
5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Photovoltaic Cell (PV) 

Photovoltaic Cell adalah sebuah alat yang mampu megkonversi radiasi 

matahari menjadi energi listrik  secara langsung[3]. Energi listrik yang dihasilkan 

oleh Photovoltaic Cell sangat bergantung pada radiasi matahari. Penggunaan 

Photovoltaic Cell ini salah satu tujuan adalah sebagai upaya menemukan sebuah 

energi yang bersih yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi 

konvensional seperti fossil,oil and gas yang mana ketersediannya terbatas dan tidak 

dapat diperbaharui[4].Berikut modul photovoltaic cell  ditunjukan pada Gambar 1. 

 

Gambar 2.1 Photovoltaic Cell 

 Prinsip kerja Photovoltaic Cell ketika tersinari radiasi matahari, maka 

photovoltaic cell akan menerima sebuah energi yang didapatkan dari foton ke 

electron dan bergerak bebas pada lapisan  tipe-n, akibatnya electron tipe-n 

mendapatkan dorongan energi untuk berpindah kelapisan type-p. Proses 

perpindahan ini menyebabkan pada lapisan type-n memiliki sifat lebih positif dari 

lapisan type-p dikaranakan ada beberapa proton yang lebih besar dari jumlah 

electron. Kemudian electron bebas akan bergerak  masuk kedalam sebuah lapisan 

type-p dan masuk kedalam hole  yang mengakibatkan lapisan type-p memiliki sifat 

lebih negative, dikarenakan ada beberapa atom memiliki jumlah proton yang sedikit 

dari jumlah elektronnya. Type-n dan type-p kalau disambungkan dengan beban, 
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maka arus akan mengalir  dari lapisan type-p ke type-n. prinsip kerja photovoltaic 

cell ditunjukan pada Gambar 2 [8].  

 

Gambar 2.2 Skema Prinsip Kerja Photovoltaic Cell 

 Besarnya output daya yang dihasilkan bergantung penuh terhadapa 

besarnya inputan dalam hal ini adalah radiasi matahari. Daya listrik didapat dari 

perkalian voltage dan current ditunjukan pada persamaan (2.1) 

𝑃𝑠𝑒𝑙 = 𝑉𝑠𝑒𝑙 ∗ 𝐼𝑠𝑒𝑙        (2.1)  

Keterangan : 

Psel : Daya Photovoltaic Cell 

Vsel : Tegangan Photovoltaic Cell 

Isel : Arus Photovoltaic Cell 

 Efisiensi output maksimum juga didefinisikan sebagai persentase output 

daya optimum terhadap radiasi matahari yang digunakan,rumus matematis  

ditunjukan pada persamaan 2.2 

 (π)  =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
𝑥100%        (2.2) 

 Selain efsiensi output maksimum, karakteristik lain yang harus diperhatikan 

adalah faktor pengisi (Fill Factor,FF) yang merupakan sebuah nilai voltage ratio 

dan current pada keadaan photovoltaic cell dalam keadaan daya maksimum dan 

open circuit voltage(Voc) dan short circuit current (Isc). Atas dasar itu bahwa daya 

yang dimiliki sebuah photovoltaic cell  belum tentu akan didistribusikan terhadap 
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beban sepenuhnya.Harga fill factor ideal kisaran 0.7 – 0.85. Rumus matematis 

ditunjukan pada persamaan 2.4 dan 2.5. 

𝐹𝐹 =
𝑉𝑚𝑝𝑝 𝑥 𝐼𝑚𝑝𝑝

𝑉𝑜𝑐 𝑥 𝐼𝑠𝑐
𝑥100%       (2.4) 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑜𝑐 𝑋 𝐼𝑠𝑐 𝑥 𝐹𝐹       (2.5) 

Keterangan : 

FF : Fill Factor 

Vmpp : Tegangan Maksimum 

Impp : Arus Maksimum 

Voc : Open Circuit Voltage 

Isc : Short Circuit Current 

Pout : Daya Keluaran 

2.2 Faktor Pengoperasian Maksimum  Photovoltaic Cell (PV) 

Photovoltaic Cell selama pengoperasian ada beberapa parameter yang harus 

diperhatikan guna untuk mendapatkan hasil yang maksimum diantaranya 

temperature, intensitas cahaya dan orientasi sudut, yaitu sebagai berikut: 

