedaan 

daya dan tegangan akan menentukan penurunan duty cycle. 
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Region 8:    Daya tidak berubah tetapi arus meningkat ketika iridiasi tetap, dalam 

kondisi sama MPP akan diasumsikan telah tercapai. Karenanya 

keluaran akan diatur pada titik ZE. Jika iridiasi berubah, region tetap 

tidak mampu menentukan apakah iridiasi meningkat atau menurun. 

Output juga akan diatur pada titik ZE agar tidak mengalami 

kontradiksi. 

Region 9:   Ketika kedua daya dan arus mengalami peningkatan diwaktu yang    

sama dengan iridiasi yang sama maka titik lokasi akan terletak pada 

sisi kiri MPP. Perbedaan daya dan tegangan akan menentukan 

kenaikan duty cycle. Jika perubahan duty cycle terlalu banyak 

mengalami peningkatan titik operasi akan berpindah dari 1 ke 3. 

Lalu perintah kontradiksi akan dikeluarkan. Kedua daya dan arus 

harus dinaikan. Oleh karena itu sekarang titik operasi akan bekerja 

pada sisi kanan MPP. Yang artinya duty cycle harus diturunkan 

untuk melacak MPP. Kontradiksi akan meningkatkan duty cycle  

pada database fuzzy rules. Ini menyebabkan sistem pada sumber 

mengalami kesalahan pada output dan menyebabkan fluktuasi. 

Masing-masing langkah perubahan duty cycle tidak harus terlalu 

besar. 

Untuk mempermudah mengetahui penetapan region-region fuzzy rule  

yang telah dibuat maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.32 Fungsi fuzzy rule pada algoritma IC dengan variabel ∆P dan 

∆I 

Dibawah ini merupakan perancangan algoritma IC-fuzzy menggunakan  

matlab. Dalam hal ini desain variabel ∆P dan ∆I pada fuzzy sesuai dengan 

membership dan rule yang telah ditentukan. 

 
                                            (a) 

 

 
                                                   (b) 
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        (c) 

Gambar 3.33 Fungsi membership untuk variabel ∆P dan ∆I : (a) Membership 

fungsi untuk variabel input ∆P, (b) Membership fungsi untuk variabel input ∆I, (c) 

Membership fungsi untuk perubahan duty output cycle 

 
Dibawah ini merupakan desain fuzzy rule pada matlab dengan 

menggunakan variabel logic AND. 

 
Gambar 3.34 Perancangan fuzzy rule  menggunakan matlab 
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b. Tahapan penentuan fuzzy rule pada variabel tangent 

 

            Tabel 3.6 Fuzzy rule variabel tangent 

 
Sama halnya dengan variabel tangent pada variabel tangen mempunyai  

5keluaran fuzzy rule dan 3 penetapan region yang mana pada masing-masing 

region mempunyai fungsi penetapannya sendiri. Untuk fungsi dari masing-masing 

region dapat dianalisa sebagai berikut : 

Region1: Ketika titik operasi pada sisi sebelah kiri MPP.  Kedekatan titik operasi 

pada  MPP digunakan untuk menentukan tingkat penurunan duty cycle 

untuk proses MPPT 

Region2:  Ketika titik operasi pada daerah MPP. Output akan diatur pada titik  ZE. 

Region3: Ketika titik operasi pada sisi sebelah kanan MPP. Kedekatan titik 

operasi pada MPP digunakan untuk menentukan tingkat kenaikan duty 

cycle untuk proses MPPT 

Untuk mempermudah mengetahui penetapan region-region fuzzy rule  

yang telah dibuat maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.35 Fungsi fuzzy rule pada algoritma IC dengan variabel tangent 

Dibawah ini merupakan perancangan algoritma IC-fuzzy menggunakan  

matlab. Dalam hal ini desain variabel tangent pada fuzzy sesuai dengan 

membership dan rule yang telah ditentukan. 

 
 (a) 

 

  (b) 
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Gambar 3.36 Fungsi membership untuk variabel tangent: (a) Membership fungsi 

untuk variabel input tangent, (b) Membership fungsi untuk perubahan duty output 

cycle. 

 Dibawah ini merupakan desain fuzzy rule pada matlab dengan 

menggunakan variabel logic AND 

 
Gambar 3.37 Perancangan fuzzy rule  menggunakan matlab 

 
3.4 Perancangan Sistem Algoritma P&O-Fuzzy dan IC-Fuzzy Pada Simulink 

Matlab 

Pada perancangan desain block simulink terhadap kedua algoritma adalah 

sama halnya dengan algoritma MPPT konvensional. Dimana algoritma akan 

terhubung langsung dengan MOSFET yang berada di buck converter. Hanya saja 

perbedannya yaitu pada algoritma ini, desain variabel-variabel yang telah 

ditentukan tadi diterapkan langsung oleh fuzzy logic.  

