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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Hardware 

2.1.1 PLTS Off-Grid sistem  

Lebih dikenal dengan Stand Alone Photovoltaic(PV) merupakan sistem 

pembangkit listrik yang hanya bergantung pada energi matahari dimana untuk 

mengkonversi energi matahari tersebut diperlukan sebuah  photovoltaic 

module agar menghasilkan supply listrik[5]. Sehingga dalam suatu rangkaian 

PLTS Off-Grid sistem tersebut, sumber energi nya murni dari module 

photovoltaic itu sendiri. 

2.1.2   Panel Surya  

Photovoltaic atau panel surya merupakan pembangkit energi listrik  

yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Panel surya 

dikenal juga sebagai pembangkit listrik yang ramah lingkungan[6]. Pada 

penelitian yang  akan dilakukan menggunakan jenis panel surya 

monokristal.  

Untuk identifikasi kerusakan sistem pada panel surya dapat dilihat 

beberapa hal diantaranya : 

1. Fluktuasi tegangan output 

Merupakan ketidak stabilan panel surya untuk mendapatkan tegangan 

keluarannya atau dengan kata lain hasil keluaran dari panel surya naik 

turun. Contohnya, pada umumnya baterai 12 V, tegangan baterai 

biasanya antara 11.5 sampai 15 V. Untuk dapat mencharge baterai, maka 

panel surya harus beroperasi pada tegangan yang lebih tinggi dari pada 

tegangan baterai bank. Sehingga untuk mendapatkan efesiensi yang 

paling tinggi yaitu pada saat panel surya beroperasi mendekati teganan 

Vmp. Apabila tegangan dari baterai meningkat diatas Vmp, atau pun 

menurun di bawah Vmp  makaefesiensinya berkurang. 

2. Intentitas radiasi matahari  

Dalama hal ini apabila tingakt radiasi dari matahari diperoleh tinggi 

maka hal tersebut akan menghasilkan arus dan tegangan yang besar 
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pula. Hal tersebut ditunjukan seperti pada grafik 2.1, dimana tingkatan 

dari radiasi matahari dari 100 W/m2 hingga 1000 W/m2, grafik tersebut 

menunjukan bahwa semakin tinggi radiasi matahari maka kurva I-V 

menunjukkan sama – sama mengalami peningkatan. Akan tetapi jika 

dilihat pada kurva teganan(V) maka  tegangan akan cenderung tidak 

berubah oleh bermacam-macam intensitas radiasi matahari atau bisa 

dikatakan teganan cenderung tetap. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Grafik hubungan antara Arus, Tegangan dan Radiasi matahari 

3. Temperature (suhu) panel surya. 

Jika suhu permukaan pada panel surya mengalami kenaikan suhu diatas 

85˚ derajat celsius maka hal tersebut akan berpengaruh pada tegangan 

output panel surya atau mengakibatkan penurun sistem operasi dari 

panel surya sehingga dengan demikian temperature sangant  

berpengaruh pada sistem operasi dari panel surya. Hubungan arus, 

tegangan dan suhu dapat ditunjukkan pada grafik 2.1. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gambar 2. 2 Grafik hubungan Arus, Tegangan dan Suhu 
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Gambar 2.1 merupakan Panel surya tipe monokristal dengan spesifikasinya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Panel surya tipe monokristal 

2.1.3 Baterai  

Baterai adalah suatu alat penyimpan dari energi listrik melalui proses 

elektrokimia[7].Pada penelitian yang akan dilakukan akan menggunkan 

jenis lead-acid batteray. Untuk identifikasi kerusakan sistem pada baterai 

dapat dilihat diantaranya : 

1. Tegangan output baterai 

Apabila dalam kondisi setelah proses charging atau ketika proses baterai 

mulai bekerja untuk menyuplai beban namun tegangan baterai yang 

terukur dibawah 10.8 V atau teganan baterai tidak mampu mencapai 

teganan 12 V sehingga baterai tidak mampu untuk menyuplai beban 

maka dalam hal ini baterai dalam kondisi bermasalah atau dapat 

diindiksikan sistem operasi baterai mengalami kerusakan.   

