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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Solar Cell 

Solar cell atau Photovoltaic merupakan salah satu sumber energi alternatif 

terbarukan dengan menggunakan energi matahari untuk merubah sinar matahari 

menjadi energi listrik. PV dikemas dalam sebuah unit yang disebut dengan modul. 

Pada sebuah modul terdiri dari banyak cell surya yang disusun secara seri atau 

paralel. Kemudian yang dimaksud surya adalah elemen semikonduktor yang dapat 

mengkonversi energi surya menjadi energi listrik yang disebut efek fotovoltaik, 

Energi yang dihasilkan dari modul surya ini disebut sebagai tenaga surya, (Rashmi 

Swami, 2012). 

Gambar 2.1 Proses perubahan energi cahaya menjadi energi listrik, (Soedibyo dan 

Mochamad Ashari, 2015) 

Dari gambar 2.1 menunjukan proses dari perubahan energi cahaya menjadi 

energi listrik. Bahan semikonduktor yang paling umum digunakan dalam 

photovoltaic adalah silikon. Semua cell PV mempunyai kurang lebih 2 buah lapisan 

semikonduktor, yaitu satu untuk yang positif dan satu negatif. Ketika cell 

photovoltaic terkena sinar matahari maka muatan elektron akan mengalir ke muatan 

yang berpotensial tinggi. Sambungan diantara 2 lapisan menyebabkan listrik 

mengalir, kemudian membangkitkan arus DC. Jadi semakin besar cahaya yang 

diterima, semakin besar pula listrik yang didapat. 
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2.1.1 Faktor yang mempengaruhi pengukuran Solar Cell 

Untuk mendapatkan output maksimal dari photovoltaic, ada beberapa faktor 

yang sangat mempengaruhi yaitu (Abderezak, dkk, 2015) : 

1. Iradiasi Matahari 

2. Temperatur Modul Surya 

2.1.1.1 Iradiasi Matahari 

Iradiasi dari matahari yang diterima oleh bumi terdistribusi pada beberapa 

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

mengalami refleksi di atmosfer (diffuse radiation) lalu sisanya dapat sampai di 

permukaan bumi (direct radiation). Adapaun satuan penting untuk mengukurnya 

yaitu 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. 

Pada analisa akan digunakan W/m2 karena biasa dipakai dalam data sheet,. 

Irradiance merupakan sumber energi bagi sel surya, sehingga keluarannya sangat 

bergantung oleh perubahan irradiance. Gambar 2.2 menunjukan contoh perubahan 

irradiance terhadap kurva daya modul surya. 

Gambar 2.2 Kurva P-V dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, (Farhan 

Aprian, 2010) 

2.1.1.2 Temperatur Solar Cell  

Suhu pada solar cell memiliki peranan penting untuk memprediksi 

karakteristik I-V. Komponen semikonduktor seperti diode sensitif terhadap 

perubahan suhu, begitu pula dengan sel surya. Sebuah modul surya dapat beroperasi 

secara maksimal jika suhu yang diterima tetap normal pada 25oC. Kecepatan tiupan 
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angin disekitar lokasi amat sangat membantu terhadap pendinginan permukaan sel 

surya sehingga suhu dapat terjaga dikisaran 25oC. Kenaikan suhu lebih tinggi dari 

suhu normal pada modul surya akan melemahkan tegangan (Voc) yang dihasilkan. 

Setiap kenaikan suhu modul surya 1oC (dari 25oC) akan berkurang sekitar 0,5% dari 

total tenaga (daya) yang dihasilkan. Gambar 2.3 menunjukan Kurva P-V 

dipengaruhi oleh perubahan suhu. 

Gambar 2.3 Kurva P-V dipengaruhi oleh perubahan suhu, (Ibid) 

2.1.2 Komponen-Komponen pada Solar Cell 

Rangkaian solar cell terdiri atas komponen- komponen penting yang dapat 

memaksimalkan kerja dari rangkaian solar cell tersebut, yaitu. 

