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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sel Surya (Photovoltaic) 

Sel surya didefinisikan sebagai teknologi yang menghasilkan listrik dc dari 

suatu bahan semikonduktor ketika dipaparkan oleh cahaya. Selama bahan 

semikonduktor tersebut dipaparkan oleh cahaya maka sel surya akan selalu 

menghasilkan energi listrik, dan ketika tidak dipaparkan oleh cahaya, sel surya 

berhenti menghasilkan energi listrik (Hegedus & Luque, 2003). 

2.1.1. Prinsip Kerja Sel Surya 

Sel surya terbuat dari bahan semikonduktor memiliki elektron yang terikat 

dengan lemah pada suatu pita energi yang disebut pita valensi. Ketika energi yang 

lebih besar dari batas threshold (band gap energi) diberikan kepada elektron di pita 

valensi tersebut, maka ikatan elektron tersebut akan putus. Kemudian elektron 

tersebut bergerak bebas pada suatu pita energi baru yang disebut pita konduksi. 

Elektron bebas pada pita konduksi dapat menghasilkan listrik. Energi yang 

dibutuhkan untuk membebaskan elektron ini dapat berasal dari foton, yang 

merupakan partikel dari cahaya. 

 
Gambar 2.1. Skema efek photovoltaic. 
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Gambar 2.1. menunjukkan proses yang terjadi pada sel surya ketika 

dipaparkan cahaya. Foton-foton yang merupakan partikel cahaya menabrak 

elektron. Ketika energi foton tersebut cukup maka elektron akan didorong 

keluardari pitavalensi (V) melewati pita pemisah (band gap) menuju pita konduksi 

(CB). Kemudian suatu selective contac mengumpulkan elektron-elektron pada pita 

konduksi dan menggerakkan elektron-elektron tersebut. Elektron yang bergerak 

inilah yang disebut sebagai arus listrik. Energi dari arus listrik digunakan untuk 

mengerjakan berbagai hal sebelum kembali menuju pita valensi melalui selective 

contact yang kedua. Sel surya dianggap sebagai suatu pn junction karena adanya 

“doping”. Doping ini menyebabkan salah satu selective contact menjadi sisi p 

(banyak muatan positif) dan yang lain menjadi sisi n (banyak muatan negatif). 

Pemodelan dan pemahaman prinsip kerja sel surya menjadi lebih sederhana dengan 

menggunakan konsep pn junction. 

2.1.2 Iradiasi Matahari 

Iradiasi dari matahari yang diterima oleh bumi terdistribusi pada beberapa 

jarak panjang gelombang, mulai dari 3 nm sampai 4 mikron. Sebagian radiasi 

mengalami refleksi di atmosfer (diffuse radiation) lalu sisanya dapat sampai di 

permukaan bumi (direct radiation). Adapaun satuan penting untuk mengukurnya 

yaitu Special irradiance Iλ daya yang diterima oleh satu unit area dalam bentuk 

differensial panjang gelombang dλ, satuan W/m2 um, Irradiance integral dari 

spectrum irradiance untuk keseluruhan panjang gelombang, satuan W/m2, 

Radiansi integral waktu dari irradiance untuk jangka waktu tertentu, Oleh sebab 

itu, satuannya sama dengan satuan energi, yaitu J/m2 – hari, J/m2 bulan atau J/m2 

tahun. Pada analisa akan digunakan W/m2 karena biasa dipakai dalam data sheet,. 

Irradiance merupakan sumber energi bagi sel surya, sehingga keluarannya sangat 

bergantung oleh perubahan irradiance. Gambar 2.2 menunjukan contoh perubahan 

irradiance terhadap kurva daya modul surya. 
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Gambar 2.2 Kurva P-V dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, (Farhan 

Aprian, 2010) 

2.1.3 Temperatur Panel Surya 

Suhu pada solar cell memiliki peranan penting untuk memprediksi 

karakteristik I-V. Komponen semikonduktor seperti diode sensitif terhadap 

perubahan suhu, begitu pula dengan sel surya. Sebuah modul surya dapat beroperasi 

secara maksimal jika suhu yang diterima tetap normal pada 25oC. Kecepatan tiupan 

angin disekitar lokasi amat sangat membantu terhadap pendinginan permukaan sel 

surya sehingga suhu dapat terjaga dikisaran 25oC. Kenaikan suhu lebih tinggi dari 

suhu normal pada modul surya akan melemahkan tegangan (Voc) yang dihasilkan. 

