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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1. STUDI LITERATUR 

Tahapan penelitian diawali dengan studi literatur tentang karakteristik sel 

surya, konvereter landsman, algoritma p&o dan logika fuzzy. Dari hasil studi 

tersebut didapatkan rumusan tujuan penelitian. Kemudian Hasil dari simulasi 

converter landsman dan nantinya akan dibandingkan dengan ketika menggunakan 

konverter buck boost. Langkah selanjutnya adalah pemodelan pada matlab. 

Gambar 3.1 adalah diagram alir dari penelitian ini. 
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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3.2. PERANCANGAN SISTEM PHOTOVOLTAIC 

Penelitian ini menggunakan PV tipe KC200GT yang mempunyai daya 

keluaran maksimal 200.143W. Gambar 3.2 merupakan rangkaian PV secara umum. 

. 

Gambar 3.2 Rangkaian PV secara skematik [13] 

Parameter photovoltaic KC200GT ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Parameter PV 

Karakteristik Satuan Nilai 

Daya maksimum (Pmax) W 200.143 

Maximum Power Voltage (Vmp) V 26.3 

Maximum Power Current (Imp) A 7.61 

Short Circuit Current (Isc) A 8.21 

Open Circuit Voltage (Voc) V 32.9 

Hambatan Paralel (Rp) Ω 415.403 

Hambatan Seri (Rs) Ω 0.222 

Perancangan PV dilakukan dengan menggunakan software MATLAB-

SIMULINK r2017a. Nilai seri dan paralel pada PV Array disesuaikan agar daya 

keluaran maksimal mencapai 1200 watt. Pada penelitian ini output dari PV akan 

masuk ke konverter dan kemudian akan dioptimalakan oleh algoritma P&O-Fuzzy. 

Gambar 3.3 merupakan gambar PV yang diambil dari library matlab: 
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Gambar 3.3 Blok Modul PV 

3.3 PERANCANGAN LANDSMAN CONVERTER 

Landsman dirancang untuk beroperasi di Continuous Conduction Mode 

(CCM) terlepas dari kondisi pengoperasiannya. Dengan  variasi atmosfir, konverter 

secara otomatis dapat beroperasi baik dalam mode buck atau mode boost. 

Perancangan akan menggunakan matlab simulink sesuai dengan parameter yang 

telah ditentukan pada tabel 3.2 parameter konverter Landsman. 

Tabel 3.2 Parameter Konverter Landsman 

Parameter  Rumus  Diketahui  Hasil  

D 𝑉𝑑𝑐

𝑉𝑑𝑐 +  𝑉𝑚𝑝𝑝
 

𝑉𝑑𝑐 = 157.6 V 

𝑉𝑚𝑝𝑝 = 146.9 V 

0.52 

𝐶1 𝐷 × 𝐼𝑑𝑐

𝐹𝑠𝑤  ∆𝑉𝑐1
 

𝐼𝑑𝑐= 
𝑃𝑚𝑝𝑝

𝑉𝑑𝑐
 

𝑉𝑐1 =  𝑉𝑚𝑝𝑝 +  𝑉𝑑𝑐 

D = 0.52 

𝑃𝑚𝑝𝑝 = 1200 W 

𝐹𝑠𝑤 = 50 Khz 

∆𝑉𝑐1= 20% dari 𝑉𝑐1 

0.25µF 

𝐿1 𝐷 × 𝐼𝑑𝑐

8 × 𝑓2
𝑠𝑤 × 𝐶1 ×  ∆𝐼𝐿1

 

𝐼𝐿1= 𝐼𝑚𝑝𝑝  

𝐼𝑚𝑝𝑝 = 8.214 A 

∆𝐼𝐿1= 3% dari 𝐼𝐿1
 

2.7mH 
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Tabel 3.2 Parameter Konverter Landsman (lanjutan) 

Parameter Rumus Diketahui  Hasil  

L 𝐷 × 𝑉𝑚𝑝𝑝

𝐹𝑠𝑤  ∆𝐼𝐿
 

𝐼𝐿=𝐼𝑚𝑝𝑝 + 𝐼𝑑𝑐 

∆𝐼𝐿=3% dari 𝐼𝐿 3.2mH 

 

Dari parameter di atas dapat dirancang konverter landsman pada simulink 

matlab, dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 

 