1. Panel surya (Photovoltaic) 

2. Baterai  

2.1.2.1 Panel Surya (Photovoltaic) 

Photovoltaic merupakan komponen utama yang menghasilkan listrik yang 

kemudian disimpan pada beterai atau aki. Suatu solar cell atau photovoltaic 

mempunyai daya yang berbeda-beda, terdiri dari 3 macam berdasarkan 

pembuatannya, yaitu (Rashmi Swami, 2012) : 

 Monokristal  

 Polikristal 

 Thin film 

Monokristal merupakan PV yang memiliki tingkat efisiensi tertinggi, 

namun dari segi ekonomi terbilang tinggi dibandingkan dengan polikristal, jenis PV 

dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut. 
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 a   b  c 

Gambar 2.4 a. Monokristal PV b. Polykristal PV c. Thin Film PV 

Suatu panel surya tersusun dari sel- sel surya yang kemudian membentuk 

modul-modul surya, dari modul surya kemudian terbentuk dalam satu array. Dari 

setiap sel mempunyai tegangan serta daya masing- masing sehingga jika di 

rangkaikan atau di susun maka akan terbentuk solar cell yang dibutuhkan. Berikut 

ini adalah sistem rangkaian solar cell : 

 Rangkaian seri: Hubungan seri modul photovoltaic didapat apabila bagian (+) 

sel surya utama (-) sel surya kedua atau sebaliknya maka, 

Vtotal =  V1 +  V2 +  V3 + ⋯ … + Vn  (2.1) 

Itotal =  I1 = I2 = I3 … … = 𝐼𝑛   (2.2) 

 Rangkaian paralel: Rangkaian paralel modul photovoltaic didapat apabila 

bagian (+) dan (-) sel surya dihubungkan sama dengan satu sel surya maka, 

Utotal =  U1 = U2 = U3 … … = 𝑈𝑛   (2.3) 

Itotal =  I1 +  I2 +  I3 + ⋯ … + In   (2.4) 

2.1.2.2 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 ditentukan 

dari berapa besar kebutuhan daya listrik dan kemampuan modul surya dalam 

mengisi baterai. Banyak tipe baterai yang beredar dipasaran yang memliki 

kelebihan dan kekurangannya. Baterai diklarifikasikan pada 2 tipe, yaitu baterai 

primer dan sekunder, namun pada aplikasi MPPT ini menggunakan baterai 

sekunder karena baterai jenis ini dapat di charge ulang (rechargeable batteries) jika 

telah habis dayanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari peralatan baterai sekunder 
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ini adalah Kapasitas satuan, Penerimaan arus pengisian yang kecil,Efisiensi Ah (ἠ 

Ah),Efisiensi Wh. (Anto Budhi Hamdani, dkk, 2014) 

2.2 Maximum Power Point Tracking (MPPT) 

Maximum Power Point Tracking atau MPPT merupakan sebuah sistem 

yang dioperasikan pada sebuah modul PV sehingga modul PV bisa menghasilkan 

daya maksimal. MPPT bukanlah sebuah sistem tracking mekanikal yang digunakan 

untuk mengubah posisi modul terhadap posisi matahari sehingga mendapatkan 

energi maksimal matahari. MPPT adalah sebuah sistem elektronik yang bisa 

menelusuri titik daya maksimum yang mampu dikeluarkan oleh sebuah modul PV. 

Banyak metode MPTT yang digunakan untuk memperoleh titik MPP pada modul 

PV, mulai dari algoritma konvensional seperti: Hill Climbing, Peturb and Observe, 

Incremental Conductance (Nabil Karami, 2017) maupun algoritma yang 

menggunakan Aritificial Intelegent seperti: fuzzy logic, artificial neural network, 

Genetic Algorithm(GA), atau meta heuristic seperti particel swarm optimizer 

(PSO), Ant Colony Systems(ACS), grey wolf optimizer (GWO), firefly algorithm 

(FA), dan lain-lain, (Teshome D F, 2016). Namun dalam pengaplikasiannya masih 

banyak terdapat permasalahan, terutama dalam hal akurasi dan kecepatan 

pelacakan, terutama untuk metode konvensional sehingga para peneliti terus 

mengembangkan algoritma konvensional untuk meningkatkan efisiensinya. 