Setiap kenaikan suhu modul surya 1oC (dari 25oC) akan berkurang sekitar 0,5% 

dari total tenaga (daya) yang dihasilkan. Gambar 2.3 menunjukan Kurva P-V 

dipengaruhi oleh perubahan suhu. 

 
Gambar 2.3 Kurva P-V dipengaruhi oleh perubahan suhu, (Ibid) 
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2.2 Maximum Power Point Tracking (MPPT). 

Maximum Power Point Tracking atau MPPT merupakan sebuah sistem 

yang dioperasikan pada sebuah modul PV sehingga modul PV bisa menghasilkan 

daya maksimal. MPPT bukanlah sebuah sistem tracking mekanikal yang digunakan 

untuk mengubah posisi modul terhadap posisi matahari sehingga mendapatkan 

energi maksimal matahari. MPPT adalah sebuah sistem elektronik yang bisa 

menelusuri titik daya maksimum yang mampu dikeluarkan oleh sebuah modul PV.  

Banyak metode MPTT yang digunakan untuk memperoleh titik MPP pada 

modul PV, mulai dari algoritma konvensional seperti: Hill Climbing, Peturb and 

Observe, Incremental Conductance (Nabil Karami, 2017) maupun algoritma yang 

menggunakan Aritificial Intelegent seperti: fuzzy logic, artificial neural network, 

Genetic Algorithm(GA), atau meta heuristic seperti particel swarm optimizer 

(PSO), Ant Colony Systems(ACS), grey wolf optimizer (GWO), firefly algorithm 

(FA), dan lain-lain, (Teshome D F, 2016). Namun dalam pengaplikasiannya masih 

banyak terdapat permasalahan, terutama dalam hal akurasi dan kecepatan 

pelacakan, terutama untuk metode konvensional sehingga para peneliti terus 

mengembangkan algoritma konvensional untuk meningkatkan efisiensinya.  

2.3. Buck Converter 

Buck converter adalah salah satu topologi DC-DC konverter yang 

digunakan untuk menurunkan tegangan DC. Prinsip kerja rangkaian ini adalah 

dengan kendali pensaklaran. Komponen utama pada topologi buck adalah 

penyaklar, dioda freewheel, induktor, dan kapasitor. Pada Gambar 2.6, ditunjukkan 

topologi buck konverter yang masih dasar dengan nilai komponen yang masih 

belum diketahui. 

Gambar 2.4. Topologi buck konverter. 
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Penyaklar dapat berupa transistor, mosfet, atau IGBT. Kondisi saklar 

terbuka dan tertutup ditentukan oleh isyarat PWM. Pada saat saklar terhubung, 

maka induktor, kapasitor, dan beban akan terhubung dengan sumber tegangan 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5, Kondisi seperti ini disebut dengan 

keadaan ON (ON State). Saat kondisi ON maka dioda akan reverse bias. Sedangkan 

saat saklar terbuka maka seluruh komponen tadi akan terisolasi dari sumber 

tegangan seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.6, keadaan ini disebut dengan 

kondisi OFF (OFF State). Saat kondisi OFF ini dioda menyediakan jalur untuk arus 

induktor. Buck konverter disebut juga down konverter karena nilai tegangan 

keluaran selalu lebih kecil dari inputnya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 

kedua kondisi pada buck konverter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Keadaan ON (ON State). 

 

Pada saat kondisi ON maka rangkaian buck konverter akan nampak seperti 

Gambar 2.5, dan dioda akan reverse bias. Dengan demikian tegangan pada induktor 

adalah 

𝑉𝑙 = 𝑉𝑠 − 𝑉𝑜 = 𝐿
𝑑𝑖𝑙

𝑑𝑡
       (2.1) 

 

 Sehingga diperoleh; 

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=

(𝑉𝑠−𝑉𝑜)

𝐿
          ( 2.27 ) 

Selama nilai turunan dari arus adalah konstanta positif, maka arus akan 

bertambah secara linear seperti yang digambarkan pada Gambar 2.5, selama selang 

waktu 0 sampai dengan DT. Perubahan pada arus selama kondisi ON dihitung 

dengan menggunakan Persamaan 2.4. 
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𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=

∆𝑖𝐿

∆𝑖
=

∆𝑖𝐿

𝐷𝑇
=

(𝑉𝑠−𝑉𝑜)

𝐿
        (2.3)8  

∆𝑖𝐿𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 =
(𝑉𝑠−𝑉𝑜)

𝐿
𝐷𝑇       (2.4)9    

 

Gambar 2.6. Arus induktor pada buck konverter 

 

Pada saat kondisi OFF atau saklar terbuka, maka dioda menjadi forward 

bias untuk menghantarkan arus induktor, dan rangkaian buck konverter akan 

nampak seperti Gambar 2.9, tegangan pada induktor saat saklar terbuka adalah 

𝑉𝐿 = −𝑉𝑜 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
          (2.5) 

Sehingga diperoleh, 

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=

−𝑉𝑜

𝐿
       (2.6)  

Turunan dari arus di induktor adalah konstanta negatif, dan arus berkurang 

secara linear, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5, pada ruas (1-D)T. 

