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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sel Surya 

Sel Photovoltaic (PV) adalah semikonduktor p-n yang berfungsi ketika 

cahaya terjadi dipermukaannya. Arus yang dihasilkan oleh cahaya tersebut 

sebanding dengan radiasi cahaya dan suhu [5]. Ketika tidak ada cahaya, maka 

output dari Photovoltaic cell menjadi nol [9]. Untuk rumus matematika arus output 

(Ipv) pada modul PV adalah: 

𝐼 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼0 [exp (
(𝑉+𝑅𝑆∗𝐼)∗𝑞

𝑁𝑐𝑠 𝑘 𝑇𝑐 𝑎𝑓𝑑
) − 1] −

𝑉+𝑅𝑆𝐼

𝑅𝑝
        (2.1) 

Dimana, Ipv adalah arus Photovoltaic, Io adalah arus bocor dioda, V adalah 

tegangan output, Ncs adalah jumlah sel seri, q adalah muatan elektron, k adalah 

konstanta Boltzmann, Tc adalah suhu sel surya, sedangkan 𝑎𝑓𝑑 adalah faktor ideal 

dioda [6]. 

 

2.2 Maximum Power Point Tracking (MPPT) 

Maximum power point tracking (MPPT) pada PV panel tidak konstan, karna 

tergantung pada radiasi matahari dan suhu panel surya. Proses utama dari MPPT 

adalah mendapatkan informasi dari tegangan dan arus seketika dari sensor serta 

menghitung daya seketika dari PV [8]. Kontroler MPPT sangat berpengaruh besar 

terhadap daya yang dapat dihasilkan oleh PV. Penelitian dan perbaikan efesiensi 

selalu dikembangkan oleh ilmuan untuk mendapatkan efesiensi terbaik dalam 

berbagai kondisi.  

 

2.3 Konverter Dc-Dc Tipe Cuk 

Konverter cuk adalah konverter dc-dc yang nilai tegangan outputnya lebih 

tinggi atau lebih rendah dari tegangan inputnya. Konverter ini bekerja dengan satu 

switch, satu dioda, dua kapasitor, dan 2 induktor. Saat saklar tertutup (dinyalakan) 

diode dalam keadaan reverse biased dan arus dari C1 mengalir menuju inductor L2 

dan kapasitor C2. Saat saklar dibuka (dimatikan) diode dalam keadaan forward 

biased dan kapasitor C1 akan di Charge dari arus inductor L1. 
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Gambar 2.1 Rangkaian Ekuivalen Konverter Dc-Dc Tipe Cuk 

Nilai kapasitor yang digunakan pada C1 ,C2 dan R dapat dicari dengan rumus 

dibawah [7]: 

𝐶1 ≥  
𝑉𝑜 𝐷

𝑅 𝑓 ∆𝑉𝑐1
                       (2.2) 

𝐶2 ≥  
𝑉𝑠 𝐷

8 ∆𝑉𝑐2 𝐿2𝑓2
                     (2.3)  

𝑅 =
𝑉𝑜2

𝑃
             (2.4) 

Dimana nilai Vo adalah  tegangan output pada konverter, D adalah duty 

cycle, R adalah hambatan awal, f adalah frekuensi dan ∆𝑉𝑐1 adalah ripple 

tegangan pada C1. Sedangakan pada C2 terdapat Vs yaitu tegangan input dan ∆𝑉𝑐2 

adalah ripple tegangan pada C2. Konverter cuk harus bekerja pada modus CCM 

sehingga, nilai induksi L1min dan L2min dapat dicari dengan persamaan berikut [7]: 

𝐿1 ≥  
𝑉𝑠 𝐷

𝑓 ∆𝐼𝐿1
             (2.5) 

𝐿2 ≥  
𝑉𝑠 𝐷

𝑓 ∆𝐼𝐿2
             (2.6) 

Dengan ∆𝐼𝐿1 adalah arus ripple pada L1, dan ∆𝐼𝐿1 arus ripple pada L2. 

 

2.4 Algoritma Artificial Bee Colony 

Algoritma Artificial Bee Colony diajukan oleh Karaboga pada tahun 2005, 

yang terinspirasi dari cara koloni lebah mencari madu disekitar mereka [4]. Dimana 

pada algoritma ini menunjukan bahwa koloni lebah membagi koloni mereka dalam 

beberapa grub yaitu : employed bees, onlooker bees dan scout bees [2]. 

Employed bees merupakan lebah yang dipekerjakan disekitar makanan 

untuk mengingat lokasi sumber makanan baru yang lebih baik dan melupakan yang 

lama. Setalah menyelesaikan proses pencarian sumber makanan, mereka akan 
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berbagi informasi dengan onlooker bees yang menunggu didalam sarang. Onlooker 

bees akan menentukan sumber makanan dari probabilitas sumber makanan tersebut. 

Sedangkan scout bees bertugas mencari sumber makanan baru yang dipilih secara 

acak [10]. 

Dalam mendesain algoritma ini sebagai algoritma penjejak maksimum 

power point, perlu diketahui beberapa tahapan rumus. tahapan-tahapan rumus ini 

yang akan menjadi dasar pembuatan desain algoritma penjejak maksimum power 

point dengan algoritma artificial bee colony. 

Fase inisialisasi: Artificial bee colony menghasilkan populasi awal secara 

acak dari solusi ns (siklus).  Setiap solusi diproduksi dalam batas-batasnya [0, 1] 

menurut persamaan di bawah ini [1]: 

di = dmin + rand (M,D)*(dmax− dmin)          (2.7) 

Fase lebah pekerja : lebah Pekerja memperbarui siklus tugas menggunakan 

permasamaan di bawah ini [1]: 

new di  = di + Ø (di – dk)           (2.8) 

Setelah itu probabilitas dievaluasi menggunakan persamaan berikut [1]: 

𝑝
𝑖 = 

𝑃𝑝𝑣𝑖

∑ 𝑃𝑝𝑣𝑖
𝑆𝑁
𝑛=1

    (2.9) 

Dimana 𝑓𝑖𝑡𝑖 adalah fitness solution [5]. Pada akhir setiap siklus pencarian, 

algoritma menghafal Solusi terbaik dicapai sejauh ini dan mengulangi prosedur dari 

fase lebah dipekerjakan sampai jumlah siklus maksimum (MCN) tercapai atau 

sampai nilai daya tetap tidak berubah dalam jumlah siklus tertentu. 
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Gambar 2.2 Flowchart Artificial Bee Colony 

 

 


