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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Photovoltaic  

Photovoltaic(PV) atau biasa disebut panel surya adalah alat yang terdiri dari 

sel surya yang berfungsi untuk mengubah radiasi cahaya matahari(irradiance) 

menjadi  energi listrik. Sel PV merupakan sebuah semikonduktor yang terdiri dari 

diode p-n junction, dimana ketika terkena cahaya matahari(foton) akan 

menghasilkan energi listrik, proses pengubahan ini disebut photoelectric. Hal yang 

memperngaruhi besarnya daya yang dihasilkan oleh PV yaitu irradiance dan 

temperature dari modul PV itu  sendiri ditunjukkan dalam Gambar 2.1 (Bayu Prima 

Juliansyah Putra, dkk, 2013). 

 

 

 

   

 

Gambar 2.1 Proses Perubahan Energi Cahaya Menjadi Energi Listrik 

Dari Gambar 2.1 diatas berikut maka dapat diketahui proses dari perubahan 

energi cahaya menjadi energi listrik. Pada sel photovoltaic terdapat junction antara 

dua lapisan antara dua lapisan tipis yang terbuat dari  semikonduktor yang masing-

masing merpakan semikonduktor tipe-n sebagai elektron(muatan negatif), dan 

semikonduktor tipe-p sebagai hole(muatan positif). Junction akan membentuk 

medan listrik sehingga elektron dan hole bisa diekstrak oleh material kontak untuk 

menghasilkan listrik. Ketika semikonduktor tipe-p dan tipe-n terkontak, maka 

elektron bergerak dari semikonduktor tipe-n ke tipe-p dan membentuk kutub positif 

pada semikonduktor tipe-n, dan sebaliknya kutub negatif pada semikonduktor tipe-

p. Ketika cahaya matahari mengenai susunan p-n junction  maka akan mampu 

mendorong elektron bergerak menuju kontak negatif yang dimanfaatkan sebagai 
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listrik, dan sebalikny hole bergerak menuju kontak positif menuju elektron 

datang(Made Sucipta, dkk, 2015). 

2.2 Particle Swarm Optimization (PSO) 

PSO adalah metode yang tepat untuk optimalisasi fungsi non-linier dalam 

perbandingan dalam metode evolusi seperti algoritma genetika. Terlebih lagi, 

algorima PSO tersebut tidak memerlukan tujuan terus-menerus dan dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah dengan ruang solusi diskret. Algoritma 

PSO terdiri dari anggota yang disebut partikel, yang dapat menjadi calon solusi. 

Masing-masing partikel berisi calon solusi yang disebut solusi partikel, dan 

memindahkan arah saringan partikel yang disebut kecepatan partikel. Kecepatan 

PSO terus-menerus dimutakhirkan berdasarkan pengalaman setiap partikel sendiri, 

dan partikel lainya. Pada langkah pertama mulai iterasi algoritma PSO mendapat 

partikel awal secara acak. Setiap anggota dalam populasi ini adalah dievaluasi dan 

nilai yang ditetapkan. Sesudah itu, partikel partikel akan bergerak di dalam ruang 

pencarian ruang pencarian ke arah optimal global berdasarkan personal best (p best) 

dan global best (g best). Pbest adalah yang terbaik disetiap partikel posisi 

sebelumnya, dan gbest adalah partikel yang terbaik pada posisi di ruang solusi. 

Dapat kita rumuskan metode PSO sebagai berikut : (Sina Eilaghi,2016) 

a. Partikel i adalah posisi dari solusi diasumsikan  

adalah vektor Xi     2.1 

b. Partikel i  

Posisi   : 𝑋𝑖 ⃗⃗⃗⃗  ⃗ (𝑡) є x      2.2 

Kecepatan : 𝑉𝑖 ⃗⃗⃗⃗  ⃗ (𝑡) 

c. Pemilihan vektor posisi ke (P best) dari x → P  

𝑃𝑖 ⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝑡) − 𝑋𝑖 ⃗⃗⃗⃗  ⃗ (𝑡)         2.3 

d. Pemlihan vektor posisi ke (G best) dari x → g 

𝑔 ⃗⃗  ⃗(𝑡) − 𝑋𝑖 ⃗⃗⃗⃗  ⃗ (𝑡)        2.4 

𝑋𝑖 ⃗⃗⃗⃗  ⃗ (𝑡) => 𝑋𝑖 ⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
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e. Setelah partikel bergerak terhadap (P best) dan (g best) maka ditemukan 

perumusan posisi partikel terbaru   :  

 𝑋𝑖 ⃗⃗⃗⃗  ⃗ (𝑡 + 1) = Xi (t) + Vi (t)      2.5 

f. kecepatan partikel terbaru : 

 𝑉𝑖 ⃗⃗⃗⃗  ⃗ (𝑡 + 1) = Ѡ Vi (t) + C1 r1 (Pi (t) – Xi (t) + C2 r2 (g(t) – Xi(t) 2.6 

 

2.3 DC - DC Konverter 

DC-DC konverter adalah rangkaian elektronik daya yang 

mengkonversikan tegangan DC ke level tegangan DC yang berbeda, dengan 

out yang teratur. DC-DC konverter sering juga disebut sebagai sakelar catu 

daya atau pensaklaran.  

Alternatif yang efisien untuk regulator linier adalah switching 

converter. Dalam rangkaian switching converter transistor beroperasi sebagai 

switch elektronik dalam benar – benar hidup atau benar – benar mati (saturasi 

atau cutoff  untuk sebuah Bipolar Junction Transistor). Rangkaian ini dikenal 

juga dengan DC Chopper.  

