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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Photovoltaic 

 Photovoltaic ialah alat yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi 

energi listrikodimana alat ini tersusun atas sel-sel Photovoltaic yang terbuat dari 

material semikonduktor. Umumnya material semikonduktor yang digunakan 

berupa silikon sedangkan untuk sel-selnya sendiri tersusun paling tidak 2 lapisan 

semikonduktor satu untuk lapisan yang bermuatan positif dan satu lagi yang 

bermuatan negatif. Secara sederhana prinsip kerja alat ini ialah ketika sel-sel 

Photovoltaic terkena paparan sinar matahari beberapa foton yang 

merupakanppartikel cahaya menabrak elektron. Saat jumlah energi foton tersebut 

cukup maka elektron akan didorong  oleh foton ini keluar dari pita valensi (valence 

band) melewati pita pemisah (band gap) menuju pita konduksi (conduction band). 

Kemudian dari itu terjadi perbedaan tegangan pada terminal sel Photovoltaic 

sehingga menyebabkan elektron pada pita konduksijbergerak. Elektron yang 

bergerak inilah disebut arus listrike [6]. 

 

 

   Gambar 2.1 Skema Solar Cell 
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2.1.1 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Solar Cell 

2.1.1.1 Intensitas Cahaya Matahari 

 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dari photovoltaic itu 

sendiri sehingga membuat efisiensi dari alat ini menurun antara lain adalah radiasi 

dari matahari. Radiasi matahari ialah pancaran energi yang berasal dari proses 

thermonuklir yang terjadi di matahari. Pada umumya yang tertera pada datasheet 

panel surya pengujian yang dilakukan pada standart test condition (STC) yaitu nilai 

radiasi matahari sampai pada kisaran 1000 W/m2. Tetapi dalam prakteknya nilai 

tersebut tidak tercapai karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti 

posisi lintang, posisi matahari, keadaan cuaca, serta nilai radiasi matahari pada 

suatu lokasi tertentu. Berikut merupakan gambaran pengaruh radiasi terhadap panel 

surya 

 

                     Gambar 2.2 Kurva I-V Terhadap Radiasi Cahaya Matahari 

 Dari gambar kurva diatas terlihat jelas bahwa radiasi cahaya matahari sangat 

mempengaruhi kinerja dari panel surya tersebut, dimana ketika radiasi matahari 

tinggi jumlah energi foton yang diterima panel surya semakin banyak sehingga arus 

yang dihasilkanpun lebih besar. 
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2.1.1.2 Temperatur Modul Photovoltaic 

 Tidak hanya radiasi mataharioada faktor lain yang mempengaruhi efisiensi 

panel surya tersebut yaitu suhu. Sel  photovoltaic identik dengan piranti 

semikonduktor diode dimana pada pengoperasiannnya sangat sensitif terhadap 

perubahan suhu. Secara umum, modul photovoltaic dapat bekerja secara maksimal 

jika temperatur yang diterimanya tetap stabil pada temperatur 250 C. Kenaikan suhu 

dari temperatur normalamodul photovoltaic ini akan menurunkan tegangan (Voc) 

yangldihasilkan. Setiap kenaikan suhu sebesar 10 C dari temperatur normal 250 C 

akan mengurangi daya yang dihasilkan oleh modul photovoltaic sekitar 0,5%. 

Kecepatan angin di sekitar lokasi modul photovoltaic akan sangat membantu 

terhadapipendinginan temperatur permukaan  photovoltaic sehingga temperatur 

dapat terjaga dikisaran    250 C dan membuat efisiensi daya yang dihasilkan tetap 

stabil.  

  

 

 

                             Gambar 2.3 Kurva I-V Terhadap Perubahan Suhu 
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2.1.1.3 Penambahan beban  

 Karakteristik dari solar cell terdiri dari kurva arus-tegangan dan kurva 

tegangan-daya. 

