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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini bahan bakar fosil yang digunakan sebagai sumber energi telah 

menipis, sehingga pemanfaatan bahan bakar fosil tersebut semakin dikurangi dan 

beralih pada sumber energi terbarukan (renewable). Salah satu energi terbarukan yang 

sangat melimpah dan murah adalah energi surya. Energi surya tersedia pada setiap 

tempat dan dapat diperoleh dengan mudah. Sel surya merupakan pembangkit listrik 

energi terbarukan yang menawarkan potensi besar dalam kehidupan energi global untuk 

masa depan. Sel surya ini dapat mengubah energi surya yang melimpah menjadi energi 

listrik. Kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh sel surya, diantaranya ramah 

lingkungan, bebas polusi dan dapat dieksplorasi secara optimal.  

Indonesia yang terletak di daerah tropis sangat cocok dan berpotensi untuk 

menjadikan energi surya sebagai salah satu sumber energi. Karena posisinya yang 

terletak pada khatulistiwa, sehingga memungkinkan sinar matahari dapat optimal 

diterima di permukaan bumi di hampir seluruh Indonesia. Suplai energi surya dari sinar 

matahari yang diterima oleh permukaan bumi cukup besar yaitu mencapai 3 x 1024 joule 

pertahun, energi ini setara dengan 2 x 1017 Watt. Jumlah energi sebesar itu setara 

dengan 10.000 kali konsumsi energi di seluruh dunia saat ini. Dengan kata lain, dengan 

menutup 0,1 persen saja permukaan bumi dengan sel surya yang memiliki efisiensi 10 

persen sudah mampu untuk menutupi kebutuhan energi di seluruh dunia saat ini. 

(Sumber : Messenger, Roger A, 2003) 

Dengan kemajuan teknologi, sel surya telah dimanfaatkan secara umum dalam 

pembangkitan energi listrik dengan menggunakan panel surya. Panel surya ini 

merupakan perangkat dari susunan sel surya secara seri ataupun paralel yang dapat 

digunakan untuk mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik, namun 

penggunaannya masih belum maksimal. Meskipun dengan kemajuan teknologi saat ini, 

sebagian besar panel surya komersial hanya mencapai efisiensi 15 % sehingga membuat 

industri energi surya masih tidak dapat bersaing dengan bahan bakar fosil. Karena hal 

tersebut hingga saat ini terus dilakukan penelitian yang bertujuan untuk memaksimalkan 

penggunaan panel surya sebagai pembangkit energi listrik, sehingga akan dapat 

dimanfaatkan penggunaannya oleh semua kalangan masyarakat. 
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Pada penelitian Tugas Akhir ini akan dilakukan perancangan simulator surya 

untuk pengujian unjuk kerja photovoltaic (PV) dengan menggunakan media 

pemrograman grafis LabView. Pengukuran dan proses pengambilan data menggunakan 

media pemrograman grafis LabView. Parameter-parameter yang diambil untuk 

perancangan simulator yaitu tegangan dan arus PV, serta tegangan dan arus beban. 

Melalui perancangan simulator tersebut maka dapat dilakukan simulasi untuk pengujian 

unjuk kerja dari jenis PV yang akan digunakan. 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang simulator surya berbasis LabView ? 

b. Bagaimana unjuk kerja sistem PV yang diuji menggunakan simulator surya 

berbasis LabView, dengan membandingkan karakteristik hasil pengukuran 

langsung dan karakteristik hasil simulasi ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, maka perlu diberi batasan-

batasan dan asumsi sebagai berikut : 

a.  Pada penelitian ini, perancangan simulator surya dilakukan dengan 

menggunakan media pemrograman grafis LabView versi student 2014. 

b.  Penelitian ini menggunakan konverter jenis buck converter. 

c.  Parameter yang dimonitor yaitu arus (Impp) dan tegangan (Vmpp). 

d.  Karakteristik panel PV berdasarkan spesifikasi teknis dan simulasi yang  

dibatasi berdasarkan variasi intensitas cahaya yaitu 1000 W/m2, 900 W/m2, 

800 W/m2 dan 600 W/m2. 

e. Pada penelitian ini menggunakan panel surya Sharp ND-T065M1 Poly-

Crystalline Silicon dengan daya maksimum 65 W, Voc = 22 V, Vmpp = 

17,5 V, Isc = 4,05 A, Impp = 3,72 A, 𝜂m = 12,31 % dan A = 0,528 m2.. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

a. Merancang sebuah simulator surya untuk pengujian unjuk kerja PV berbasis 

LabView. 
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b. Mengetahui unjuk kerja sistem PV yang diuji menggunakan simulator surya 

berbasis LabView dengan membandingkan karakteristik hasil pengukuran 

langsung dan karakteristik hasil simulasi. 

1.5  Manfaat Penelitian 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah 

wawasan tentang energi terbarukan, serta memberikan gambaran bagi 

mahasiswa/mahasiswi tentang perancangan simulator surya berbasis 

LabView sehingga dapat digunakan dalam penelitian dan pembelajaran. 

b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi 

negara dan masyarakat dalam penerapan energi terbarukan khususnya 

energi surya untuk menghasilkan energi listrik yang berguna dalam 

kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. 

c. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam 

pemanfaatan energi surya untuk pembangkitan energi listrik, dengan 

melakukan perancangan simulator surya berbasis LabView untuk dapat 

digunakan dalam pengujian unjuk kerja PV, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian Tugas Akhir ini. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian untuk Tugas Akhir ini, terbagi menjadi 5 bab 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Membahas tentang dasar penyusunan penelitian yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI PENUNJANG 

Berisi tentang teori-teori dasar yang melandasi pembuatan penelitian 

ini yang meliputi pengertian sel surya, karakteristik photovoltaic, 
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prinsip kerja photovoltaic, faktor pengoperasian photovoltaic, daya dan 

efisiensi photovoltaic, serta buck converter. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Meliputi metode penelitian, data dan alat penelitian, lokasi penelitian, 

langkah–langkah penelitian, dan diagram alir penelitian. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bagian yang berisikan analisa hasil perancangan simulator 

surya berbasis LabView dan data–data hasil pengujian PV dengan 

pengukuran langsung dan simulasi menggunakan simulator surya. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan penelitian ini dan 

saran–saran untuk pengembangan selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI PENUNJANG 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian baik dalam jurnal maupun artikel yang membahas tentang 

rancangan simulator surya berbasis LabView antara lain.  

Menurut Astuti. D, Dkk., (2012). Dalam penelitiannya yang berjudul 

perancangan simulator panel surya menggunakan LabView. Perancangan simulator 

panel surya tersebut menggunakan perangkat lunak media pemrograman grafis 

LabView. Metode yang digunakan yaitu perancangan model simulator sel surya dengan 

power supply dan model buck converter dengan menggunakan perangkat lunak 

LabView, dan melakukan simulasi untuk menganalisa karakteristik panel surya yang 

bervariasi berdasarkan intensitas cahaya yang ditentukan. Hasil dari penelitian 

menyatakan bahwa model sel surya (PV) dengan Isc, dan R variabel yang di ubah–ubah 

dapat menghasilkan karakteristik yang mirip dengan sel surya dari buatan pabrik. 

Menurut Sidopekso. S, Dkk., (2011). Dalam penelitiannya yang berjudul 

pengukuran I–V dengan menggunakan sun simulator sederhana. Metode yang 

digunakan yaitu dengan melakukan pengujian pada sebuah software MATLAB 

menggunakan curve fitting antara kurva hasil output dengan simulator surya sederhana, 

dan model kurva teoritikal, sehingga diperoleh kesamaan antara kurva hasil simulator 

surya dibandingkan dengan kurva model sel surya sederhana. Hasil dari penelitian pada 

simulator surya sederhana menunjukkan bahwa, semakin besar jarak penyinarannya, Isc, 

dan daya yang dihasilkan akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan ketika sel surya 

didekatkan dengan lampu halogen, intensitas radiasi yang diterima oleh sel surya 

menjadi lebih besar dan pada pengukuran karakteristik sel surya SX50U ketika sumber 

iradiasi 4000 Watt pada jarak 80 cm mendekati spesifikasi pabrik ketika sumber radiasi 

sebesar 1 sun (1000 W/m2). 

Menurut Rana. A.V. Dkk., (2013). Dalam penelitiannya yang berjudul current 

controlled buck converter based photovoltaic emulator. Metode yang digunakan adalah 

dengan merancang sebuah arus yang dikendalikan oleh sebuah emulator dc – dc 

conveter Photovoltaic (PV) jenis buck, untuk pengujian efektivitas emulator dalam 

perancangan modul PV. Kinerja emulator PV ditinjau dengan berbagai jenis beban 

(beban linier dan non–linier), dan kemudian dibandingkan dengan hasil yang diperoleh 
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jika beban diumpankan dari sumber PV sebenarnya. Penelitian ini menyatakan bahwa 

hasil simulasi emulator PV array yang disajikan berdasarkan topologi buck converter 

menunjukkan bahwa emulator PV memiliki respon steady state yang baik. Waktu yang 

diperlukan juga cukup sedikit. Tanggapan yang diperoleh dari emulator ini sama 

dengan sumber PV yang sebenarnya. Ketika diuji menggunakan beban non–linier yang 

terdiri dari buck atau boost converter, performa yang dihasilkan oleh converter pada 

emulator ini sama dengan sumber PV yang sebenarnya. 

Menurut Martin-Segura. G. Dkk., (2007). Dalam penelitiannya yang berjudul 

development of a photovoltaic array emulator system based on a full–bridge structure. 

dalam Jurnal 9th International Conference. Electrical Power Quality and Utilisation. 