2.2.1 Temperature Photovoltaic Cell 

Photovoltaic Cell akan bekerja secara maksimum pada suhu standart (pada 

25℃), Jika temperature naik melebihi dengan suhu standart akan melemahkan 

tegangan photovoltaic cell. Setiap kenaikan 1℃ dari 25℃  akan mengurangi 0.4% 

dari jumlah energi yang dihasilkan atau 2 kali lipat akan melemah untuk setiap 

kenaikan temperature photovoltaic cell per 10℃ , lihat Gambar 2.3 berikut : 

 

Gambar 2.3 Karakteristik keluaran Photovoltaic Cell terhadap suhu 
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2.2.2 Irradiance Matahari 

Pengoperasian Photovoltac Cell sangat berpengaruh pada radiasi matahari 

yang diterimanya. Semakin besar radiasi matahari yang diterima maka semakin 

besar tegangan dan arus yang yang dihasilkan begitupun sebaliknya, Penurunan 

tegangan lebih kecil dibanding dengan penurunan arus, 1 sun =  1000 W/m2
  dapat 

dilihat pada Gambar 2.4 

 

Gambar 2.4 Karakteristik keluaran Photovoltaic Cell terhadap Iradian 

2.3 Kontroler 

Kontroler adalah sebuah bagian dari sistem yang dinamis yang tergabung 

dalam satuan sistem besar utuk merekayasa suatu persamaan matematika dari 

sebuah plant.secara universal kontroler lebih familiar dengan istilah kompensator, 

pengendali dan filter, berikut adalah kegunaan kontroler : [9] 

1. Membandingkan nilai setpoint terhadapn respon plant. 

2. Menentukan nilai error dari sistem yang didapat dari nilai deviasi 

setpoint dan respon sistem. 

3. Menghasilkan signal untuk megurangi error. 

Sistem dapat dikatakan stabil jika pada saat diberi sebuah disturbance akan 

dapat kembali ke kondisi awal dengan cepat . Keluaran berada pada kondisi tetap 

sama halnya tidak ada gangguan sama sekali. Sebaliknya sistem dapat dikatakan 

tidak stabil jika diberi sebuah disturbance keluarannya terus berosilasi.   
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2.4 Kontrol PID 

2.4.1 Kontrol Proporsional 

Kontrol Proporsional merupakah sebuah aksi yang bertanggungjawab untuk 

mempercepat respon untuk mencapai titik referensi. Dimana juga dapat dikatakan 

bahwasanya output dari kontrol proporsional hasil perkalian dari nilai kp terhadap 

nilai masukannya. Relasi antara output kontrol m(t) dengan sinyal error e(t) dapat 

dilihat dari persamaan 2.6 dan diagram blok kontrol proporsional ditunjukan pada 

gambar 2.5sebagai berikut : 

𝑚(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡)        (2.6) 

Dimana:  

Kp = Gain Proporsional  

e(t)  = sinyal error 

m(t) = Output kontroler 

Kp
Masukan e(t) m(t)

y(t)

+
-

 

Gambar 2.5 Diagram Blok Kontrol Proporsional 

2.4.2 Kontrol Integral 

Kontrol Integral merupakan sebuah aksi yang bertanggung jawab untuk 

menghilangkan kesalahan tunak (offset) yang disebabkan oleh aksi kontrol 

proporsional. Relasi antara output kontrol integral m(t) degan sinyal error e(t) 

terlihat pada persamaan 2.6 dan diagram blok kontrol integral ditunjukan pada 

gambar 2.6 sebagai berikut : 
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𝑚(𝑡) = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑(𝑡)
𝑡

0
       (2.7) 

Dimana : 

 Ki  = Gain Integral 

 e(t)  = sinyal error 

 m(t) = Output kontrol 

Masukan e(t) m(t)

y(t)

+
-

Ki

 

Gambar 2.6 Diagram Blok Kontrol Integral 

2.4.3 Kontrol Derivative 

Kontrol Derivative adalah sebuah aksi kontrol yang bertanggungjawab 

mengefisienkan respon transien dengan memperbesar phase lead terhadap 

penguatan kontrol dan mengurangi  lag penguatan tersebut. Kontrol derivative tidak 

akan bekerja jika tidak ada perubahan nilai input. Relasi output kontrol m(t) dan 

sinyal error e(t) terlihat pada persamaan 2.7 dan blok diagram kontrol derivative 

ditunjukan pada gambar 2.7 sebagai berikut  

𝑚(𝑡) = 𝐾𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
        (2.8) 

Dimana  : 

 Kd = Gain derivative  

 e(t) =  Sinyal error 

 m(t) = Output kontrol 

e(t)

y(t)

Kd
dt

d m(t)Masukan

 

