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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Photovoltaik (PV) 

Modul surya (PV) adalah susunan dari sel surya yang dihubungakan secara 

seri dan paralel, fungsi dari penghubungan ini untuk memaksimalkan tegangan 

dan arus sehingga daya yang dihasilkan dapat digunakan untuk pemakaian sistem 

catu daya beban. Untuk mendapatkan keluaran daya listrik yang maksimum maka 

permukaan modul sell surya harus mengarah dengan sempurna kearah matahari. 

Bagian utama dari sistem PV adalah unit rakitan beberapa sel surya 

photovoltaic yang disusun menjadi satu kesatuan yang disebut modul PV. Untuk 

membuat modul PV secara pabrikasi bisa menggunakan teknologi kristal dan thin 

film. Modul PV kristal dapat dibuat dengan teknologi yang relatif sederhana, 

sedangkan untuk membuat sel PV diperlukan teknologi tinggi. Modul PV tersusun 

dari beberapa sel PV yang dihubungkan secara seri dan parallel. 

 

 

 

Gambar 2.1 Rangkaian Ekivalen Photovoltaic 

  Gambar 2.1 adalah gambar dari rangkaian ekivalen dari sel PV. 

Persamaan karakteristik tegangan dan arus dari PV dapat digunakan rumus 

sebagai berukut : 

                                                                      (2.1)  

 

Dalam persamaan ini, Iph adalah arus yang bisa dibangkitkan oleh PV, Isc 

adalah arus hubung singkat, Ki arus hubung singkat sel koefisien suhu, Ir adalah 

iradiasi yang diterima oleh PV dan Irs arus saturasi terbalik.  

 (2.2) 

dimana, q adalah muatan elektron, VOC adalah tegangan saat sirkuit 

terbuka, NS adalah  jumlah sel surya yang terhubung secara seri, k adalah 
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konstanta Boltzmann, n adalah faktor ideal untuk dioda, T disini adalah suhu 

operasi PV. Arus saturasi modul I0 bervariasi dengan temperatur PV.  

                                                                                                       (2.3) 

Di sini, Eg0 adalah celah pita energi semi konduktor, Rs dan Rsh adalah 

resistor seri dan resistor shunt dari sel. Sekarang output dari modul PV adalah: 

          (2.4) 

 

Dengan  

                                                                                                                     (2.5) 

 

Dan  

(2.6) 

2.2 Buck Konverter 

 Buck konveter adalah konveter yang memiliki fungsi untuk menurunkan 

tegangan DC ke DC dengan menggunakan penyaklaran pada MOSFET [10]. 

Penyaklaran MOSFET bekerja pada saat gate dari MOSFET diberikan tegangan. 

Tegangan masukan akan lebih rendah dibandingkan tegangan keluar secara linier 

tergantung dari nilai duty cycle. Sermakin tinggi nilai duty cycle maka semakin 

tinggi pula nilai tegangan keluaran dari konverter atau hampir sama dengan nilai 

tegangan masukan. MPPT harus mencari nilai dari duty cycle sehingga nilai daya 

yang dihasilkan dari PV berada pada nilai maksimal. Pada penelitian ini nilai dari 

masukan dari konverter buck memiliki varian tegangan antara 24 V sampai 35 V. 

2.2.1 Menentukan Nilai PWM 

PWM ( Pulse Width Modulation) adalah sebuah teknik modulasi dengan 

cara mengubah lebar pulsa (duty cylce) tetapi nilai amplitudo dan frekuensi yang 

tetap. Satu siklus pulsa merupakan kondisi dimana pulsa berada pada kondisi 

HIGH kemudian pulsa berada pada zona transisi ke kondisi LOW dan berakhir 

pada zona transisi ke HIGH. Nilai lebar pulsa PWM akan berbanding lurus 

terhadap amplitudo sinyal asli yang belum termodulasi. Duty Cycle merupakan 

representasi dari kondisi logika HIGH dalam suatu periode sinyal dan di nyatakan 
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dalam bentuk (%) dengan range 0% sampai 100%, sebagai contoh jika sinyal 

berada dalam kondisi high terus menerus artinya memiliki duty cycle sebesar 

100%. Jika waktu sinyal keadaan high sama dengan keadaan low maka sinyal 

mempunyai duty cycle sebesar 50%. 

