
 
 

 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Sejarah Panel Surya 

Efek photovoltaik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1839 oleh 

fisikawan Perancis Alexandre-Edmond Becquerel. Dia bereksperimen 

menggunakan sel larutan elektrolisis yang dibuat dari dua elektroda. 

Kemudian Becquerel menemukan bahwa beberapa material jenis tertentu 

memproduksi arus listrik dalam jumlah kecil ketika terkena cahaya. Akan 

tetapi, sel surya yang pertama dibuat baru pada tahun 1883 oleh Charles 

Fritts, yang melingkupi semikonduktor selenium dengan sebuah lapisan 

emas yang sangat tipis untuk membentuk sambungan-sambungan. Alat 

tersebut hanya memiliki efisiensi 1%. Pada tahun 1941,seorang peneliti 

bernama Russel Ohl berhasil mengembangkan teknologi sel surya dan 

dikenal sebagai orang pertama yang membuat paten piranti solar sel 

modern. Bahan yang digunakan adalah silikon dan mampu menghasilkan 

efisiensi sebesar 4%. Era sel surya modern baru dimulai setelah penemuan 

fenomena photovoltaik pertama pada tahun 1954, yakni  ketika tiga 

peneliti Bell Laboratories di Amerika Serikat (Chapin,Fullr,dan Pearson) 

secara tidak sengaja menemukan bahwa sambungan dioda p-n dari silikon 

mampu membangkitkan tenaga listrik ketika lampu laboratorium 

dinyalakan. Pada tahun yang sama, usaha mereka telah berhasil membuat 



7 
 

sel surya pertama dengan efisiensi sebesar 6%. Pada akhirnya , penelitian 

sel surya yang berkembang hingga saat ini memiliki banyak jenis dan 

variasi teknologi pembuatannya.[1] 

 

2.1.1 Modul Panel Surya 

Modul Sel Surya (Photovoltaik) adalah sejumlah sel surya yang dirangkai 

secara seri maupun paralel ,untuk meningkatkan tegangan maupun arus 

yang dihasilkan sehingga cukup untuk pemakaian sistem catu daya beban. 

Untuk mendapatkan keluaran energi listrik yang maksimum maka 

permukaan modul surya harus selalu mengarah ke matahari. Daya listrik 

yang dihasilkan photovoltaik berupa daya listrik DC yang kemudian akan 

dikonversikan menjadi daya listrik AC. 

 

 

Gambar 2.1. Modul sel surya dipasang seri[2] 
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2.1.2 Prinsip Kerja Sel Surya Photovoltaik 

Pengkonversian sinar matahari menjadi listrik dengan panel photovoltaik 

,kebanyakan menggunakan Poly Cristallyne Sillicon sebagai material 

semikonduktor photo cell mereka. Prinsipnya sama dengan prinsip dioda 

p-n. Gambar di bawah ini mengilustrasikan prinsip kerja photovoltaik 

panel. 

 

 

Gambar 2.2. Prinsip kerja sel surya [3] 

 

Secara sederhana, proses pembentukan gaya gerak listrik pada sebuah sel surya 

adalah sebagai berikut: 

 Foton dari cahaya matahari menumbuk panel surya kemudian diserap oleh 

material semikonduktor seperti silikon. 

 Elektron (muatan negatif) terlempar keluar dari atomnya, sehingga 

mengalir melalui material semikonduktor untuk menghasilkan listrik. 

Muatan positif yang disebut hole (lubang) mengalir dengan arah yang 

berlawanan dengan elektron pada panel surya silikon. 
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 Gabungan/susunan beberapa panel surya mengubah energi surya menjadi 

sumber daya listrik DC. yang nantinya akan disimpan dalam suatu wadah 

yang dinamakan baterai. 

 Daya listrik DC tidak dapat langsung digunakan pada rangkaian listrik 

rumah atau bangunan sehingga harus mengubah daya listriknya dengan 

daya listrik AC. Dengan menggunakan konverter inilah maka daya listrik 

DC dapat berubah menjadi daya listrik AC sehingga sekarang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik. 