                   

 

   Gambar 2.4 Kurva Arus – Tegangan 

 Gambar kurva diatas menunjukkan sel ketika dihubungkan dengan beban 

(R) dimana beban memberi hambatan sebagai garis linear dengan garis I/V = I/R. 

Jika beban yang diberikan  kecil maka sel akan bekerja pada daerah kurva MN, 

dimana sel beroperasi sebagai sumber arus short circuit. arus short circuit 

merupakan arus maksimal pada solar cell dalam keadan tanpa beban. Sedangkan 

Jika beban yang diberikan  besar maka sel akan bekerja pada daerah kurva PS, 

dimana sel beroperasi sebagai sumber tegangan open circuit.  Tegangan open 

circuit merupakan tegangan maksimum yang dapat dicapai solar cell saat tidak 

adanya arus (I=0). Dari kurva diatas juga menunjukkan  bahwa beban yang optimal 

(I/Rop) beroperasi pada arus dan tegangan maksimum sehingga daya maksimum 

dapat tercapai, jadi jika beban lebih kecil dari beban optimal maka arus semakin 

besar tetapi tegangan menurun  sehingga daya yang dihasilkan semakin meningkat 

mendekati daya maksimum. Sebaliknya  jika beban lebih besar dari beban optimal 
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maka arus semakin kecil tetapi tegangan meningkat  sehingga daya yang dihasilkan 

semakin menurun menjauhi daya maksimum [2]. 

2.2 Konverter DC-DC 

2.2.1 Sepic Konverter 

 SEPIC  (Single Ended Primary Inductance Converter) merupakan konverter 

jenis Buck Boost  yang dapat menurunkan dan menaikkan tegangan inputnya. 

Berbeda dengan Buck Boost dan Cuk konverter ,SEPIC memiliki polaritas keluaran 

tegangan yang sama dengan inputnya serta memiliki stress tegangan yang tinggi,  

Sehingga dapat diandalkan untuk pengoperasian dengan jangkauan tegangan yang  

lebar. Selain itu SEPIC juga memiliki equivalen series resistor (ESR) yang rendah 

dari kapitor koplingnya dibandingkan Buck Boost konverter sehingga dapat 

mengurangi ripple dan panas pada komponennya [5]. SEPIC bekerja berdasarkan  

duty cycle  ketika nilai duty cycle kurang dari 50% konverter ini akan bekerja 

sebagai buck konverter atau menurunkan tegangan inputnya sedangkan jika nilai 

duty cycle lebih dari 50% konverter ini akan bekerja sebagai boost konverter atau 

menaikkan tegangan inputnya. 

             

    Gambar 2.5 Rangkaian Sepic Konverter 

 

 Secara sederhana prinsip kerja konverter ini terbagi atas 2 mode yaitu: 
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             Gambar 2.6 Rangkaian Sepic Konverter Switch on 

 Ketika switch tertutup maka dioda dalam kondisi terbuka sehingga arus  

dari sumber mengalir ke L1 pada saat itu juga tegangan di C1 nilainya sama 

dengan tegangan sumber. Sehingga C1 menyuplai energi ke L2 yang 

membuat arus di L2 meningkat. pada kondisi ini tidak ada supply energi 

terhadap beban. 

 
             Gambar 2.7 Rangkaian Sepic Konverter Switch off 

 

 Ketika switch terbuka maka dioda dalam kondisi tertutup. Pada saat ini L1 

akan mengalirkan arus ke beban sekaligus mengisi C1 dan secara 

bersamaan L2 mengalirkan arus ke beban juga [7]. 

