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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Photovoltaic 

Photovoltaic (PV) atau biasa disebut panel surya adalah alat yang terdiri dari 

sel surya yang berfungsi untuk mengkonversikan radiasi cahaya matahari menjadi 

semikonduktor yang terdiri dari diode p-n junction, yang mana ketika terkena 

cahaya matahari  (foton) akan menghasilkan energi listrik, proses perubahan ini 

disebut photoelectric. Hal yang memperngaruhi besarnya daya yang dihasilkan 

oleh PV yaitu intensitas cahaya (iradiasi) dan temperature dari modul PV (Bayu 

Prima Juliansyah Putra, dkk, 2013). 

Gambar 2.1 Proses Perubahan Energi Cahaya menjadi Energi Listrik 

2.1.1 Faktor yang M empengaruhi Panel Surya 

Untuk mendapatkan output maksimal dari PLTS, ada beberapa faktor yang 

sangat mempengaruhi yaitu : 

a. Iradiasi Matahari

Irradiance merupakan sumber energi bagi sel surya, sehingga keluarannya 

sangat bergantung oleh perubahan irradiance. Gambar 2.2 memberikan contoh 

perubahan irradiance terhadap kurva daya modul surya. 

Berikut merupakan gambar karakteristik kurva I - V terhadap perubahan 

irradiance: 
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Gambar 2.2 Kurva I - V dan P – 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 sinar matahari merupakan hal yang penting dari berbagai sumber 

energi lain yang bisa dimanfaatkan manusia. Untuk mendukung teknik 

pencahayaan buatan yang benar tentu saja perlu diketahui seberapa besar 

intensitas cahaya yang dibutuhkan pada suatu tempat. Maka dari itu, untuk 

mengetahui seberapa besar intensitas cahaya tersebut dibutuhkan suatu alat ukur 

cahaya yaitu luxmeter. 

b. Temperatur Modul Surya  

Intensitas cahaya bukanlah satu - satunya parameter eksternal yang 

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

semikonduktor seperti diode sensitif pada perubahan suhu, begitu juga dengan sel 

surya. Sebuah modul surya bisa beroperasi secara maksimal jika temperatur yang 

diterima tetap normal pada temperatur 25oC. Kecepatan angin disekitar lokasi 

panel surya akan sangat membantu terhadap pendinginan temperatur permukaan 

panel surya sehingga temperatur dapat terjaga dikisaran 25oC. Setiap kenaikan 

temperatur modul surya 1 oC (dari 25oC) akan berkurang sekitar 0,5% pada total 

tenaga (daya) yang dihasilkan. (Solarex, 1998): 

Berikut adalah kurva karakteristik pada saat terjadi perubahan suhu: 
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Gambar 2.3 Kurva P – V dipengaruhi oleh Perubahan Suhu. 

 

2.2 Maximum Power Point Tracking (MPPT) 

Ada tiga pendekatan utama untuk memaksimalkan ekstraksi daya dalam 

sistem skala menengah dan besar. Mereka adalah pelacakan sinar matahari, 

pelacakan titik daya maksimum (MPP) atau keduanya. (Nidhi Agarwal, 2014) 

Dari kedua pelacakkan tersebut maka muncullah teknik MPPT. MPPT adalah 

metode yang digunakan untuk menjaga sistem photovoltaic bekerja dalam titik 

MPP (maximum power point). MPPT akan mempertahankan output pada di daya 

tertingginya, yaitu Vmp (voltage maximum power) dan Imp (current maximum 

power). Untuk mempertahankan sistem dapat tetap bekerja pada MPP, maka 

metode atau algoritma MPPT telah banyak dikembangkan.  

2.2.1 Modified Firefly Algorithm.(MFA) 

Modified Firefly Algorithm (MFA) adalah bentuk pengembangan dari 

Firefly Algorithm (FA). Firefly Algorithm (FA) adalah sebuah algoritma yang 

dikenalkan oleh X.S. Yang. Algoritma ini terinspirasi dari kunang-kunang. FA 

dapat di diskripsikan dalam tiga ide. Pertama, semua kunang - kunang adalah 

unisex, satu kunang - kunang akan tertarik satu sama lain tanpa memandang jenis 

kelamin. Kedua, daya tarik antar kunang - kunang menyesuaikan kecerahan, 

sehingga kunang - kunang yang kurang terang akan bergerak ke kunang - kunang 

yang lebih terang. Ketiga, kecerahan kunang - kunang dikelompokkan oleh nilai 

fungsi tujuan dari masalah yang diberikan (D. F. Teshome, dkk, 2016). 

 

 

 



8 
 

2.3 Mikrokontroller STM32F4Discovery 

STM32F4Discovery merupakan mirokontroller yang murah dan lengkap 

serta kemampuan evaluasi MCU yang luar biasa. Mirokontroller ini 

menghadirkan infrastruktur yang diperlukan untuk mendemonstrasikan 

karakteristik pada perangkat tertentu, adanya HAL (hardware abstraction layer) 

dan sebuah software yang lengkap memungkinkan untuk memperoleh manfaat 

sepenuhnya dari perangkat ini.  