2. Putus sambungan kabel  

Dalm hal ini putus sambungan juga bisa menjadi hal yang fatal dalam 

sistem operasi distribusi daya ke beban. Sehinggan apabila output dari 

baterai ke scc terpantau tidak ada tegangan hal tersebut bisa 

diindikasikan bahwa ada kendala pada sambungan kabel. 

Berikut adalah gambar dari baterai lead-acid 
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 Gambar 2. 4 Lead-Acid battery 12 Volt 7 Ah 

2.1.4 Solar Charge Controller 

Solar Charger Controler merupakan perangkat elektronik digunakan 

untuk mengatur laju pengisian  dari panel surya  ke baterai dan laju 

pendistribusian daya dari baterai ke beban. SCC mampu mengatur kondisi 

overcharging pada baterai dan kelebihan tegangan dari surya panel. Solar 

charge controller menerapkan teknologi Pulse width modulation (PWM) 

untuk mengatur fungsi pengisian baterai dan pembebasan arus dari baterai ke 

beban. Surya panel 12 V biasanya memiliki tegangan output antara 16 - 21 

V[8]. Gambar 2.3 adalah gambar dari Solar Charge Controller. 

Gambar 2. 5 Solar Charge Controller 12 Volt 20 A 

2.1.5 Sensor arus acs712 

Sensor arus acs712 merupakan alat elektronik yang dapat mengukur 

nilai arus pada perangkat elektronik . sensor tersebut  pada umumnya 

terdiridari rangkaian elektronik yang mengubah jumlah arus menjadi satuan  
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listrik. Sistem kerja dari sensor arus yaitu arus yang dibaca mengalir melalui 

kabel tembaga yang terdapat didalmnya yang menghasilkan medan magnet 

yang ditangkap oleh integrated Hall IC dan diubah menjadi tegangn 

proposiona[9]. 

2.1.6 Sensor photodioda 

Sensor photodioda merupakan sebuah sensor pembacaaan itentitas 

cahaya.Sensor tersebut memilik nilai hambatan dan nilai tersebut dipengaruhi 

oleh datangnya cahaya.. Nialai hambatan sensor photodioda mampu berubah-

ubah tergantung pada intensitas cahaya yang diterima sensor tersebut. Sensor 

tersebut akan dipasang pada panel surya bertujuan untuk membaca iradiasi 

matahari dengan mengkalibrasi agar mendapatkan nilai iradiasi matahari 

yang tepat serta sebagai pembcaan kondisi terang atau gelap[10]. Gambar 2.6 

merupakan rangkaian dari photodiode. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 6 Rangkaian photodioda 

Untuk mendapatkan nilai iradiasi matahari bisa diperoleh dari 

hubungan antara arus photodiode dengan iradiasi matahari seperti pada grafik  

2.1. 
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Gambar 2. 7 Grafik hubungan antara Iradiasi matahari dengan arus 

photodioda[11] 

Untuk mendapatkan nilai arus dari grafik 2.1 maka digunakan 

persamaan(2.1). 

  V = I x R , maka untuk mencari nilai R 

   

   R =   
𝑉

𝐼
     ………………………………………………(2.1) 

 

Dimana : 

V = Sumber tegangan 

I = Arus (μA) 

R = Tahanan 

2.1.7 Sensor tegangan 

Tegangan pada alat elektronik dapat diukur menggukan suatu alat yang 

disebut sensor tegangan. Sistem kerja dari sensor tegangan pada umumnya 

disebut voltage divider atau rangkaian pembagi tegangan[11]. Rumus untuk 

pembagi tegangan seperti pada persamaan (2.1). 

