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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Berdasarkan dengan judul peneletian oleh penulis mengenai 

“OPTIMALISASI DAYA PANEL SURYA 

MENGGUNAKANREFLEKTORCEKUNG DAN COOLING SYSTEM 

SEBAGAI PENGATUR SUHU PANEL SURYA TERHADAP RADIASI 

MATAHARI”. Maka di perlukan penjelasan dari beberapa pustaka yang menjadi 

review yang menyangkut dalam rencana  tugas akhir penulis 

 

2.1 Solar Cell 

 System photovoltaic adalah instrumen yang mengkorversi tenaga matahari 

menjadi tenaga listrik.photovoltaic terdiri dari beberapa jumlah solarcell, 

kemudian tiap sel terhubung secara seri atau paralel untuk membentuk deretan 

photovoltaic yang kemudian disebut photovoltaicmodule. Karakteristik dari 

system photovoltaic sangat tidak linear yang di pengaruhi oleh faktor eksternal. 

Radiasi matahari, temperature, dan kecepatan angin adalah faktor lingkungan  

yang mempengaruhi photovoltaic. 

 

2.2PhotovoltaicModule 

Modul surya merupakan komponen perangkat yang tediri dari beberapa sel 

surya yang kemudian dirangkai baik secara parallel maupun seri dengan tujuan 

menghasilkan daya listrik, yang disusun satu chase dan diberi  pelindung seperti 

pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 Lapisansolar cell, modul, panel, dan array 

Sumber: Surya Negara 2016 [3,p. 2] 
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2.2.1 Model Dalam Penerapan Energi Modul Surya. 

Dalam proses PLTS memproduksi energy listrik, terdapat beberapa aspek 

utama yang menentukan tingkatan daya yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 

1. Modul surya terhadap Iradiasi 

   Saat langit dalam kondisi mendung akan berbanding lurus dengan 

iradiasi yang menurun kemudian varisi dalam tegangan tanpa beban 

sangatlah kecil sedangkan arus yang mengalir akan menurun.Kondisi ini 

kemudian dapat dijadikan acuan penurunan produksi arus listrik karena 

iradiasi matahari yang rendah bukannya penurunan efisiensi.Grafik nilaiarus 

dan tegangan terhadappengaruh iradiasi dapat dilihat pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar  2.2Nilaiarus dan tegangan terhadappengaruh iradiasi 

Sumber: Surya Negara 2016 [3,p. 2] 

2. Pengaruh temperatur terhadap modul surya  

 Ketika temperatur dari modul surya meningkat melebihi ketentuan 

temperatur proses normal,tegangan mengalami penurunansebalik-nya arus 

yang diproduksi tetap tidak mengalami perubahan, dengan bersama daya 

yang dihasilkan panel surya juga mengalami penurunan. Grafik Pengaruh 

tempertatur terhadap daya yang dihalkan panel surya dapat dilihat pada 

gambar 2.3 [5] 
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            Gambar  2.3 pengaruh temperatur daya yang dihasilkan panel  surya. 

Sumber: Surya Negara 2016 [3,p. 3] 

2.3    Karakteristik Modul Surya 

 Karakteristik dari modul surya dapat diamati dari hasil tegangan dan arus 

yang dihasilkan saat kondisi cuaca (intensitas) dan beban yang berbeda beda 

dengan dimodelkan dalam suatu grafik. Penjelasan kurva arus tegangan dapat 

diamati pada gambar 2.4  

 

 

 

 

 

   Gambar 2.4 kurva arus dan tegangan 

Sumber: Nora Aditiyan 2015 [4,p. 18] 

 Gambar diatas menujukkan saat kondisi beban (R) duhubungkan ada sel 

surya. Garis I/V = I/R menggambarkan beban menekan hambatan sebagai garis 

linear, hal ini yang menentukan daya yang dihasilkan dari nilai resistansi. Kurva 

M-N menggambarkan saat kondisi resistansi yang menghambat kecil, yang mana 

isc bekerja sebagai arus konstan atau short circuit.Kemudian saat pemilihan 

resistansi yang besar maka sel surya bekerja pada posisi garis P-S, dimana sel 

surya beroperasi pada kondisi sumber tegangan konstan open circuit (Voc) [6]. 
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Sel surya akan menghasilkan daya optimal dengan tegangan maksimum (Vmax) 

dan arus maksimum (Imax)  jika resistansi yang diberikan optimal (Ropt)  

2.3.1  Parameter Pada Kurva Tegangan Dan Arus 

 Menentukan output dari sel surya dengan parameter berikut: 

1. Tegangan open circuit (Voc) adalah saat tegangan yang mengalir  

maksimum ketika  tidak ada arus. 