Aplikasi penggunaan PWM pada MPPT adalah duty cycle digunakan 

sebagai swicthing mosfet dimana dalam kondisi high terus menerus atau memiliki 

duty cycle sebesar 100% jadi nilai tegangan output sama dengan tegangan input. 

Jika waktu sinyal keadaan high sama dengan keadaan low maka sinyal memiliki  

duty cycle sebesar 50% jadi nilai tegangan output bernialai setengah dari tegangan 

input. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pulsa Duty Cycle PWM 

       𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝑖𝑛 .𝐷

𝑛
                                                                                                          (2.7) 

Persamaan 2.7 adalah persasamaan yang digunakan dalam menentukan 

dutycycle yang digunakan untuk swicth mosfet sehinggga output tegangan dari 

buck konverter dapat sesuai dengan yang diinginkan. 

2.2.2  Menentukan besar Nilai Induktor: 

Dalam menentukan nilai dari induktor dapat digunakan dengan persamaan 

(2.8). kemudian dalam mencari nilai maksimum riple arus dan arus maksimal 

yang melewati induktor digunakan persamaan (2.9) dan (2.10) yang melewati 

induktor digunakan per dibawah ini: 

Lbuck  > 
𝑉𝑜𝑢𝑡  (𝑉𝑖𝑛−𝑉𝑜𝑢𝑡 ).

𝐾𝑖𝑛𝑑 .𝑓𝑠 .𝑉𝑖𝑛 .𝐼𝑜𝑢𝑡
                    (2.8) 

 Maksimum ripple current pada induktor 

         Δ𝐼𝑚𝑎𝑥 =  
(𝑉𝑖𝑛−𝑉𝑜𝑢𝑡 )𝐷𝑏𝑢𝑐𝑘

𝐹𝑠.𝐿𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑
        (2.9) 
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 Maksimum currrent yang melewati induktor 

ILmax = Iout + Δ𝐼𝑚𝑎𝑥         (2.10) 

2.2.3 Menentukan besar nilai kapasitor: 

Dalam menentukan nilai kapasitor yang digunakan pada buck konverter 

digunakan persamaan (2.11). Pada persamaan ini nilai kapasitor yang dihasilkan 

adalah nilai kapasitor minimum. Persamaan (2.11) dapat dilihat dibawah ini: 

Coutmin buck   = 
𝐾𝑖𝑛𝑑 +𝐼𝑜𝑢𝑡

8.𝐹𝑠.𝑉𝑜𝑢𝑡 .𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒
      (2.11) 

2.2.4 Driver MOSFET N-chanel 

Menggunakan transistor tipe N-channel sebagai switching MOSFET karena 

rangkaian ini dapat bekerja dengan frekuensi tinggi. Dengan nilai R dan nilai C 

yang digunakan pada driver mosfet dapat ditentukan dengan menggunakan 

persanaan (2.12) dan (2.13) sebagai berikut: 

𝑅3 =
1

 2𝑥Ϛ . 𝐿.𝐶𝑜𝑢𝑡
            (2.12) 

𝐶1 =
1

 2𝑥𝛱  𝑅3.𝑓
                              (2.13) 

2.2.5 Perancangan Sensor Arus ACS712 

Pada perancangan multi input DC-DC konverter menggunakan sensor arus 

ACS712ELCTR-20A-T untuk mengetahui arus yang masuk dan keluar pada 

sistem tersebut. Keluaran dari sensor arus terhubung ke pin ADC pada 

mikrokontroller. 

2.2.6 Perancangan Sensor Tegangan  

 Pada perancangan sensor tegangan untuk mendeteksi pada sumber 

tegangan digunakan prinsip pembagi tegangan, besar nilai tegangan masukan dan 

nilai keluaran dapat dimonitoring dengan menggunakan pin ADC pada 

mikrokontroller. Dalam menentukan nilai R yang digunakan pada sensor tegangan 

adalah dengan menggunakan persamaan (2.14)  sebelumnya Pertama nilai R2 di 

terlebih dahulu kemudian didapatkan nialai R1.berikut ini adalah persamaan 

dalam menentukan niali R pada sensor tegangan: 

𝑅1     = 𝑅2 +  
Vin

Vout
 x 𝑅2                    (2.14) 
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2.3  MPPT (Maximum Power Point Trcking) 