Perubahan pada arus induktor ketika saklar terbuka adalah, 

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=

∆𝑖𝐿

∆𝑡
=

∆𝑖𝐿

(1−𝐷)𝑇
= −

𝑉𝑜

𝐿
        (2.7)  

∆𝑖𝐿 𝑜𝑝𝑒𝑛 = −
𝑉𝑜

𝐿
(1 − 𝐷)𝑇        (2.8)  

 

 
Gambar 2.7. Keadaan OFF 
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Operasi keadaan tunak (steady state) terpenuhi jika arus pada induktor pada 

akhir siklus penyaklaran adalah sama dengan saat awal penyaklaran, artinya 

perubahan pada arus induktor selama satu periode adalah nol. Hal ini berarti 

(∆𝑖𝐿)𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 + (∆𝑖𝐿)𝑜𝑝𝑒𝑛 = 0        (2.9) 

Berdasarkan persamaan (∆𝑖𝐿)𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 dan (∆𝑖𝐿)𝑜𝑝𝑒𝑛 diperoeh, 

𝑉𝑠−𝑉𝑜

𝐿
𝐷𝑇 −

𝑉𝑜

𝐿
(1 − 𝐷)𝑇 = 0        (2.10) 

Dengan menyelesaikan 𝑉𝑜 diperoleh hubungan, 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑜. 𝐷        (2.11) 

Yang sama dengan apabila menghitung nilai dari integral keluaran selama 1 

periode. 

1

𝑇
∫ 𝑉𝑜

𝑇

0
(𝑡)𝑑𝑡 =

1

𝑇
∫ 0𝑑𝑡

𝐷𝑇

0
        (2.12) 

1

𝑇
∫ 𝑉𝑆

𝑇

0
(𝑡)𝑑𝑡 =

1

𝑇
𝑉𝑆(𝑇 − 𝐷𝑇) = 𝑉𝑆. 𝐷        (2.12) 

0 ≤ 𝐷 ≤ 1         

Berdasarkan pada Persamaan 2.11. dan Persamaan 2.12. karena nilai 

tegangan keluaran buck konverter sebanding dengan nilai duty cycle, maka untuk 

memperoleh nilai keluaran tegangan yang bervariasi, caranya adalah dengan 

mengubah nilai duty cyclenya. 

 

2.4. Boost Converter. 

Dc-dc converter adalah rangkaian elektronika daya untuk mengkonversi 

level tegangan dc ke level tegangan dc yang berbeda. Salah satu jenis dc-dc 

converter adalah boost converter (Hart, 1997). Boost converter adalah suatu dc-dc 

converter yang memiliki arus masukan kontinyu dan arus keluaran diskontinyu 

(Xiao, Dunfort, Palmer, & Capel, 2007). Karakteristik tersebut membuat boost 

converter digunakan untuk sistem MPPT, sebab ketika arus terputus maka tegangan 
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yang terukur akan sama dengan tegangan rangkaian terbuka. Gambar rangkaian 

boost converter ditunjukkan oleh Gambar 2.9. Boost converter bekerja dengan cara 

membuka dan menutup switch secara berkala. 

 

Gambar 2.8. Rangkaian Boost converter. 

Untuk menganalisi hubungan tegangan dan arus pada rangkaian boost 

converter digunakan beberapa asumsi, yaitu : 

a. Kondisi steady-state ada. 

b. Periode switching adalah T, dan switch tertutup untuk waktu DT dan 

terbuka untuk (I-D)T. 

c. Arus induktor kontinyu (selalu bernilai positif). 

d. Kapasitor sangat besar, dan tegangan keluaran konstan. 

e. Komponen ideal. 

 
Gambar 2.9. Rangkaian Boost converter Saat Switch Tertutup. 