2. Arus short circuit (Isc) adalah saat arus yang mengalir maksimum ketika 

tidak ada hambatan. 

3. Daya maksimum (Pmax) dapat terjadi saat kondisi tegangan (Vmax) dan 

arus (Imax) seperti ditunjukkan pada gambar 2.4  

 

 

 

 

 

                   Gambar 2.5 karakteristik daya-tegangan dan arus-tegangan 

Sumber: Nora Aditiyan 2015 [4,p. 20] 

 Pada gambar 2.5 data kurva daya-tegangan didapatkan ketika tegangan 

dan arus dihubungkan dengan hambatan yang nilainya bervariasi. Kemudian saat 

menemukan daya maksimum (Pmp) pada kondisi tegangan maksimum (Vmp) dan 

arus maksimum (Imp) maka bisa diketahui berapa nilai hambatannya agar bisa 

menjadi patokan saat panel surya menghasilkan daya maksimum [6].   

2.4   Cermin Cekung Sebagai Reflektor 

 Cermin atau lensa cekung merupakam cermin yangpermukaannya berupa 

cekungan pada bagian pemantul cahayanya.Cermin cekung dapat dijumpai 

sebagai reflektor (pemantulan cahaya) misalnya terdapat pada lampu penerangan 

kendaran bermotor, lampu penerangan stadion sampai pada alat kerja 
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kedokteran.Cermin cekung memiliki keistimewaan mengumpulkan sinar yang di 

pantulkan (konvergen) dan bayangan yang dihasilkan berupa bayangan nyata atau 

maya. Ketika sinar-sinar datang melalui arah sinar datang menuju cermin cekung, 

sinar pantul akan dikumpulkan  pada satu titik, yang dinamakantitik fokus (F) atau 

titik api. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekungbersifat: nyata, sama tegak 

dan diperbesar. 

2.4.1  Komponen  Cermin Cekung 

 

 

 

 

 

   

   Gambar 2.6  komponen pada cermin cekung 

Berdasarkan gambar diatas maka dapat didefinisikan beberapa istilah 

dalam cermin cekung sebagai berikut: 

a. Titik F disebut dengan titik fokus dari pantulan sinar yang di pusatkan 

atau disebut titik api. 

b. Titik M disebut dengan titik pusat dari kelengkungan cermin. 

c. Titik O disebut dengan titik pusat dari sebuah cermin cekung. 

d. Titik OM disamakan dengan titik R dimana disebut dengan jari-jari 

dari kelengkungan cermin cekung. 

e. Titik OF disebut dengan jarak ⅟₂  R atau jarak titik pusat fokus 

cermin cekung 

f. Titik R1, R2, R3 merupakan posisi dalam cermin atau kondisi dalam 

dari sebuah bola. 

g. Titik R4 merupakan posisi luar cermin cekung atau kondisi luar dari 

sebuah bola.  
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Jarak dari titik api atau titik fokus menuju pusat cermin diistilahkan 

dengan setengah panjang dari jari-jari kelengkungan cermin. Dengan itu dapat 

dikatan R adalah jari-jari kelengkungan dan F merupakan titik pusat fokus cermin 

cekung maka berlaku dengan rumus berikut: 

 𝒇 =
𝑹

𝟐
 

𝟏

𝒇
=

𝟏

𝑺
+

𝟏

𝑺′……………………………………… (2.1)  

Dimana : 

f = titik fokus, 

R = jari-jari kelengkungan,  

s = jarak benda, 

s' = jarak bayangan, 

m = perbesaran, 

h = tinggi benda, 

h' = tinggi bayangan. 

