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Abstrak 
Semakin berkurangnya ketersediaan bahan bakar fosil mendorong berkembangnya penggunaan 

energi terbarukan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Salah satu sumber energi terbarukan 

yang semakin banyak dipakai sebagai pembangkit listrik adalah sel surya. Efisiensi sel surya yang 

masih rendah membuat perlunya penerapan maximum power point tracking (MPPT) yang 

dikombinasikan dengan konverter DC-DC. Konverter DC-DC yang umum digunakan adalah 

konverter boost. Pada makalah ini disajikan pemodelan dan simulasi dari sistem Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya (PLTS) dikombinasikan dengan konverter boost yang dilengkapi dengan metode 

pencari daya maksimum atau maximum power point tracking menggunakan fuzzy controller dan 

terhubung dengan inverter. Sistem terdiri atas panel surya, konverter boost dengan kontrol MPPT 

dan inverter.  

Kontrol MPPT berbasis fuzzy digunakan untuk mengontrol saklar IGBT dari konverter DC-DC 

penaik tegangan bernama konverter boost untuk menghasilkan daya output maksimum dari PLTS. 

Boost konverter dihubungkan dengan 256 modul panel surya yang terhubung 16 seri dan 16 paralel 

yang memiliki kapasitas total 20 kW. Hasil simulasi menunjukkan sistem panel surya memiliki 

efisiensi yang berbeda untuk setiap kondisi irradiasi dan suhu berbeda.  

 
Kata kunci: Maximum Power Point Tracking (MPPT), Fuzzy, Konverter Boost   
 

Pendahuluan 
Saat ini, kebutuhan manusia akan energi listrik semakin meningkat. Di sisi lain, jumlah bahan 

bakar fosil semakin berkurang. Sumber energi terbarukan seperti energi surya semakin banyak 

digunakan dalam pembangkitan energi listrik. Sel surya menjadi salah satu pembangkit listrik dengan 

energi terbarukan yang paling banyak dikembangkan karena tidak menimbulkan suara dan emisi serta 

membutuhkan biaya perawatan yang rendah [1]. Pada akhir tahun 2010, tercatat 35 GW sistem PLTS 

telah terpasang di negara yang tergabung dalam International Agency Photovoltaic Power Systems 

Programme (IEA PVPS) [2].  

Daya yang dihasilkan sel surya bergantung pada iradiasi matahari dan suhu lingkungan. Untuk 

dapat menghasilkan daya maksimum pada setiap kondisi iradiansi matahari dan suhu, diperlukan 

penerapan algoritma MPPT. Algorima MPPT pada umumnya dieksekusi oleh konverter DC-DC. 

Konverter DC-DC yang sering digunakan adalah konverter boost.  

Pemanfaatan tenaga surya yang maksimal dan mengkombinasikan dengan sistem existing 

distribusi (grid) akan menciptakan suatu mix system baru. Interaksi hubungan kedua sumber akan 

saling menguntungkan dengan semakin terbatasnya ketersediaan supply dari grid. Dengan 

menganalisa masukan panel surya dan memanfaatkan kemampuan kapasitas puncak sel surya 

diharapkan efisiensi konversi dapat maksimum dan dapat memberikan daya keluaran sesuai dengan 

kapasitas. 

Pada penelitian ini, disajikan perancangan sistem panel surya yang terhubung dengan grid 

melalui inverter dengan metode maximum power point tracking (MPPT) sehingga menghasilkan daya 

keluaran panel surya yang memiliki efisiensi tinggi sesuai yang tersedia , serta merancang inverter 
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yang mampu berinteraksi dengan sistem distribusi (grid). Algoritma MPPT yang digunakan adalah 

algoritma fuzzy yang ditawarkan pada referensi[7]. Seluruh sistem dimodelkan dan disimulasikan 

dengan program Matlab. 

Metode Penelitian 
Metode penelitian Sistem PLTS yang diusulkan pada penelitian ini dapat dibagi menjadi lima 

bagian, yaitu pemodelan panel surya, konverter boost, algoritma MPPT, sistem kontrol tegangan dan  

inverter. Keseluruhan sistem yang disimulasikan ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Konfigurasi Sistem Keseluruhan 

A. Pemodelan Panel Surya 

Pemodelan panel surya secara sederhana ditunjukkan oleh Gambar 2.  
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Gambar 2 Pemodelan Panel Surya 

 

Persamaan dasar dari panel surya ditunjukkan oleh persamaan (1) berikut: 
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Keterangan: 
 I  adalah arus keluaran panel surya (A). 

IL  adalah arus yang terbangkit pada PV (A). 

ID adalah arus saturasi dioda. 

q adalah muatan elektron = 1.6x10
-19

(C). 

