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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 PHOTOVOLTAIC 

2.1.1 Pengertian Photovoltaic 

Photovoltaic merupakan suatu sistem yang dapat mengkonversi radiasi 

matahari secara langsung menjadi energi listrik. Sebagai sumber energi terbarukan, 

PV termasuk yang mudah perawatannya, sistem PV tidak memerlukan bahan bakar 

untuk pengoperasiannya, dan tidak menimbulkan kebisingan [8].  

Cahaya matahari memiliki radiasi yang terdiri  dari biasan foton – foton 

dengan tingkat energinya berbeda. Perbedaan tersebut yang menjadi penentu 

panjang gelombang dari spektrum cahaya, dan ketika foton mengenai permukaan 

sel PV, maka foton tersebut bisa diserap, dibiaskan ataupun diteruskan menembus 

sel PV. Foton yang terserap oleh sel PV yang akan menimbulkan suatu energi yaitu 

energi listrik.  Sistem sel PV sendiri pada dasarnya terdiri dari pn junction atau 

ikatan antara sisi positif dan negatif di dalam sebuah sistem semikonduktor [9]. 

Gambar 2.1 merupakan skema sederhana dari system PV: 

 

Gambar 2.1 skema sederhana sistem sel PV [1] 

Cara kerja sistem PV yaitu untuk sel surya yaitu saat cahaya matahari 

mengenai sel surya, elektron terlepas dari atom dalam material semikonduktor, jika 

konduktor listrik melekat pada sisi negatif dan positif membentuk sebuah rangkaian 

listrik, maka elektron dapat ditangkap dalam bentuk arus listrik. Dan arus yang 

dihasilkan pada sistem PV adalah arus searah (DC) [9]. 
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2.1.2. Efisiensi Sel Surya 

Perhitungan daya listrik yang dihasilkan oleh sel surya ketika mendapat 

cahaya dilakukan dengan cara melihat dari kemampuan sel tersebut untuk 

memproduksi tegangan ketika diberi beban dan arus melalui beban pada waktu 

yang sama [10]. Gambar 2.2 adalah kurva arus tegangan pada sel surya: 

 

Gambar 2.2 kurva arus – tegangan pada  PV [2] 

Tolak ukur pada sebuah perangkat sel surya adalah tingkat efisiensi dari sel surya. 

Nilai efisiensi dapat dihitung dengan cara besar daya yang dihasilkan oleh sel surya 

dibagi dengan daya masuk : 

η = 
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
 ×  100%       (2.1) 

Dimana 𝑃𝑖𝑛 adalah daya input dan 𝑃𝑜𝑢𝑡 adalah daya output. 

2.2 Konverter DC-DC  

2.2.1.  Konverter Buck  

Konverter buck  merupakan jenis konverter DC-DC yang tegangan output 

lebih rendah dari tegangan input. Karena tegangan output kurang dari tegangan 

input maka buck koverter disebut juga step down converter. Topologi ini digunakan 

untuk mengisi daya baterai atau beban daya yang terhubung ke modul PV dengan 

tingkat voltase lebih tinggi. Sirkuit topologi konverter buck ditunjukkan pada 

gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 DC-DC Buck Converter [2] 

 Bila sakelar konverter dinyalakan, maka dioda mengalami bias balik dan 

berhenti mengalirkan arus dan kemudian induktor langsung menyimpan energi. 

Selama periode ini, arus induktor naik dari nilai minimum ke  maksimum. Bila 

sakelar dimatikan, maka energi yang tersimpan dalam induktor akan ditransfer ke 

kapasitor dan dimuat melalui freewheeling diode. Selama periode ini, arus induktor 

jatuh dari nilai maksimum ke  minimum. Impedansi sisi input dilambangkan Ri dan 

impedansi beban dilambangkan dengan R. Dengan memvariasikan siklus duty 

cycle, impedansi masukan konverter dapat bervariasi dan akan sesuai dengan 

ketahanan panel optimal yang dapat dicapai untuk transfer daya maksimum. Siklus 

duty cycle hanya dapat bervariasi antara nol dan satu, konverter buck hanya dapat 

mencerminkan Ri antara nilai resistansi beban sampai tak terhingga serta tidak 

dapat mencerminkan Ri antara Zero dan R. Buck converter tidak mencapai nilai di 

atas IMPP dari modul PV, maka pelacakan MPP buck converter terbatas pada 

daerah di mana R> = RMPP seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4.   