Barcelona, 9-11. Metode yang digunakan adalah mendesain dan kontruksi photovoltaic 

array emulator (PVAE) yang memiliki karakteristik mirip dengan PV array yang 

sebenarnya, tetapi tidak tergantung pada kondisi cuaca dan mampu meniru sistem PV 

array tersebut. Sistem ini menggunakan 4,4 kW AC/DC power, dengan sebuah 

konverter berdasarkan pada struktur DC/DC full–bridge dan high frequency (HF) 

transformator yang memungkinkan untuk pengujian kinerja inverter PV dengan 

masukan (input) hingga 4 kW, 650 V, dan 7 A. Pada penelitian ini telah disajikan 

photovoltaic array emulator (PVAE) dengan respon statis dan dinamis yang dievaluasi. 

PVAE ini didasarkan pada 4,4 kW full–bridge dengan dua HF transformator primer 

yang dihubungkan secara paralel dan outputnya secara seri untuk menghasilkan 

tegangan yang lebih besar. PVAE dikendalikan oleh DSP dan menggunakan dua PI–

controller dengan model linier untuk meniru PV–modul. Hal ini memungkinkan 

pengujian PV–inverter hingga 4 kW dengan masukan dari 0 – 650 V dan 0 – 7 A. Pada 

simulasi pengujian diperoleh hasil akurasi ( kurang dari 1,5 % jauh dari Isc) serta respon 

yang dinamis diperoleh ( kurang dari 100 ms ), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

emulator ini cocok untuk pengujian beberapa inverter-PV. 

2.2  Teori Penunjang 

2.2.1 Sel Surya (Photovoltaic) 

 Sel surya merupakan suatu devais semikonduktor yang dapat menghasilkan 

listrik jika diberikan sejumlah energi cahaya. Sejarah sel surya berawal pada tahun 

1839, saat seorang ilmuwan Perancis Edmund Becquerel menemukan efek fotolistrik 

saat dia menyinari elektroda logam yang dimasukkan dalam suatu larutan elektrolit 
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tertentu. Tiga puluh tahun kemudian Fisikawan Inggris, William Adams bersama 

mahasiswanya Richard Day, menemukan bahan sel surya yakni selenium dengan 

efisiensi 1% sampai 2%. Pada tahun 1954 lahirlah sel surya generasi pertama yang 

dibuat dari semikonduktor silikon dengan efisiensi 6%, dan digunakan untuk peralatan 

ruang angkasa. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat 

dihasilkan sel surya dengan biaya pembuatan yang murah dan peningkatan efisiensi 

telah banyak dilakukan. (Martin-Segura. G. Dkk., 2007) 

 Proses penghasilan energi listrik pada sel surya diawali dengan proses 

pemutusan ikatan elektron pada atom-atom yang tersusun dalam kristal semikonduktor 

ketika diberikan sejumlah energi cahaya (hf). Salah satu bahan semikonduktor yang 

biasa digunakan sebagai sel surya adalah kristal silikon. 

 Pada umumnya desain sel surya dalam skala kecil disebut sebagai PV cell. PV 

cell dapat memproduksi tegangan 0,5 volt dengan daya kurang dari 3 watt. Untuk 

mendapatkan daya yang lebih besar maka PV disusun secara seri atau paralel. 

Rangkaian paralel digunakan pada panel-panel dengan tegangan output yang sama 

untuk memperoleh penjumlahan arus keluaran. Tegangan yang lebih tinggi diperoleh 

dengan merangkai panel-panel dengan arus keluaran yang sama secara seri. PV cell 

yang dikaitkan satu sama lain secara seri maupun secara paralel untuk membentuk suatu 

rangkaian PV disebut PV module. Umumnya modul ini terdiri dari 33 atau 36 sel surya 

dan 72 sel surya. Beberapa modul PV dihubungkan secara baris dan kolom untuk 

membentuk satu rangkaian tertentu disebut PV array. Hubungan antara sel surya, modul 

dan array ditunjukkan pada Gambar 2.1. (Rashid M.H, 2007) 

 

Gambar 2.1 Hubungan sel surya, modul dan array 

(Sumber : https://indone5ia.wordpress.com/2011/09/02/sekilas-mengenai-

konverter-dc-dc/) 

 

https://indone5ia.wordpress.com/2011/09/02/sekilas-mengenai-konverter-dc-dc/
https://indone5ia.wordpress.com/2011/09/02/sekilas-mengenai-konverter-dc-dc/
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Gambar 2.2  Macam–macam panel surya 

(Sumber : Astuti. D, Suryoatmojo. H, dan Ashari. M, 2012) 

 

2.2.1.1 Jenis–jenis Panel Surya 

Ada beberapa jenis panel surya yang banyak dijual di pasaran yaitu : 

a. Polikristal (Poly-Crystalline) 

Polikristal merupakan panel surya yang memiliki susunan kristal acak. Tipe 

polikristal memerlukan luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan 

jenis monokristal untuk menghasilkan daya listrik yang sama, akan tetapi dapat 

menghasilkan listrik pada saat mendung. Panel surya ini memiliki efisiensi 10 – 

12%. Panel surya jenis polikristal ini ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Sel surya tipe Poly-Crystalline 

(Sumber : http://listrik.id/plts/panel-surya) 
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b. Monokristal (Mono-Crystalline) 

Monokristal merupakan panel yang paling efisien, menghasilkan daya listrik 

persatuan luas yang paling tinggi. Memiliki efisiensi sampai dengan 12 – 15%. 

Kelemahan dari panel jenis ini adalah tidak akan berfungsi dengan baik di 

tempat yang cahaya mataharinya kurang (teduh), efisiensinya akan turun drastis 

dalam cuaca berawan. Panel surya jenis monokristal ditunjukkan pada Gambar 

2.4. 

 

Gambar 2.4 Sel surya tipe Mono-Crystalline 

(Sumber : http://listrik.id/plts/panel-surya) 

 

c. Thin Film Solar Cell (TFSC) 

Jenis sel surya ini diproduksi dengan cara menambahkan satu atau beberapa 

lapisan material sel surya yang tipis ke dalam lapisan dasar. Sel surya jenis ini 

sangat tipis karenanya sangat ringan dan fleksibel. Jenis ini dikenal juga dengan 

nama TFPV (Thin Film Photovoltaic). Panel surya jenis Thin Film Solar Cell 

(TFSC) ini ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Sel surya tipe Thin Film Solar Cell (TFSC) 

(Sumber : http://sanfordlegenda.blogspot.com/2013/10/Solar-cells-Jenis-jenis-

sel-surya.html) 

http://listrik.id/plts/panel-surya
http://sanfordlegenda.blogspot.com/2013/10/Solar-cells-Jenis-jenis-sel-surya.html
http://sanfordlegenda.blogspot.com/2013/10/Solar-cells-Jenis-jenis-sel-surya.html
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Berdasarkan materialnya, sel surya Thin Film ini digolongkan menjadi: 

 Amorphous (a-Si) Solar Cell 

Sel surya dengan bahan amorphous silicon ini, awalnya banyak diterapkan 

pada kalkulator dan jam tangan. Namun seiring dengan perkembangan 

teknologi, penerapannya menjadi semakin luas. Dengan teknik produksi 

yang disebut "stacking" (susun lapis), dimana beberapa lapis amorphous 

silicon ditumpuk membentuk sel surya, akan memberikan efisiensi yang 

lebih baik antara 6% – 8%. 

 Cadmium Telluride (CdTe) Solar Cell 

sel surya jenis ini mengandung bahan cadmium telluride yang memiliki 

efisiensi lebih tinggi dari sel surya amorphous silicon, yaitu sekitar: 9% – 

11%. 

 Copper Indium Gallium Selenide (CIGS) Solar Cell 

Dibandingkan kedua jenis sel surya thin film di atas, sel surya CIGS ini 

memiliki efisiensi yang paling tinggi yaitu sekitar 10% – 12%. Selain itu 

jenis ini tidak mengandung bahan berbahaya cadmium seperti pada sel surya 

CdTe. 

2.2.2 Karakteristik Sel Surya (Photovoltaic) 

 Kapasitas daya dari sel atau modul surya dilambangkan dalam watt peak (Wp) 

dan diukur berdasarkan standar pengujian Internasional yaitu Standard Test Condition 

(STC). Standar ini mengacu pada intensitas radiasi sinar matahari sebesar 1000 W/m2 

yang tegak lurus sel surya pada suhu 25o C. Modul photovoltaic memiliki hubungan 

antara arus dan tegangan yang diwakili dalam kurva I–V pada Gambar 2.6 berikut. 
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Gambar 2.6 Kurva karateristik I–V untuk sel surya silikon Crystalline 

(Sumber : Sidopekso. S, Nasbey. H, dan Wibowo. A, 2011) 

 

 Pada saat tahanan variabel bernilai tak terhingga (open circuit) maka arus 

bernilai minimum (nol) dan tegangan pada sel berada pada nilai maksimum, yang 

dikenal sebagai tegangan open circuit (Voc). Pada keadaan yang lain, ketika tahanan 

variabel bernilai nol (short circuit) maka arus akan bernilai maksimum, yang dikenal 

sebagai arus short circuit (Isc). Jika tahanan variabel memiliki nilai yang bervariasi 

antara nol dan tidak terhingga maka akan diperoleh nilai arus (I) dan tegangan (V) yang 

bervariasi seperti ditunjukkan pada Gambar 2.6 yang dikenal sebagai kurva karakteristik 

I–V pada sel surya. Terdapat nilai daya maksimum yang dapat dihasilkan pada saat 

tegangan dan arus maksimum. 