2.2.1 Modified Incremental Conductance (MIC) 

Metode konvensional Incremental Conductance bekerja berdasarkan 

gradien kurva daya terhadap tegangan P-V pada karateristik photovoltaic, titik kerja 

maksimum sel surya terletak pada nilai tegangan yang berbeda untuk setiap kondisi 

lingkungan, metode Incremental Conductance memiliki tiga titik tracking, yaitu 

pada saat titik daya maksimum MPP dengan pengaturan sama dengan nol, titik 

perubahan daya melebihi MPP dengan pengaturan kurang dari nol, dan titik 

perubahan daya kurang dari MPP dengan pengaturan lebih dari nol (D, Saravana 

Selvan, 2013). Metode Incremental Conductance akan mempertahankan titik daya 

pada MPP sama dengan nol agar daya yang dikeluarkan oleh sistem pada titik 

maksimum, yaitu dengan cara menambah atau mengurangi nilai dari duty cycle 

pada konverter agar menghasilkan nilai yang diinginkan. 
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Modified Incremental Conductance adalah bentuk pengembangan 

Incremental Conductance, cara kerja sistem sama dengan Incremental 

Conductance, hanya saja bukan koefisien step yang digunakan untuk menambah 

atau mengurangi duty cycle. ΔP, jumlah yang menunjukkan perubahan daya 

digunakan untuk mendekati MPP dengan peningkatan atau penurunan. Dengan kata 

lain, koefisien paralel disediakan, untuk perubahan daya supaya lebih cepat 

mengidentifikasi titik daya maksimum. (Ozcelik dan Yilmaz, 2017) (Tey Kok 

Soon, 2014). Prinsip Kerja Incremental Conductance secara Basic ditunjukan pada 

gambar 2.5, (Josephine R L dan kawan- kawan, 2011). 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kurva P-V Incremental Conductance, (Sreejith S dan Smitha 

K S, 2015) 

 

 Jika nilai dV dan dI = 0, maka sistem bekerja pada titik daya maksimum. 

 Jika nilai dV = 0 dan dI > 0, maka sistem akan menaikan tegangan operasi 

PV array untuk mencapai titik daya maksimum. 

 Jika nilai dV = 0 dan dI < 0, maka sistem akan  menurunkan tegangan 

operasi PV array untuk mencapai titik daya maksimum. 

 Jika nilai perubahan tegangan dan arus tidak sama dengan nol, maka 

persamaan (2.11), (2.12)  digunakan untuk menentukan arah titik MPP. 
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2.2.2  Flow Chart Modified Incremental Conductance (MIC) 
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Gambar 2.6 Flow Chart MIC, (Ozcelik dan Yilmaz, 2017)  

Pertama mengukur V dan I, menghitung dV, dI, dP, jika nilai absolut 

(dI+dV+I/V)≤↋ maka tidak ada perubahan duty cycle, jika tidak, jika nilai dV=0, 

dI=0 maka tidak ada perubahan duty cycle, jika tidak, apakah nilai dI>0, jika iya 

increase jika tidak decrease duty cycle, kemudian kembali mengukur V dan I. 

Jika nilai dV≠0, jika dI/dV=-I/V maka tidak ada perubahan duty cycle, jika 

tidak, apakah nilai dI/dV>-I/V, jika iya increase jika tidak decrease duty cycle, 

kemudian kembali mengukur V dan I. 

Pada flow chart gambar 2.6 menunjukan cara kerja algoritma MIC, (Ozcelik dan 

Yilmaz, 2017). Adapun persamaan matematikanya sebagai berikut. 

dP

dV
=

d(VI)

dV
= I + V

dI

dV
= 0                              (2.5) 

 I + V
dI

dV
= 0                          (2.6) 

 
I

V
= −

dI

dV
                         (2.7) 

Sisi kiri dari Persamaan. (2.7) merupakan kebalikan dari konduktansi sesaat PV 

array, dan sisi kanan mewakili konduktansi tambahanya. 
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Perubahan nilai tegangan dengan persamaan: 

Ik

Vk
= −

Ik−Ik−1

Vk−Vk−1
                (2.8) 

Pada MPP persamaanya adalah 

dI

dV
= −

I

V
; (

dP

dV
= 0) , pada MPP             (2.9) 

  
dI

dV
> −

I

V
; (

dP

dV
> 0) , pada kiri MPP             (2.10) 

dI

dV
< −

I

V
; (

dP

dV
< 0) , pada kanan MPP                     (2.11) 