 
Berikut persaman untuk menghitung nilai kompenen yang digunakan pada 

Sepic Konverter 

Dmax = 
Vo+Vd

Vo+Vi+Vd
            (2.1) 

L1 = L2 = 
Vi D

∆IL  Fs
                        (2.2) 

∆IL = 
Io Vo

Vi 
 × 40%            (2.3)
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Co ≥  
Io D

∆Vo  0,5  Fs
            (2.4) 

Dimana: 

Vo adalah tegangan output (V), 

Vi   adalah tegangan input (V), 

D adalah duty cycle 

R adalah resistansi beban (ohm), 

C adalah kapasitor (F), 

L adalah induktor (H), 

Fs adalah frekuensi switching (Hz), 

∆IL adalah arus ripple (A), 

Is adalah arus input (A), 

∆Vo adalah ripple tagangan keluaran (V), 

 

2.3 Maximum Power Point Tracking (MPPT) 

 MPPT ialah suatu metode penjejakan atau tracking  untuk memperoleh daya 

maksimum yang berasal dari modul fotovoltaik pada kondisi lingkungan 

tertentut.MPPT pada umumnya tersusun atas konverter DC-DC, kontroller, dan 

sensor. Konverter DC-DC ialah penghubung antara panel fotovoltaikpdengan 

beban entah itu aki atau baterai. Pada sistem MPPT, konverter DC-DC 

berfungsiountuk mengubah-ubah nilai tegangan masukan yang berasal dari 

fotovoltaik  berdasarkan nilai duty cycle yang diterima yang berasal dari algoritma 

MPPT. Untuk mendapatkan nilai duty cycle yang tepat dan sesuai maka 

diterapkanlah sebuah sistem kontrol yang dinamakan algoritma penjejakan atau 

algoritma MPPT. algoritma penjejakan itu sendiri bekerja berdasarkan informasi 

dari sensor. Informasi tersebut berupa arus, tegangan, dan daya panel fotovoltaik 

[6]. 
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2.3.1 MPPT metode Modified Perturb And Observe  

 algoritma Perturb And Observe (P&O) merupakan algoritma yang bekerja  

mencari MPP dengan menggunakan kurva P-V dimana V(dV) disebut perturbation 

step dan P(dP) disebut observation step. Algoritma ini  mencapai MPP  jika 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
  

mendekati nol yang dikenal dengan keadaan mantap. Berikut sistem kerja dari 

algoritma Perturb And Observe (P&O) ini. 

Jika 
dP

dV
  >  0 maka sistem berada di kiri MPP         (2.6) 

 

Jika 
dP

dV
  <  0 maka sistem berada di kanan MPP        (2.7) 

 

Jika 
dP

dV
  =  0 maka sistem telah mencapai MPP        (2.8) 

 

       

                 Gambar 2.8 Kurva Perturb And Observe 
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         Gambar 2.9 Flowchart Konvensional Perturb And Observe 

Algoritma ini begitu populer dan banyak diterapkan dalam MPPT sistem 

karena keefisiensinya yang relatif tinggi mencapai 96%. Tetapi algoritma ini kurang 

begitu efektif bekerja  mencari MPP ketika terjadi perubahan kenaikan ataupun 

penurunan radiasi matahari yang cepat dan mendadak sehingga, menyebabkan 

terjadinya penyimpangan terhadap MPP. P&O ini tidak dapat mengenali perubahan 

yang terjadi apakah datang dari perubahan cuaca atau perubahan perturbation. 

Ketika terjadi kenaikan radiasi matahari yang cepat pada gambar 2.10 . Saat sistem 

beroperasi pada titik MPP 1 saat  perturbation j berdasarkan kurva ketika terjadi 

kenaikan radiasi matahari yang cepat maka titik MPP 1 akan berpindah ke titik 2 

dimana dP dan dV bernilai positif, karena hasil dP dan dV bernilai positif maka 

membuat algoritma ini meningkatkan tegangan perturbation sehingga MPP di titik 

2 bergeser ke titik 3 yang membuat sistem menyimpang dan menjauhi MPP 2. Pada 

saat inilah P&O salah membuat keputusan seharusnya algoritma ini menurunkan 

tegangan perturbation sehingga MPP di titik 2 bergeser menuju MPP 2. 
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                 Gambar 2.10 Kurva Kenaikan Radiasi Matahari 

Karena algoritma P&O konvensional salah membuat keputusan dan 

mengalami penyimpangan ketika terjadi kenaikan radiasi matahari yang cepat maka 

dilakukan modifikasi dengan menambah parameter dI dan variable step (∆Dn). 