Gambar 3.4 Konverter Landsman pada Simulink  Matlab 

 Gambar 3.5 merupakan rancangan konverter landsman yang sudah 

digabungkan dengan modul PV: 

 

 

Gambar 3.5 Perancangan PV menggunakan Konverter Landsman pada Simulink  

Matlab 
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3.4 Perancangan PV dengan MPPT 

 Pada kurva daya tegangan  sel surya terlihat adanya titik dimana pada saat 

itu daya yang dihasilkan PV maksimal yang disebut titik tegangan optimal. Perlu 

adanya kontrol MPPT sebagai pengendali keluaran daya agar PV beroperasi dalam 

kondisi maksimal. Pada penelitian ini menggunakan konverter landsman yang 

berfungsi sebagai pengendali tegangan output dengan menggunakan algoritma 

perturb and obsevation (P&O)-Fuzzy dan kemudian akan dibandingkan dengan 

menggunakan konverter buckboost dengan menggunakan algoritma yang sama. 

Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan performa paling bagus dari 

penggunaan konverter yang dibandingkan.  

3.4.1 Algoritma P&O – Fuzzy untuk MPPT pada PV 

Sistem PV terdiri dari panel PV, konverter landsman, unit kontrol MPPT 

P&O fuzzy dan beban. Daya yang dihasilkan oleh panel PV dikirim ke beban 

melalui konverter DC-DC dioptimalkan oleh algoritma. Sistem P&O-fuzzy adalah 

metode yang diharapkan dapat memperbaiki kekurangan pada algoritma MPPT 

konvensional.  

 Pada perancangan P&O-fuzzy ini masing-masing terdapat 2 input yaitu: 

1.  Perubahan Daya (ΔP) dan Perubahan Tegangan (ΔV) 

2. Slope (S) dan Perubahan Slope (ΔS) 

3. Slope S dan (Perubahan Daya) ΔP 

Yang pertama dilakukan adalah merancang keanggotaan variabel dan juga 

membuat fuzzy rule. Pada masing-masing variabel terdapat 5 membership yang 

ditentukan yaitu Small Negative (NS), Big Negative (NB), Small Positive (PS), Big 

Positive (PB), Zero (Z). 

1. Variabel ΔP dan ΔV 
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Tabel 3.3 Fuzzy rule variabel ΔP dengan ΔV 

 

 Terdapat 25 keluaran dan 9 region, fungsinya sebagai berikut : 

Region 1:  Ketika tegangan (V) dan daya (P) PV bertambah besar dan iridiasi 

konstan, titik kerja berada di sebelah kiri MPP, maka perubahan V dan 

P dapat mempengaruhi penurunan duty cycle untuk pencapaian MPP. 

Region 2:  Ketika V dan P PV berkurang dan iridiasi tetap, maka titik opersi berada 

di sebelah kiri MPP, perubahan V dan P mempengaruhi kenaikan duty 

cycle. 

Region 3:  Ketika terjadi kenaikan pada V dan penurunan P panel dan iridiasi tidak 

berubah, maka titik kerja berada di kanan dari MPP serta duty cycle juga 

naik karena perubahan V dan P. 

Region 4:  Ketika V turun kemudian P panel mengalami kenaikan serta iridiasi 

tidak berubah, maka titik kerja berada di kanan MPP, perbedaan nilai 

tegangan maupun daya  membuat duty cycle meningkat. Supaya posisi 

titik kerja tetap, maka duty cycle tidak bolel terlalu besar. 

Region 5:  Ketika terjadi sedikit perubahan V maupun P, sehingga titik kerja MPP 

serta  duty cycle tetap. 

Region 6:  Ketika P konstan tetapi V mengalami penurunan, maka iridiasi tidak 

diketauhi antara naik dan turun, sehingga MPP dianggap tercapai, 

karena itu kontrol output  pada titik ZE untuk mencegah terjadinya 

kontradiksi dilakukan. 
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Region 7:  Ketika V naik kemudian P panel tetap, maka MPP dapat dianggap telah 

tercapai, dan untuk mencegah terjadinya kontradiksi maka output  

dikontrol pada titik ZE. 

Region 8 :  Ketika V tetap kemudian P panel turun dan iridiasin tetap , maka tidak 

dapat ditentukan titik operasi ada di sebelah kanan ataupun kiri MPP, 

sehingga untuk mencegah kontradiksi output disetting pada titik ZE. 

