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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengukuran Panel 

Surya 

Untuk mendapatkan output maksimal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

(PLTS), ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi yaitu iradiasi matahari, 

semakin besar intensitas cahaya matahari yang mengenai permukaan solar cell 

maka secara proporsional akan menghasilkan arus yang besar.  

2.1.1 Pengaruh Iradiasi Matahari Pada Panel Surya 

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa saat intensitas iradiasi matahari menurun 

maka daya yang dihasilkan pun juga cenderung menurun. Hal ini dipengaruhi oleh 

arus yang berubah sesuai dengan intensitas iradiasi, sedangkan voltase tidak 

mengalami banyak perubahan karena pengaruh intensitas iradiasi matahari. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pengaruh Iradiasi Matahari Terhadap I-V [4] 

Iradiasi matahari bukanlah satu-satunya parameter eksternal yang memiliki 

peran penting terhadap grafik I-V, suhu juga sangat berpengaruh.  

2.1.2  Pengaruh Suhu Pada Panel Surya 

Gambar 2.2 mengilustrasikan bahwa saat suhu sel meningkat diatas 25 

derajat celcius, bentuk grafik I-V nya tetap sama namun bergeser ke kiri. Dalam 
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panel surya, parameter yang paling terpengaruh oleh peningkatan suhu adalah Open 

Circuit Voltage (Voc) sedangkan Short Circuit Current (Isc) akan cenderung stabil. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Grafik Karakteristik I-V Terhadap Temperatur 

2.1.3    Photovoltaic Array Saat Kondisi Shaded 

PV array saat kondisi shaded mempengaruhi keluaran daya pada solar cell. 

Untuk memodelkan PV array kondisi shaded terlebih dahulu memodelkan pola 

bayangan pada PV array tersebut. Gambar 2.3 menunjukkan tata surya PV array 

saat kondisi shaded. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 PV Array Saat Kondisi Shaded 

Akibat pengaruh shaded yang mengenai sebagian modul PV array maka 

reverse bias diode akan menyimpan resistansi tinggi mengakibatkan penyerapan 

energi berupa panas, hal ini mengurangi besar arus ke beban. Reverse bias diode 

terjadi ketika salah satu dari modul PV tertutup bayangan.  
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Gambar 2.4. Efek Diode Bypass Pada Modul Shaded [1] 

Gambar 2.4 terlihat ilustrasi salah satu modul terkena shaded sehingga arus 

akan cenderung melewati bypass diode. Arus mengalir melalui bypass diode 

dikarenakan reverse bias diode internal dari modul PV memiliki hambatan yang 

sangat besar. Dengan demikian maka tegangan modul yang terkena shaded tidak 

akan terbaca, menyebabkan tegangan pada string akan berkurang. 

 Dalam PV array yang terjadi shaded maka akan muncul beberapa level 

tegangan yang berbeda dalam PV array. Dalam arti yang sama akan muncul 

beberapa titik puncak daya yang disebut Maximum Power Point (MPP). Banyaknya 

MPP dan besarnya MPP tergantung dari topologi PV array dan seberapa besar efek 

shaded terjadi. Pada Gambar 2.5 berikut ini menunjukan kurva karakteristik I-V 

dan P-V dengan beberapa puncak daya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kurva Karakteristik P-V Dengan Beberapa Puncak Daya 
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Parameter panel surya ditunjukan pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Parameter panel surya 

Parameter Nilai 

Model 

Maximum Power Point (MPP) 

Open circuit voltage (Voc) 

Short circuit current (Isc) 

Maximum power voltage (Vmp) 

Maximum power current (Imp) 

SP-100-P36 

100 W 

22.6 V 

6.09 A 

17.6V 

5.69 A 

 

2.2 Buck Converter 

Buck converter adalah salah satu jenis dari konverter yang dapat mengubah 

tegangan DC pada nilai tertentu menjadi tegangan DC yang lebih rendah. Tegangan 

output yang dihasilkan mempunyai polaritas yang sama dengan tegangan inputnya. 