2.2.3 Prinsip Kerja Sel Surya 

 Parameter paling penting dalam kinerja sebuah panel surya adalah intensitas 

radiasi matahari atau biasa disebut “irradiance” cahaya matahari, yaitu jumlah daya 

matahari yang datang kepada permukaan per luas area. Intensitas radiasi matahari diluar 

atmosfer bumi disebut konstanta surya, yaitu sebesar 1365 W/m2. Setelah disaring oleh 

atmosfer bumi, beberapa spektrum cahaya hilang, dan intensitas puncak radiasi menjadi 

sekitar 1000 W/m2. Nilai ini adalah tipikal intensitas radiasi pada keadaan permukaan 

tegak lurus sinar matahari dan pada keadaan cerah. Besar nilai intensitas radiasi 

matahari ini yang akan menentukan besar daya yang dapat dihasilkan oleh sebuah panel 

surya. 
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2.2.4 Faktor Pengoperasian Sel Surya  

 Berikut faktor-faktor lain yang mempengaruhi kerja dari sel surya agar 

pengoperasiannya maksimum : 

a. Suhu permukaan panel surya 

Sebuah sel surya dapat beroperasi secara maksimum jika temperatur sel tetap 

normal (pada 25 derajat Celcius), kenaikan temperatur lebih tinggi dari 

temperatur normal pada PV sel akan melemahkan tegangan (Voc). Setiap 

kenaikan temperatur sel surya 1 derajat Celcius (dari 25 derajat Celcius) akan 

mengurangi sekitar 0,4% dari total tenaga yang dihasilkan, dengan kata lain total 

tenaga yang dihasilkan akan melemah dua kali lipat untuk kenaikan temperatur 

sel per 10 derajat Celcius. Makin besar temperatur sel surya, tegangan berkurang 

sekitar 0,0023 Volt/0C untuk teknologi silikon crystalline atau sekitar 0,0028 

Volt/0C untuk teknologi film tipis. Daya listrik juga mengalami penurunan 

sampai 0,5%/0C untuk teknologi silikon crystalline atau sekitar 0,3%/0C untuk 

teknologi film tipis. Sementara tegangan mengalami penurunan, sebaliknya arus 

listrik menunjukkan peningkatan dengan adanya penambahan temperatur. Kurva 

pengaruh suhu terhadap kinerja photovoltaic ditunjukkan pada Gambar 2.7. 

b. Radiasi sinar matahari (Irradiance) 

Radiasi sinar matahari di bumi dan diberbagai lokasi bervariasi, dan sangat 

tergantung dengan keadaan spektrum solar ke bumi. Insolation solar matahari 

akan banyak berpengaruh pada arus (I) dan sedikit pada tegangan (V). Efek dari 

level irradiance matahari sangat berpengaruh pada besarnya nilai Impp dan Isc. 

Kurva pengaruh radiasi matahari terhadap kinerja photovoltaic ditunjukkan pada 

Gambar 2.8 dan Gambar 2.9. 

c. Kecepatan angin bertiup 

Hembusan angin disekitar lokasi PV array dapat membantu mendinginkan 

permukaan temperatur kaca-kacanya. 

d. Keadaan atmosfir bumi 

Cuaca berawan, mendung, jenis partiel debu udara, asap, uap air udara (Rh), 

kabut dan polusi sangat mempengaruhi hasil maksimum arus listrik yang 

dihasilkan dari panel/deretan PV. 
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e. Orientasi panel atau PV array 

Arah panel ke matahari secara optimal sangat mempengaruhi panel/deretan PV 

untuk dapat menghasilkan energi listrik yang maksimum. Selain arah orientasi, 

sudut orientasi (tilt angle) dari panel/deretan PV juga sangat mempengaruhi 

hasil energi maksimumnya (pada penjelasan untuk tilt angle). 

Sebagai guideline : untuk lokasi yang terletak di belahan utara latitude, maka 

panel/deretan PV sebaiknya diorientasikan ke selatan, walaupun orientasi ke 

timur sampai barat dapat menghasilkan sejumlah energi listrik dari panel/deretan 

PV tersebut, tetapi tidak menghasilkan energi listrik yang optimal. 

f. Posisi letak sel surya (array) terhadap matahari (tilt angel) 

Mempertahankan sinar matahari yang jatuh ke sebuah permukaan panel PV 

secara tegak lurus akan mendapatkan energi maksimum ± 1000 W/m2 atau 1 

kW/m2. Kalau tidak dapat mempertahankan ketegaklurusan antara sinar matahari 

dengan bidang panel PV, maka ekstra luasan bidang panel PV  dibutuhkan 

(bidang panel PV terhadap latitude matahari yang berubah setiap jam dalam 

sehari). Solar panel PV pada Equator (latitude 0 derajat) yang diletakkan 

mendatar (tilt angle = 0) akan menghasilkan energi maksimum, sedangkan untuk 

lokasi dengan latitude berbeda harus mencari tilt angle yang optimum. 

Perusahaan BP solar telah mengembangkan sebuah software untuk menghitung 

dan memperkirakan energi optimum dengan letak latitude, longitude, dan 

optimum tilt angle untuk setiap lokasi diseluruh dunia. (Sumber : Muhammad 

Saad Rahman, 2007) 

 

Gambar 2.7 Kemampuan photovoltaic pada beberapa variasi temperatur dengan 

irradiance 1000 Watt/m2 (Sumber : Darmanto, Muchammad, Yohana. E, 2011) 
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Gambar 2.8 Pengaruh radiasi matahari pada kurva I–V dan P–V 

(Sumber : Darmanto, Muchammad, Yohana. E, 2011) 

 

Gambar 2.9 Pengaruh irradiance, E pada karakteristik I-V dari sel surya 

(Sumber : Darmanto, Muchammad, Yohana. E, 2011) 

 

2.2.5 Daya dan Efisiensi Pada Photovoltaic 

Untuk mengetahui berapa nilai daya sesaat yang dihasilkan, harus terlebih dulu 

mengetahui daya yang diterima (daya input), dimana daya tersebut adalah perkalian 

antara intensitas radiasi matahari yang diterima dengan luas area modul PV dengan 

persamaan : (Sumber : Darmanto, Muchammad, Yohana. E, 2011) 

𝑃𝑖𝑛 = 𝐸 × 𝐴 (2.1) 

Dengan : 

 P =  Daya input akibat irradiance matahari (Watt) 

 E  =  Intensitas radiasi matahari (Watt/m2) 

 A  =  Luas area permukaan photovoltaic module (m2) 
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Sedangkan untuk besarnya daya pada solar cell (Pout) yaitu perkalian tegangan 

rangkaian terbuka (Voc), dengan arus hubung singkat (Isc), dan Fill factor (FF) yang 

dihasilkan oleh sel photovoltaic dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑜𝑐 × 𝐼𝑠𝑐 × 𝐹𝐹 (2.2) 

Dengan : 

 Pout = Daya yang dibangkitkan oleh photovoltaic (Watt) 

 Voc = Tegangan rangkaian terbuka pada photovoltaic (Volt) 

 Isc = Arus hubung singkat pada photovoltaic (Ampere) 

 FF = Fill Factor 

 

2.2.6 Fill Factor 

Merupakan parameter yang menentukan daya maksimum dari photovoltaic 

dalam kaitannya dengan Isc dan Voc. Fill factor didefinisikan sebagai rasio daya 

maksimum photovoltaic terhadap hasil kali Voc dan Isc. Fill factor juga merupakan 

ukuran besarnya deviasi karakteristik I-V terhadap kurva ideal dioda. Nilai fill factor ini 

umumnya sebesar 0,75 - 0,85. Selain itu fill factor merupakan indikator dari kualitas 

metalisasi kontak yang bergantung pada resistansi total pada sebuah photovoltaic. 

Resistansi total tersebut meliputi resistansi seri (Rs) dan resistansi paralel (Rp). 

Besarnya fill factor dapat dihitung dengan menggunakan rumus.  

 

Gambar 2.10 Faktor pengisian dari modul surya 

(Sumber : Darmanto, Muchammad, Yohana. E, 2011) 
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𝐹𝐹 =
𝑉𝑜𝑐−𝐼𝑛(𝑉𝑜𝑐+0,72)

𝑉𝑜𝑐+1
 (2.3) 

Sedangkan untuk menentukan efisiensi panel surya dengan membagikan daya 

masukan dengan daya keluaran dikali 100 % yaitu dengan menggunakan rumus : 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = (
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
) × 100%  (2.4) 

Atau dapat juga digunakan rumus efisiensi yang terjadi pada photovoltaic dari 

perbandingan daya output dengan energi input yang diperoleh dari irradiance matahari 

dikali luas permukaan photovoltaic. 

𝜂 = (
𝑃

𝐸 × 𝐴
) × 100% (2.5) 

Dengan : 

 𝜂 =  Efisiensi photovoltaic (%) 

 E =  Intensitas radiasi matahari (Watt/m2) 

 P =  Daya output yang dibangkitkan oleh photovoltaic (Watt) 

 A =  Luas permukaan photovoltaic (m2) 

  

2.2.7 DC–DC Converter 

 DC–DC converter adalah rangkaian elektronika daya yang mengkonversi daya 

listrik bentuk DC (searah) ke bentuk DC (searah) lainnya. Fungsi converter dc–dc 

adalah : 

a. Untuk mengkonversi tegangan masukan VS dc ke dc output tegangan V0. 

b. Untuk mengatur tegangan output dc terhadap beban dan garis variasi. 

c. Untuk mengurangi riak tegangan ac pada tegangan output dc di bawah tingkat 

yang diperlukan. 

d. Untuk memberikan isolasi antara sumber input dan beban (isolasi tidak selalu 

diperlukan). 

e. Untuk melindungi sistem yang disediakan dan sumber masukan dari interferensi 

elekromagnetik (EMI). 

f. Untuk memenuhi keselamatan internasional dan nasional berbagai standar. 
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2.2.8 Buck Converter 

Buck converter merupakan konverter daya DC–DC yang berfungsi menurunkan 

tegangan output panel surya agar sesuai dengan tegangan daya maksimal yang 

diinginkan. Rangkaian ini menggunakan komponen energi (storage) seperti induktor 

dan kapasitor untuk mengontrol aliran energi dari sumber tegangan DC dengan 

menggunakan switching on–off frekuensi tinggi pada MOSFET.  

 

Gambar 2.11 Rangkaian Buck Converter 

(Sumber : Astuti. D, Suryoatmojo. H, dan Ashari. M, 2012) 

 

Pada Gambar 2.11 menunjukkan gambar rangkaian dari buck converter. 