Pada ukuran bayangan yang dihasilkan cermin cekung kadang bisa lebih 

kecil maupun lebih besar dari sebuah benda  yang berada didepannya. Maka 

dengan perbesaran bayangan dapat ditentukan bayangan lebih besar atau lebih 

kecil dari suatu benda. Dengan perbesaran bayangan dapat menyatakan 

perbandingan jarak bayangan dengan jarak benda atau tinggi benda maupun 

bayangannya [7]. Perbesaran bayangan dapat dikaitkan dengan rumus  

 𝑀 =
−𝑆𝑖

𝑆𝑜
 =  

ℎ𝑖

ℎ 𝑜
……………………………………………(2.2) 
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Dimana: 

M = Simbol dari perbesaran benda, 

So = jarak benda menuju titik pusat, 

Si = jarak bayangan dari titik pusat, 

ho = tinggi benda, 

hi = tinggi bayangan. 

 

 

 

 

 

                      Gambar 2.7 Proses pembentukan bayangan   

2.5 Cooling System (Pendingin) 

 Untuk meningkatkan efisiensi daya panel surya bisa di kembangkan dengan 

pengaplikasian reflektor atau cermin sebagai pemantul intensitas matahari agar 

permukaan panel surya menerima lebih banyak intensitas.Meskipun mampu 

meningkatkan hasil daya panel surya namun teknik ini juga bisa menimbulkan 

peningkatan temperatur pada panel surya. pada setiap peningkatan suhu 1⁰  dari 

suhu normal 25⁰  akan menurunkan total daya 0,5 % [4]. Maka pada penelitian ini 

dilakukan perancangan pendingin panel surya berbasis peltier dengan konsep 

refrigerator yang disederhanakan. 

 

2.5.1  Elemen Peltier 

 Peltier atau disebut thermoelectric cooler merupakan alat yang memiliki 

sistem kerja yang dapat menghasilkan suhu dingin dan panas pada sisi yang 

berlainan jika aliri arus listrik. Proses kerja dari alat ini sangat sederhana tidak 
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seperti alat pendingin lainnya yang bervolume besar dan tanpa ada pergerakan 

dari bagian manapun [8]. 

  

 

 

     Gambar 2.8 Elemen peltier 

2.5.2  Efek TEC 

 Bila sebuah termokopel dialiri tegangan, maka akan menimbulkan 

perbedaaan nilai temperatur pada kedua sisi. Teori tadi disebut dengan Thermo-

Elektric Cooler (TEC). Pada saat terjadi perbedaan temperatur pada kedua sisi 

dapat kita ketahui nilai atau jumlah kalor yang diserap dengan persamaan : 

𝑄𝑐 =  𝑄ℎ = 𝑉 . 𝐼………………………………………………..(2.3) 

 Dimana : 

    V    =  Tegangan ( Volt ) 

     I     =  Arus ( Amper ) 

  Qc   =  Qh = Kalor ( Watt ) 

 Besar suhu pada sisi panas dan dingin dapat diubah ubah dengan perbedaan 

nilai polaritas arus yang berbeda [9]. 

2.5.3  Faktor Termal 

 Perbedaan temperatur yang dihasilkan disebut dengan ( ΔT ) kemudian 

dijabarkan dengan persamaan : 

 ∆𝑇 = 𝑇ℎ𝑜𝑡 −  𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑………………………………………..(2.4) 

 Pada elemen TEC kebanyakan biasanya memiliki perbedaan temperatur       

( ΔT ) yang dapat berkisar 30° - 40° tergantung jenis dan kualitas yang digunakan. 
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2.5.4Heatsink Fan 

 Pada proses kerja peltier yang mana akan menghasilkan suhu panas dan 

dingin maka sebagai pembuang dari panas nya diperlukan heatsink.Heatsink 

merupakan material yang mampu menyerap panas dari sumber yang 

dihasilkan.Heatsink biasa dijumpai pada alat pendingin seperti air conditioning, 

dan radiator 

 

 

 

 

 

          Gambar 2.9Heatsink fan 

 Heatsink dimodelkan sesuai dengan luas permukaan pada sumber yang 

menghasilkan panas, kemudian kerapatan antara heatsink dengan permukann 

panas diminimalisir agar tidak ada udara yang terjebak. Tambahan thermal grease 

pada dasar permukaan heatsink dilakukan agar menghindari celah pada 

permukaan heatsink dengan permukaan yang akan diserap panasnya. Skema dari 

heatsink yang bersirip agar panas yang diserap langsung mengalir pada sirip-sirip 

heatsink kemudian ditiup dengan kipas yang terdapat diatasnya. 