K adalah konstanta Boltzman (j/K). 

T adalah temperatur sel (K). 

Rs adalah resistansi seri sel (Ohm). 

Rsh adalah resistansi shunt (Ohm). 

V adalah tegangan keluaran panel surya (V). 

Panel surya yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model panel surya BP-583F. Data 

panel surya ini pada iradiansi matahari 1000 W/m
2
 dan temperatur 25ºC ditunjukkan oleh Tabel 1. 

Tabel 1 Parameter BP-583F pada 1000 w/m
2
 25 ºC 

Imp 4.5 A 

Vmp 17 V 

Pmax 75 W 

Isc 5 A 

Voc 22,3 

 

Pada penelitian ini menggunakan 256 panel surya yang terhubung 16 seri dan 16 pararel untuk 

mengetahui performa dari penggunaan konverter boost yang dikombinasikan dengan MPPT berbasis 

fuzzy. 

B. Konfigurasi Konverter Boost 

Konverter boost adalah salah satu konverter DC to DC yang berfungsi menaikkan tegangan DC. 

Konverter boost mempunyai tegangan keluaran yang selalu lebih besar daripada tegangan masukan. 
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Polaritas tegangan keluaranya mempunyai nilai yang sama dengan masukan[8]. 
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*
 merupakan nilai tegangan setelah di tambahkan dengan nilai keluaran PI kontroler. 

C. Algoritma MPPT 

MPPT digunakan untuk menentukan besar tegangan referensi panel surya (Vpv*) untuk setiap 

kondisi iradiansi matahari dan temperatur. Dengan demikian, panel surya dapat menghasilkan daya 

maksimum untuk setiap kondisi iradiansi matahari dan temperatur. MPPT yang digunakan pada 

penelitian ini adalah MPPT berbasis algoritma fuzzy. Algoritma fuzzy dipilih karena mampu 

menghasilkan tegangan referensi dengan akurasi dan kecepatan yang tinggi. Struktur dari algoritma 

fuzzy ditunjukkan oleh Gambar 3. 
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Gambar 3 Struktur MPPT Fuzzy 

 

Pada MPPT fuzzy, terdapat fuzzy classifier yang berfungsi menentukan kelas untuk setiap kondisi 

iradiansi matahari dan temperatur. Pada algoritma MPPT ini terdapat tiga kelas ANN. Data yang 

termasuk pada kelas pertama akan dilatih oleh ANN kelas pertama dan seterusnya. Selanjutnya, ANN 

akan menentukan tegangan referensi untuk setiap masukan iradiansi matahari dan temperatur. Fungsi 

keanggotaan dan fuzzy rules dari fuzzy classifier ditunjukkan oleh Gambar 4 dan Tabel 2. 

Tabel 2 Fuzzy rules 

Suhu Iradiansi 

Berawan Normal Cerah 

Dingin Kelas 2 Kelas 3 Kelas 3 

Hangat Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 

Panas Kelas 1 Kelas 1 Kelas 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4 Fungsi keanggotaan fuzzy classifier (a) Input suhu (b) Input iradiasi (c) output 

 

Penggunaan tiga kelas ANN akan menghasilkan nilai tegangan referensi yang lebih akurat 

dibanding dengan hanya menggunakan satu ANN karena ketidaklinieran data dapat dikurangi. Data 

untuk setiap kelas dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data pelatihan (70%), data validasi (15%) dan data 

pengujian (15%).  
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D. Sistem Kontrol Tegangan 

Sistem kontrol tegangan berfungsi untuk menghasilkan duty cycle yang sesuai untuk konverter 

boost, agar konverter boost dapat membuat panel surya menghasilkan tegangan sesuai dengan 

tegangan referensi yang dihasilkan MPPT. Kontroler yang digunakan adalah kontroler PI. Gambar 

skema kontrol yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 5. 
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Gambar 5 Skema Kontrol Tegangan 

 

E. Inverter 

Inverter tiga fasa terdiri dari enam IGBT yang dihubungkan dengan spwm generator dan enam 

fast recovery dioda IGBT. 
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P dan Q diatur dengan mengatur impedansi link inverter mengubah tegangan keluaran inverter 

atau dengan mengubah besar beda sudut EV   . Berdasarkan persamaan (4) dan (5) jika semakin 

besar nilai V maka nilai P dan Q akan semakin besar. Hubungan antara inverter dan jala-jala 

diillustrasikan dengan Gambar 6. 
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Gambar 6 Inverter terintegrasi grid 

 