Pada desain sistem fuzzy simulink ini mengambil desain sistem yang telah 

ada pada literatur sebelumnya tetapi ada perubahan sedikit terhadap model sistem 

yang diinginkan.  
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3.4.1 Perancangan Sistem Algoritma P&O-Fuzzy Simulink Matlab 

Pada perancangan sistem algoritma P&O-fuzzy dengan menggunakan 

variabel-variabel yang sebelumnya sudah ditentukan. Sebagai masukan pada 

sistem fuzzy. Maka dihasilkan sebuah perancangan sistem pada simulink matlab 

seperti dibawah ini : 

 

Gambar 3.38 Perancangan sistem fuzzy dengan variabel ∆P dan ∆V pada 

simulink matlab 
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Gambar 3.39 Perancangan sistem fuzzy dengan variabel S dan ∆S pada 

simulink matlab 

 

Gambar 3.40 Perancangan sistem fuzzy dengan variabel S dan ∆P pada 

simulink matlab. 
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3.4.2 Perancangan Sistem Algoritma IC-Fuzzy Simulink Matlab 

Pada perancangan sistem algoritma IC-fuzzy dengan menggunakan 

variabel-variabel yang sebelumnya sudah ditentukan. Sebagai masukan pada 

sistem fuzzy. Maka dihasilkan sebuah perancangan sistem pada simulink matlab 

seperti dibawah ini : 

 

Gambar 3.41 Perancangan sistem fuzzy dengan variabel ∆P dan ∆I pada 

simulink matlab 
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Gambar 3.42 Perancangan sistem fuzzy dengan variabel tangent pada 

simulink matlab 

Dibawah ini merupakan keseluruhan perancangan sistem pada algoritma 

P&O-fuzzy dan IC-fuzzy 

 
Gambar 3.43 Kesuluruhan sistem algoritma P&O-fuzzy pada simulink  

matlab 
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Gambar 3.44 Kesuluruhan sistem algoritma IC-fuzzy menggunakan   

simulink matlab 

3.4.3 Perancangan Blok Diagram dengan Algoritma Konvensional dan   

Kombinasi 

Gambar dibawah ini merupakan alur pengukuran arus dan tegangan 

keluaran pada semua algoritma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.45 Blok diagram pengukuran arus dan tegangan keluaran pada 

algoritma konvensional dan kombinasi 

3.4.4   Perancangan Sel Surya dengan MPPT Terhadap Perubahan Iradiance 

dan Temperatur Pada Simulink Matlab 

Pada perancangan PV dengan MPPT terhadap perubahan iradiance, 

dimana sistem ini akan menggunakan algoritma konvensional dan algoritma 

Sel 
Surya 

Sensor Arus 
dan 

tegangan 
(Iin & Vin) 

 

Buck 
Converter 

(MOSFET) 

 

Sensor Arus 
dan tegangan 
(Iout & Vout) 
 

Load 

Algoritma 
Konvensional 

dan Kombinasi 
(Duty cycle) 
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kombinasi yang bertujuan untuk melihat pengaruh perubahan penerimaan cahaya 

matahari terhadap sel surya, yang akan dikontrol langsung oleh MPPT dengan 

algoritma kombinasi. Dalam hal ini perubahan iridiance yang digunakan adalah 

1000 W/𝑚2, 900 W/𝑚2 dan 800 W/𝑚2. Berikut ini merupakan perancangan 

sistem pada simulink matlab. 

3.4.4.1 Perancangan Perubahan Iradiance dan Temperatur Terhadap Sel 

Surya Dengan Algoritma Konvensional 

Dibawah ini merupakan perancangan sistem perubahan iridiasi dengan 

menggunakan algoritma P&O dan IC 

 
Gambar 3.46 Perancangan perubahan iradiance dan temperatur pada algoritma 

P&O dan IC pada simulink matlab 
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3.4.4.2 Perancangan Perubahan Iradiance dan Temperatur Terhadap Sel 

Surya Dengan Algoritma P&O-Fuzzy dan IC-Fuzzy 

Dibawah ini merupakan perancangan sistem perubahan iridiasi dengan 

menggunakan algoritma P&O-fuzzy dan IC-fuzzy 

 
Gambar 3.47 Perancangan perubahan iradiance dan temperature pada algoritma 

P&O-fuzzy dan IC-fuzzy pada simulink matlab 

Pada perancangan PV pada MPPT terhadap perubahan iridiance, dimana 

sistem yang digunakan adalah sama dengan algoritma konvensional. Hanya saja 

variabel inputan fuzzy yang akan diubah-ubah sesuai dengan variabel parameter 

algoritma MPPT yang diinginkan. 

 