Mikrokontroller yang dibekali dengan inti ARM®Cortex®-M4 32-bit 

RISC berkinerja tinggi ini dapat beroprasi pada frekuensi hingga 168 MHz. 

STM32F4Discovery juga dilengkapi dengan high-speed embedded memories 

(Flash memory hingga 1Mbyte, untuk SRAM hingga 192 Kbytes), untuk 

cadangan dari SAM hingga 4Kbytes, dan I/O yang di tingkatkan meliputi 

peripheral yang terhubung ke dua APB bus, tiga bus AHB dan 32-bit multi AHB 

matriks bus. (datasheet STM32F4Discovery) 

STM32F4 Discovery memiliki beberapa fitur yaitu sebagai berikut :  

a. STM32F4 Discovery memiliki 512 Kb memori flash, 12 Kb RAM satu paket 

dalam LQFP100. 

b. L3GD20: ST MEMS sensor gerak giroskop dengan output 3-sumbu digital 

LSM303DLHC: Sistem pemasangan ST MEMS yang menampilkan sensor 

percepatan linier secara digital 3D dan sensor digital magnetik 3D. 

c. MP45DT02: sensor audio ST MEMS, mikrofon digital omnidirectional. 

CS43L22, audio DAC yang terintegrasi dengan driver speaker kelas D. 

d. Catu daya dapat melalui USB atau dari suplai tegangan 5 V. 

e. Suplai tegangan 3V dan 5V. 

f. Delapan LED : LD1 (merah / hijau) diigunakan sebagai komunikasi USB, LD2 

(merah) untuk daya 3,3 V menyala. Empat LED User: LD3 (oranye), LD4 

(hijau), LD5 (merah) dan LD6 (biru). Dua USB OTG LED: LD7 (hijau) VBus 

dan LD8 (merah) untuk yang lain. 
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g. Dua tombol untuk (User dan pengatur ulang). 

h. USB OTG dengan konektor micro-AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Mikrokontroller STM32F4Discovery 

2.4 DC to DC Converter. 

Dc – dc converter yaitu komponen elektronika yang berfungsi untuk 

mengatur besarnya tegangan yang keluar pada PV, agar PV bisa memperoleh daya 

maksimal pada berbagai tingkat intensitas cahaya. Setelah itu hasil dari algoritma 

tersebut akan menghasilkan duty cycle untuk penyulutan kepada MOSFET pada 

konverter sehingga menghasilkan daya keluaran solar cell yang maksimal. Setiap 

dc – dc converter mempunyai fungsi dan efisiensi yang berbeda – beda. Ada juga 

pertimbangan – pertimbangan dalam pemilihan konverter seperti yang dikatakan 

Hasan Mahamudul, dan kawan – kawan (2013) untuk pemilihan konverter pada 

pemodelan sistem PV yang tepat yaitu: tujuan dari penggunaan panel PV, 

kopleksitas rangkaian konverter, kontroller dan ketersediaan sensor serta 

keterampilan dalam merangkai dan lain – lain adalah hal yang mempengaruhi 

pemilihan konverter. 

Beberapa konverter seperti buck boost converter yang dapat menghasilkan 

arus keluaran yang lebih rendah atau lebih tinggi. Menurut peneliitian Zhigang 

Liang (2012) mengatakan perspektif konverter ini dirancang untuk menerima 

variasi tegangan modul PV dalam rentang tertentu. Selain itu seperti yang 
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dikatakan oleh Syam M S dan T.Sreejith Kailas (2013) cuk converter 

memperlihatkan arus input dan output secara terus menerus, memiliki kerugian 

switching yang rendah. Juga ada SEPIC yaitu single-ended primary inductance 

converter. Menurut Soedibyo (2015) sama seperti cuk converter, perbedaannya 

ditemukan pada polaritas sinyal keluaran (tidak terbalik). 

Jane S. Salenga (2015) mengatakan Zeta Converter dapat memberikan 

keluaran dengan polaritas positif dan banyak beban yang membutuhkannya, juga 

memberikan koreksi faktor daya. Dan juga H.Parthsarathy (2016) mengatakan 

Zeta Converter dapat mengubah tegangan keluaran menjadi lebih kecil atau lebih 

besar dari tegangan masukan, juga dapat beroprasi dalam mode kontinyu ataupun 

tidak. Konverter elektronika daya merupakan jantung dari keseluruhan sistem dan 

diperlukan desain yang tepat. Penggunaan Zeta Converter dikarena 

keuntungannya seperti kurangnya stres saat switching, dan rendahnya waktu jeda 

serta tingginya efisiensi pada konverter ini mencapai 85%. 