Induktor (L) dan Kapasitor (C) berfungsi sebagai filter yang membuat outputan menjadi 

efektif. Resistor R adalah sebagai beban dari output tegangan buck converter, 

sedangkan Dioda (D1) disebut dengan catch diode (dioda jepit). Buck converter dapat 

beroperasi dalam dua mode. Mode 1 dimulai saat switching pada Q1 (MOSFET) on 

pada t = 0. Arus input yang meningkat mengalir melalui filter L, filter C, dan beban. 

Mode 2 dimulai pada saat switching device Q1 off pada t = 1. 

a. Pada Switch On 

Ketika switch dalam kondisi on, Q1 akan on dan D1 akan off sehingga arus 

input yang bertambah akan mengalir melewati filter L dan C, lalu menuju beban. 

Gambar 2.12 menunjukkan kerja buck converter pada mode 1. 
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Gambar 2.12 Operasi buck converter pada mode 1 

(Sumber : Astuti. D, Suryoatmojo. H, dan Ashari. M, 2012) 

 

b. Pada Switch Off 

Saat switch off pada t = 1, Q1 menjadi off dan D1 menjadi on. D1 akan 

berkonduksi oleh energi yang tersimpan pada Induktor L. Pada kondisi ini arus sisa 

akan mengalir melalui L, C, dan R. Arus Induktor akan berkurang terus hingga Q1 di 

on-kan lagi pada siklus berikutnya. Gambar 2.13 menunjukkan kerja buck converter 

pada mode 2 

 

Gambar 2.13 Operasi buck converter pada mode 2 

(Sumber : Astuti. D, Suryoatmojo. H, dan Ashari. M, 2012) 

 

Durasi dari kondisi on adalah D x Ts = Ton, dimana D adalah duty cycle 

(lebar pulsa) yang diatur oleh rangkaian kontrol, mengekspresikan rasio dari waktu 

switch on sampai ke siklus switching selesai. Toff adalah lamanya kondisi off duty 

cycle dapat di atur untuk mengeset tegangan output dari konverter untuk nilai yang 

diinginkan. Untuk sebuah konverter DC–DC ideal, duty cycle merupakan ratio antara 

tegangan output dan tegangan input. 
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DC–DC converter dapat mempunyai dua mode yang berbeda, yaitu : 

Continuous Conduction Mode (CCM) dan Discontinuous Conduction Mode (DCM). 

Dalam praktek, sebuah konverter boleh beroperasi dalam kedua mode, yang mana 

mempunyai karakteristik berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, sebuah 

konverter dan rangkaian kontrolnya seharusnya di desain berdasarkan kedua mode 

operasi. Dalam penelitian ini dianggap DC–DC converter beroperasi dalam CCM. 

Bentuk gelombang buck converter ditunjukkan pada Gambar 2.14 berikut : 

 

Gambar 2.14 Arus ripplebuck converter 

(Sumber : https://indone5ia.wordpress.com/2011/09/02/sekilas-mengenai-

konverter-dc-dc) 

 

Persamaan integral dari tegangan induktor dalam satu periode adalah : 

∫ 𝑉𝐿𝑑𝑡 =  ∫ 𝑉𝐿𝑑𝑡 + ∫ 𝑉𝐿𝑑𝑡 = 0
𝑡𝑜𝑓𝑓

0

𝑇𝑜𝑛

0

𝑇

0
 (2.6) 

(𝑉𝑔 −  𝑉0)  ×  𝐷𝑇 + (−𝑉0) ×  (1 − 𝐷)𝑇 = 0 (2.7) 

𝑉0 = 𝐷 × 𝑉𝑔 (2.8) 

 

Jika diasumsikan untuk daya input sama dengan daya output rangkaian, (Pg  = Po), 

maka : 

𝑉𝑔 × 𝐼𝑔  = 𝑉0  ×  𝐼0 (2.9) 



 
 

20 
 

Dan 

𝐼0

𝐼𝑔
=  

𝑉𝑔

𝑉0
=  

1

𝐷
 (2.10) 

Untuk buck converter, ini jelas bahwa : 

𝐼𝐿  = 𝐼0 (2.11) 

∆𝑖𝐿 =  
1

𝐿
∫ 𝑉1 × 𝑑

𝐷𝑇

0
 (2.12) 

 = 
1

𝐿
 

 = 
1

𝐿
(𝑉g −  𝑉0) × DT 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian  

Sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian Tugas Akhir ini maka 

akan dilakukan perancangan dan simulasi menggunakan perangkat lunak LabView. 

Perancangan simulator surya ini merupakan penggabungan antara rancangan model 

simulator photovoltaic (PV) dan model DC–DC konverter jenis buck converter 

menggunakan perangkat lunak LabView. Parameter yang di monitoring dalam simulasi 

pada simulator surya ini yaitu berupa arus dan tegangan, dengan Isc dari data panel surya 

yang digunakan dan memvariasikan R variabel, sedangkan karakteristik PV dibatasi 

berdasarkan variasi intensitas cahaya yaitu 1000 W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 

W/m2. 

3.2  Data dan Alat Penelitian 

3.2.1 Data Penelitian 

 Sumber data penelitian ini menggunakan data–data dari jenis panel surya yang 

akan diuji. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dalam 

bentuk angka berdasarkan karakteristik jenis panel PV yang akan diuji.  

Data Panel PV 

Jenis panel  :  Model Panel Surya Sharp ND-T065M1Poly 65 Watt 

Jumlah Cell : 36 in series  

Application : DC 12 V system 

Voc : 22 V 

Vmpp : 17,5 V 

Isc : 4,05 A  

Impp : 3,72 A  

Pm : 65 W 

𝜂m : 12,31 % 

A : 0,528 m2 

Data Buck Converter 

Frekuensi : 0,5 Hz 

Amplitudo : 25 

Tegangan DC : 50 – 200 Volt 
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3.2.2 Alat Penelitian 

 Perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini adalah seperangkat 

komputer sistem operasi Windows 7 Ultimate 32-bit, Ram 4 GB, untuk simulasi 

digunakan perangkat lunak media pemrograman grafis LabView versi student 2014, dan 

untuk penyusunan laporan digunakan Microsoft Office 2007. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Energi Baru Terbarukan (EBT) 

Fakultas Teknik Universitas Mataram.  

3.4 Langkah–langkah Penelitian 

Penelitian ini mengambil langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan dan melakukan studi terhadap beberapa literatur yang 

bermanfaat dalam penyusunan penelitian Tugas Akhir ini. 

2. Membuat model sederhana simulator surya dengan bentuk blok diagram untuk 

mempermudah memahami sistem secara keseluruhan yang kemudian digunakan 

dalam perancangan simulator surya berbasis LabView. Model blok diagram 

berupa subsistem simulator surya yang didalamnya terdapat rangkaian yang 

lebih kompleks lagi ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Model sederhana rangkaian simulator surya 

 

3. Pengujian perangkat lunak media pemrograman grafis LabView. 

LabView adalah sebuah bahasa pemrograman grafis yang tidak menggunakan 

teks untuk membuat suatu aplikasi, melainkan dengan icon–icon yang telah 

disediakan oleh program tersebut. Terdapat perbedaan dari pemrograman teks, 

dimana teks instruksi yang menentukan eksekusi programnya, sedangkan 



 
 

23 
 

LabView menggunakan pemrograman aliran data, dimana aliran data tersebut 

yang menentukan  eksekusinya. 

 Bagian – bagian dari Software LabView : 

I. Front panel adalah bagian window yang berlatar belakang abu-abu serta 

mengandung control dan indikator. front panel digunakan untuk 

membangun sebuah Virtual Instrument (VI), menjalankan program dan 

mendebug program. Tampilan dari front panel dapat di lihat pada 

Gambar 3.2 berikut. 

 

Gambar 3.2 Front Panel 

II. Blok diagram adalah bagian window yang berlatar belakang putih berisi 

source code yang dibuat dan berfungsi sebagai instruksi untuk front 

panel. Tampilan dari blok diagram dapat lihat pada Gambar 3.3 berikut. 

 

Gambar 3.3 Blok Diagram 

III. Control dan functions pallete digunakan untuk membangun sebuah VI.  

a) Control pallete merupakan tempat beberapa control dan indikator 

pada front panel, control pallete hanya tersedia di front panel, 
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untuk menampilkan control pallete dapat dilakukan dengan 

mengkilk windows >> show control pallete atau klik kanan pada 

front panel. Contoh control pallete ditunjukkan pada Gambar 3.4 

berikut. 

 

Gambar 3.4 Control Palette 

b) Functions pallete digunakan untuk membangun sebuah blok 

diagram, functions pallete hanya tersedia pada blok diagram, untuk 

menampilkannya dapat dilakukan dengan mengklik windows >> 

show control pallete atau klik kanan pada lembar kerja blok 

diagram. Contoh dari functions pallete ditunjukkan pada Gambar 

3.5 berikut. 

 

Gambar 3.5 Functions Pallete 
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4. Pemodelan rangkaian sederhana sel surya (PV) dan perancangan sederhana 

simulator surya dengan media pemrograman grafis LabView. 

 Model rangkaian sel surya  

Model rangkaian sederhana PV yang terdiri dari sebuah dioda yang 

dipasang paralel dengan sebuah sumber arus, sebuah hambatan yang di pasang 

paralel dan sebuah hambatan yang di pasang seri. Dapat di lihat pada Gambar 

3.6 berikut. 