Diasumsikan sakelar ideal dalam Gambar 2.2, keluaran sama dengan 

masukan ketika sakelar tertutup, dan keluaran nol ketika sakelar terbuka. 

Periode membuka dan menutup dari hasil sakelar keluaran pulsa ditunjukan 

Gambar 2.3 

 

Gambar 2.2 Dasar Rangkaian DC – DC Konverter 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Pulsa Output 

 



7 
 

𝑉𝑜 =  
1

𝑇
∫ 𝑉𝑜(𝑡)𝑑𝑡 =  

1

𝑇
∫ 𝑉𝑠 𝑑𝑡 = 𝑉𝑠𝐷

𝐷𝑇

0

𝑇

0
   (2.7) 

Komponen keluaran DC ini dikontrol oleh  pengaturan duty rasio D. Dimana 

fraksi adalah periode itu saat sakelar tertutup.  

𝐷 =
𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑛+ 𝑡𝑜𝑓𝑓
= 

𝑡𝑜𝑛

𝑇
= 𝑡𝑜𝑛𝑓     (2.8) 

Dimana 𝑓 adalah frekuensi pensklaran dalam herzt (Hz). Komponen DC 

output akan kurang dari atau sama dengan pada input untuk sirkuit ini. 

Daya diserap saklar ideal adalah nol. Ketika sakelar terbuka, tidak 

ada arus yang mengalir di dalamnya, ketika saklar tertutup, tidak ada 

tegangan yang melewatinya. Oleh karena itu semua daya diserap oleh 

beban, dan efisiensi energi adalah 100%. Kerugian yang akan terjadi di 

sebuah sakelar nyata karena voltase yang melintasinya tidak akan nol ketika 

hidup. Dan sakelar harus melewati wilayah linier ketika membuat sebuah 

transisi dari keadaan satu ke keadaan yang lainnya. (Daniel W.Hart, 1997) 

 

2.3.1 SEPIC Konverter (Single Ended Primary Inductor Converter) 

Single Ended Primary Inductor Converter (SEPIC) adalah sebuah DC-DC 

konverter, dimana tegangan output yang dapat dikontrol oleh duty cycle dari 

perangkat pensakelaran. Diagram rangkaian SEPIC konverter ditunjukan 

dalam Gambar 2.4. konverter SEPIC yang terdiri dari switch (S) dengan duty 

cycle D, sebuah dioda (D), dua induktor (L1 dan L2), dua kapasitor (C1 dan 

C2), dan sebuah beban resistor (R). Untuk lebih simpelnya, beban R disini 

digunakan sebagai per aplikasi untuk beban yang diperlukan dapat bervariasi 

dan respon dapat diperoleh. Semua element diasumsikan menjadi ideal dan 

konduksi diasumsukan menjadi berlanjut. Rangkaian yang setara selama 

sakelar keadaan ON dan OFF ditunjukkan dalam Gambar 2.4 a dan 2.4 b juga 

rancangan SEPIC. (Variamani.K.R, 2014) 
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Gambar 2.4 Diagram Rangkaian Dari SEPIC Konverter 

Ketika Q dinyalakan, energi disimpan di dalam induktor L1. Pada waktu saat 

ini tegangan induktor sama dengan tegangan input, dan energi yang disimpan 

di kapasitor C1 akan ditransfer menuju induktor L2. Beban dipasok oleh 

kapasitor C2 ditunjukkan dalam Gambar 2.4 (a) (Variamani.K.R, 2014) 
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Gambar 2.4 (a) Rangkaian Ekuivalen Dari Donverter SEPIC Ketika Sakelar ON 

 

Ditunjukkan dalam Gambar 2.4 (b) ketika Q dimatikan, energi yang disimpan 

di dalam induktor L1 ditransfer ke C1. Energi yang disimpan di dalam L2 

ditransferkan ke C2 melalui D1 dan pemasokan energi ke beban. 

(Variamani.K.R, 2014) 
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Gambar 2.4 (b) Rangkaian Ekuivalen Dari Konverter SEPIC Ketika Sakelar OFF 

 

2.4 MATLAB ( Simulink ) 

Matlab adalah perangkat lunak (software) yang dirancang khusus 

untuk elektronika daya, drive motor, sistem konversi daya dan mesin 

simulasi dengan algoritma cepat dan tangguh (Sameer Khader, dkk, 2015). 

Simulink merupakan fitur unggulan yang tersedia pada MATLAB yang 

membedakan MATLAB dengan aplikasi berbasis matrik lainnya seperti 

FreeMat. Simulink merupakan sebuah fasilitas yang terdapat pada 

MATLAB yang digunakan sebagai simulasi berbagai model, dimulai 

dari signal processing sampai dengan image processing. 

Dengan Simulink kita bisa membuat blok diagram berdasarkan sistem yang 

akan dibuat. Simulasi MATLAB terdiri dari banyak sekali progam, tetapi 

hanya digunakan dua untuk pemodelan kali ini  yaitu: MATLAB editor, dan 

simulator Simulink. Proses simulasi MATLAB-Simulink ditunjukkan dalam 

Gambar 2.5  

MATLAB

Simulink

Script Code (input :  .m)

Simulation (input :  .slx /.mdl)

Interface 
 

Gambar 2.5 Proses Simulasi MATLAB 2016a. 
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 MATLAB menyediakan antarmuka yang interaktif dan ramah 

untuk perancangan skematik sirkuit dan pengeditan. Simulink menyediakan 

antarmuka yang berfungsi untuk memilih output yang akan ditampilkan 

pada scope. Scope adalah tampilan gelombang dari Simulink dan program 

setelah proses pengolahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