2.3 DC- DC Converter 

DC- DC Converter adalah sirkuit elektronik atau perangkat elektromekanik 

yang mengubah sumber arus searah (DC) dari satu tingkat tegangan ke tingkat 

tegangan lainya, tingkat daya berkisar dari yang sangat rendah (baterai) hingga 

sangat tinggi (transmisi tenaga bertegangan tinggi). DC- DC Konverter 

dikembangkan untuk sistem photovoltaic dan turbin angin yang berfungsi 

mengoptimalkan daya yang dihasilkan. Secara umum terdapat lima rangkaian dasar 

dari konverter DC- DC non- isolasi, yaitu buck, boost, buck-boost, cuk dan sepic. 

Pada masing- masing rangkaian dasar konverter memiliki jenis- jenis konverter 

yang dikembangkan untuk meningkatkan performa dari DC- DC converter.  Pada 

buck converter dibagi menjadi 3 yaitu Soft Switching Buck converter, Synchronous 

Buck Converter dan Multiphase Buck Converter. Menggunakan DC- DC converter 

dapat  mengurangi riak atau ripple, ripple merupakan gangguan atau noise berupa 

osilasi yang tidak diinginkan pada sistem. Ripple menghasilkan losses atau daya 

terbuang. 

2.3.1 Multiphase Buck Converter 

 Multiphase Buck Converter adalah salah satu topologi DC – DC converter  

jenis buck (step- down) yang sering digunakan dalam dunia industri, khususnya 

dalam hal komputasi dan server, mirip dengan Syncronous Buck Converter (singel 

phase) gambar 2.8.a, hanya saja penambahan phasa secara paralel yang lebih dari 

satu untuk mengurangi riak dan area panas pada MOSFET, dan induktor yang 

lainya juga berfungsi untuk mengurangi disipasi daya pada MOSFET serta 

mengurangi kerugian transisi dan meningkatkan performa serta efisiensi pada 

konverter. Kemudian pada output terdapat kapasitor yang meredam ripple 
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tegangan, (Kae Wong dan David Evans, 2015)(David Baba, 2012). Pada sistem 

MPPT konverter ini akan digunakan untuk mengkonversi tegangan dari PV ke 

baterai, dan mengurangi riak pada keluaran PV supaya keluaran sistem dapat 

optimal. Berikut rangkaian dari Multiphase Buck Converter. 

      

   a                         b 

Gambar 2.7 a. Syncronous Buck Converter (Singel Phase) b. Multiphase Buck 

Converter (Two Phase), (Kae wong dan David Evans, 2015)  

 Cara kerja Multiphase Buck Converter 

 Multiphase Buck Converter atau sering disebut Multiphase Synchronous 

Buck Converter merupakan pengembangan dari Synchronous buck converter, 

gambar 2.7a. pada gambar 2.7b, rangkaian multiphase disusun paralel dengan 

tujuan meningkatkan efisiensi. Pada Multiphase terdapat 4 buah Power MOSFET 

dimana operasi kerja pada masing- masing MOSFET bergantian, yaitu pada titik 

ON dan OFF switch. Berikut gambar gelombang yang di hasilkan pada syncronous 

dan multiphase. 

 

             a        b 

Gambar 2.8  a. iL1 dan iL2 pada Multiphase, (Ashna Joseph dan Jebin Francis, 

2015) b. iL pada Synchronous(John Lee, 2015) 
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 Pada gambar 2.8.b synchronous (Singel Phase) terdapat I.upper(Q1) dan 

I.lower(Q2) masing- masing mewakili kedua buah MOSFET. Saat gate pada 

MOSFET diberi sinyal Pulse Widht Modulation (PWM), saat Q1 off Q2 on maka 

gelombang yang dihasilkan setelah melewati L turun, arus induktor berkurang 

(Discharge L), pada saat Q1 on Q2 off maka  (Charge L). Pada saat salah satu Q 

aktif, maka Q tersebut menyuplai ke beban secara bergantian. Sehingga 

menghasilkan gelombang IL. 

