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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Energi Matahari 

Intensitas radiasi matahari di luar atmosfer bumi bergantung pada jarak antara 

matahari dengan bumi. Jarak ini bervariasi pada tiap tahunnya antara 1,47 x 108 km 

dan 1,52 x 108 km dan hasil besar pancarannya E0 naik turun antara 1325 W/m2 

sampai 1412 W/m2. Nilai rata-ratanya disebut sebagai konstanta matahari dengan 

nilai E0 = 1367 W/m2. Pancaran ini tidak dapat mencapai ke permukaan bumi. 

Atmosfer bumi mengurangi insolation yang melewati pemantulan, penyerapan 

(oleh ozon, uap air, oksigen, dan karbon dioksida), serta penyebaran (disebabkan 

oleh molekul udara, partikel debu atau polusi).  

2.2. Sistem Tracker Sinar Matahari 

Sistem kontol tracker matahari memiliki fungsi untuk mengendalikan posisi 

dengan tujuan mengusahakan selalu menghadap arah datangnya sinar matahari. Sistem 

yang dirancang ini adalah sebuah sistem kontrol satu sumbu dengan 

mempertimbangkan kemudahan dalam pembuatan sistem mekanik serta untuk 

mengurangi biaya pembuatan alat. Kondisi yang menghadap arah datangnya sinar 

matahari sebenarnya adalah suatu kondisi yang mengakibatkan sudut antara arah 

datangnya sumber cahaya terhadap bidang selalu mendekati tegak lurus dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1 Sudut-sudut yang berpengaruh pada kontrol tracker. 
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Dibandingkan dengan panel PV yang statis, panel PV yang dinamis atau mobile 

panel didorong oleh kontrol tracker jejak matahari dapat meningkatkan secara 

konsisten efisiensi konversi panel PV, sehingga dengan cara lebih banyak energi 

matahari matahari yang teserap sehingga daya output yang dihasilkan juga meningkat. 

Laporan teknis di Amerika Serikat telah menunjukkan pelacakan surya menjadi 

sangat efektif di musim panas, ketika kenaikan output energi dapat mencapai lebih dari 

50%, sementara di musim gugur mereka mungkin lebih tinggi dari 20%, tergantung 

pada teknologi yang digunakan.  

Sistem tracker PV dari beberapa jenis dapat diklasifikasikan menurut beberapa 

kriteria sebagai berikut:  

 Klasifikasi pertama dibuat tergantung dari jumlah sumbu rotasi. Sehingga dapat 

dibedakan sistem pelacakan surya dengan sumbu rotasi, masing-masing dengan 

dua sumbu rotasi. Namun sistem dengan beberapa sumbu relatif mahal sehingga 

sistem sumbu tunggal menjadi solusi terbaik untuk pembangkit listrik panel PV 

kecil. Sistem tracker sumbu tunggal biasanya memiliki elevasi manual (axis tilt) 

penyesuaian pada sumbu kedua disesuaikan secara berkala sepanjang tahun. 

Gambar sistem traker sumbu tunggal dapat di lihat pada Gambar 2.2. 

Gambar 2.2 Sistem tracker dengan sumbu tunggal. 

 Klasifikasi yang kedua sistem traker dibuat tergantung pada jenis orientasi. 

Menurut kriteria ini, sistem traker dapat mengidentifikasi dan mengarahkan 

panel surya berdasarkan lintasan matahari yang dihitung sebelumnya, 

dibandingkan dengan panel sistem yang bergerak terhadap radiasi cahaya 

matahari.  



7 
 

 Kriteria lain untuk klasifikasi tracker solar mengacu pada jenis aktivitasnya. 

Menurut kriteria ini, dapat membedakan pelacak surya aktif atau pasif.  

2.3. Solar Position Algorithm (SPA) 

Posisi relatif matahari terhadap panel surya di bumi bisa dijelaskan dalam 

beberapa sudut. Beberapa rumus dari SPA dalam menentukan posisi matahari [9]: 

 Garis Lintang/Latitude () 

Sudut lokasi sebelah utara atau selatan dari equator; -90o ≤  ≤ 90o.  