 

Gambar 3.6 Model rangkaian sederhana sel surya 

Dengan asumsi hambatan paralel pada model rangkaian PV bernilai tak 

terhingga, maka model rangkaian PV sekarang menjadi : 

 

Gambar 3.7 Model rangkaian sederhana PV dengan nilai Rs tak terhingga 

Dengan menggunakan acuan model rangkaian PV pada Gambar 3.7, maka 

persamaan yang digunakan adalah : 

𝑉 =
𝑛𝑘𝑇

𝑞 ln( 
𝐼𝐿−𝐼

𝐼0
 )−𝐼𝑅𝑆

 (3.1) 

𝐼0 =
𝐼𝐿

exp  ( 
𝑞𝑉0𝐶
𝑛𝑘𝑇

 )
 (3.2) 
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𝑅𝑆 =
𝐼

( 40 × 𝐼𝑆𝐶 )
 (3.3) 

𝐼𝐿 = 𝐿 ×  𝐼𝑆𝐶  (3.4) 

𝑉 = 0.0361 𝐼𝑛 (
(( 𝐿× 𝐼𝑆𝐶 )−𝐼  )

( 2.17 ×10−7𝐼𝑆𝐶 )
) −

𝐼

( 40× 𝐼𝑆𝐶 )
 (3.5) 

Semua konstanta dari persamaan (3.1) sampai (3.5) dapat ditentukan dengan 

menggunakan parameter–parameter dari panel surya yang kemudian dapat 

digunakan untuk menentukan karakteristik kurva I–V pada model PV yang 

digunakan.  

 Perancangan sederhana simulator surya berbasis LabView 

Setelah melakukan pemodelan rangkaian sederhana sel surya maka 

selanjutnya dapat dilakukan perancangan simulator surya menggunakan 

perangkat lunak LabView. Perancangan simulator surya berbasis LabView ini 

menginputkan intensitas cahaya, Isc, dan arus sebagai masukan untuk simulasi 

pemodelan. Untuk pengaturan intensitas cahaya yang diujikan dalam 

perancangan ini mempunyai range antara 0 – 1000 W/m2, dengan 

memvariasikan intensitas cahaya menjadi 4 macam yaitu dengan intensitas 

cahaya 1000 W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 W/m2. Kemudian Isc yang 

digunakan yaitu pada model panel surya Sharp ND-T065M1 adalah 4,05 A. 

Selanjutnya untuk pengaturan arus berkisar antara 0 A sampai dengan 4,5 A. 

Setelah input dimasukkan dan diset pada jenis panel surya yang terdiri dari 36 

sel surya ini dihasilkan tegangan sesuai dengan input yang dimasukkan. 

5. Pemodelan rangkaian sederhana buck converter dan perancangan menggunakan 

media pemrograman grafis LabView. 

 Model rangkaian sederhana buck converter 

Model rangkaian sederhana buck converter berikut ini terdiri dari sebuah 

relay yang dipasang paralel dengan sebuah sumber tegangan, dan sebuah 

hambatan yang dipasang paralel. Model rangkaian sederhana buck converter 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.9 berikut : 
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Gambar 3.8 Model rangkaian sederhana buck converter 

 

Dalam perencanaan buck converter mengacu pada karakteristik panel surya 

model Sharp ND-T065M1 65 Watt. Acuan tersebut diberikan sebagai berikut : 

 T  = 25o C 

 Voc = 22,0 V 

 Isc = 4,05 A 

 Vmpp = 17,5 V 

 Impp = 3,72 A 

 Pmax = 65 Watt 

Maka berdasarkan nilai Vmpp dari data spesifikasi panel surya 65 W Sharp 

ND-T065M1, perlu didesain variabel untuk buck converter dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Variabel dan nilai rancangan Buck Converter 

Parameter Nilai 

Input Voltage 22,0 V 

Output Voltage 17,5 V 

Output Current 3,72 A 

 

 Perancangan buck converter berbasis LabView. 

Perancangan buck converter ini menggunakan tiga parameter dan nilai 

rancangan yang terdiri dari input voltage yang bernilai 22,0 V, output voltage 

D 

R 
RL 
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bernilai 17,5 V, dan output current bernilai 3,72 A menggunakan perangkat 

lunak LabView. Pemodelan sel surya ini disimulasikan untuk signal triangle, 

simulasi DC, dan relay. Simulasi signal triangle dengan frekuensi 0,5 Hz dan 

amplitudo sebesar 25, sedangkan untuk simulasi power suppy berkisar antara 50 

– 200 Volt. Simulasi terakhir adalah relay yang berfungsi sebagai pengatur atau 

pengontrol dari simulasi signal triangle dan signal DC yang sebelumnya sudah 

diinputkan. 

6. Perancangan keseluruhan sistem simulator surya (PV) menggunakan media 

pemrograman grafis LabView.  

Perancangan ini terdiri dari rancangan simulator surya dan rancangan buck 

converter yang telah digabungkan menjadi satu dengan menggunakan perangkat 

lunak LabView, untuk menghasilkan data berupa tegangan dan arus yang akan 

digunakan untuk simulasi pengujian PV dan membuat analisa berdasarkan data 

hasil yang diperoleh. Pada penggabungan ini tidak ada lagi penginputan arus, 

tapi arus didapat dengan cara mengubah beban variabelnya. Pada pemodelan ini 

menggunakan beban variabel yang bervariasi, pengaturan bebannya yaitu dari 0 

Ω - 10000 Ω. Intensitas cahaya yang digunakan adalah 1000 W/m2, 900 W/m2, 

800 W/m2 dan 600 W/m2, sedangkan Isc yang digunakan adalah 4,05 A. Beban 

variabel dan cahaya yang diinputkan akan menghasilkan tegangan dan arus yang 

berbeda–beda sesuai data yang diinputkan. 

7. Pembahasan dan analisa hasil yang didapat dari simulasi menggunakan 

perangkat lunak media pemrograman grafis LabView. 

Setelah melakukan simulasi pengujian jenis panel surya (PV) maka 

didapatkan data output berupa tegangan dan arus. Data output tegangan dan arus 

ini ditampilkan pada front panel dalam perangkat lunak LabView berupa grafik, 

yang kemudian digunakan dalam langkah pembahasan dan analisa. 

8. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisa 

Pada langkah terakhir ini ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisa dari 

data output simulasi menggunakan perangkat lunak LabView. 

3.5  Diagram Alir Penelitian 

 Berikut adalah diagram alir/flowchart penelitian yang penulis rencanakan. 
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Gambar 3.9 Diagram alir penelitian 

Simulasi pengujian unjuk kerja sistem PV 

 

Kesimpulan 

Selesai 

 

Pembahasan dan analisa berdasarkan hasil simulasi 

Impp, Vmpp, Voc, FF dan 𝜂 

Mulai 

 

-  Membuat model sederhana 

simulator surya 

-  Menentukan jenis panel surya (PV) 

-  Karakteristik PV 

 

- Beban  :  P, Q 

 

 

Pengujian perangkat lunak media pemrograman grafis LabView 

Pemodelan rangkaian sederhana sel surya  

 
Pemodelan rangkaian sederhana buck converter  

Simulator running ? 

Tidak 

Ya 

Perancangan buck converter menggunakan media pemrograman grafis 

LabView 

 

Perancangan sederhana simulator surya dengan media pemrograman grafis 

LabView 

 

Simulator running? 

Tidak 

Ya 

Penggabungan rancangan simulator surya dan buck converter menggunakan 

media pemrograman grafis LabView 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perancangan Simulator Surya (PV) Berbasis LabView 

4.1.1 Perancangan Sederhana Simulator Surya  

Pada perancangan awal simulator surya berbasis LabView seperti yang 

ditampilkan Gambar 4.2, diberikan inputan berupa intensitas cahaya, Short Circuit 

Current (Isc), dan arus sebagai masukan untuk simulasi. Pengaturan intensitas cahaya 

yang diujikan dalam perancangan ini mempunyai range antara 0 – 1000 W/m2, dengan 

memvariasikan intensitas cahaya menjadi 4 macam yaitu dengan intensitas cahaya 1000 

W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 W/m2. Kemudian Isc yang digunakan yaitu pada 

model panel surya Sharp ND-T065M1 dengan Isc 4,05 A. Selanjutnya untuk pengaturan 

arus berkisar antara 0 A sampai dengan 4,5 A. Setelah input dimasukkan dan diset pada 

jenis panel surya yang terdiri dari 36 sel surya ini dihasilkan tegangan sesuai dengan 

input yang dimasukkan. 

 

Gambar 4.1 Perancangan sederhana simulator surya berbasis labview 
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4.1.2 Perancangan Buck Converter 

Pada perancangan buck converter yang terlihat di Gambar 4.3, digunakan tiga 

parameter dan nilai rancangan yang terdiri dari input voltage yang bernilai 22,0 V, 

output voltage bernilai 17,5 V, dan output current bernilai 3,72 A menggunakan 

perangkat lunak LabView. Pemodelan sel surya ini disimulasikan untuk signal triangle, 

simulasi DC, dan relay. Pada simulasi signal triangle menggunakan frekuensi 0,5 Hz 

dan amplitudo sebesar 25, sedangkan untuk simulasi power suppy berkisar antara 50 – 

200 Volt. Simulasi terakhir adalah relay yang berfungsi sebagai pengatur atau 

pengontrol dari simulasi signal triangle dan signal DC yang sebelumnya sudah 

diinputkan. 

 

Gambar 4.2 Perancangan buck converter berbasis labview 
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4.1.3 Perancangan Keseluruhan Sistem Simulator Surya  

Pada sub bab ini dilakukan perancangan keseluruhan sistem simulator surya 

seperti pada Gambar 4.4 dengan cara menggabungkan rancangan awal simulator surya 

dan rancangan buck converter menggunakan perangkat lunak LabView. Dengan 

menggunakan rancangan keseluruhan sistem simulator surya (PV) ini dapat dihasilkan 

data berupa tegangan dan arus dengan melakukan simulasi pengujian PV sehingga dapat 

dibuat analisa berdasarkan data hasil yang diperoleh. Pada penggabungan ini tidak ada 

lagi penginputan arus, tapi arus didapat dengan cara mengubah beban variabelnya. Pada 

perancangan ini menggunakan beban variabel yang berbeda, pengaturan bebannya yaitu 

dari 0 Ω - 10000 Ω. Intensitas cahaya yang digunakan adalah 1000 W/m2, 900 W/m2, 

800 W/m2 dan 600 W/m2, sedangkan Isc yang digunakan adalah 4,05 A. Beban variabel 

dan cahaya yang diinputkan akan menghasilkan tegangan dan arus yang berbeda-beda 

sesuai data yang diinputkan. 