Buck converter biasa disebut juga dengan step-down converter [10]. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Rangkaian Buck Converter  
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Dengan system kerja sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Rangkaian Buck Converter Saat Saklar Tertutup 

Pada gambar 2.7 ketika saat saklar tertutup, arus mengalir dari sumber 

menuju induktor hingga ke beban. Pada kondisi ini dioda akan dalam keadaan 

reversebias sehingga arus akan tersimpan dan mengalami peningkatan energi pada 

induktor.  

 

 

 

 

Gambar 2.8 Rangkaian Buck Converter Saat Saklar Terbuka 

Pada gambar 2.8 saat rangkaian ketika S dalam kondisi padam, pada kondisi 

ini inductor menjadi sumber arus, sehingga diode akan konduksi.  

Untuk menentukan nilai komponen pada buck converter dapat dibuat 

dengan persamaan-persamaan sebagai berikut: 

- Menentukan duty cycle 

𝐷𝑏𝑢𝑐𝑘 =
𝑉𝑜𝑢𝑡.𝑛

𝑉𝑖𝑛
                                                                                (2.1) 

- Menentukan besar nilai inductor 

𝐿𝑏𝑢𝑐𝑘 >
𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑣𝑖𝑛−𝑉𝑜𝑢𝑡)

𝐾𝑖𝑛𝑑.𝐹𝑠.𝑉𝑖𝑛.𝐼𝑜𝑢𝑡
                                                                    (2.2) 
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- Maksimum ripple current pada inductor 

∆𝐼𝑚𝑎𝑥 =
(𝑉𝑖𝑛−𝑉𝑜𝑢𝑡)𝐷𝑏𝑢𝑐𝑘

𝐹𝑠.𝐿𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑
                                                                  (2.3) 

- Maksimum current yang melewati inductor 

𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑜𝑢𝑡 + ∆𝐼𝑚𝑎𝑥                                                                 (2.4) 

- Menentukan nilai kapasitor 

                    𝐶𝑜𝑢𝑡𝑚𝑖𝑛 =
𝐾𝑖𝑛𝑑+𝐼𝑜𝑢𝑡

8.𝐹𝑠.𝑉𝑜𝑢𝑡.𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒
           (2.5) 

2.3 MOSFET 

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) merupakan 

komponen elektronik yang berfungsi sebagai swiching, yang terbuat dari bahan 

semikonduktor (silikon) yang tersusun dari bahan semikonduktor N dan 

semikonduktor P. MOSFET memiliki 3 buah pin kaki konduktor, yaitu pin GATE, 

SOURCE, dan DRAIN. 

2.4 Sensor Arus ACS712 

ACS712 merupakan salah satu komponen elektronik yang digunakan untuk 

mengukur arus listrin DC ataupun AC, sinyal data keluarannya berupa sinyal analog 

yang kemudian dibaca oleh mikrokontroler.  

- Operasi catu daya 5.0 volt 

- Rise time 5us 

- Total kesalahan 1,5 % di T = 25º C 

- Isolasi tegangan 2,1 kVRMS 

- Sensitivitas keluaran 66-185 mV/A 

- Low – noise analog pin 

- Bandwith 80 kHz 

- Bandwith diatur melalui pin filter 

 

 

 

Gambar 2.9 Sensor Arus ACS712  
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2.5 Sensor Tegangan 

Untuk mengetahui tegangan yang keluar dari photovoltaic, dan keluaran 

buck converter digunakan sensor tegangan yang merupakan rangkaian pembagi 

tegangan ditunjukkan pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Rangkaian Sensor Tegangan 

Untuk mendapatkan tegangan output yang diperlukan dapat menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛(
𝑅2

𝑅1−𝑅2
)         (2.6) 

2.6 Mikrokontroler 

Pada projek tugas akhir ini menggunakan mikrokontroler AVR 

atmega328A dengan spesifikasi sebagai berikut: 