 

 

Gambar 2.4 Area Pelacakan dan Non-pelacakan konverter buck [3] 
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2.2.2  Konverter Boost  

 Konverter boost atau yang biasa dikenal dengan step up converter 

merupakan jenis konverter DC-DC yang mampu menghasilkan tegangan output 

lebih besar dari pada tegangan input. Menurut hukum kekekalan energi, daya input 

harus sama dengan daya keluarannya [11]. Karena tegangan output konverter 

penguat lebih besar dari tegangan masukan, arus output akan lebih rendah daripada 

arus input. Sirkuit topologi converter penguat konvensional ditunjukkan pada 

gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 DC-DC Boost Converter [4] 

Saat sakelar aktif, maka induktor sisi input terhubung ke sumber energi. 

Arus melalui induktor naik dari tingkat minimum ke tingkat maksimum selama 

periode ini. Tegangan keluaran muncul pada katoda dan tegangan nol muncul pada 

anoda sehingga dioda bias balik dan OFF. kemudian beban diisolasi dari sumber 

selama periode ON, jadi selama periode ini beban arus dipertahankan kontinyu oleh 

kapasitor sisi output.  

Kemudian saat sakelar diputar OFF, maka tegangan di induktor dan 

tegangan sumber muncul melintasi sakelar dan pada anoda dioda yang jumlahnya 

lebih besar dari tegangan keluaran. Oleh karena itu, terjadi bias maju pada dioda. 

Selama periode ini arus induktor jatuh dari tingkat maksimum ke tingkat minimum 

dan seluruh energi yang tersimpan dikirim ke kapasitor beban dan keluaran. Arus 

keluaran selalu kontinu dalam meningkatkan konverter sementara arus masukan 

bisa kontinyu atau terputus-putus. 

Boost converter tidak dapat mencapai nilai diatas VOC dari panel surya. 

MPP boost converter di suatu wilayah panel adalah resistansi di bawah atau sama 

dengan resistansi beban (R <= RMPP.) Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.6.  
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Gambar 2.6 Area Pelacakan dan Non-pelacakan konverter boost [4] 

 

2.2.3. Konverter Buck-boost 

 Buck-boost converter adalah jenis konverter DC-DC yang mampu 

menghasilkan tegangan output yang lebih besar dari atau lebih kecil dari tegangan 

input. Sirkuit topologi konverter buck boost ditunjukkan pada gambar 2.7. 

 

 

Gambar 2.7 DC-DC Buck-Boost Converter [4] 

 Bila sakelar ON, maka dioda menjadi bias balik dan berhenti melakukan 

aktivitas kemudian induktor menyimpan energi dari sumbernya. selama periode ini, 

arus induktor naik dari nilai minimum ke nilai maksimum dan arus beban dibuat 

terus menerus oleh output kapasitor.  

 Bila sakelar dimatikan, maka arus induktor OFF turun dari nilai 

maksimum ke minimum yang menghasilkan tegangan negatif di induktor, dengan 

sisi bawah induktor positif dan sisi atas negatif. Energi yang tersimpan dalam 
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induktor akan ditransfer ke kapasitor beban dan output melalui dioda. Rasio 

konversi tegangan dan rasio konversi resistensi konverter buck-boost adalah hasil 

dari konversi tegangan dari buck converter dan boost converter. 

 

2.2.4  Landsman Converter 

 Konverter Landsman merupakan salah satu dari topologi konverter buck-

boost DC-DC yaitu dapat beroperasi pada saat mode buck atau mode boost. Kondisi 

tersebut tergantung dari duty cycle yag diberikan pada system, semakin besar nilai 

duty cycle maka converter aan beralih pada mode boost (menaikkan tegangan). 