 Garis Bujur/Longitude (ζ) 

Sudut timur-barat berdasarkan pada Greenwich. 

 Deklinasi (δ) 

Sudut posisi matahari terhadap garis equator, utara positif dan selatan negatif;  

-23.45o < δ < 23.45o. Persamaan untuk memperoleh sudut deklinasi: 

 Dimana n adalah hari dalam bulan      

 ..............................................................  (2.1) 

 

Tabel 2.1 Rekomendasi rata-rata hari dalam bulan dan angka n berdasarkan 

bulan 

Bulan 
n untuk ith 

Hari dalam Bulan 

Rata-rata hari dalam Bulan 

Tanggal n δ 

Januari i 17 17 -20.9 

Februari 31 + i 16 47 -13.0 

Maret 59 + i 16 75 -2.4 

April 90 + i 15 105 9.4 

Mei 120 + i 15 135 18.8 

Juni 151 + i 11 162 23.1 

Juli 181 + i 17 198 21.2 

Agustus 212 + i 16 228 13.5 

September 243 + i 15 258 2.2 

Oktober 273 + i 15 288 -9.6 

November 304 + i 14 318 -18.9 

Desember 334 + i 10 344 -23.0 

)
365

248
360sin(45.23

n
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Untuk Perhitungan δ yang lebih akurat (Spencer, 1971). 

   δ =  ........  (2.2) 

 Kemiringan/Slope (β) 

Susut antara permukaan bidang yang dinyatakan dengan permukaan horizontal. 

Persamaan yang digunakan untuk memperoleh kemiringan: 

 ................................................................. (2.3) 

 

Sudut Permukaan Azimuth (γ) 

Proyeksi sudut ke bidang horizontal normal terhadap permukaan dari lokasi 

bujur, dengan nol menghadap selatan, timur negatif, barat positif; -180o ≤ γ ≤ 

180o. 

 Sudut Jam (Ω) 

Sudut penyimpangan di sebelah timur atau barat garis bujur lokal karena rotasi 

pada porosnya sebesar 150 per jam; sebelum jam 12.00 adalah negatif, setelah 

jam 12.00 adalah positif. 

 Sudut datang (Θ) 

Sudut antara permukaan radiasi langsung normal vertikal terhadap radiasi 

langsung vertikal kolektor. 

 Sudut Zenith (Θz) 

Sudut antara garis vertikal bidang normal dengan garis datang sinar matahari. 

 Sudut Ketinggian Matahari/Altitude (αs) 

Sudut antara garis horizontal bidang normal dengan garis datang sinar 

matahari.  

 Sudut Azimuth Matahari (γs) 

Sudut penyimpangan dari selatan dengan proyeksi radiasi langsung pada 

bidang horizontal. Penyimpangan ke sebelah timur adalah negatif dan ke 

sebelah barat adalah positif. 

 

)3sin00148.03cos002697.0

2sin000907.02cos006758.0

sin070257.0cos399912.0006918.0)(/180(

BB

BB

BB







)cos*(tantan 1

sz  
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Gambaran posisi matahari terhadap panel surya dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Gambar 2.3 Beberapa sudut penting dalam energi surya. 

 

2.4. Artificial Neural Network (ANN) 

Artificial Neural Network  (ANN) yang biasa disebut neural network adalah 

sebuah model yang terdiri dari neuron buatan yang saling berkoneksi dan memiliki 

karakteristik seperti suatu jaringan syaraf biologis. Karakteristik ANN yang ditiru 

dari jaringan syaraf biologis adalah kemampuan belajar yang dimiliki manusia. 

Kemampuan inilah yang menjadi faktor utama untuk membedakan sistem saraf 

tiruan dari aplikasi sistem pakar (expert system). Sistem pakar diprogram untuk 

membuat kesimpulan (inference) berdasarkan data atau pengetahuan dari 

lingkungan. Sedangkan sistem saraf tiruan dapat menyesuaikan bobot node sebagai 

tangapan atas input dan pada output yang diinginkan [10].  

 

Jaringan yang dapat dibentuk ANN bermacam-macam, dari yang paling 

sederhana hanya berupa satu neuron (single neuron), lalu meningkat lebih rumit 

menjadi neuron majemuk (multiple neurons) dalam satu lapis (single layer), hingga 

jaringan yang lebih rumit yaitu multiple neurons dalam multiple layers. 