- Arsitektur : AVR RISC 8-bit 

- Memori : 128k Byte 

- Memori data volatile : 4k Byte 

- Analog Digital Converter (ADC) : 8 channal, 10-bit 

- Jumlah I/O : 23 Pin 

- Peripheral : Real times Counter 6 kanal PWM 

- Kecepatan : 0 – 4 MHz @1,8 – 5,5 V 

- Tegangan kerja : 4,5 – 5.0 Volt 

- Antar muka debugger : debugWIRE 

- Antarmuka pemograman : ISP 

- Antarmuka peripheral : USART, two-wire, SP 

 

Vin 

Vout 
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2.7      Kontrol MPPT FFA dan P&O 

2.7.1 Firefly (FFA) 

Algoritma firefly terinspirasi oleh pergerakan kunang-kunang. Pada 

algoritma ini, ada 3 asumsi yang digunakan:  

1. Semua kunang-kunang adalah unisex, sehingga kunang-kunang tertarik 

dengan kunang-kunang yang lain tidak memperhitungkan jenis kelamin 

kunang-kunang tersebut.  

2. Ketertarikan antar kunang-kunang berdasarkan seberapa terang dari 

kunang-kunang tersebut. Kunang-kunang yang lebih redup maka akan 

tertarik dan berpindah mendekati kunang-kunang yang lebih terang. 

3. Terang redupnya seekor kunang-kunang ditentukan dalam sebuah fungsi 

objektif. Misalkan ada 2 ekor kunang-kunang p dan q, yang memiliki 

jarak rpq dan masing-masing posisi kunang tersebut adalah Xp dan Xq 

yang merepersentasikan duty cycle pada MPPT. 

         (2.7) 

         (2.8) 

Dimana β0 adalah initial derajat ketertarikan, bisanya bernilai 1. Asumsikan 

bahwa kunang-kunang p lebih redup dari pada kunang-kunang q maka, posisi baru 

akan diperoleh oleh kunang-kunang q sesuai dengan persmaan berikut: 

         (2.9) 

 Rand di dalam persamaan adalah nilai acak yang terdistribusi dari 0 dan 1. 

Besarnya nilai membuat pergerakan untuk mencari tempat yang jauh dan apabila 

kecil maka cendrung mencari pada pencarian lokal. 

2.7.2  Perturb And Observe (P&O) 

Metode Peturbation & Observation terdiri terhadap dua tahap, yaitu perturb 

adalah mengubah Vref dan observation adalah menghitung perubahan daya akibat 

Aksi perturb sebelumnya. Jika perubahan daya positif maka perturb selanjutnya 

akan tetap pada arah yang sama, sedangkan jika perubahan pada daya negatif maka 

perturb akan dibalik.  
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2.8 MPPT FFA dan P&O 

Pada tugas akhir ini algoritma MPPT yang digunakan adalah algoritma 

gabungan antara Firefly Algorithm (FFA) dan Perturb and Observe Algorithm 

(P&O). Kedua algortima ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

FFA memiliki keunggulan ketika berada dalam Partial Shading Condition (PSC) 

tapi memiliki waktu konvergen yang lebih lama dari pada P&O. Disisi lain, P&O 

memiliki waktu konvergensi yang cepat tapi memiliki kemungkinan yang lebih 

besar untuk terjebak pada titik Local Maximum Power (LMP) ketika terjadi kondisi 

PSC [12]. 

Untuk itu dilakukan penggabuangan kedua algortima ini untuk 

menghasilkan algoritma yang lebih baik. Pertama kali MPPT ini bekerja, MPPT ini 

menggunakan algoritma FFA untuk menghindari LMP pada PSC. Kemudian, 

algoritma akan beralih menjadi P&O ketika rentang antara kunang-kunang (duty 

cycle) awal dan akhir dibawah sudah cukup kecil (sekitar 0.5) [13]. 