Konverter Landsman diharapkan mampu mengatasi keterbatasan konverter buck-

boost yang selalu menggunakan filter riak pada input dan outputnya untuk 

pengoperasian sistem yang didambakan secara keseluruhan, sehingga 

menghasilkan sirkuit terkait. Konverter landsman diturunkan oleh sebuah 

transformasi CSC atau topologi pada konverter buck-boost [12]. Sebuah induktor 

masukan kecil dari konverter Landsman, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.8 

bertindak sebagai filter masukan-riak, yang menghilangkan penyaringan riak 

eksternal. Induktor ini juga mengecilkan osilasi yang terjadi, karena elemen 

snubbed modul transistor bipolar transistor terisolasi (IGBT), di arus melalui 

modul. Gambar 2.8 merupakan Konfigurasi array SPV - Landsman converter 

menggunakan sistem pemompaan air motor BLDC. 

 

 

 

Gambar 2.8 Konfigurasi array SPV - Landsman converter menggunakan sistem 

pemompaan air motor BLDC [5] 



11 
 

Saat sakelar menyala, VC1 tegangan diantara kapasitor menengah C1 

membalikkan bias dioda, menghasilkan konfigurasi rangkaian yang ditunjukkan 

pada Gambar 3.3. Arus inductor IL mengalir melalui saklar.  Karena VC1 lebih 

besar dari tegangan keluaran Vdc, C1 dilepaskan melalui saklar, mentransfer energi 

ke induktor L dan outputnya. Oleh karena itu, Vc1 menurun dan IL meningkat, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.9. Input memasukkan energi ke induktor 

masukan L1. 

 

 

Gambar 2.9 Mode I - saat saklar ON [5] 

 

 Ketika saklar dimatikan, dioda bias maju, menghasilkan konfigurasi 

rangkaian seperti ditunjukkan pada Gambar 2.10. Arus inductor IL mengalir 

melalui dioda. Induktor L memindahkan energi yang tersimpan ke output melalui 

dioda. Di sisi lain, C1 diisi melalui dioda oleh energi dari input dan L1. Oleh karena 

itu, vc1 meningkat dan IL menurun, seperti yang ditunjukkan pada Gambar di 

bawah ini. 

  

 

 

Gambar 2.10 Mode II - saat saklar OFF [5] 
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Parameter yang akan di terapkan pada system akan mengikuti parameter 

dari PV yang akan digunakan. 

2.3 Pelacakan Titik Daya Maksimum (MPPT) 

Maximum Power Point Tracking (MPPT), merupakan sebuah sistem yang 

mengoperasikan modul photovoltaic (PV) agar dapat menghasilkan daya maksimal. 

MPPT bukan merupakan sistem tracking mekanis yang secara fisik menggerakkan 

modul agar mengarah langsung ke matahari. MPPT merupakan sistem elektronis 

yang secara keseluruhan mengubah-ubah titik operasi elektronis modul PV 

sehingga dapat mengirim daya maksimal yang tersedia. Dari daya tambahan yang 

terkumpul yang berasal dari modul PV, sehingga arus pengisian baterai dapat 

ditingkatkan. MPPT dapat juga dihubungkan dengan sistem tracking mekanis, 

tetapi kedua sistem ini sangat berbeda.  

2.3.1 Algoritma Perturb and Observe (P&O) 

 Perturb and observation (P&O) merupakan algoritma yang bekerja dengan 

cara mengganggu tegangan keluaran PV dengan menaikkan atau menurunkan 

tegangan kerja pada PV secara berkala dan membandingkannya dengan nilai daya 

terukur sebelumnya. Jika hasil gangguan lebih kecil dari nilai daya terukur 

sebelumnya, maka  gangguan selanjutnya dengan menurunkan tegangan keluaran 

PV dan juga sebaliknya. Gambar 2.11 merupakan flowchart dari algoritma P&O: 
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Gambar 2.11 flowchart Algoritma P&O [13] 

2.3.2 Logika Fuzzy 

Logika fuzzy merupakan metode yang digunakan menggunakan persamaan 

IF-THEN untuk input dan output. Persamaan if-then merupakan rule base dari 

fuzzy, sebelum membuat rule base terlebih dahulu memasukann input - output 

fuzzy. Keuntungan dari logika fuzzy yaitu : 

1. Fuzzy sangat sederhana mudah dimengerti.

2. Fleksibel.

3. Mempunyai toleransi pada data yang kurang tepat.

4. Fungsi-fungsi non linear kompleks dapat dimodelkan.

5. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman

para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan.
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