 

 

Gambar 4.3 Perancangan keseluruhan sistem simulator surya berbasis labview 

 



 
 

33 
 

4.2 Pengujian Simulator Surya Berbasis Spesifikasi Teknis PV dengan Variasi 

Vdc = 50 V, 100 V dan 200 V 

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah meliputi pengujian model 

panel surya jenis Sharp ND-T065M1 Poly 65 Watt, dengan Vmpp = 17,5 V, Isc = 4,05 A, 

Impp = 3,72 A, dan beban yang digunakan bervariasi, serta Vdc = 50 V, 100 V dan 200 V. 

4.2.1 Hasil Simulasi LabView 

Pengujian pada simulator surya untuk jenis panel 65 Watt, Isc = 4,05 A, dan Vdc 

= 50 V diuji cobakan dengan intensitas cahaya matahari sebesar 1000 W/m2, 900 W/m2, 

800 W/m2 dan 600 W/m2. Pada Gambar berikut akan ditampilkan hasil simulasi 

menggunakan simulator surya tersebut. Gambar 4.4 berikut berdasarkan contoh hasil 

simulasi dari nilai input R = 15 Ω pada intensitas cahaya 1000 W/m2 dan Gambar 4.5 

berdasarkan contoh hasil simulasi setelah mencapai nilai input R = 1000 Ω  pada 

intensitas cahaya 1000 W/m2 

 

Gambar 4.4 Hasil simulasi dari nilai input R = 15 Ω pada intensitas cahaya 1000 W/m2, 

Isc = 4,05 A, dan Vdc = 50 V 
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Gambar 4.5 Hasil simulasi dari nilai input R = 1000 Ω pada intensitas cahaya 1000 

W/m2, Isc = 4,05 A, dan Vdc = 50 V 

 

Berdasarkan pengujian pada simulator surya pada jenis panel 65 Watt, Isc = 4,05 

A, dan Vdc = 50 V, untuk hasil simulasi secara keseluruhan dengan nilai input R = 15 Ω 

sampai dengan nilai input R = 1000 Ω pada intensitas cahaya matahari sebesar 1000 

W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 W/m2  ditampilkan pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Data hasil simulasi berupa tegangan dan arus dengan intensitas cahaya 1000 W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 W/m2, Isc = 

4,05 A, dan Vdc = 50 V. 

PENGUJIAN SIMULATOR SURYA DENGAN Vdc = 50 V 

HASIL SIMULASI 

BEBAN 

R (ohm) 

INTENSITAS 1000 W/m2 INTENSITAS 900 W/m2 INTENSITAS 800 W/m2 INTENSITAS 600 W/m2 

V (Volt) I (Ampere) V (Volt) I (Ampere) V (Volt) I (Ampere) V (Volt) I (Ampere) 

15 17,41 3,07 16,71 3,07 15,49 3,02 14,57 2,43 

20 18,33 2,30 17,99 2,30 17,52 2,30 15,49 2,24 

25 18,74 1,84 18,48 1,84 18,15 1,84 17,02 1,84 

35 19,14 1,32 18,93 1,32 18,68 1,32 17,97 1,32 

45 19,33 1,02 19,15 1,02 18,93 1,02 18,34 1,02 

50 19,40 0,92 19,22 0,92 19,01 0,92 18,45 0,92 

75 19,58 0,63 19,43 0,61 19,24 0,61 18,76 0,61 

100 19,67 0,47 19,52 0,47 19,35 0,46 18,90 0,46 

180 19,79 0,26 19,65 0,26 19,49 0,26 19,07 0,26 

250 19,84 0,19 19,69 0,19 19,53 0,19 19,13 0,18 

380 19,87 0,12 19,73 0,12 19,57 0,12 19,18 0,12 

450 19,88 0,11 19,74 0,11 19,58 0,11 19,20 0,10 

650 19,90 0,07 19,76 0,07 19,60 0,07 19,22 0,07 

850 19,91 0,06 19,77 0,06 19,62 0,06 19,23 0,05 

1000 19,91 0,05 19,78 0,05 19,62 0,05 19,24 0,05 
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Gambar 4.6 Kurva karakteristik I–V hasil simulasi pada jenis panel 65 Watt dengan 

intensitas cahaya matahari 1000 W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 W/m2, serta Isc = 

4,05 A, dan Vdc = 50 V 

 

Pada Gambar 4.6 ditunjukkan grafik karakteristik tegangan dan arus yang 

dihasilkan oleh model photovoltaic ketika beban divariasikan antara 15 – 1000 Ω 

dengan intensitas cahaya 1000 W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 W/m2. Hasil yang 

didapatkan yaitu nilai Voc = 19,91 V pada intensitas 1000 W/m2, Voc = 19,78 V pada 

intensitas 900 W/m2, Voc = 19,62 V pada intensitas 800 W/m2 dan Voc = 19,24 V pada 

intesitas 600 W/m2. Dari grafik hasil simulasi dengan variasi intensitas cahaya tersebut 

terlihat bahwa terjadi penurunan dari sisi Voc.   
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Pengujian pada simulator surya untuk jenis panel 65 Watt, Isc = 4,05 A, dan Vdc 

= 100 V dengan intensitas cahaya matahari sebesar 1000 W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 

dan 600 W/m2. Hasil simulasi pada Gambar 4.7 berikut berdasarkan contoh hasil 

simulasi dari nilai input R = 35 Ω pada intensitas cahaya 1000 W/m2 dan Gambar 4.8 

berdasarkan contoh hasil simulasi setelah mencapai nilai input R = 1500 Ω  pada 

intensitas cahaya 1000 W/m2. 

 

Gambar 4.7 Hasil simulasi dari nilai input R = 35 Ω pada intensitas cahaya 1000 W/m2, 

Isc = 4,05 A, dan Vdc = 100 V 
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Gambar 4.8 Hasil simulasi dari nilai input R = 1500 Ω pada intensitas cahaya 1000 

W/m2, Isc = 4,05 A, dan Vdc = 100 V 

 

Berdasarkan pengujian pada simulator surya pada jenis panel 65 Watt, Isc = 4,05 

A, dan Vdc = 100 V, untuk hasil simulasi secara keseluruhan dengan nilai input  R = 35 

Ω sampai dengan nilai input R = 1500 Ω pada intensitas cahaya matahari sebesar 1000 

W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 W/m2  ditampilkan pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Data hasil simulasi berupa tegangan dan arus dengan intensitas cahaya 1000 W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 W/m2, Isc = 

4,05 A, dan Vdc = 100 V. 

PENGUJIAN SIMULATOR SURYA DENGAN Vdc = 100 V 

HASIL SIMULASI 

BEBAN 

R (ohm) 

INTENSITAS 1000 W/m2 INTENSITAS 900 W/m2 INTENSITAS 800 W/m2 INTENSITAS 600 W/m2 

V (Volt) I (Ampere) V (Volt) I (Ampere) V (Volt) I (Ampere) V (Volt) I (Ampere) 

35 17,99 2,63 17,55 2,63 16,89 2,63 14,92 2,42 

40 18,33 2,30 17,99 2,30 17,52 2,30 15,49 2,24 

50 18,74 1,84 18,48 1,84 18,15 1,84 17,12 1,81 

60 18,98 1,54 18,75 1,54 18,47 1,54 17,63 1,54 

75 19,20 1,23 19,00 1,23 18,76 1,23 18,09 1,23 

100 19,40 0,92 19,22 0,92 19,01 0,92 18,45 0,92 

180 19,64 0,53 19,49 0,51 19,31 0,51 18,85 0,51 

250 19,73 0,38 19,58 0,38 19,41 0,37 18,98 0,37 

380 19,80 0,25 19,66 0,25 19,50 0,24 19,09 0,24 

500 19,84 0,19 19,69 0,19 19,53 0,19 19,13 0,18 

650 19,86 0,15 19,72 0,15 19,56 0,15 19,17 0,14 

850 19,88 0,11 19,74 0,11 19,58 0,11 19,19 0,11 

1000 19,89 0,09 19,75 0,09 19,59 0,09 19,21 0,09 

1300 19,90 0,07 19,76 0,07 19,60 0,07 19,22 0,07 

1500 19,91 0,06 19,77 0,06 19,61 0,06 19,23 0,06 
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Gambar 4.9 Kurva karakteristik I–V hasil simulasi pada jenis panel 65 Watt dengan 

intensitas cahaya matahari 1000 W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 W/m2, serta Isc = 

4,05 A, dan Vdc = 100 V 

 

Pada Gambar 4.9 ditunjukkan grafik karakteristik tegangan dan arus yang 

dihasilkan oleh model photovoltaic ketika beban divariasikan antara 35 – 1500 Ω 

dengan intensitas cahaya 1000 W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 W/m2. Hasil yang 

didapatkan yaitu nilai Voc = 19,91 V pada intensitas 1000 W/m2 , Voc = 19,77 V pada 

intensitas 900 W/m2, Voc = 19,61 V pada intensitas 800 W/m2 dan Voc = 19,23 V pada 

intesitas 600 W/m2. Dari grafik hasil simulasi dengan variasi intensitas cahaya tersebut 

terlihat bahwa terjadi penurunan dari sisi Voc. 
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Pengujian pada simulator surya untuk jenis panel 65 Watt, Isc = 4,05 A, dan Vdc 

= 200 V dengan intensitas cahaya matahari sebesar 1000 W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 

dan 600 W/m2. Hasil simulasi pada Gambar 4.10  berikut berdasarkan contoh hasil 

simulasi dari nilai input R = 70 Ω pada intensitas cahaya 1000 W/m2 dan Gambar 4.11 

berdasarkan contoh hasil simulasi setelah mencapai nilai input R = 2000 Ω  pada 

intensitas cahaya 1000 W/m2 

 

Gambar 4.10 Hasil simulasi dari nilai input R = 70 Ω pada intensitas cahaya 1000 

W/m2, Isc = 4,05 A, dan Vdc = 200 V 
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Gambar 4.11 Hasil simulasi dari nilai input R = 2000 Ω pada intensitas cahaya 1000 

W/m2, Isc = 4,05 A, dan Vdc = 200 V 

 

Berdasarkan pengujian pada simulator surya pada jenis panel 65 Watt, Isc = 4,05 

A, dan Vdc = 200 V, untuk hasil simulasi secara keseluruhan dengan nilai input  R = 70 

Ω sampai dengan nilai input R = 2000 Ω pada intensitas cahaya matahari sebesar 1000 

W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 W/m2 ditampilkan pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Data hasil simulasi berupa tegangan dan arus dengan intensitas cahaya 1000 W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 W/m2, Isc = 

4,05 A, dan Vdc = 200 V. 