 Pada multiphase pada gambar 2.8.a, terdapat 4 buah MOSFET, 1 phasa 

terdiri 2 MOSFET yang bekerja secara bergantian phasa 1 menghasilkan 

gelombang iL1 dan phasa 2 menghasilkan gelomang iL2, karena L1 dan L2 paralel, 

total arus induktor yang dihasilkan semakin besar, jika L ditambah maka ripple juga 

semakin kecil. Seperti pada gambar 2.8.a total arus induktor, (Ashna Joseph dan 

Jebin Francis, 2015). 

 Waktu Tunda Pada N- Phasa, (Ashna Joseph dan Jebin Francis, 2015). 

 Pada gambar 2.8.a, gelombang L yang dihasilkan proses switching, terdapat 

waktu tunda yaitu T1-T4 dimana T2=T4, waktu tunda dapat dihitung dengan 

persamaan berikut, 

∆iL1 = (
−Vo

L1
) T2       (2.12) 

∆iL2 = (
−Vo

L2
) T2       (2.13) 

∆iL1 = (
Vs−Vo

L1
) T1       (2.14) 

∆iL2 = (
−Vo

L2
) T1       (2.15) 

∆iL1 = (
−Vo

L1
) T3       (2.16) 

∆iL2 = (
Vs−Vo

L2
) T3       (2.17) 

Berikut rumus desain nilai komponen pada Multiphase Buck Converter. 

Desain Komponen (Mehmet Orcun Yabaqi, 2012) 

Duty Cycle (D) 

D =
Vo

Vin
          (2.18) 

Induktor (L)  

L >
Vo×1−D

2×Iomin×fs
          (2.19) 
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L =
Vo×1−D

∆Ilph×fs
           (2.20) 

∆𝐼𝐿(2𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒) = 𝐾𝑛𝑜𝑟𝑚 × 𝐾𝑟𝑐𝑚 =
𝑉𝑜×𝐾𝑟𝑐𝑚

𝐿×𝑓𝑠
     (2.21) 

Kapasitor (C) 

𝐶 ≥
∆𝐼𝐿

8×𝑓𝑠×∆𝑉𝑜
         (2.22) 

 

2.3.2 Buck Converter 

Buck Converter adalah juga salah satu topologi DC – DC converter  jenis 

buck (step- down), yaitu berfungsi menurunkan tegangan input ke tegangan yang 

lebih kecil. Buck Converter adalah rangkaian dasar dari tipe konverter penurun 

tegangan, berbeda dengan Multiphase Buck Converter, Buck Converter sendiri 

memiliki sebuah MOSFET sebagai saklar dan terdapat dioda yang berfungsi untuk 

mengeblock aliran listrik pada saat saklar ON atau hidup. Berikut cara kerja dari 

Buck Converter. 

Gambar 2.9 Buck Converter 

 Cara kerja Buck Converter 

Pada gambar 2.9 dapat dijelaskan cara kerja Buck converter, Ketika 

MOSFET on (tertutup) dioda off, dioda memblock aliran, listrik mengalir dari 

sumber ke MOSFET, kemudian ke induktor dimana induktor menyalurkan 

energinya ke output dan ke kapasitor, disaat yang bersamaan induktor mengisi arus 

dan kapasitor mengisi tegangan, pada saat MOSFET off (terbuka), energi dari 

induktor dan kapasitor akan mensuplai beban meskipun tidak terkoneksi dengan 

sumber, dan dioda sebagai penyearah, karena listrik mengalir dari potensial tinggi 

ke rendah. 
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Berikut rumus dasar untuk menentukan nilai masing- masing komponen 

pada Buck converter.  

Desain Komponen, (Brigitte Hauke, 2015). 

Duty Cycle (D) 

D =
Vout×n

Vin(max)
        (2.23) 

Induktor (L) 

∆IL =
(Vin(max)−Vout)×D

fs×L
        (2.24) 

L =
Vout ×(Vin−Vout)

∆IL×fs×Vin
       (2.25) 

Dioda (D) 

Dioda If = Iout(max) × (1 − D)     (2.26) 

Pd = IF × VF 

Kapasitor (C) 

∆Vout(esr) = ESR × ∆IL      (2.27) 

Cout(min) =
∆IL

8×fs×∆Vout
      (2.28) 

Buck Converter pada sistem MPPT ini digunakan sebagai pembanding 

dengan Multiphase Buck Converter untuk dilihat performanya, bagaimana respon 

transien, osilasi, serta keadaan steady state. 

 