Kemampuan jaringan tersebut berbeda-beda, semakin rumit suatu jaringan, maka 

persoalan yang dapat diselesaikan menjadi lebih luas. Namun kerumitan jaringan 

tersebut menimbulkan persoalan yaitu kebutuhan proses training dan simulasi yang 

lebih lama. Struktur jaringan dapat dilihat pada gambar 2.4. 



10 
 

 

Gambar 2.4 Jaringan ANN Multilayer. 

Pada umumnya, lapisan (layer) dalam suatu jaringan dibedakan menjadi 3 

macam yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Penjelasan setiap input 

tersebut diuraikan di bawah ini: 

a. Input Layer 

Input layer merupakan layer yang menerima input langsung dari 

lingkungan. Umumnya jumlah input layer disesuaikan dengan jumlah input. 

b. Hidden Layers 

Hidden layers merupakan layer-layer yang berada di antara input layer dan 

output layer. Pada arsitektur ANN dengan 2 layer, maka hidden layers tidak 

ada. Jumlah neuron pada hidden layers bervariasi. Jumlah neuron dan 

jumlah layer pada hidden layers agar dapat menghasilkan solusi yang 

memiliki kesalahan minimum merupakan bagian utama dalam penelitian 

ANN. 

c. Output Layer 

Output layer merupakan layer yang menghasilkan output akhir dari suatu 

jaringan ANN. Jumlah neuron pada layer ini disesuaikan dengan jumlah 

output yang diinginkan. 

 

Pendekatan dasar dalam paradigma belajar di ANN menjadi dua, yaitu: 

1. Supervised learning 
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Pada pembelajaran supervised learning, selain memerlukan input 

diperlukan juga output untuk input tersebut. Pembelajaran yang dilakukan 

bertujuan untuk mendapatkan jaringan ANN yang mampu menghasilkan output 

yang sesuai dengan output yang diinginkan. Perbedaan antar output dari jaringan 

dan output yang diinginkan digunakan untuk mengkalkulasi koreksi pada bobot 

jaringan syaraf. Contoh dari supervised learning adalah perceptron, 

backpropagation, dan lain-lain. 

2. Unsupervised learning 

Pendekatan unsupervised learning merupakan teknik belajar dengan cara 

neuron-neuron dalam networks mengorganisasikan dirinya untuk menghasilkan 

kategori dimana kumpulan input akan termasuk didalamnya. Dalam pendekatan 

ini tidak ada nilai target yang ditetapkan. Contoh dari tipe belajar ini adalah 

Kohonen self-organizing feature maps dan Hamming/competitive networks. 

 

2.5. Backpropagation 

Jaringan syaraf tiruan backpropagation merupakan salah satu model dari jaringan 

syaraf tiruan dengan menggunakan pelatihan terbimbing yang disusun berdasarkan 

algoritma error backpropagation yang didasarkan pada aturan pembelajaran dengan 

koreksi kesalahan (error correction learning rule). Secara mendasar, proses 

backpropagation ini terdiri dari dua tahap, yaitu umpan maju dan umpan mundur. 

Arsitekturnya tersusun atas layer masukan (input layer), layer tersembunyi (hidden 

layer), dan layer keluaran (output layer) seperti pada Gambar 2.5. Proses belajar dari 

jaringan syaraf backpropagation secara garis besar adalah setelah menerima masukan 

pada input layer, maka masukan itu akan dipropagasikan melewati setiap layer 

diatasnya hingga suatu keluaran dihasilkan oleh jaringan tersebut. Keluaran yang 

dihasilkan oleh jaringan akan dibandingkan dengan target keluaran, sehingga suatu 

error akan dibangkitkan. Selanjutnya jaringan akan melewatkan turunan dari error 

tersebut ke hidden layer dengan menggunakan sambungan berbobot yang masih belum 

diubah nilainya. Kemudian setiap neuron pada hidden layer akan menghitung jumlah 

bobot dari error yang dipropagasibalikan sebelumnya. Error backpropagation inilah 

yang memberi nama jaringan ini sebagai jaringan backpropagation.  

