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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 

 

3.1 Perancangan Sistem 

 Secara  umum diagram blok perencanaan sistem MPPT yang akan dibuat  

dapat dilihat pada gambar berikut : 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                     Gambar 3.1 Diagram blok sistem 

 Dari gambar 3.1 blok diagram sistem MPPT diatas algoritma yang akan 

diterapkan dan dianalisis adalah modified incremental conductance (INC) dan 

modified perturb and observe (P&O). Dimana kedua algoritma ini membutuhkan 

variabel arus dan tegangan untuk proses pelacakan titik daya maksimum pada PV 

module. Keluaran dari algoritma MPPT ini berupa nilai duty cycle yang digunakan 

untuk mengatur kerja switching pada rangkaian  konverter, switching yang akan 

digunakan pada konverter ini adalah mosfet. Konverter yang digunakan dalam 

sistem MPPT ini adalah koverter tipe buck dan boost yaitu SEPIC konverter yang 

dapat menaikkan dan menurunkan tegangan inputnya. Beban yang digunakan pada 

sistem ini berupa beban resistif yang langsung terhubung dengan konverter. 
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3.2 Perancangan Photovoltaic 

                              

                         Gambar 3.2 Photovoltaic 

                 Dalam perancangan sistem Photovoltaic terdapat beberapa 

parameter yang harus diperhatikan agar dapat bekerja secara maksimal seperti daya 

maksimum, tegangan maksimum, arus maksimum,dll. untuk mempermudah hal 

tersebut maka penelitian ini mengambil input parameter dari Photovoltaic yang 

terdapat di pasaran. Tipe Photovoltaic yang akan diterapkan pada penelitian ini 

berupa Photovoltaic tipe JMP–85W-S5-G dengan menggunakan software Simulink 

Matlab 2016b. Berikut parameter-parameter pada  fotovoltaic JMP–85W-S5-G. 

               Gambar 3.3 Parameter Photovoltaic tipe JMP–85W-S5-G 

Dengan parameter photovoltaic tersebut dapat dihasilkan daya maksimum 

sebesar 86,292 W. Sedangkan pada penelitian tugas akhir ini sistem phovoltaic 

yang akan digunakan berupa phovoltaic dengan keluaran daya maksimum sebesar 



21 
 

1200 W. Untuk itu dilakukan perubahan nilai jumlah sel seri dan paralel pada modul 

phovoltaic tersebut.  Jumlah sel seri yang digunakan berjumlah 5, sedangkan untuk 

jumlah sel paralel berjumlah 3. Dengan parameter module  phovoltaic yang sama 

diatas ditambah dengan  jumlah  5 sel seri  dan 3 sel paralel, maka module  

phovoltaic 1294 W dapat tercapai. Berikut perubahan parameter Photovoltaic tipe 

JMP–85W-S5-G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 3.4 Parameter Photovoltaic tipe JMP–85W-S5-G 1200 W 

3.3 Perancangan Konverter 

  Dalam  pemodelan konverter sendiri  diperlukan beberapa nilai komponen 

yang sesuai pada rangkaian konverter agar nantinya konverter tersebut dapat 

bekerja secara optimal. Untuk itu sebelum dilakukan pemodelan pada software 

Matlab dilakukan perhitungan dengan persamaan-persaman yang terdapat pada 
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setiap komponen konverter dengan parameter-parameter yang telah ditentukan. 

Berikut data konsep parameter yang diinginkan. 

                                     Tabel 3.1 Data parameter Konverter  

Parameter Nilai 

Vi (tegangan masuk) 50 - 110 

Vo (tegangan keluaran) 91,8 V 

Io (arus keluaran) 14,1 A 

∆Vo (tegangan ripple keluaran) 2% 

Frekuensi Switching 25 Khz 

R (load/beban) 6,5 ohm 

                     

3.3.1 Perhitungan SEPIC Konverter 

 Perhitungan dan penentuan nilai setiap komponen pada SEPIC konverter 

sendiri dilakukan dan didapatkan dari persamaan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Berikut perhitungan nilai setiap komponen  berdasarkan parameter 

yang sudah ditentukan. 

Nilai Duty Cycle 

Duty Cycle merupakan representasi kondisi logika high dalam satu periode 

sinyal.  Duty Cycle ini nantinya digunakan untuk mengatur kinerja dari switching 

mosfet pada konverter, dalam perhitungan  SEPIC konverter digunakan nilai Duty 

Cycle maksimum untuk mencari nilai induktor dan kapasitor yang dibutuhkan agar 

nantinya konverter dapat bekerja secara optimal. Berikut perhitungan penentuan 

nilai Duty Cycle maksimum. 