PENGUJIAN SIMULATOR SURYA DENGAN Vdc = 200 V 

HASIL SIMULASI 

BEBAN 

R (ohm) 

INTENSITAS 1000 W/m2 INTENSITAS 900 W/m2 INTENSITAS 800 W/m2 INTENSITAS 600 W/m2 

V (Volt) I (Ampere) V (Volt) I (Ampere) V (Volt) I (Ampere) V (Volt) I (Ampere) 

70 17,99 2,63 17,55 2,63 16,89 2,63 14,49 2,42 

75 18,18 2,46 17,80 2,46 17,26 2,46 14,68 2,34 

85 18,46 2,17 18,15 2,17 17,73 2,17 15,89 2,17 

100 18,74 1,84 18,48 1,84 18,15 1,84 17,02 1,84 

180 19,33 1,02 19,15 1,02 18,93 1,02 18,34 1,02 

250 19,50 0,76 19,35 0,74 19,15 0,74 18,64 0,74 

380 19,66 0,50 19,51 0,50 19,33 0,49 18,88 0,49 

500 19,73 0,38 19,58 0,38 19,41 0,37 18,98 0,37 

650 19,78 0,29 19,63 0,29 19,47 0,28 19,05 0,28 

850 19,82 0,22 19,67 0,22 19,51 0,22 19,11 0,22 

1000 19,84 0,19 19,69 0,19 19,53 0,19 19,13 0,18 

1300 19,86 0,15 19,72 0,15 19,56 0,15 19,17 0,14 

1500 19,87 0,13 19,73 0,13 19,57 0,13 19,18 0,12 

1800 19,88 0,11 19,74 0,11 19,58 0,11 19,20 0,10 

2000 19,89 0,09 19,75 0,09 19,59 0,09 19,21 0,09 
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Gambar 4.12 Kurva karakteristik I–V hasil simulasi pada jenis panel 65 Watt dengan 

intensitas cahaya matahari 1000 W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 W/m2, serta Isc = 

4,05 A, dan Vdc = 200 V 

 

Pada Gambar 4.12 ditunjukkan grafik karakteristik tegangan dan arus yang 

dihasilkan oleh model photovoltaic ketika beban divariasikan antara 70 – 2000 Ω 

dengan intensitas cahaya 1000 W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 W/m2. Hasil yang 

didapatkan yaitu nilai Voc = 19,89 V pada intensitas 1000 W/m2 , Voc = 19,75 V pada 

intensitas 900 W/m2, Voc = 19,59 V pada intensitas 800 W/m2 dan Voc = 19,21 V pada 

intesitas 600 W/m2. Dari grafik hasil simulasi dengan variasi intensitas cahaya tersebut 

terlihat bahwa terjadi penurunan dari sisi Voc. 
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4.3 Pengujian Simulator Surya dengan Membandingkan Hasil Pengukuran 

Langsung dan Simulasi dengan Variasi Intensitas Cahaya 787,3 W/m2, 

611,1 W/m2 dan 498,5 W/m2 

4.3.1 Hasil Pengujian pada Intensitas 787,3 W/m2 

Pengujian pertama pada jenis panel 65 Watt, Isc = 4,05 A, dan Vdc = 50 V 

dilakukan dengan pengukuran secara langsung dan juga simulasi dengan menggunakan 

simulator surya. Intensitas rata-rata cahaya matahari yang digunakan saat pengukuran 

secara langsung dan juga saat simulasi menggunakan simulator surya adalah sebesar 

787,3 W/m2. Pada Gambar 4.13 berikut ditampilkan hasil pengujian berdasarkan contoh 

hasil simulasi dari nilai input R = 25 Ω pada intensitas cahaya 787,3 W/m2 dan Gambar 

4.14 ditampilkan berdasarkan contoh hasil simulasi setelah mencapai nilai input R = 

1000 Ω pada intensitas cahaya 787,3 W/m2. 

 

Gambar 4.13 Hasil simulasi dari nilai input R = 25 Ω pada intensitas cahaya 787,3 

W/m2 
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Gambar 4.14 Hasil simulasi dari nilai input R = 1000 Ω pada intensitas cahaya 787,3 

W/m2  

 

Berdasarkan pengujian pertama pada simulator surya pada jenis panel 65 Watt, 

Isc = 4,05 A, dan Vdc = 50 V, untuk hasil pengukuran langsung dan simulasi secara 

keseluruhan dengan nilai input R = 15 Ω sampai dengan nilai input R = 1000 Ω pada 

intensitas cahaya matahari sebesar 787,3 W/m2  ditampilkan pada Tabel 4.4 berikut ini. 
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Tabel 4.4 Data hasil pengukuran dan simulasi berupa tegangan dan arus untuk 

intensitas cahaya 787,3 W/m2 , Isc = 4,05 A dan Vdc = 50 V. 

 

INTENSITAS 787,3 W/m2 

BEBAN HASIL PENGUKURAN HASIL SIMULASI 

R (ohm) V (Volt) I (Ampere) V (Volt) I (Ampere) 

15 16,15 2,87 15,41 2,98 

20 17,82 2,55 17,45 2,30 

25 18,34 2,02 18,10 1,84 

35 18,72 1,56 18,64 1,32 

45 18,85 1,35 18,90 1,02 

50 18,92 1,13 18,98 0,92 

75 19,15 0,79 19,21 0,61 

100 19,28 0,63 19,32 0,46 

180 19,36 0,43 19,46 0,26 

250 19,42 0,27 19,51 0,19 

380 19,47 0,19 19,55 0,12 

450 19,49 0,15 19,56 0,11 

650 19,52 0,11 19,58 0,07 

850 19,54 0,09 19,59 0,06 

1000 19,56 0,07 19,60 0,05 
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4.3.2 Hasil Pengujian pada Intensitas 611,1 W/m2 

Pengujian kedua pada jenis panel 65 Watt, Isc = 4,05 A, dan Vdc = 50 V 

dilakukan dengan pengukuran secara langsung dan juga simulasi dengan menggunakan 

simulator surya. Intensitas rata-rata cahaya matahari yang digunakan saat pengukuran 

secara langsung dan juga saat simulasi menggunakan simulator surya adalah sebesar 

611,1 W/m2. Pada Gambar 4.15 berikut ditampilkan hasil pengujian berdasarkan contoh 

hasil simulasi dari nilai input R = 25 Ω pada intensitas cahaya 611,1 W/m2 dan Gambar 

4.16 ditampilkan berdasarkan contoh hasil simulasi setelah mencapai nilai input R = 

1000 Ω pada intensitas cahaya 611,1 W/m2. 

 

Gambar 4.15 Hasil simulasi dari nilai input R = 25 Ω pada intensitas cahaya 611,1 

W/m2 
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Gambar 4.16 Hasil simulasi dari nilai input R = 1000 Ω pada intensitas cahaya 611,1 

W/m2 

 

Berdasarkan pengujian kedua pada simulator surya pada jenis panel 65 Watt, Isc 

= 4,05 A, dan Vdc = 50 V, untuk hasil pengukuran langsung dan simulasi secara 

keseluruhan dengan nilai input R = 15 Ω sampai dengan nilai input R = 1000 Ω pada 

intensitas cahaya matahari sebesar 611,1 W/m2  ditampilkan pada Tabel 4.5 berikut ini. 
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Tabel 4.5 Data hasil pengukuran dan simulasi berupa tegangan dan arus untuk 

intensitas cahaya 611,1 W/m2 , Isc = 4,05 A dan Vdc = 50 V. 

 

INTENSITAS 611,1 W/m2 

BEBAN HASIL PENGUKURAN HASIL SIMULASI 

R (ohm) V (Volt) I (Ampere) V (Volt) I (Ampere) 

15 16,13 2,25 15,82 2,43 

20 17,27 2,13 16,84 2,28 

25 17,57 2,05 17,11 1,84 

35 18,22 1,73 18,02 1,32 

45 18,53 1,54 18,38 1,02 

50 18,64 1,23 18,49 0,92 

75 18,93 0,93 18,79 0,61 

100 19,15 0,73 18,93 0,46 

180 19,28 0,57 19,10 0,26 

250 19,32 0,41 19,16 0,18 

380 19,34 0,29 19,21 0,12 

450 19,36 0,21 19,22 0,10 

650 19,39 0,17 19,25 0,07 

850 19,43 0,13 19,26 0,05 

1000 19,45 0,09 19,27 0,05 
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4.3.3 Hasil Pengujian pada Intensitas 498,5 W/m2 

Pengujian ketiga pada jenis panel 65 Watt, Isc = 4,05 A, dan Vdc = 50 V 

dilakukan dengan pengukuran secara langsung dan juga simulasi dengan menggunakan 

simulator surya. Intensitas rata-rata cahaya matahari yang digunakan saat pengukuran 

secara langsung dan juga saat simulasi menggunakan simulator surya adalah sebesar 

498,5 W/m2. Pada Gambar 4.17 berikut ditampilkan hasil pengujian berdasarkan contoh 

hasil simulasi dari nilai input R = 25 Ω pada intensitas cahaya 498,5 W/m2 dan Gambar 

4.18 ditampilkan berdasarkan contoh hasil simulasi setelah mencapai nilai input R = 

1000 Ω pada intensitas cahaya 498,5 W/m2. 