 

Ketika switch tertutup, diode mengalami reversed-bias. Gambar 2.11. 

menunjukkan rangkaian boost converter ketika switch tertutup. Hukum tegangan 

Kirchoff untuk rangkaian boost converter ketika switch tertutup adalah 
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𝑉𝐿 = 𝑉𝑆 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
𝑎𝑡𝑎𝑢

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=

𝑉𝑆

𝐿
      (2.13) 

Perubahan arus bernilai konstan, sehingga arus meningkat secara linear ketika 

switch tertutup. Perubahan arus induktor adalah 

∆𝑖𝐿

∆𝑡
=

∆𝑖𝐿

𝐷𝑇
=

𝑉𝑆

𝐿
        (2.14) 

Solusi untuk Δ𝑖𝑙 switch tertutup 

(∆𝑖𝐿)𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 =
𝑑𝑖𝐿𝐷𝑇

𝐿
       (2.15) 

 
Gambar 2.10. Rangkaian boost converter saat switch terbuka. 

 

 

Ketika switch terbuka, diode menjadi forward-bias. Dengan mengasumsikan 

tegangan keluaran 𝑉𝑜 konstan, tegangan pada induktor adalah 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑆 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
       (2.16) 

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=

𝑉𝑆−𝑉𝑂

𝐿
=        (2.17) 

Perubahan arus induktor konstan, sehingga arus berubah secara linear ketika switch 

terbuka. Perubahan arus induktor ketika switch terbuka adalah 

∆𝑖𝐿

𝑑𝑡
=

∆𝑖𝐿

(1−𝐷)𝑇
=

𝑉𝑆−𝑉𝑂

𝐿
       (2.18) 

Solusi untuk Δ𝑖𝑙 , 
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(∆𝑖𝐿)𝑜𝑝𝑒𝑛 =
(𝑉𝑆−𝑉𝐷)(1−𝐷𝑇)

𝐿
      (2.19) 

Jika bekerja sampai kondisi steady-state, total perubahan arus induktor sama 

dengan nol. Menggunakan Persamaan (2.15) dan Persamaan (2.19), dapat 

ditentukan hubungan antara masukan dan tegangan keluaran boost converter. 

(∆𝑖𝐿)𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 + (∆𝑖𝐿)𝑜𝑝𝑒𝑛 = 0      (2.20) 

𝑉𝑆𝐷𝑇

𝐿
+

(𝑉𝑆−𝑉𝑂)𝑇

𝐿
= 0       (2.21) 

Solusi untuk 𝑉𝑜 , 

𝑉𝑆(𝐷 + 1 − 𝐷) − 𝑉𝑂(1 − 𝐷) = 0     (2.22) 

𝑉𝑂 =
𝑉𝑆

1−𝐷
        (2.23) 

Persamaan (2.23) menunjukkan ketika switch terbuka dan D sama dengan 

nol, keluaran sama dengan masukan. Ketika nilai duty ratio meningkat, keluaran 

lebih besar daripada masukan. Boost converter dapat menghasilkan tegangan 

keluaran lebih besar atau sama dengan tegangan masukan. (Hart,1997). 

2.5. Buck Boost Converter 

Adanya gangguan seperti partial shadow pada sistem photovoltaic juga 

sangat mempegaruhi tegangan keluaran panel surya. Sehingga dibuatlah sebuah alat 

pengubah tegangan DC-DC yaitu buck-boost converter. Alat ini dapat mengubah 

tegangan DC ke DC menjadi lebih tinggi atau lebih redah dari tegangan inputannya. 

Sehingga pengguna dapat memilih sendiri tegangan yang akan diaplikasikan ke 

beban yaitu lebih tinggi atau lebih rendah dari tegangan outputphotovoltaic. Buck-

boost converter adalah sebuah rangkaian DC-DC konverter yang memiliki 

kelebihan yaitu tegangan keluaran dapat diatur lebih besar atau lebih kecil dari 

sumber. 

Pada Gambar 2.11, merupakan rangkaian dasar buckboost konverter yang 

terdiri 

dari power MOSFET sebagai switching komponen, induktor(L), dioda, kapasitor, 

filter(C), dan resistor sebagai beban ( 𝑅𝑙 ). 
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Gambar 2.11. Buckboost konverter 

Induktor digunakan sebagai filter untuk mengurangi ripple arus, sedangkan 

kapasitor digunakan sebagai filter untuk mengurangi ripple tegangan. Dioda 

digunakan sebagai komponen switching yang bekerja pada keadaan switch open, 

sehingga arus tetap mengalir ke induktor. 

Prinsip kerja rangkaian ini dibagi menjadi 2 mode yaitu mode 1 saat switch 

di-ON-kan dan mode 2 pada saat switch di-OFF-kan. Siklus kerja buckboost 

konverter terlihat seperti Gambar 2.12. 
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Gambar 2.12. Siklus kerja buck-boost konverter pada saat switch ON dan switch 

OFF. 