Dmax  =  
Vo+Vd

Vi+Vo+Vd
 

Dmax = 
91,8+0,5

50+91,8+0,5
 = 0,64 
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Dmin  =  
Vo+Vd

Vi+Vo+Vd
 

Dmin = 
91 ,8+0,5

110+91,8+0,5
 = 0,45                      (3.1) 

Nilai Induktor 

 Dalam penentuan nilai induktor yang akan digunakan pada SEPIC konverter 

terlebih dahulu harus menentukan nilai arus ripple induktor. Terdapat aturan untuk 

mengitung arus ripple induktor karena jika terlalu kecil akan membuat kerja PWM 

tidak stabil dan jika terlalu besar akan meningkatkan EMI (Electromagnetic 

Interference). Adapun untuk arus ripple induktor yang ideal adalah 20 – 40 % dari 

arus input maksimum. Berikut perhitungan penentuan nilai arus ripple induktor. 

∆IL = 
Io Vo

Vi 
 × 40% 

∆IL = 
14,1 91,8

50
 × 40% 

∆IL = 
1294,38

50
 × 30% 

∆IL = 25,8876 × 40% 

∆IL = 10,355 A             (3.2) 

 

Setelah mendapat nilai arus ripple induktor maka dapat dilakukan 

perhitungan nilai induktor. Pada rangkaian SEPIC konverter terdapat 2 induktor 

yang keduanya memiliki nilai yang sama. Berikut perhitungan penentuan nilai 

induktor. 

L1 = L2 =
Vi D

∆IL  Fs
  

L1 = L2 =   
50 0,64

10,355   25000
  

L1 = L2 = 
32

258875
  

L1 = L2 = 0,0001236 H 

L1 = L2 = 123,6 ʯH                        (3.3) 
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Nilai Kapasitor 

Untuk menentukan besar nilai kapasitor yang dibutuhkan SEPIC konverter 

dapat ditentukan dengan rumus dibawah ini. 

Co ≥  
Io D

∆Vo  0,5  Fs
 

Co ≥  
14,1 0,64

0,02 91,8 0,5   25000
 

Co ≥  
9,024

22950
 

Co ≥ 0,0003932 F 

Co ≥  392,2 ʯF            (3.4) 

 

Setelah melakukan perhitungan  nilai komponen yang dibutuhkan SEPIC 

konverter, maka didapatkan SEPIC konverter dengan spesifikasi sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Spesifikasi SEPIC konverter 

Komponen Nilai 

L1    123,6 ʯH  

L2              123,6 ʯH 

Co     2392,2 mF  

Cs 10 ʯF 

R 6,5 ohm 
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3.3.2  Pemodelan SEPIC Konverter 

 Dengan spesifikasi nilai komponen yang telah didapatkan melalui proses 

perhitungan, maka dibuatlah pemodelan SEPIC konverter menggunakan Simulink 

Matlab. Berikut bentuk pemodelan SEPIC konverter yang telah dibuat. 

      

 

Gambar 3.5 Pemodelan SEPIC Konverter 

 

 Agar Koverter dapat disimulasikan pada Simulink Matlab maka perlu 

ditambahkan blok  pulse generator untuk mengaktifkan dan mengatur kerja 

switching mosfet, sehingga konverter dapat bekerja. Berikut bentuk pemodelan 

SEPIC konverter yang telah dilengkapi pulse generator. 

 

   Gambar 3.6 Pemodelan SEPIC Konverter dengan pulse generator 
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Setelah pemodelan SEPIC konverter dapat bekerja maka module 

photovoltaic dapat digabungkan dengan SEPIC konverter sehingga terbentuk suatu 

sistem. Pada pemodelan sistem ini algoritma MPPT masih belum disematkan 

sehingga untuk menjalankan sistem hanya mengandalkan pulse generator, dimana 

nilai duty cyle nya diatur secara manual menyesuaikan perhitungan duty cyle 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 3.7 Pemodelan Sistem Tanpa Agoritma MPPT 

3.4 Perancangan Algoritma MPPT 

 Algoritma MPPT berfungsi untuk melacak atau mentracking daya 

maksimal yang dapat dihasilkan oleh  photovoltaic pada kondisi lingkungan 

tertentu. pada penelitian ini akan  dibuat pemodelan dari algoritma Modified 

Perturb and Oberver dan Modified Incremental Conductance. Berikut adalah 

langkah – langkah dalam membuat pemodelan algoritma MPPT yang nantinya akan 

disimulasikan Simulink Matlab. 