 

Gambar 4.17 Hasil simulasi dari nilai input R = 25 Ω pada intensitas cahaya 498,5 

W/m2 
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Gambar 4.18 Hasil simulasi dari nilai input R = 1000 Ω pada intensitas cahaya 498,5 

W/m2 

 

Berdasarkan pengujian ketiga pada simulator surya pada jenis panel 65 Watt, Isc 

= 4,05 A, dan Vdc = 50 V, untuk hasil pengukuran langsung dan simulasi secara 

keseluruhan dengan nilai input R = 15 Ω sampai dengan nilai input R = 1000 Ω pada 

intensitas cahaya matahari sebesar 498,5 W/m2  ditampilkan pada Tabel 4.6 berikut ini. 
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Tabel 4.6 Data hasil pengukuran dan simulasi berupa tegangan dan arus untuk 

intensitas cahaya 498,5 W/m2 , Isc = 4,05 A dan Vdc = 50 V. 

 

INTENSITAS 498,5 W/m2 

BEBAN HASIL PENGUKURAN HASIL SIMULASI 

R (ohm) V (Volt) I (Ampere) V (Volt) I (Ampere) 

15 15,35 1,98 14,76 2,03 

20 15,73 1,83 15,24 1,94 

25 16,05 1,71 15,53 1,83 

35 17,53 1,37 17,37 1,32 

45 17,97 1,13 17,89 1,02 

50 18,23 1,02 18,04 0,92 

75 18,47 0,87 18,43 0,61 

100 18,73 0,59 18,60 0,46 

180 18,87 0,37 18,80 0,26 

250 18,93 0,23 18,87 0,18 

380 19,05 0,19 18,93 0,12 

450 19,11 0,15 18,95 0,10 

650 19,13 0,11 18,97 0,07 

850 19,15 0,09 18,99 0,05 

1000 19,17 0,07 19,00 0,05 
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Gambar 4.19 Kurva perbandingan karakteristik I–V berdasarkan hasil pengukuran 

langsung dan simulasi PV dengan intensitas cahaya matahari 787,3 W/m2, 611,1 W/m2 

dan 498,5 W/m2, serta Isc = 4,05 A, dan Vdc = 50 V 
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Pada Gambar 4.20 ditunjukkan grafik perbandingan karakteristik tegangan dan 

arus yang dihasilkan oleh model photovoltaic (PV) dari pengukuran secara langsung 

dan simulasi menggunakan LabView. Beban yang digunakan bervariasi antara 15 – 

1000 Ω dengan rata–rata intensitas cahaya matahari yang digunakan yaitu 787,3 W/m2, 

611,1 W/m2 dan 498,5 W/m2. Hasil yang didapatkan saat pengukuran langsung yaitu 

nilai Voc = 19,56 V pada intensitas 787,3W/m2 , Voc = 19,45 V pada intensitas 611,1 

W/m2 dan Voc = 19,17 V pada intensitas 498,5  W/m2, sedangkan hasil simulasi 

menggunakan simulator surya yaitu nilai Voc = 19,60 V pada intensitas 787,3 W/m2 , 

Voc = 19,27 V pada intensitas 611,1 W/m2 dan Voc = 19,00 V pada intensitas 498,5  

W/m2. Berdasarkan grafik perbandingan karakteristik tegangan dan arus dari hasil 

pengukuran secara langsung dan simulasi tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan dari 

sisi Voc, serta terlihat bahwa karakteristik dari pengukuran langsung dan simulasi tidak 

jauh berbeda. 

4.3.4 Menghitung Fill Factor (FF) dan Efisiensi (𝜂) 

 Dalam sub-bab ini dilakukan perhitungan Fill Factor (FF) dan Efisiensi (𝜂) 

untuk hasil dari pengukuran langsung dan simulasi sistem PV pada variasi intensitas 

cahaya matahari yaitu 787,3 W/m2, 611,1 W/m2 dan 498,5 W/m2. Untuk menghitung FF 

digunakan rumus sebagai berikut : 

𝐹𝐹 =
𝑉𝑜𝑐 − 𝐼𝑛(𝑉𝑜𝑐 + 0,72)

𝑉𝑜𝑐 + 1
 

 Contoh data pertama untuk menghitung besar FF dan (𝜂) dari hasil pengukuran 

langsung pada intensitas 787,3 W/m2 yaitu : 

Diketahui : 

𝑉𝑜𝑐  = 19,56 V   

Isc  =  2,87 A  

A = 0,787 × 0,671 = 0,528077 m2 

Maka Fill Factor yang didapatkan : 

𝐹𝐹 =
19,56−𝐼𝑛(19,56+0,72)

19,56+1
 =  

16,55

20,56
 = 0,804 

Selanjutnya menghitung nilai Pin dan Pout untuk mencari efisiensi :  



 
 

56 
 

Pin =  𝐸 × 𝐴 = 787,3 W/m2 × 0,528077  m2 = 415,75 W 

Pout =  𝑉𝑂𝐶 × 𝐼𝑆𝐶  × 𝐹𝐹 = 19.56 × 2,87 × 0,804 = 45,13 W 

 Maka Efisiensi ( 𝜂 ) : 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = (
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
) × 100% 

= (
45,13

415,75
) × 100% 

= 10,85 % 

Contoh data pertama untuk menghitung besar FF dan (𝜂) dari hasil simulasi pada 

intensitas 787,3 W/m2 yaitu : 

Diketahui : 

𝑉𝑜𝑐  =  19,60 V   

Isc  =  2,98 A 

A =  0,787 × 0,671 = 0,528077 m2 

Maka Fill Factor yang didapatkan : 

𝐹𝐹 =
19,60−𝐼𝑛(19,60+0,72)

19,60+1
 = 

16,59

20,60
 = 0,805 

Selanjutnya menghitung nilai Pin dan Pout untuk mencari efisiensi :  

Pin =  𝐸 × 𝐴 = 787,3 W/m2 × 0,528077 m2 = 415,75 W 

Pout =  𝑉𝑂𝐶 × 𝐼𝑆𝐶  × 𝐹𝐹 = 19.60 × 2,98 × 0,805 = 47,01 W  

 Maka Efisiensi ( 𝜂 ) : 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = (
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
) × 100% 

= (
47,01

415,75
) × 100% 

= 11,30 % 

Untuk keseluruhan data perhitungan Fill Factor (FF) dan Efisiensi ( 𝜂  ) dari 

hasil pengukuran langsung dan simulasi sistem PV dengan menggunakan rumus yang 

sama dapat dilihat pada Tabel 4.7 
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Tabel 4.7 Data perhitungan Fill Factor (FF) dan Efisiensi (𝜂) dari hasil pengukuran 

langsung dan simulasi sistem PV pada variasi intensitas cahaya yaitu 787,3 W/m2, 611,1 

W/m2 dan 498,5 W/m2. 

HASIL PENGUKURAN LANGSUNG 

Intensitas 

Cahaya 

(W/m2) 

Voc 

(Volt) 

Isc 

(Ampere) 
A (m2) 

Fill 

Factor 

(FF) 

Pin 

(Watt) 

Pout 

(Watt) 

Efisiensi 

(%) 

787,3 19,56 2,87 0,528 0,804 415,75 45,13 10,85 

611,1 19,45 2,25 0,528 0,803 322,70 35,14 10,88 

498,5 19,17 1,98 0,528 0,802 263,24 30,44 11,56 

HASIL SIMULASI 

Intensitas 

Cahaya 

(W/m2) 

Voc 

(Volt) 

Isc 

(Ampere) 
A (m2) 

Fill 

Factor 

(FF) 

Pin 

(Watt) 

Pout 

(Watt) 

Efisiensi 

(%) 

787,3 19,60 2,98 0,528 0,805 415,75 47,01 11,30 

611,1 19,27 2,43 0,528 0,802 322,70 37,55 11,63 

498,5. 19,00 2,03 0,528 0,801 263,24 30,89 11,73 

Dari data perhitungan yang dilakukan diatas, Fill Factor dan Efisiensi hasil 

pengukuran langsung dan simulasi tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa 

karakteristik PV yang dihasilkan pada simulasi menggunakan simulator surya mirip 

dengan karakteristik PV pada pengukuran langsung. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pengujian dan analisa hasil simulasi pada simulator surya dengan 

menggunakan pemrograman grafis LabView yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Pengujian simulator surya yang merupakan gabungan model rancangan sel surya 

sederhana dan buck converter dengan input Isc dari spesifikasi teknis panel yang 

digunakan dan R variabel yang diubah-ubah dengan Vdc = 50 V, 100 V dan 200 

V serta intesitas cahaya 1000 W/m2, 900 W/m2, 800 W/m2 dan 600 W/m2. 

Diperoleh karakteristik yang mendekati panel surya yang digunakan/buatan 

pabrik. 

2. Pengujian untuk membandingkan hasil pengukuran langsung dan simulasi 

menggunakan simulator surya dengan variabel input intensitas cahaya sebesar 

787,3 W/m2, 611,1 W/m2 dan 498,5 W/m2. Didapatkan nilai tegangan (Vmpp), 

arus (Impp) dan Voc yang hampir sama, sehingga membuktikan bahwa 

karakteristik hasil pengukuran langsung mirip dengan karakteristik hasil 

simulasi menggunakan simulator surya. 

3. Pada data perhitungan yang dilakukan dari hasil pengukuran langsung dan 

simulasi dengan variabel input intensitas cahaya sebesar 787,3 W/m2, 611,1 

W/m2 dan 498,5 W/m2, nilai Fill Factor dan Efisiensi yang didapatkan tidak 

jauh berbeda yaitu dengan selisih rata-rata Fill Factor sebesar 0,001 dan  selisih 

rata-rata Efisiensi sebesar 0,45 %.  

5.2 Saran 

 Karena dalam penelitian ini jenis panel surya yang diuji terbatas, untuk itu 

diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan jenis panel surya yang akan 

diujikan. Untuk hasil yang lebih baik dalam pengujian simulator surya dibutuhkan 

beberapa jenis panel surya yang berbeda, sehingga dapat dilakukan perbandingan 

karakteristik yang lebih banyak. 