Masalah utama dalam penggunaan PV adalah kesesuaian  arus  dan  

tegangan  yang menghasilkan maksimum power point  (MPP) yang sesuai kurva  

PV. Biaya  atau  modal awal PV yang tinggi  serta efisiensi konversi energi yang 

rendah  menjadi perhatian penting  untuk mengoperasikan PV  pada MPP 

sehingga daya maksimum dapat  dicapai. Output daya maksimum PV tergantung 

pada kondisi pengoperasian yang berfariasi dari waktu ke waktu  diakibatkan oleh  

suhu, radiasi dan beban sehingga pelacakan dan  penyesuaian dalam memperoleh  

titik maksimum  dilakukan secara berkesinambungan. PV  array  dapat memasok 

daya maksimum ke beban pada titik operasi tertentu yang umumnya disebut 

sebagai titik daya maksimum (MPP), di mana seluruh sistem PV beroperasi 

dengan efisiensi maksimum dan menghasilkan daya maksimum. 

Maximum Power Point Tracking atau sering disingkat dengan MPPT 

merupakan sebuah sistem elektronik yang digunakan pada panel photovoltaic 

(PV) sehingga panel photovoltaic dapat menghasilkan keluaran power maksimum 

(MPP). MPPT bukanlah sistem tracking mekanik yang bekerja dengan cara 

mengubah posisi modul terhadap posisi matahari sehingga mendapatkan keluaran 

energi maksimum matahari. MPPT benar-benar sebuah sistem elektronik yang 

bisa menelusuri titik power maksimum power yang bisa dikeluarkan oleh sebuah 

panel PV. 

MPPT (Maximun Power Point Tracker), yang lebih efisien adalah dengan 

menggunakan konversi DC to DC (Direct Current). Konverter bekerja 

berdasarkan swicthing yang terjadi pada mosfet akibat dari sinyal PWM yang 

diberikan oleh mikrokontroler  sehingga tegangan keluaran dari konverter dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan. 
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Gambar 2.3 Kurva Karakteristik P-V dan I-V. 

Pada Gambar 2.3 merupakan gambar kurva karakteristik dari PV yang 

menunjukan MPPT ini sangat penting dalam proses PV menghasilkan daya karena 

diketahui dari karakteristik PV adalah bergantung pada radiasi dan juga suhu 

permukaan PV. Apabila sebuah PV panel dihubungkan langsung pada sebuah 

charger/disharger batere. PV panel tersebut mempunyai karakteristik seperti yang 

ditunjukkan pada grafik di atas yaitu pada temperatur {25}^{o}C dan insolasi 

1000W/{m}^{2}. Pada grafik terlihat bahwa apabila MPPT tidak digunakan, 

maka daya yang bisa dimanfaatkan dari PV panel sebesar 53Watt pada 12Volt 

atau dengan kata lain power maksimum yang bisa dimanfaatkan adalah sebesar 

70.67% dari power maximum sebenarnya. Dengan menggunakan MPPT maka 

power maksimum yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara maksimal. 

 

Gambar 2.4 Rangkaian PV dengan Konverter. 

Bentuk MPPT secara fisik adalah sebuah sistem yang merupakan sebuah 

DC/DC konverter dengan sebuah controller. Sebuah DC to DC konveter 

digunakan pada sistem MPPT seperti ditunjukan pada Gambar 2.4 yang 

merupakan rangkaian PV dengan konverter dan controller. 
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2.4 PV Kondisi Shading 

Penggunaan PV secara terus menerus memiliki kelemahan pada efisiensi 

daya keluaran yang dihasilkan akan rendah. Hal tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor, salah satu faktor penyebabnya  adalah tingginya tingkat radiasi 

matahari yang diterima PV dan suhu kerja dari PV tersebut. Selain itu efisiensi 

dari sebuah PV juga dipengaruhi  oleh kondisi  sekitar, adanya pohon, bangunan, 

hewan ataupun awan yang dapat menghalangi cahaya matahari yang diterima oleh 

permukaan dari PV. Sehingga dapat menyebabkan PV dalam keadaan parsial 

shading. Shading parsial adalah dimana PV modul menerima radiasi yang tidak 

sama dikarenakan tertutup bayangan oleh pohon, hewan ataupun bangunan karena 

pergerakan matahari. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah teknologi yang dapat 

memaksimalkan daya  keluaran dari PV tersebut dalam keadaan shading. 