Region 9:  Ketika V tetap kemudian P panel meningkat pada iridiasi tetap, maka 

tidak dapat ditentukan letak titik kerja, sehingga untuk mencegah 

terjadinya kontradiksi output diatur pada titik ZE. 

Gambar 3.6 adalah perancangan metode P&O-fuzzy menggunakan matlab 

untuk variabel ΔP dan ΔV sesuai keanggotaan dan rule yang sudah ditentukan. 

 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Gambar 3.6 Fungsi Keanggotaan ΔP dan ΔV : (a) Fungsi Keanggotaan  input ΔP, 

(b) Fungsi Keanggotaan  input ΔV, (c) Fungsi Keanggotaan perubahan output duty 

cycle 

Gambar 3.7 adalah fuzzy rule pada matlab dengan valiabel logika AND. 

 

Gambar 3.7 fuzzy rule pada matlab 

2. Variabel S dan ΔS 
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Tabel 3.4 Fuzzy rule variabel S dengan ΔS 

 

 Ada 25 output fuzzy rule serta 3 region yang fungsinya seperti dibawah:  

Region 1:  Ketika slope di titik negatif dan titik kerja di s kanan MPP, sehingga 

duty cycle dinaikkan agar daerah MPP dapat dilacak. Slope dan delta 

slop bernilai negatif besarnya kenaikan duty cycle digunakan untuk 

variabel input . Saat titik kerja dekat MPP dimana nilai ΔP serta ΔV 

bernilai kecil maka output diatur di titik ZE. Saat slope NS kemudian 

ΔS negatif atau nol, titik kerja di kanan MPP dan kemudian menjauh. 

Oleh karena itu rules database disetting untuk menaikkan duty cycle. 

Apabila delta slope positif titik kerja akan menuju MPP dari sisi kanan. 

Output disetting pada titk ZE agar tidak terjadi pertambahan duty cycle 

yang berlebihan dan mengakibatkan osilasi. 

Region 2:  Ketika slope adalah ZE maka titik kerja mendekati MPP sehingga duty 

cycle tetap pada kondisi tersebut. Saat delta slope adalah PB titik kerja 

iberada di sebelah kanan MPP. Untuk mencegah kenakan duty cycle 

yang berlebihan dengan tiba-tiba sehingga titik kerja dari kiri menuju 

MPP, maka digunakan kontrol NS untuk menghambat duty cycle naik. 

Apabila delta slope  adalah NB maka titik kerja akan cepat menuju MPP 

dari sebelah kiri dengan syarat duty cycle diperkecil. Untuk 

menghambat titik operasi berpindah ke sebelah kanan MPP. Kontrol PS 

sebagai penekan perubahan besarnya duty cycle dalam tujuan yang 

tidak sama.  
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Region 3 : Ketika slope bernilai positif titik operasi berada di kiri MPP. Duty cycle 

harus diperkecil untuk MPPT. Pengaturan masukan selanjutnya dengan 

menentukan penurunan duty cycle. Saat delta slope serta slope PB 

berarti ada kemungkinan terdapat kesalahan output di sumbel 

pengontrol. Oleh karena itu masukan harus diatur di ZE untuk 

menghindari kondisi tersebut. Saat delta slope positif atau nol serta 

slope PS , maka titik kerja di sebelah kiri MPP kemudian akan 

cenderung berpindah lebih jauh. Oleh karena itu rule database akan 

diatur guna mengurangi duty cycle saat kondisi ini. Apabila ΔS negatif 

berarti titik kerja menuju MPP dari sisi kiri. Untuk menghindari 

penurunan duty cycle  yang berlebihan dan mengakibatkan osilasi maka 

output akan diatur pada titik ZE. 

  Gambar 3.8 adalah perancangan metode P&O-fuzzy menggunakan matlab 

untuk variabel S dan ΔS sesuai fungsi keanggotaan dan rule yang telah ditentukan. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Gambar 3.8 Fungsi keanggotaan  S dan ΔS : (a) Fungsi keanggotaan input S, (b) 

Fungsi keanggotaan input ΔS, (c) Fungsi keanggotaan output perubahan duty cycle 

Gambar 3.9 adalah fuzzy rule pada matlab dengan valiabel logika AND. 