Gambar 2.7 Diagram Blok Kontrol Derivative 
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2.4.4 Kontrol PID 

Kontrol PID (Proportional Integral Derivative) merupakan gabungan dari 

ketiga kontrol proporsional, integral dan derivativ yang mempunyai keunggulan 

dibandingan dengan kontrol yang terpisah secara independen. Persamaan kontrol 

PID dapat dinyatakan dalam persamaan 2.9 dan diagram blok kontrol PID dapat 

ditunjukan pada gambar 2.8. 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝. 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑(𝑡) + 𝐾𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0
    (2.9) 

Dimana : 

 m(t) = Output kontrol pengendali PID 

 Kp = Gain Proporsional 

 Ki = Gain Intgral 

 Kd = Gain Derivative 

 e(t) = sinyal error 

Masukan m(t)+

-

e(t)
Kp

Kd
dt

d

 Ki

+

+ +

y(t)

 

Gambar 2.8 Diagram Blok Kontrol PID 
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2.5 LabVIEW 

Perangkat lunak ini diproduksi oleh Naitonal Instrument (NI). LabVIEW 

memiliki tools yang lengkap untuk merancang sebuah sistem pengukuran atau 

aplikasi kontrol dengan lebih hemat waktu jika dibandingkan dengan program yang 

memerlukan coding. LabVIEW merupakan bahasa pemrograman berbasis grafik 

untuk instrumentasi, akuisisi data, otomasi dan kontrol serta komunikasi. Perangkat 

lunak ini merupakan developer sama halnya dengan bahasa pemrograman 

C/C++,FORTRAN atau BASIC. LabVIEW didesain untuk tidak bergantung pada 

mesin sehingga dapat ditransfer antar sistem operasi. LabVIEW juga memilki 

banyak perangkat untuk penanganan fungsi matematika,visualisasi data grafis dan 

obyek data masukan yang banyak ditemukan pada aplikasi analisis dan akuisisi 

data. Didalam LaBVIEW ada dua bagian yang utama dalam penulisan program 

yaitu Front Panel dan Block Diagram akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab 

2.5.1 dan 2.5.2.[10] 

2.5.1 Front Panel  

Front Panel merupakan bagian window didalam LaBVIEW yang berfungsi 

sebagai Virtual Interface (VI) kontrol dan indikator, Display dari Front Panel 

ditunjukan pada Gambar 2.9.  

 

Gambar 2.9 Front Panel 

Dari Gambar 2.9 diatas ada terdapat sebuah slider yang mana bisa 

difungsikan sebagai sebuah tombol grafis kontrol. 
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2.5.2 Block Diagram  

Block Diagram  merupakan bagian window pada LabVIEW yang berfungsi 

sebagai tempat menuliskan program VI. Hasil program yang dituliskan pada Block 

Diagram dapat dilihat pada window Front Panel. Display Block Diagram 

ditunjukan pada Gambar 2.10.  

 

Gambar 2.10 Block Diagram 

2.6 NI myRio-1900 

National Instrument myRIO-1900 (NI myRIO-1900) adalah sebuah 

perangkat keras  I/O yang mudah untuk dikonfigurasi ulang untuk membantu 

menyelesaikan sebuah permalahan ataupun digunakan dalam proses tertentu. NI 

myRIO-1900 hanya dapat dioperasikan menggunakan sebuah software LabVIEW 

untuk membuat bermacam aplikasi seperti  penjelasan pada Bab 2.5. gambar fisik 

NI myRIO-1900 ditunjukan pada Gambar 2.11.[11] 

 

Gambar 2.11 National Instrument myRIO-1900 
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NI myRIO-1900 memiliki fitur analog input (AI), analog output (A0) 

digital input and digital output (DIO) serta menyediakan pin audio yang tertanam 

langsung didalamnya, untuk menghubungkan perangkat keras ini dengan komputer 

bisa menggunakan media Universal Serial Bus (USB) kabel dan wireless 

802.11b,g,n.  tabel spesifikasi  NI myRIO-1900 ditunjukan pada Gambar 2.12. 

 

 

Gambar 2.12 Spesifikasi NI myRIO-1900  

Perangkat keras ini memiliki 3 channel connector pinout A,B dan C yang 

mana beberapa pin memiliki fungsi primer dan sekunder. Gambar channel 

connector pinout  A&B ditunjukan pada Gambar 2.12 dan channel connector 

pinout C ditunjukan pada Gambar 2.13. 

 

 

Gambar 2.13 Channel Connector Pinout A&B 
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Gambar 2.14 Channel Connector Pinout C 