 

Gambar 2.5 PV Terkena Bayangan [6]. 

Gambar 2.5 Menujukan susunan PV modul dalam kondisi partial shading. 

Kondisi ini terjadi apabila modul PV menerima radiasi surya yang berbeda-beda 

karena PV tersebut tertutup oleh bayanga benda disekitar PV bisa pohon, 

bangunan ataupun hewan yang tidak sengaja melewati PV [6]. Kondisi partial 

shading yang dimaksud dapat menyebabkan daya keluaran dari PV array menurun 

dan menimbulkan efek langsung yaitu kurva karateristik PV yang dihasilkan 

menjadi kompleks dengan beberapa titik puncak. 
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Gambar 2.6 Kurva Karakteristik PV Saat Kondisi Shading [6]. 

Gambar 2.6 adalah gambar kurva karakteristik dari kurva PV panel dalam 

kondisi parsial shading. Pada kurva terlihat beberapa titik puncak (MPP) yang 

mengakibatkan algoritma MPPT konvensional akan salah dalam menentukan nilai 

daya maksimum keluaran PV dalam kondisi shading, dapat dilihat bahwa Global 

Maximum Power Point (GMPP) dapat terjadi baik dalam rentang tegangan rendah 

atau tinggi tergantung pada jenis pola partial shading. Pada Gambar 2.6 terlihat 

terjadi 2 titik puncak saat kondisi shading dimana GMPP terjadi pada saat daya 

115 watt. 

2.5 Bat Algoritma 

2.5.1 Karakteristik Bat algoritma 

Bat algoritma adalah algorittma optimasi berdasarkan dari perilaku 

ekolokasi kelelawar. Dari beberapa karakteristik ekolokasi kelelawar, dapat 

dikembangkan menjadi algoritma kelelawar. Untuk menyederhanakan perilaku 

dari kelelawar, maka ada tahapan yang digunakan untuk mengasumsikan dari 

perilaku kelelawar sebagai berikut : 

1. Semua kelelawar dapat menggunakan sistem ekolokasi untuk merasakan 

mangsa dan juga mereka dapat membedakan mana makanan atau 

mangsa dan juga bisa membedakan keadaan sekitar. 

2. Kelelawar terbang dengan acak dengan kecepatan 𝑣𝑖  dan pada posisi 𝑥𝑖  

dengan frekuensi  fmin tetap, panjang gelombang  λ dengan kenyaringan 

Ao untuk mencari mangsa. Mereka secara otomatis dapat menyesuaikan 

panjang gelombang (frekuensi) suara yang mereka pancarkan dan 
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menyesuaikan tingkat emisi pulse r ϵ [0,1], tergantung pada jarak target 

mereka. 

3. Meskipun kenyarinngan dapat bervariasi dalam berbagai hal, kita 

asumsikan bahwa kenyaringan bervariasi dari besar (positif) Ao kenilai 

konstan minimum Amin 

Selain asumsi sederhana diatas, dapat juga digunakan penyesuaian untuk 

kesederhanaannya. Secara umum frekuensi f berada dalam range [fmin,fmax], dan 

panjang gelombang menyesuaikan dalam range [λmin, λmax]. Misalnya frekuensi 

f berada pada kisaran [20KHz, 500KHz], maka panjang gelombang antara 0.7 mm 

sampai 17 mm. 

2.5.2 Gerakan kelelawar virtual 

Dalam penggunaan Bat Aloritma digunakan kelelawar virtual sebagai 

simulasi. Serta harus menetukan aturan bagaimana posisi xi dan kecepatan vi 

dalam ruang pencarian dimensi d. Solusi baru 𝑥𝑖
𝑡  adalah posisi kelelawar ke i  

pada iterasi ke t dan kecepatan 𝑣𝑖
𝑡  kecepatan kelelawar ke i pada iterasi ke t, dapat 

didefinisikan dengan persamaan 2.11, 2.12 dan 2.13 yaitu :  

𝑓𝑖 = 𝑓𝑚𝑖𝑛 + (𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛) 𝜷        (2.15) 

𝑣𝑖
𝑡 =  𝑣𝑖

𝑡−1 + (𝑥𝑖
𝑡 − 𝑥∗)𝑓𝑖                          (2.16) 

𝑥𝑖
𝑡 = 𝑥𝑖

𝑡−1 + 𝑣𝑖
𝑡           (2.17) 

Diamana 𝜷 ϵ [0,1] adalah vektor acak yang diambil dari distribusi uniform. 

