
4 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Panel Surya 

Panel surya merupakan suatu alat menyerupai papan yang dapat 

mengubah radiasi dari cahaya matahari menjadi salah satu energi yang 

disebut energi listrik. Cahaya matahari dapat diubah secara langsung 

menjadi energi listrik oleh phothovoltaic [5]. Photovoltaic merupakan 

komponen utama dalam panel surya yang sudah terkemas menjadi suatu 

unit yang biasanya disebut dengan modul. Berikut merupakan gambar 

sebuah panel surya dengan  daya 10 WP. 

Sekarang panel surya sudah mulai populer karena banyaknya kabar 

mengenai menipisnya energi yang berasal dari dalam bumi seperti energi 

fosil dan isu  global warming, sebaliknya dengan memanfaatkan panel surya 

energi yang berasal dari cahaya matahari dapat dimanfaatkan dan sumber 

energinya pun gratis. 

2.2 Solar Charge Controller 

Solar charge controller adalah suatu alat yang dapat membangkitkan 

listrik yang bersumber dari panel surya dan memiliki fungsi sebagai pengisi 

baterai (kapan baterai diisi dan menjaga pengisian baterai) juga untuk 

mengatur arus listrik yang bersumber dari panel surya maupun arus beban 

keluar dari kontroler [6]. Berikut merupakan gambar solar charger 

controller yang digunakan. 

Gambar 2. 1 Panel Surya 
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Solar charge controller mempunya 6 terminal meliputi terminal 1 dan 

terminal 2 dihubungkan dengan output dari panel surya,  terminal 3 dan 

terminal 4 dihubungkan ke baterai dan terminal 5 dan terminal 6 

dihubungkan ke beban. Baterai dapat terisi dengan adanya panel surya tetapi 

arus listrik yang dihasilkan baterai tidak dapat kembali lagi ke panel surya 

kerena di dalam kontroler diberi komponen dioda protection dimana arus 

listrik hanya bisa mengalir satu arah yaitu dari panel surya ke baterai. 

2.3  Baterai 12 V 

Baterai adalah suatu bahan kimia yang dapat digunakan untuk 

menyimpan energi listrik. Baterai termasuk elemen elektrokimia yang dapat 

mempengaruhi zat pereaksi. Pada kutub positif baterai terbuat dari lempeng 

oksida untuk kutub negatifnya terbuat dari lempeng timbal dan larutan 

elektrolitnya terbuat dari larutan asam sulfat. Berikut adalah gambar baterai 

yang digunakan. 

Baterai diatas dapat menyimpan tegangan 13.5 V sampai 13.8 V, dan 

Arus sebesar 2.4 A sehingga daya yang dapat di keluarkan baterai sebesar 

32.4 W. Ketika baterai dipakai pada rangkaian terjadilah suatu reaksi kimia 

yang dapat membuat endapat pada anoda yang disebut reduksi dan katoda 

disebut oksidasi [6], Sehingga dalam waktu tertentu dapat mengakibatkan 

Gambar 2. 3 Baterai 12 V 

Gambar 2. 2 Solar Charger Controller 
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tidak adanya beda potensial antara anoda dan katoda yang membuat baterai 

menjadi kosong. 

2.4 Pompa Diafragma 12 V 

pompa diafragma merupakan pompa yang dapat mengirim suatu 

energi melewati batang penggerak yang dapat bergerak secara bolak-balik 

sehingga dapat menimbulkan suatu isapan dan penekanan, hal ini terjadi 

antara katup isap dan katup tekan, sedangkan untuk daya kerja pompa itu 

sendiri tergantung dengan diameter dan lebar langkah dari pompa itu sendiri 

[7], berikut adalah gambar pompa diafragma yang digunakan. 

Pompa diafragma diatas membutuhkan tegangan 12 V dan arus 2,2 A 

dengan aliran air yang di keluarkan sebanyak 3,1 LPM ( Liter Per Menit ) 

dengan tekanan sebesar 80 PSI. Pompa diafragma akan aktif setelah saklar 

diaktifkan, setelah beberapa detik pompa menyala dan gagang penyemprot 

(spray gun handle) tidak dibuka maka pompa otomatis mati sendiri, ketika 

gagang penyemprot dibuka maka pompa akan menyala. 

2.5 Rangkaian IC Regulator  LM 337 

Regulator variabel merupakan suatu regulator yang memiliki output 

tegangan dapat diubah-ubah, seperti IC LM 337. IC LM 337 merupakan 

chip IC regulator dengan output tegangan negatif dan dapat diatur dari 1,2 

volt DC sampai 37 volt DC.  

Gambar 2. 4 Pompa Diafragma 12 V 
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Gambar 2. 5 Rangkaian IC Regulator LM337 

Pada skema rangkaian regulator tegangan merupakan rangkaian 

regulator yang sederhana. Pada dasarnya komponen pendukung IC regulator 

variabel LM 337 adalah rangkaian pembagi tegangan variabel dengan 

kombinasi R1 dan R2. Kapasitor C1 dan C2 berfungsi sabagai tapis input 

dan output. Besarnya output tegangan pada regulator dapat ditentukan 

berdasarkan posisi tuas R2.  

2.6 Voltmeter 

Voltmeter merupakan alat untuk mengukur tegangan atau beda 

potensial listrik antara dua titik yang ada pada rangakaian tertutup.berikut 

adalah gambar voltmeter.  

Voltmeter biasanya digunakan untuk mengukur potensial listrik, 

turunan tegangan dalam suatu sirkuit, dan mengukur tegangan baterai. 

Untuk mengukur tegangan beda potensial, kedua terminal pada voltmeter 

dihubungkan pada kedua titik dari beda potensial yang akan di ukur 

sehingga terhubung secara paralel dengan rangkaian tersebut. 

 

Gambar 2. 6 Voltmeter 
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2.7 Lampu  LED DC 

LED adalah sebah semi konduktor yang banyak mengubah energi 

listrik menjadi cahaya, LED mempunyai keunggulan dalam ketahanan 

karena perangkat ini keras dan padat (solid-State compnent), keunggulan 

lain dari LED yaitu konsumsi listrik yang relatif rendah, dengan ukurannya 

yang kecil sehingga pemasangannya praktis dan  LED mempunyai usia 

yang relatif panjang. Berikut merupakan gambar dari lampu LED . 

Pada lampu LED memiliki efesiensi yang baik dalam penerangan, 

meski begitu lampu LED masih memiliki kelemahan tersendiri, kelemahan 

dari LED  terletak pada harga 1 lumennya lebih mahal dari pada lampu pijar 

jenis TL dan SL [8]. Dibawah ini merupakan lampu LED yang terdiri dari 6 

LED dan setiap LED memiliki daya 0.5 watt jadi jika diakumulasikan 6 

x0.5 = 3 watt. 

.  

 

  

 

 

Gambar 2. 7 Lampu LED DC 