3.4.1  Pemodelan Modified Perturb and Oberver 

 Modified Perturb and Oberver merupakan salah satu algoritma MPPT yang 

telah mengalami modifikasi dan perbaikan kinerja dari algoritma Perturb and 

Oberver (P&O) konvensional sebelumnya. Pada tahap ini pemodelan terhadap 

Modified Perturb and Oberver dibuat menggunakan Matlab Function pada 

Simulink. Sehingga bentuk flowchart dari Modified Perturb and Oberver yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya diubah kedalam bentuk script yang isikan pada 
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blok Matlab Function. Adapun bentuk pemodelan Modified Perturb and Oberver 

yang telah dibuat dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

                     

                  Gambar 3.8 Pemodelan Modified Perturb and Oberver 

 

Pada pemodelan algoritma Modified Perturb and Oberver tersebut agar 

algoritma dapat disimulasikan dibutuhkan tambahan blok PWM untuk 

mengaktifkan switching mosfet pada konverter. Dan juga PWM dibutuhkan untuk 

mengatur besar frekuensi switching agar konverter dapat beroperasi. Berikut 

pemodelan Modified Perturb and Oberver yang telah dilengkapi pwm. 

 

 

                

 

 

          Gambar 3.9 Pemodelan Modified Perturb and Oberver dengan PWM 
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 Setelah blok pemodelan Modified Perturb and Oberver dihubungkan 

dengan blok PWM, maka sistem MPPT dapat dibuat. Adapun pemasangan model 

Modified Perturb and Oberver dengan konverter SEPIC yang telah dibuat 

sebelumnya dapat dilakukan. Untuk input Modified Perturb and Oberver 

dihubungkan terhadap keluaran module photovoltaic, sedangkan output dari blok 

PWM dihubungkan terhadap mosfet pada rangkaian SEPIC konverter. Setelah 

semuanya terhubung maka pemodelan sistem MPPT dapat terbentuk seperti gambar 

berikut ini. 

 

  

Gambar 3.10 Pemodelan Sistem MPPT Menggunakan Modified Perturb and   

                       Oberver 

3.4.2  Pemodelan Modified Incremental Conductance 

 Modified Incremental Conductance merupakan salah satu algoritma MPPT 

yang telah mengalami peningkatan dan perbaikan kinerja dari algoritma 

Incremental Conductance (INC) konvensional sebelumnya. Pada tahap  pemodelan  

Modified Incremental Conductance ini sama halnya dengan Modified Perturb and 
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Oberver dimana algoritma dibuat menggunakan Matlab Function pada Simulink. 

Sehingga bentuk flowchart dari Incremental Conductance yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya diubah kedalam bentuk script yang isikan pada blok Matlab 

Function. Adapun bentuk pemodelan Modified Incremental Conductance yang 

telah dibuat dapat dilihat pada gambar berikut. 

                              

                            Gambar 3.11 Pemodelan Modified Incremental Conductance 

Seperti pemodelan Modified Perturb and Oberver sebelumnya dibutuhkan 

tambahan blok PWM untuk mengaktifkan switching mosfet pada konverter. Dan 

juga PWM dibutuhkan untuk mengatur besar frekuensi switching agar konverter 

dapat beroperasi. Berikut pemodelan Modified Incremental Conductance yang 

telah dilengkapi pwm. 

           

 

         Gambar 3.12 Pemodelan Modified Incremental Conductance dengan PWM 

  

 Setelah blok pemodelan Modified Incremental Conductance dihubungkan 

dengan blok PWM, maka sistem MPPT dapat dibuat. Adapun pemasangan model 
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Modified Incremental Conductance dengan konverter SEPIC sama seperti tahap 

pemasangan pada model Modified Perturb and Oberver . Untuk input Modified 

Incremental Conductance dihubungkan terhadap keluaran module photovoltaic, 

sedangkan output dari blok PWM dihubungkan terhadap mosfet pada rangkaian 

SEPIC konverter. Pemodelan sistem MPPT dapat dilihatseperti berikut ini. 

 

Gambar 3.13 Pemodelan Sistem MPPT Menggunakan Modified Incremental  

                       Conductance 

 

3.5  Perancangan Keseluruhan Sistem MPPT  

 Pada tahap ini sistem MPPT pada masing – masing algoritma yaitu 

Modified Perturb  and Oberver dan Modified Incremental Conductance akan 

disimulasikan dengan diterapkan  Irradiasi matahari yang bervariasi dimulai dari 

800 – 1000 W/m2 dengan kondisi temperatur module photovoltaic konstan yaitu 25o 

C. Parameter Irradiasi matahari dan temperatur module dibuat menggunakan blok 

signal builder. Dengan menggunakan  signal builder kita dapat dengan mudah 

mengatur parameter yang diinginkan serta dapat mengatur lebih dari satu 



31 

parameter. Setelah melakukan perancangan pada blok Signal Builder dengan 

kondisi parameter yang telah ditentukan seperti pada halaman sebelumnya, maka 

sistem MPPT dapat  dirancang dan diujikan. Berikut keseluruhan pemodelan sistem 

MPPT yang telah dibuat. 

Gambar 3.14 Pemodelan Keseluruhan Sistem MPPT 