 

2.4.1 Zeta Converter 

Zeta Converter adalah konverter ke empat yang bisa digunakan sebagai 

menaikkan tegangan dan menurunkan tegangan dari tegangan masukan. Polaritas 

antara tegangan masukan dan keluran sama dan juga mempunyai dua tahap 

operasi dalam satu periode. Tahap pertama yaitu pada saat saklar (MOSFET) 

dalam keadaan on dan yang lainnya dalam keadaan off. Konverter ini terdiri dari 

dua induktor yaitu L1 dan L2 dan dua kapasitor C1 dan C2, saklar (MOSFET), 

dan beban resistif. Pada saat saklar dalam posisi on L1 dan L2 akan menyimpan 

energi dan pada saat saklar off maka energi yang ada dalam L1 akan mengalir ke 

C1 dan energi yang ada dalam L2 akan mengalir ke beban resistif (Deepak 2016). 

 

Gambar 2.5 Zeta Converter pada saat Kondisi MOSFET On 
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Gambar 2.6 Zeta Converter pada saat Kondisi MOSFET Off 

Sedangkan persamaan pada Zeta Converter dari gambar diatas yaitu :  

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝑖𝑛 𝐷

(1−𝐷)
     (2.1) 

Δ𝐼𝐿1 = Iin 20%   (2.2) 

𝐿1 = 𝐿2 ≥
1

2
[

𝑉𝑖𝑛 𝐷

𝑓𝑠  Δ𝐼𝐿1
]   (2.3) 

𝐶1 ≥
 𝐷

𝑉𝑖𝑛 𝑓𝑠  Δ𝐼𝐿1
   (2.4)  

𝐶2 ≥
𝐷

8 𝑓𝑠 ΔVc2 
    (2.5) 

Dimana D adalah nilai rasio duty cycle dari switch dan didapat :  

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝑖𝑛 𝐷

(1−𝐷)
    (2.6) 

yang dapat diekspresikan menjadi : 

𝐷 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

(𝑉𝑖𝑛+𝑉𝑜𝑢𝑡)
    (2.7) 

 

2.5 Sensor Arus (ACS 712) 

Sensor arus yang digunakan adalah modul ACS 712 yang digunakan untuk 

mendeteksi besarnya arus yang mengalir. Sensor ini dapat mengukur arus positif 

dan negatif dengan kisaran -5A sampai 5A. Sensor ini membutuhkan suplai 

tegangan sebesar 5V. Untuk membaca nilai tengah (nol Ampere) tegangan sensor 

diset pada 2.5V yaitu setengah dari tegangan sumber daya Vcc = 5V (Di pizza, 

Carmela dan kawan – kawan 2009) .  

Pada arus negatif -5A terjadi pada tegangan 0,5V. Tingkat perubahan 

tegangan berbanding lurus terhadap besar arus sebesar 400 mV/Ampere. Gambar 

2.10 memperlihatkan sensor arus ACS 712. Hasil pembacaan pada modul sensor 

arus perlu diatur kembali dengan pembacaan nilai arus sebenarnya yang 

dihasilkan oleh panel surya. Modul ACS 712 ini memiliki sensitifitas tegangan 
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sebesar 66 - 185 mV/A (Muhammad Rizal Fachri, dan kawan kawan 2015). 

Sensor ini beerja dengan cara arus yang dibaca mengalir melalui kabel tembaga 

yang didalamnya dapat menghasilkan medan magnet yang ditangkap oleh IC 

medan terintegrasi dan dipindai menjadi tegangan proporsional (Datasheet sensor 

arus ACS 712). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Sensor Arus ACS 712 

 

2.6 Sensor Tegangan 

Sensor tegangan dipakai untuk mengukur tegangan yang masuk dengan 

mengunakan prinsip pembagi tegangan. Modul sensor tegangan akan ditempatkan 

paralel terhadap beban panel surya. Gambar 2.11 menunjukkan rangkaian sensor 

tegangan yang dipakai. (Muhammad Rizal Fachri, dan kawan kawan 2015). 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Rangkaian Sensor Tegangan 

 

Untuk mendapatkan tegangan keluaran dari rangkaian pembagi tegangan 

diatas menggunakan rumus yang sederhana yaitu :  

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 𝑥 
𝑅2

𝑅2+𝑅1
   (2.8) 

 

2.7 Power Simulator (PSIM) 

PSIM adalah perangkat lunak (software) yang dirancang khusus untuk 

elektronika daya, drive motor, dan sistem konversi daya. Dengan  kecepatan 

simulasi yang cepat, user interface yang ramah, dan pengolahan bentuk 

gelombang PSIM menyediakan lingkungan simulasi yang kuat untuk analisis 
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power converter, loop kontrol desain dan studi sistem penggerah motor. Sehingga 

PSIM sangat mendukung untuk menyesuaikan kebutuhan simulasi dan 

pengembangan yang dibutuhkan. 

Simulasi PSIM terdiri dari tiga progam, yaitu: circuit schematic editor 

SIMCAD, simulator PSIM dan program pengolah gelombang SIMVIEW. Proses 

simulasi PSIM digambarkan sebagi berikut: 

 

 

 

 

 

 