 

V0 =                        …………………………………………………...(2.2) 

Dimana : 

V0 = Tegangan sumber 

V1 = Tegangan keluaran 

R2 = Tahanan awal 

R1 = Tahanan baru 
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2.1.8 Arduino mega 

Arduino mega merupakan perangkat elektronik dimana dilengkapi 

dengan software open source. Arduino mega tergolong keluarga 

mikrokontroler ATMega dan berfungsi sebagai pengendali mikro single-

board yang dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam 

berbagai bidang yang dirilis oleh Atmel. Dalam pengoperasiannya Arduino 

mega membutuhkan sumber tegangan 5 V DC dan untuk kominikasi serialnya 

menggunakan USB to-serial converter melalui port USB[12]. Adapun rumus 

pembagi tegangan dan rumus untuk pengkonversian untuk mencari nilai ADC 

yakni : 

ADC= 
𝑉1 𝑥 1023

𝑉0
 ………………………………………………….(2.3) 

 

 Dimana :  

 V0               : Tegangan sumber 

 V1         : Tegangan keluaran 

 1023         : Resolusi nilai analog 

 ADC         : Analog to Digital Converter 

Tabel 2. 1 Spesifikasi Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrokontroller Atmega 2560 

Tegangan 

input(recommended) 
7 – 12 V 

Tegangan Operasi   5 V  

Kecepatan pewaktuan 16 Mhz   

Pin input/output   54 (15 diantaranya pin PWM)  

Arus DC per pin I/O  40 mA  

Arus DC untuk pin 

3,3V   50 mA  

Flash Memori  

256 KB dengan 8 KB digunakan 

untuk           bootloader. 

EEPROM 4 KB     

SRAM 
8 KB 

 
Tegangan input (limit) 

 

6 – 20 V 
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2.1.9 Wi-Fi modul Node MCU ESP 8266  

Wi-Fi modul NodeMCU ESP 8266 merupakan platform IoT yang 

bersifat opensource. Modul tersebut hanya dengan pemrogaman singkat 

mampu diintegrasikan dengan aplikasi tertentu atau dengan sensor-sensor 

melalui pin input output.[12]. 

Dalam penelitian yang akan dilakukakan modul Node MCU ESP 8266 

ini digunakan sebagai perangkat komunikasi data antara input sensor, 

kontroler dan server yang mana data tersebut akan terintegrasi dengan 

aplikasi smartphone. 

Tabel 2. 2 spesifikasi Node MCU ESP 8266  

Spesifikasi Node MCU  

Mikrokontroller ESP8266 

Ukuran board  57 mm x 30 mm 

Tegangan input  3.3 – 5 V 

GPIO 13 pin 

Kanal PWM 10 kanal  

10 bit ADC pin 1 pin 

Clock speed 40/26/24 Mhz 

WiFi IEEE 802.11 b/g/n 

Frekuensi  2.4 Ghz – 22.5 Ghz 

USB port  Micro USB 

Card reader Tidak ada 

Flash memory  4 MB 

USB to Serial Converter CH340G 

 

2.1.9 Sensor Suhu LM35 

Merupakan perangkat elektronik yang cara kerjanya mengubah besar 

suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan[13]. Sensor ini akan 

dipasang ke purmukaan panel surya yang bertujuan untuk mengukur suhu 

pada permukaan panel surya. 
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2.1.10 Motor Servo 

Motor Servo tipe MG90S merupakan motor servo yang mamput 

berputar sampai dengan sudut 180 derajat[14]. Motor tersebut berfungsi 

menggerakkan sensor photodioda  ke arah sumber cahaya atau kea rah sudut 

datang cahaya. Pada perancangan Kaki kontrol motor servo akan 

disambungkan ke kaki PWM (pin 3) Arduino mega. 