 

Saat switch ON, induktor mendapat tegangan dari input dan mengakibatkan 

adanya arus yang melewati induktor dan dalam waktu yang sama kapasitor dalam 

kondisi membuang (discharge) dan menjadi sumber tegangan dan arus pada beban. 

Saat switch OFF, tegangan input terputus menyebabkan penurunan arus dan 

menyebabkan ujung dioda bernilai negatif dan induktor mensuplai kapasitor 

(charge) dan beban. Pada saat switch ON arus beban disuplai oleh kapasitor, namun 

pada saat switch OFF disuplai oleh induktor. 
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2.6 BATERAI  

Baterai adalah perangkat penyimpanan energi elektrokimia. Energi kimia 

yang terkandung dalam baterai dapat diubah menjadi energi listrik DC. Pada baterai 

isi ulang, proses tersebut dapat dibalik yaitu mengubah energi listrik DC 

menjadi energi kimia (Haresh Kamath et al, 2006).  

Baterai isi ulang diklasifikasikan oleh bahan kimia yang digunakan, bahan 

reaktan dan reaksi kimia merupakan dasar dari pembentukan mekanisme 

penyimpanan energi. Empat bahan kimia yang umum digunakan dalam aplikasi 

konsumen: lead-acid, nickel-cadmium (NiCd), nickel-metal hydride (NiMH), dan 

lithium ion (Li-Ion). Baterai kimia yang dinilai sesuai dengan beberapa kriteria 

seperti: biaya, self-discharge (tingkat dimana baterai secara alami kehilangan 

energi sementara tanpa digunakan), energy density (energi baterai dapat 

menyimpan, dibagi dengan volume), specific energy (energi baterai dapat 

menyimpan, dibagi dengan berat), dan cycle life (jumlah pengisian baterai dapat 

diisi ulang sebelum pemakaian habis). 

2.6.1 Baterai Lithium-ion 

 Baterai lithium merupakan salah satu baterai sekunder yang dapat diisi 

ulang dan merupakan baterai yang ramah lingkungan karena tidak mengandung 

bahan yang berbahaya seperti baterai sebelumnya yaitu NI-Cd dan Ni-Mh. Baterai 

ini memiliki kelebihan dibandingkan baterai sekunder jenis lain, yaitu memiliki 

stabilitas penyimpanan energy yang sangat baik, selfdischarge yang relative kecil, 

dan berat yang lebih ringan dibandingkan baterai jenis sebelumnya. Sehingga 

dengan berat yang sama energy yang dapat disimpan dua kali lipat dari baterai jenis 

lainnya. 

2.6.2 State Of Charge (SOC) 

State of Charge diartikan sebagai sisa kapasitas di dalam sel baterai terhadap 

total kapasitas baterai dalam bentuk persentase. State of Charge merupakan 

parameter yang sangat penting pada performasi batera karena pada bagian dalam 

baterai tidak dapat diakses sehingga SoC tidak dapat diukur secara langsung. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan dengan mengestimasi pengukuran variasi pada 
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baterai, seperti tegangan dan arus. Informasi SoC yang akurat sangat diperlukan 

sebagai gambaran dari performa baterai dan acuan untuk sistem manajemen baterai. 

Untuk mengetahui kondisi level dalam keadaan baterai sudah penuh atau 

belum (State of Charge) dapat dilihat melalui tengan terminal baterai baik itu pada 

saat sedang dalam proses pengisian (under charge), sedang digunakan (under 

discharge) maupun dalam kondisi stand-by (open circuit)Jorgustin (2016); 

Perez(1993).Untuk state of chargedalam kondisi stand-by dapat dilihat pada Tabel 

1 Jorgustin (2016).  

2.6.3 Pengisian Baterai 

 Baterai jenis lithium-ion memiliki beberapa cara dalam proses 

pengisiannya, mulai dari pengisian konstan voltage, constan current, pulse voltage, 

maupun penggabungan dari beberapa cara pengisian. Untuk pengisian yang baik 

umumnya menggunakan gabungan dari pengisian constant current, constant 

voltage dan float charge seperti ditunjukkan bada gambar 2.13. 

 

Gambar 2.13 Profil Pengisian Baterai Lithium-Ion 
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Baterai jenis ini memiliki batasan-batasan dalam cara pengisian yang 

diperbolehkan. Yaitu nilai arus yang diperbolehkan, serta batasan temperature yang 

diperbolehkan. Parameter ini dapat ditunjukkan pada table 

Tabel 2.1 Parameter Pengisian Baterai Lithium-Ion 

 

 


