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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Energi matahari merupakan sumber energi terbarukan (Renewable Energy) 

yang ramah lingkungan dan terjamin ketersediaannya [1]. Karena matahari 

merupakan sumber energi terbesar dengan total energi yang dikeluarkan adalah 3,8 

x 1020 MW, setara dengan 63MW/m2. Energi matahari dikonversi menjadi energi 

listrik dengan menggunakan panel surya yang memanfaatkan intensitas cahaya dari 

matahari. Energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya juga dipengaruhi oleh 

efisiensinya. Secara teoritis, efisiensi daya yang dapat dicapai oleh panel surya 

sekitar 30 – 40% tergantung pada tipe dan konstruksinya, namun umumnya hanya 

mencapai 7 – 17% [2]. Atas dasar efisiensi tersebut, maka diperlukan sistem yang 

dapat mengoptimalkan daya keluaran panel surya. 

Salah satu metode pengoptimalan daya keluaran panel surya adalah dengan 

menggunakan cermin pemantul sinar matahari (reflektor). Permasalahan yang 

terjadi saat ini adalah intensitas cahaya matahari yang diserap oleh panel surya 

dalam keadaan statis bergantung pada posisi matahari yang berubah-ubah dan 

kemiringan reflektor. Sehingga diperlukan pengoptimalan sistem untuk 

menentukan sudut kemiringan yang tepat pada reflektor, sehingga mampu 

mengefisienkan intensitas cahaya matahari yang dapat diserap oleh panel surya 

dengan sistem identifikasinya dapat dilakukan secara realtime atau langsung [3].  

Dalam menjawab permasalahan tersebut, ditemukan solusi dalam melacak 

posisi matahari untuk meningkatkan efisiensi daya keluaran panel surya dengan 

menggunakan Perhitungan astronomi dengan Global Positioning System (GPS) [4], 

dan sensor cahaya seperti Light Dependent Resistor (LDR) [5]. Penelitian yang 

dilakukan Fawzi dkk [4], didapatkan hasil peningkatan daya keluaran lebih dari 

40%. Sedangkan Wang dkk [5], yang menggunakan LDR, didapatkan hasil 

peningkatan daya keluaran sebesar 28,31%.  

Perubahan posisi matahari terbit yang berbeda setiap harinya, menjadi kendala 

untuk mengefisienkan daya keluaran panel surya, sehingga diperlukan penentuan 
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waktu matahari terbit agar panel surya dan reflektor hanya bergerak pada siang hari. 

Dalam penelitian yang dilakukan Salim dkk [6], penggunaan Artificial Neural 

Network (ANN) dalam memprediksi data ketinggian air laut setiap jam di 

Mangalore yang menghasilkan jaringan Feed Forward Back Propagation (FFBP) 

dengan nilai korelasi koefisien 0.564 dan jaringan Non-linear Auto Regressive with 

eXogenous input (NARX) koefisien korelasi sangat tinggi dari 0.915 untuk 

memprediksi kadar air pasang per-musim. 

Dari pemaparan tersebut [4]–[6], metode Perhitungan astronomi menggunakan 

GPS lebih mampu dalam melakukan pelacakan posisi matahari yang meningkatkan 

daya keluaran panel surya. Dalam Perhitungan astronomi, akan didapatkan estimasi 

dari posisi matahari berupa sudut azimuth dan sudut altitude. Kemudian, sistem ini 

akan digabungkan dengan sistem ANN yang memiliki kemampuan untuk belajar 

(bersifat adaptif) [7], tidak memerlukan banyak asumsi, dapat memodelkan sistem 

secara non-linear dengan baik, dan mampu memberikan model yang mendekati 

sistem nyata [8]. 

Oleh sebab itu, pada studi ini metode Perhitungan astronomi dan sistem ANN 

dipilih sebagai metode yang tepat dalam melacak posisi matahari. Dalam Tugas 

Akhir ini, akan digunakan data sunrise selama satu tahun yang diperoleh dari situs 

Geoscience Australia untuk menambah akurasi pelacakan. Dengan data situs 

tersebut, akan didapatkan sudut azimuth dan sudut altitude matahari yang dijadikan 

referensi menggerakkan reflektor dalam upaya meningkatkan daya keluaran panel 

surya. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana merancang sistem menggunakan Perhitungan astronomi dalam 

melakukan estimasi posisi matahari sebagai sudut referensi menggerakkan 

reflektor? 

2. Bagaimana merancang sistem ANN dalam melakukan estimasi posisi 

matahari terbit sebagai sudut referensi menggerakkan reflektor? 
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3. Bagaimana perbandingan hasil dari sistem yang bekerja menggunakan 

Perhitungan astronomi dan ANN dengan sudut yang didapat melalui 

Geoscience Australia? 

1.3. TUJUAN 

Pada tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Merancang sistem Perhitungan astronomi dengan menentukan titik 

koordinat lokasi panel surya agar dapat diketahui sudut referensi reflektor. 

2. Merancang sistem ANN yang melakukan training pada data-data yang 

didapat dari situs Geoscience Australia sebagai referensi dalam penentuan 

sudut referensi reflektor. 

3. Membandingkan hasil dalam estimasi sudut yang didapat melalui sistem 

Perhitungan astronomi dan ANN dengan sudut yang didapat melalui 

Geoscience Australia. 

1.4. BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Panel surya yang digunakan ukuran 100cm x 55cm dengan Pmax 100W. 

2. Menggunakan reflektor cermin datar yang berukuran 100cm x 35cm. 

3. Pembuatan data di sekitar Kampus III Universitas Muhammadiyah 

Malang berdasarkan Geoscience Australia. 

4. Sistem ANN yang dirancang merupakan ANN Backpropagation. 

5. Perangkat NI MyRIO-1900 digunakan untuk menjalankan dan 

menghubungkan sistem untuk menggerakkan reflektor panel surya. 

6. Software Labview 2015 digunakan dalam pembuatan sistem. 

 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika pembahasan dalam tugas akhir yang berjudul Analisis Posisi 

Matahari sebagai Referensi Pergerakan Reflektor Panel Surya dalam Upaya 

Optimasi Daya Keluaran adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 
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Menguraikan permasalahan yang diangkat pada 

penelitian secara garis besar, terdiri dari: latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. 

  

BAB II Landasan Teori 

Berisi tentang teori penunjang yang berhubungan 

dengan penelitian pada tugas akhir yang dibuat. 

  

BAB III Metodologi Penelitian 

Membahas sistematika dan proses dalam 

mendapatkan data yang akan digunakan sebagai 

keperluan tugas akhir. 

  

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Berisikan data hasil pengujian yang telah 

dilakukan dan menganalisanya sesuai dengan 

teori penunjang yang telah ada. 

  

BAB V Penutup 

Berisikan kesimpulan dan saran tang didapat dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 