Setelah masing-masing neuron dari layer tersembunyi dan layer keseluruhan 

menemukan besarnya error, maka neuron-neuron ini akan mengubah nilai 
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bobotnya untuk mengurangi error. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga 

error yang dihasilkan oleh jaringan tersebut mendekati nol.  

Layer paling kiri adalah input layer dan didalam jaringan syaraf tiruan hanya 

neuron-neuron pada layer inilah yang menerima masukan luar. Layer berikutnya 

adalah hidden layer dan pada layer ini neuron-neuron diinterkoneksikan secara 

penuh ke layer diatas dan dibawahnya. Layer paling kanan adalah output layer 

sebagai akhir dari proses jaringan tersebut. 

 

Gambar 2.5 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan Backproagation. 

Gambar 2.6 Arsitektur Proses JST Backpropagation. 

 

Proses feedforward dimulai dari perhitungan nilai v untuk setiap data masukan. 

v adalah hasil x dikalikan dengan w dimana x merupakan nilai fitur/vektor masukan, 

w adalah bobot vektor. Nilai v tersebut akan diaktivasi untuk menghasilkan sinyal 
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keluaran dengan menggunakan fungsi aktivasi. Formulasi masing-masing fungsi 

aktivasi sebagai berikut:  

Logistic Sigmoid 

𝑦 =
1

1+𝑒−𝑣     .............................................................................................. (2.4) 

atau 

Tangent Transfer Sigmoid 

𝑦 =
2

1+𝑒−𝑣 − 1     ....................................................................................... (2.5)  

 

Feedforward dilakukan hingga bertemu dengan sinyal error yang kemudian 

akan dirambatkan balik dari kanan ke kiri. Sinyal error di neuron keluaran k pada 

epoch atau iterasi p diformulasikan: 

𝑒𝑘(𝑝) = 𝑦𝑑𝑘(𝑝) − 𝑦𝑘(𝑝)    ........................................................................  (2.6) 

𝑦𝑑𝑘(𝑝)  adalah nilai keluaran yang menjadi target untuk neuron k, sedangkan 

𝑦𝑘(𝑝) adalah keluaran aktual yang didapatkan oleh neuron k di layer keluaran. 

Sinyal error yang didapatkan juga dihitung nilainya secara keseluruhan dengan 

Mean Square Error (mse). mse menandakan performansi dari proses pelatihan 

ANN yang dilakukan. Persamaan mse adalah: 

𝑚𝑠𝑒 =
1

𝑝
∑(𝑒𝑘(𝑝))2     .............................................................................. (2.7) 

Setelah didapatkan sinyal error, kemudian akan dilakukan propagasi balik. Karena 

sinyal balik pada semua neuron dalam layer keluaran disuplai langsung oleh nilai 

keluaran aktual, maka prosedur untuk memperbarui bobot yaitu: 

𝑤𝑗𝑘(𝑝 + 1) = 𝑤𝑗𝑘(𝑝) + ∆𝑤𝑗𝑘(𝑝)  ............................................................  (2.8) 

∆𝑤𝑗𝑘(𝑝) adalah koreksi bobot. Koreksi bobot dihitung dengan: 

∆𝑤𝑗𝑘(𝑝) = 𝜂 x 𝑦𝑗(𝑝) x 𝛿𝑘(𝑝)      .............................................................. (2.9) 

𝜂 adalah learning rate, sedangkan 𝛿𝑘(𝑝) adalah gradient error pada neuron k 

dalam layer keluaran pada iterasi ke- p. 

Gradient error ditentukan dari turunan fungsi aktivasi terhadap yang dikalikan 

dengan error pada neuron di layer keluaran, didapatkan: 

𝛿𝑘(𝑝) =
𝜕𝑦𝑘(𝑝)

𝛿𝑣𝑘(𝑝)
x 𝑒𝑘(𝑝) ...........................................................................  (2.10) 
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𝑦𝑘(𝑝) adalah keluaran dari neuron k pada iterasi p, sedangkan 𝑣𝑘(𝑝) adalah 

akumulasi nilai/sinyal masuk terbobot yang masuk ke neuron k pada iterasi yang 

sama. 