Berikut 𝑥∗ adalah solusi terbaik global yang didapat setelah membandingkan 

semua solusi diantara semua kelelawar n. Dalam pelaksanaanya menggunakan 

fmin=0 dan fmax=100. Pada awalnya setiap kelelawar disebar secara acak dengan 

frekuensi yang diambil dari distribusi uniform[fmin,fmax]. 

Pada pemcarian lokal, setelah solusi yang dipilih dengan cara 

membandingkan diantara solusi terbaik pada saat t , maka solusi baru untuk setiap 

kelelawar yang dihasilkan secara lokal menggunakan random walk, didefinisikan 

dengan persamaan 2.14 yaitu : 

𝑥𝑛𝑒𝑤 = 𝑥𝑜𝑙𝑑 + ϵAt                      (2.18) 

Dimana ϵ ϵ [-1,1] adalah random, sedangkan At = 𝐴𝑖
𝑡  adalah kenyaringan rata-rata 

dari semua kelelawar pada waktu t. Sehingga update dari kecepatan 𝑣𝑖  dan posisi 
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𝑥𝑖  kelelawar dipengaruhi oleh kenyaringan At  dan gelombang suara 𝑟𝑖  pada setiap 

iterasinya. 

2.5.3 Kenyaringan Dan Gelombang Suara Kelelawar 

Pada proses kenyaringan 𝐴𝑖  dan tingkat gelombang suara 𝑟𝑖  harus 

diperbaharui sesuai dengan iterasinya. Kenyaringan suara kelelawar biasanya akan 

berkurang setelah kelelawar tela menemukan mangsanya, sedangkan tingkat 

gelombang suara meningkat. Kenyaringan dapat dipilih sebagai setiap nialai 

kenyamanan. Misalnya menggunakan 𝐴𝑜 = 100 dan 𝐴𝑚𝑖𝑛 = 1. Untuk 

mempermudah juga bisa menggunakan 𝐴𝑜 = 1 dan 𝐴𝑚𝑖𝑛 = 0 dengan asumsi 

bahwa 𝐴𝑚𝑖𝑛  = 0 berarti kelelawar baru saja menemukan mngsa dan untuk 

sementara berhenti memancarkan suara. Maka dapat didefinisikan : 

𝑎 = 𝑎𝐴𝑖  
𝑡 , 𝑟𝑖

𝑡=1 = 𝑟𝑖
0  1 − exp −𝑦𝑡  ,        (2.19) 

Diamana 𝑎 dan 𝑦 adalah konstanta. Untuk setiap 0< 𝑎 <1 dan 𝑦 > 0, maka dapat 

didefinisikan : 

𝐴𝑖  
𝑡      0, 𝑟𝑖 

𝑡       𝑟𝑖 
0, t       ∞         (2.20) 

Dalam kasus kesederhanaan, kita dapat menggunakan 𝑎 = 𝑦 = 0.5 dalam 

simulasi. Pilihan parameter memerlukan beberapa percobaan. Awalnya, setiap 

kelelawar harus memiliki nilai yang berbeda dari kenyaringan dan tingkat 

gelombang suara, dan ini dapat dicapai dengan melakukan pengacakan. Misalnya, 

kenyaringan awal 𝐴𝑖  
𝑡  biasanya [1,2], sedangkan tingkat gelombang suara awal 𝑟𝑖 

0 

dapat nol, atau 𝑟𝑖 
0 ϵ [0,1] jika menggunakan persamaan diatas. Tingkat 

kenyaringan dan tingkat gelombang suara mereka akan diperbaharui hanya jika 

solusi baru ditingkatkan, yang berarti bahwa kelelawar ini bergerak menuju 

optimal. 
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2.5.4 Flowchat Bat Algoritma 

Gambar 2.7 Gambar Flowchat Bat Algoritma. 
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