 

 

Gambar 3.9 Perancangan fuzzy rule pada matlab 

3. Variabel S dan ΔP 
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Tabel 3.5 Fuzzy rule variabel S dan ΔP 

 

 Terdapat 25 keluaran dengan 4 penatapan region dengan fungsi seperti 

berikut: 

Region 1:  Pada region ini, tujuannya adalah menentukan slope yang negatif dan 

titik kerja berada di kanan MPP. Oleh karena itu duty cycle  dinaikkan 

untuk mencapai titik MPP dan perbedaan keluaran P PV digunakan 

untuk menaikkan duty cycle. 

Region 2:   Ketika slope merupakan ZE maka duty cycle tetap. 

Region 3:  Pada rgion ini, tujuannya adalah menentukan slope positif dan titik 

operasi berada di sebelah kiri MPP. Sehingga duty cycle harus 

diturunkan untuk mencapai MPP dan variasi kelualar daya PV 

digunakan untuk memperoleh penurunan duty cycle. 

Region 4:  Wilayah ini betujuan untuk mengatur jalannya respon saatkeluaran 

daya berubah ZE. Saat perbedaan keluaran daya dalah ZE maka titik 

kerja mendekati MPP. Ketelitian titik kerja diperbaiki dengan slope. 

Target khusus penggunaan slope adalah untuk mengurangi tingkat 

iridiasi dimana pada kurva P-V mempunyai slope yang rendah sehingga 

sistem tidak mampu mendeteksi keakuratan MPPT. Oleh karena itu 

slope digunakan untuk menyempurnakan ketelitian serta akurasi pada 

sistem algoritma ini. Merancang penurunan atau peningkatan pada 
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masing-masing duty cycle dapat mencegah kecilnya pengurangan atau 

penambahan lebih banyak pada duty cycle yang dapat memberikan 

perubahan di titik kerja. 

Gambar 3.10 adalah perancangan metode P&O-fuzzy menggunakan matlab 

untuk variabel S dan ΔP sesuai fungsi keanggotaan dan rule yang telah ditentukan. 

 

(a) 

  

(b) 

 

(c) 

Gambar 3.10 Fungsi keanggotaan S dan ΔP : (a) Fungsi keanggotaan input S, (b) 

Fungsi keanggotaan input ΔP, (c) Fungsi keanggotaan output perubahan duty cycle 
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Gambar 3.11 adalah fuzzy rule pada matlab dengan valiabel logika AND. 

 

Gambar 3.11 Perancangan fuzzy rule pada matlab 

3.4.2 Perancangan Algoritma P&O – Fuzzy pada Simulink Matlab 

Algoritma dirancang dengan menggunakan simulink pada matlab yaitu 

algoritma langsung terhubung dengan IGBT yang ada pada rangkaian konverter 

landsman. Desain sistem fuzzy mengambil desain sistem yang telah ada pada 

penelitian sebelumnya tetapi ada pergantian sedikit agar sesuai yang diinginkan. 

Input algoritma berdasarkan variabel yang telah dibuat. Pada gambar 

3.12 sampai gambar 3.17 merupakan hasil perancangan pada simulink matlab: 

 

 

Gambar 3.12 Perancangan Algoritma P&O-Fuzzy Variabel  ΔP dan ΔV dengan  

Konverter Landsmanpada Simulink Matlab 
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Gambar 3.13 Perancangan Algoritma P&O-Fuzzy Variabel S dan ΔS dengan  

Konverter Landsman pada Simulink Matlab 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Perancangan Algoritma P&O-Fuzzy Variabel S dan ΔP dengan  

Konverter Landsman pada Simulink Matlab 
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Gambar 3.15 Perancangan Algoritma P&O-Fuzzy Variabel ΔP dan ΔV dengan  

Konverter Buck-boost pada Simulink Matlab 

 

 

 

Gambar 3.16 Perancangan Algoritma P&O-Fuzzy Variabel S dan ΔS dengan  

Konverter Buck-boost pada Simulink Matlab 
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Gambar 3.17 Perancangan Algoritma P&O-Fuzzy Variabel S dan ΔP dengan  

Konverter Buck-boost pada Simulink Matlab 

 

Gambar 3.18 Perancangan Algoritma P&O-Fuzzy dengan  

Konverter Landsman pada Simulink Matlab 
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Gambar 3.19 Perancangan Algoritma P&O-Fuzzy dengan  

Konverter Buck-boost pada Simulink Matlab 

 