Hubungan inverter dengan grid harus melalui Link Induktor. Link Induktor L didesain sebagai 

isolasi antara keluaran inverter dengan grid. Tegangan inverter dapat dikontrol dengan mengubah 

perbedaan phasa EV    antara inverter dengan tegangan grid ataupun dapat juga dengan 

mengontrol modulasi tegangan. Sudut phasa diatur sedemikian hingga daya aktif yang di transfer 

maksimum dengan δ = 90° dan tegangan inverter dibuat konstan  Volt pada indeks modulasi 

satu.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pada Gambar 7 disajikan perbedaan sistem panel surya yang menggunakan MPPT dan tidak 

menggunakan MPPT. Untuk mengetahui perbedaan daya yang dihasilkan digunakan tahanan yang 

bervariasi sebagai beban pada panel surya untuk sitem tak ber-MPPT. 
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Gambar 7.  Daya panel surya dengan tidak menggunakan MPPT dan menggunakan MPPT 

 

MPPT daya yang dihasilkan tidak selalu pada daya maksimum ketika dibebani dengan nilai tahanan 

yang berbeda. Hal ini tentu akan memperkecil efisiensi sistem. Pada sistem yang menggunakan MPPT 

di dalamnya, panel surya dipaksa untuk bekerja pada tegangan optimumnya, sehingga daya 

maksimum selalu tercapai. Gambar 8 menampilkan besar daya yang diberikan oleh PV dan daya 

yang dikeluarkan oleh boost konverter pada irradiasi 1000 W/m
2
 dan suhu 35 ˚C. Saat stedy state daya 

yang di hasilkan panel surya berkisar 18884,46 Watt, artinya memiliki selisih kecil dengan daya 

puncak 18884,5 Watt. 

 
Gambar 8.  Grafik fungsi daya panel surya dan boost konverter 

 

 
Gambar 9. Grafik fungsi daya masukan inverter, baterai, dan boost konverter 

 

 

Gambar 10. Grafik fungsi daya inverter 
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Gambar 9. menampilkan fungsi daya masukan inverter, baterai, dan boost konverter terhadap 

waktu pada yang sama. Nilai steady state daya rata-rata baterai pada saat irradiasi 1000 W/m
2 

dan 

temperatur 35 ˚C berkisar 5751 Watt. Daya tersebut merupakan sisa dari daya yang tidak diserap oleh 

inverter. Gambar 10. menunjukkan daya yang disalurkan oleh inverter ke grid. Garis merah merujuk 

pada daya reaktif yang diserap oleh grid, dan warna biru menunjukkan daya aktif yang di serap oleh 

grid. Daya aktif keluaran inverter rata-rata pada saat stedy state adalah berkisar 12655,86 Watt. Daya  

reaktif yang dihasilkan sebesar 12647.62 Watt. Nilai negatif pada gambar menunjukkan inverter 

mensuplai daya reaktif. Gelombang tegangan dan arus yang diukur disisi grid setelah steady state 

ditampilkan pada gambar 11. 

 
Gambar 11. Arus dan tegangan grid fasa A 

Pada gambar diatas dilihat bahwa nilai arus leading terhadap tegangan grid   45°. Nilai tegangan 

puncak grid adalah 310.27 Volt dan nilai tegangan rms 220 Volt. Nilai arus puncak yang diserap grid 

adalah 38.46 A dan nilai rms arus 27.20 A. Untuk mengetahui apakah sistem sudah dapat merespon 

perubahan dengan baik, maka di simulasikan respon sistem terhadap perubahan irradiasi. Gambar 12. 

mensimulasikan tanggapan sistem panel surya terhadap perubahan irradiasi. Perubahan irradiasi dari 

1000 W/m2 menjadi 500 W/m2 terjadi pada waktu sama dengan satu detik. Dari grafik dapat diamati 

bahwa ketika terjadi perubahan irradiasi MPPT segera bekerja sehingga titik daya maksimum dapat 

dicapai kembali. Dari grafik dapat kita simpulkan bahwa sistem panel surya mempunyai tanggapan 

yang baik. 

 
Gambar 12. Grafik fungsi daya terhadap waktu pada suhu 35 ˚C pada waktu 0 –s/d 1 s irradiasi 1000 

W/m
2
 dan 500 W/m

2
 pada 1 –s/d 2 detik 

Kesimpulan 
Kesimpulan berdasarkan hasil dari pengujian yang ditunjukkan di atas, dapat disimpulkan yaitu 

penggunaan sistem MPPT pada sistem panel surya dapat memaksa panel surya menghasilkan daya 

keluaran yang maksimum pada berbagai irradiasi matahari. Model panel surya dalam penelitian ini 

mendekati spesifikasi. Model panel surya memiliki galat daya keluaran sebesar 2.08%, galat tegangan 

pada daya maksimum sebesar 0.59%, galat arus maksimum sebesar 0.67%. 
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