2.5.5Coldsink 

 Sama dengan prinsip kerja pada heatsink sebagai media perantara 

temperatur namun yang membedakan ialah coldsink disini sebagai media 

perantara perpindahan kalor yang lebih rendah alias sisi dingin untuk 

mendinginkan air dalam water block. Rumusan yang digunakan sama dengan 

yang digunakan pada bak penampung air water block yaitu dengan menerapkan 

rumusan perpindahan kalor konduksi yang kemudian dianggap bahan dari 

coldsink seutuhnya adalah Alumunium [9]. 

 𝑄 = 𝐾 (𝐴𝑙𝑢𝑚𝑢𝑛𝑖𝑢𝑚). 𝐴 . ∆𝑇………………………………(2.5) 
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  Dimana: 

  Q = kalor yang dipindahkan ( Watt ), 

  K = koefisien perpindahan kalor konduksi (Watt / m°C), 

  A = luas penampang atau permukaan (cm²), 

  ΔT = perbedaan temperatur sisi dingin dengan coldsink. 

 Dari persamaan diatas maka dapat dikatahui nilai kalor yang ditransfer dari 

sisi dingin peltier menuju coldsink. 

2.6  Pipa Kapiler 

 Pipa kapiler sering dijumpai pada alat pendingin konvensional seperti air 

conditioner atau refrigerator fungsinya sebagai penurun tekanan dan mengontrol 

aliran refrijen sesuai dengan yang dibutuhkan.Panjang dari pipa kapiler 

menentukan kuat rendahnya tekanan yang berada didalamnya.Pipa kapiler dapat 

terbuat dari tembaga (Cu) dan alumunium (Al). 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.10 Pipa kapiler 

 Berikut adalah sifat-sifat dari logam tembaga yang dijadikan sebagai bahan 

pipa kapiler: 

1. Tembaga atapuun alumunium memiliki kontur yang ringan, bahkan 

lebih ringan dari densitas loga besi sekitar 1/3. 

2. Sifat mudah dilenturkan, tembaga ataupun alumunium adalah logam 

yang lentur dan mudah dibentuk dalam fabrikasi seperti rolling, 

banding, forging dan lain lain. 
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3. Anti karat, fenomena ini disebut pasivasi. Pasivasi yaitu lapisan 

pelindung terhadap reaksi logam terhadap udara. Lapisan pasivasi 

inilah yang melindung logam tembaga maupun alumunium terhadap 

korosi. 

4. (Non toxic) atau tidak memiliki unsur racun teradap tubuh manusia, 

sehingga digunakan sebagai kaleng makanan dan minuman ataupun 

alat makan. 

2.7  Motor DC dan Water Pump 

  

 

 

 

 

                              Gambar 2.11 Grafik karakteristik motor DC 

Sumber: Anton Firmansyah 2017 [9,p. 2] 

 Dari gambar 2.11 dapat diketahui karakteristik sebuah motor DC terkait 

kurva daya dan kurva torsi atau kecepatan. Dengan kurva dapat diketahui batas-

batas kemampuan yang dikeluarkan dari motor DC, seperti yang ditunjukkan pada 

grafik bahwa torsi dan kecepatan berbanding terbalik. Terdapat dua poin penting 

terhadap grafik karakteristik motor DC diatas yaitu [10] : 

1. Titik no load speed, yang mana terjadi peningkatan kecepatan maksimum 

dengan tanpa beban. 

2. Titik stall torque, yang mana terjadi peningktan torsi yang maksimum 

dengan tanpa kecepatan, atau 0 Rpm.  

 Mekanisme pengoperasian motor DC terjadi saat energi listrik dan energi 

magnet menciptakan medan magnet untuk menghasilkan energy mekanis. Kerja 

putaran dari motor DC tergantung pada respon dari dua magnet, yang mana kedua 
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magnet ini jika di pasok energi listrik pada kumparan (stator) maka akan 

menimbulkan gerakan (Rotor). 