 

2.6. Pemantulan Cahaya dan Cermin Datar  

2.6.1. Pemantulan Cahaya  

Pemantulan adalah proses memantulkan sedangkan memantul yaitu bergerak 

balik karena terbentur suatu media. Jadi pemantulan cahaya merupakan proses 

objek atau cahaya berubah arah pergerakan akibat suatu media yang memiliki sifat 

memantul. Pada proses pemantulan cahaya terdapat sudatu rambatan yang arah 

rambatan tersebut digambarkan sebagai garis lurus (berkas cahaya). Berkas cahaya 

merupakan kelompok sinar cahaya yang dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu 

berkas cahaya sejajar, berkas cahaya divergen (menyebar) dan berkas cahaya 

konvergen (mengumpul).  

 Berkas Sinar Sejajar  

Berkas sinar yang arah sinar-sinarnya sejajar atau sama lainnya. Contoh: 

cahaya matahari yang ada di bumi.  

 Berkas Sinar Cahaya Divergen  

Berkas sinar yang arahnya menuju ke segala arah. Contoh: cahaya lampu lilin, 

lampu senter, dan lampu bohlam.  

 Berkas Cahaya Konvergen  

Berkas sinar yang arahnya menuju ke satu titik. Contoh: cahaya matahari yang 

difokuskan menggunakan lensa cembung. 

 

2.6.2. Hukum Pemantulan Cahaya  

Hukum pemantulan cahaya adalah hukum fisika yang menjelaskan peristiwa 

terjadinya pemantulan cahaya. Hukum ini dapat dibuktikan dengan percobaan 

pemantulan cahaya seperti pada Gambar 2.7.  
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Gambar 2.7 Pemantulan cahaya. 

Keterangan :  

p : Sinar Datang       n : Garis Normal  

q : Sinar Pantul        r : Sudut Pantul  

i : Sudut Datang  

 

2.6.3. Cermin Datar  

Cermin merupakan media yang dapat memantulkan suatu objek itu sendiri dan 

memiliki macam-macam bentuk dan fungsi, yaitu cermin datar, cermin cekung dan 

cermin cembung. Pada kehidupan sehari-hari cermin datar memiliki banyak 

manfaat yang dapat digunakan, misal sebagai cermin rias, spion, reflektor lampu, 

dsb. Cermin datar adalah cermin yang mempunyai permukaan datar, dimana salah 

satu permukaannya dilapisi dengan logam pemantul sehingga permukaan cermin 

datar tersebut dapat memantulkan lebih dari 95% cahaya yang mengenainya. 

Berikut pemantulan cermin datar seperti pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Pemantulan cermin datar. 
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Keterangan :  

sd = sinar datang             sp = sinar pantul  

So = jarak benda ke cermin           Si = jarak bayangan ke cermin 

 

Sifat-sifat bayangan pada cermin datar, antara lain :   

1. Jarak bayangan pada cermin sama dengan jarak benda pada cermin, 

2. Bayangan bersifat maya,  

3. Ukuran bayangan yang terbentuk sama dengan ukuran benda,  

4. Bayangan bersifat simetris (berlawanan) dengan benda,  

5. Bayangan yang terbentuk sama persis dengan bentuk bendanya. 

  

2.6.4. Hukum Snellius tentang Pemantulan 

Willebrord Snell menyatakan pemantulan dan pembiasan pada optika 

geometri, apabila seberkas cahaya mengenai bidang batas antara dua medium 

transparan maka pada keadaan tertentu sebagian dari cahaya akan dipantulkan dan 

sebagian lainnya akan masuk ke medium kedua. Dari pernyataan inilah pemantulan 

dan pembiasan cahaya pada suatu bidang atau medium dapat dipahami beserta 

ketentuan-ketentuan dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pemantulan dan 

pembiasan [11]. 