 

 

 

 

                       Gambar 2. 8 Motor Servo 

2.1.11 Beban lampu DC  

 Dalam penelitian beban yang digunakan adalah dua buah lampu dc dengan 

spesifikasi daya 12 V 9 W. Beban lampu dc digukan bertujaun agar dalam 

rangakaia sistem tidak menambahkan suatu inverter sehingga cukup dengan 

adanya scc maka beban dapat didistribusikan daya. Gambar 2.6 merupakan bentuk 

lampu dc. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 9 Lampu DC 12 V 9 W 

2.2 Software 

2.2.1 IoT(Internet of Things) 

IoT merupakan suatu rangkaian sistem dapat melakukan suatu 

pengiriman informasi/data lewat jaringan tanpa bantuan/campur tangan 

manusia. Dalam kontribusinya IoT sangat berguna untuk komunikasi artar 

mesin dengan mesin tanpa bantuan manusia. IoT di arsitekturi dengan 

beberapa perangkat dianataranya perangkat keras seperti Arduino, modul Wi-

Fi dan juga perangkat lunak seperti pemrogaman Batch, PHP dan 
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pemrogaman Arduino[15]. Untuk komikasi antar mesin dengna mesin atau 

komunikasi antar perangkat elektronik dalam sistem diperlukan suatu sistem 

embedded yang terhubung dengan jaringan internet. 

2.2.2 Server 

Server merupakan komputer yang dijadikan untuk layanan tertentu 

dalam sebuah jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang sama 

dengan komputer terdiri prosesor, ram, hardisk dsb[16].Server dalam 

penelitian ini akan digunakan untuk tempat aplikasi atau software beroperasi 

dalam mendistribusikan web page ke pengguna(user). 

2.2.3 Android 

Android merupakan OS (operating system) yang pada umumnya 

digunakan untuk sistem pengoperaisian smartphone.  Sistem android bersifat 

open source dengan begitu menjadikan para pengembang untuk dapat 

menciptakan beragam software atau  aplikasi pada smartphone[17]. 

2.2.4 Ionic Framework 

Dalam Bahasa pemrogaman Ionic merupakan framework yang mana 

dikhususkan untuk membangun aplikasi mobile hybrid dengan Angula JS 

HTML5 dan  CSS. Untuk pengoperasisannya ionic menggunakan Node.js 

dan AngulaJS sebagai mesinnya[18]. 

2.2.5 Java Script 

Java script merupakan bahasa yang case sensitive dimana dalama 

penulisan dengan huruf besar kecilnya memberi arti yang berbeda. Java script 

juga dikenal dengan bahasa pemrogaman serbaguna, mampu membuat suatu 

program dengan menggunakan Bahasa pemrogaman seperti C++ atau 

pascal[19]. Java script digunakan untuk pengembanga peneliti ini dalam 

pembuatan software dimana software tersebut digunakan untuk komunikasi 

atar perangkat elektronik dalam sistem. 

2.2.6 MongoDB 

Dalam Bahasa pemrogaman MongoDB adalah database noSQL yang 

bersifat opensource. noSQL(Not Only SQL) artinya sistem berbasis data yang 

tidak hanya menggunakan perintah SQL untuk melakukan proses manipulsi 

data.   MongoDB memiliki atribut yang berbeda sehingga dokumen yang 
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terdapat pada satu koleksi dokumen MongoDB akan berbeda dengan 

dokumen lainnya[20]. 

2.2.7 Node.JS 

Erat kaitannya Node.JS dengan inonic framefork. Node.JS itu sendiri 

merupakan sistem perangkat lunak yang dirancang untuk pengembangan 

software/aplikasi web.nama lain atau sebutan lain dari Node.JS adalah rruntime 

environment.. kenapa erat hubungannya dengan java script dikareanakan 

aplikasi Node.JS dibuat dengan campuran bahasa pemrogaman C++ dan juga 

java script, akan tetapi tidak seperti kebanyakan bahasa java script  yang 

dijalankan pada web browser, Node.JS dieksekusi sebagai aplikasi 

server.karena dukungan dari V8 Engine buatan Google membuat Node.JS dapat 

berjalan di server[21]. 