∆Dn = M |dP|, Dimana M adalah variable konstan yang kita atur sendiri 

Sehingga kebingungan dalam mengambil keputusan yang dialami P&O 

konvensional dapat diatasi serta dapat mengurangi penyimpangan terhadap MPP 

dapat dikurangi [5]. 
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  Gambar 2.11 Flowchart Modified Perturb And Observe 

 

2.3.2 MPPT metode Modified Incremental Conductance 

 algoritma Incremental Conductance (INC) merupakan algoritma yang 

bekerja  mencari titik MPP dengan menggunakan kurva P-V. Algoritma ini  

mencapai MPP  dengan membandingkan nilai konduktansi (I/V) dengan perubahan 

nilai konduktansi (dI/dV). Berikut persaman – persamaan yang berlaku pada 

algoritma Incremental Conductance (INC) ini. 

 

 dP

dV
  >  0 di kiri MPP             (2.6) 

 
dP

dV
  <  0 di kanan MPP           (2.7) 

 
dP

dV
  =  0 mencapai MPP           (2.8) 
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Karena ,  

dP

dV
  = 

d(IV)

dV
  = I + V

dI

dV
            (2.9) 

 

Maka,  

Jika 
dI

dV
  > - 

I

V
   sistem berada di kiri MPP       (2.10) 

Jika 
dI

dV
  < - 

I

V
   sistem berada di kanan MPP       (2.11) 

Jika 
dI

dV
  = - 

I

V
   sistem berada telah mencapai MPP      (2.10)               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Flowchart Konvensional Incremental Conductance 
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Dalam sistem MPPT algoritma yang paling sering digunakan adalah P&O 

karena sedehana dan relatif efisien. Tetapi di lain sisi dibandingkan P&O, INC 

dapat melacak MPP lebih akurat dengan osilasi steady state yang lebih kecil serta 

respon yang lebih cepat ketika perubahan penurunan radiasi matahari yang sangat 

cepat. Tetapi algoritma ini kurang begitu efektif bekerja  mencari MPP ketika 

terjadi perubahan kenaikan radiasi matahari yang cepat dan mendadak serta masih   

memiliki tingkat osilasi yang relatif besar pada saat keadaan mantap. Pada gambar 

2.14 ketika radiasi 500 W/m2 dan sistem bekerja pada beban 2 berdasarkan kurva 

P-V titik MPP berada di titik B. Saat radiasi tiba-tiba meningkat menjadi 1000 

W/m2 titik MPP akan berpindah ke titik C dimana kemiringan titik C dengan B 

bernilai positif sehingga membuat INC ini meingkatkan tegangan PV dan menjauhi 

titik MPP . Sedangkan ketika radiasi matahari 1000 W/m2 titik MPP berada di titik 

A dan kemiringan titik A dengan C bernilai negatif seharusnya tegangan PV 

diturunkan agar titik MPP dapat tercapai. 

                

      Gambar 2.13 Kurva P-V dan I-V Kenaikan Radiasi Matahari 

Karena algoritma INC konvensional  tidak akurat dan mengalami 

penyimpangan ketika terjadi kenaikan radiasi matahari yang cepat maka dilakukan 

modifikasi seperti  yang terdapat pada  flowchart berikut ini. 

 



18 

Gambar 2.14 Flowchart Modified Incremental Conductance 

Dimana variable step  ∆Dn = M |dP| ditambahkan untuk megurangi osilasi 

yang terjadi ketika keadaan mantap [11] [12]. 