Hukum Snellius adalah persamaan matematis hubungan antara sudut datang 

dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya, yang melalui batas antara dua 

medium isotropik berbeda, seperti udara dan gelas. Persamaan matematis hukum 

Snellius: 

1

2

2

1

2

1

sin

sin












     ....................................................................  (2.11) 

atau 

2211 sinsin       ................................................................. (2.12) 

atau 

2211 sinsin     ................................................................... (2.13) 

 

Lambang Ө1,Ө2 merujuk pada sudut datang dan sudut bias, v1 dan v2 pada 

kecepatan cahaya sinar datang dan sinar bias. Lambang n1 merujuk pada indeks 
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bias medium yang dilalui sinar datang, sedangkan n2 adalah indeks bias medium 

yang dilalui sinar bias. 

Hukum Snellius pada awalnya berbunyi mengenai kondisi pemantulan dan 

pembiasan bisa terjadi, seperti tentang terjadinya pemantulan cahaya yang 

menyatakan, “sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu titik dan 

berada pada satu bidang datar”, dan “sudut datang(i) akan sama dengan sudut 

pantul(r)”, dan mengenai pembiasan, “jika seberkas sinar masuk pada kaca plan 

paralel maka sinar akan dibiaskan sejajar mendekati garis normal lalu setelah itu 

keluar dari kaca menuju udara kembali menjauhi garis normal”. 

Pemantulan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, seperti pemantulan teratur 

dan pemantulan baur yang dapat dilihat pada Gambar 2.9. Pemantulan teratur adalah 

bila cahaya mengenai permukaan yang datar maka cahaya yang dipantulkan 

membentuk pola yang teratur. Sedangkan pemantulan baur adalah bila cahaya 

mengenai permukaan yang tidak rata maka cahaya yang dipantulkan tidak terarah 

atau tidak beraturan.  

(a)           (b) 

Gambar 2.9 (a) Pemantulan teratur, (b) Pemantulan baur. 

 

 

2.7. NI MyRio-1900 

MyRio merupakan singkatan dari Reconfigurable I / O adalah sebuah 

perangkat keras (hardware) dimana pengguna dapat memanipulasi fungsi-

fungsinya untuk membuat berbagai sistem. Dengan menggunakan berbagai fitur 

yang ada, dapa dibuat sistem yang lebih kompleks. MyRio menggunakan Labview 

sebagai IDE. Labview digunakan untuk membuat aplikasi yang berguna untuk 
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menjalankan fitur-fitur pada MyRio. Perangkat MyRio dapat dilihat pada Gambar 

2.10.  

 

Gambar 2.10 National Instrument MyRio-1900. 

MyRio dikategorikan sebagai embedded prosesor yaitu mikroprosesor yang 

digunakan dalam sistem embedded. Prosesor ini biasanya memiliki ukuran lebih 

kecil dengan konsumsi daya yang lebih kecil. Embedded prosesor dapat dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu mikroprosesor biasa dan mikrokontroler. 

Mikrokontroler memiliki perangkat yang lebih banyak pada chipnya. Pada 

dasarnya, embedded prosesor adalah chip CPU yang digunakan dalam sistem yang 

bukan merupakan general purpose workstation seperti laptop atau desktop. 

Embedded prosesor hanyalah sebuah perangkat yang ditempatkan di dalam sistem 

yang dikontrolnya. Sebuah embedded prosesor yang ada pada sistem menangani 

semua perhitungan dan operasi logis dari komputer. Untuk spesifikasi dari MyRio 

dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

Gambar 2.11 Spesifikasi NI MyRIO-1900. 
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Embedded prosesor menangani tugas-tugas seperti menyimpan dan mengambil 

data dari memori, dan pengolahan data dari input atau output. Embedded prosesor 

sering bekerja dari sistem komputer, bersama memori dan perangkat portable 

seperti jam tangan digital, PDA, kamera digital, unit GPS dan pemutar MP3. Dapat 

ditemukan juga dalam sistem yang lebih besar seperti lampu lalu lintas dan 

pengendali pabrik. Sistem telekomunikasi juga menggunakan beberapa embedded 

sistem dari switch telepon ke ponsel. Embedded prosesor juga digunakan dalam 

elektronik konsumen termasuk konsol video game, pemutar DVD dan printer. 

Selain itu, juga terdapat dalam beberapa peralatan rumah tangga seperti oven 

microwave, mesin cuci, dan mesin pencuci piring. 

 

 