 Water pump yang dihubungkan dengan motor DC berfungsi sebagai 

pendorong atau menyalurkan air yang bersirkulasi atau berputar, sering dijumpai 

pada bagian pendorong air radiator kendaraan bermotor, maupun pada boiler.Dari 

beberapa jenis mekanisme water pump yang paling sering di jumpai ialah dengan 

sistem baling-baling atau turbin dan sistem katup.Dari kedua jenis ini tentu saja 

mempunyai pengplikasian yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Seperti yang 

akan digunakan pada peneltian ini, digunakan water pump dengan mekanisme 

sistem dua katup atau disebut diafragma, sistem ini mampu memberikan tekanan 

pada air untuk melewati lekukan pipa kapiler.  

 

 

 

 

 

         Gambar 2.12 pompa air diafragma 

2.8 NI MyRIO 

MyRio merupakan singkatan dari Reconfigurable I / O, dimana pengguna 

dapat mengatur fungsi-fungsinya dengan berbagai sistem melalui perangkat keras 

(hardware) ini.Terdapat fitur-fitur yang lengkap agar mmemermudah pengguna 

berkreasi dengan lebih kompleks. Untuk menjalankan MyRio di butuhkan labview 

sebagai IDE untuk menampilkan diagram kerja pada layar pengguna. 
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                  Gambar 2.13 Tampak depan dan port pada NI myRIO 

 Perangkat keras MyRio di klasifikasi dalam mikroprosesor berbasis 

embedded posesor, dimana prosesor ini memiliki bentuk yang kecil dengan 

komsumsi daya yang rendah. Klasifikasi embedded prosesor ini di bagi menjadi 

dua yaitu mikroprosesor dan mikrokontroler. pada chip mikrokontroler terdapat 

banyak perangkat yang menjadi satu kesatuan. Perangkat MyRio dapat dijalankan 

dengan cara menghubungkan dengan USB, atau pun dengan Wifi yang terhubung 

dengan komputer pengguna [11]. 

2.9NI  labVIEW 

 Perangkat lunak LabVIEW diproduksi oleh National instrument (NI) 

sebagai penunjang dari hardwaremikrokontroler MyRio.LabVIEW memiliki fitur 

atau toolsyang lengkap untuk membangun sistem atau aplikasi kontrol dengan 

mudah dan cepat dibandingkan dengan prosesor lainnya yang memerlukan 

coding. LabVIEW beroperasi dengan bahasa pemograman grafik untuk 

merancang intrumentasi, otomasi dan juga komunikasi. Software ini sama dengan 

bahasa pemograman C atau C++, FORTRAN atau BASIC. Labview juga 

memiliki beberapa perangkat guna menangani fungsi matematika, grafis dan 

visualisasi data grafis pada aplikasi akusisi data dan analisis.LabVIEW terdiri dari 

tiga layar utama, yaitu sebagai berikut: 

1. Front panel 

 Front panel merupakan bagian layar yang identik dengan latar 

belakang abu-abu serta berisikan kontrol dan indikator.Front panel 

digunakan sebagai merancang sebuah VI, running program dan mendebug 

program. 
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           Gambar 2.14 tampilan jendela Front panel 

2. Blok diagram VI 

 Blok diagram digunakan sebagai pengisi source code dan instruksi 

untuk  front panel yang berlatar belakang berwarna putih 

 

 

 

 

 

 

                       Gambar 2.15 jendela blok diagram VI 

1.Controlpalletedan  function pallete 

Controldan  function palletedigunakan sebagai perlengkapan tools 

membangun VI. 

a. Control pallete 

Control pallete merupakan jendela yang berisikan control dan 

indicator pada  front paneldan hanya tersedia pada jendela front 

panel. Untuk membuka jendela ini perlu untuk mengklik kanan 

pada front panel. 
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        Gambar 2.16 Bagian yang berisikan tools dari control pallete 

b.    Function pallete 

function pallete merupakan jendela sebagai merancang blok 

diagram, dan hanya tersedia pada blok diagram. Untuk memuka    

jendela ini perlu untuk mengklik kanan pada blok diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 2.17Bagian yang berisikan tools dari function pallete 

 

 

 

 

 

 