 

2.2 Mikrokontroller  

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer lengkap dalam satu serpih 

(chip). Mikrokontroler lebih dari sekedar sebuah mikroprosesor karena 

sudah terdapat atau berisikan ROM (Read-Only Memory), RAM (Read-

Write Memory), beberapa bandar masukan maupun keluaran, dan beberapa 

peripheral seperti pencacah/pewaktu, ADC (Analog to Digital converter), 

DAC (Digital to Analog converter) dan serial komunikasi. Salah satu 

mikrokontroler yang banyak digunakan saat ini yaitu mikrokontroler 

AVR. AVR adalah mikrokontroler RISC (Reduce Instuction Set Compute) 

8 bit berdasarkan arsitektur Harvard. Secara umum mikrokontroler AVR 

dapat dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu keluarga 

AT90Sxx, ATMega dan ATtiny. Pada dasarnya yang membedakan 

masing-masing kelas adalah memori, peripheral, dan fiturnya. Seperti 

mikroprosesor pada umumnya, secara internal mikrokontroler ATMega16 

terdiri atas unit-unit fungsionalnya Arithmetic and Logical Unit (ALU), 
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himpunan register kerja, register dan dekoder instruksi, dan pewaktu 

beserta komponen kendali lainnya. Berbeda dengan mikroprosesor, 

mikrokontroler menyediakan memori dalam serpih yang sama dengan 

prosesornya (in chip). [4] 

 

2.2.1 Arsitektur ATMega16 

Mikrokontroler ini menggunakan arsitektur Harvard yang memisahkan 

memori program dari memori data, baik bus alamat maupun bus data, 

sehingga pengaksesan program dan data dapat dilakukan secara bersamaan 

(concurrent).  

Secara garis besar mikrokontroler ATMega16 terdiri dari :  

1. Arsitektur RISC dengan throughput mencapai 16 MIPS pada frekuensi 

16 Mhz. 

1. Memiliki kapasitas Flash memori 16Kbyte, EEPROM 512 Byte, dan 

    SRAM 1Kbyte 

2. Saluran I/O 32 buah, yaitu Bandar A, Bandar B, Bandar C, dan Bandar 

    D. 

3. CPU yang terdiri dari 32 buah register. 

2. User interupsi internal dan eksternal 

3. Bandar antarmuka SPI dan Bandar USART sebagai komunikasi serial 

4. Fitur Peripheral  

      • Dua buah 8-bit timer/counter dengan prescaler terpisah dan mode 

         compare 

      • Satu buah 16-bit timer/counter dengan prescaler terpisah, mode 
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        compare, dan mode capture 

      • Real time counter dengan osilator tersendiri 

      • Empat kanal PWM dan Antarmuka komparator analog  

      • 8 kanal, 10 bit ADC 

      • Byte-oriented Two-wire Serial Interface 

      • Watchdog timer dengan osilator internal 

 

 

Gambar 2.3. Blok Diagram ATMega 16 [4] 
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2.2.2 Konfigurasi Pin ATMega 16 

Konfigurasi pena (pin) mikrokontroler Atmega16 dengan kemasan 40- 

pena dapat dilihat pada Gambar 11. Dari gambar tersebut dapat terlihat 

ATMega16 memiliki 8 pena untuk masing-masing bandar A (Port A), 

bandar B (Port B), bandar C (Port C), dan bandar D (Port D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Pin-Pin ATMega 16 [5] 

 

 

2.2.3 Deskripsi Mikrokontroller ATMega 16 

Mikrokontroller ATMega 16 terdiri dar beberapa bagian yaitu : 

 VCC (Power Supply) dan GND(Ground) 

 Bandar A (PA7..PA0) 
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Bandar A berfungsi sebagai input analog pada konverter A/D. Bandar A 

juga sebagai suatu bandar I/O 8-bit dua arah, jika A/D konverter tidak 

digunakan. Pena - pena Bandar dapat menyediakan resistor internal pull-

up (yang dipilih untuk masing-masing bit). Bandar A output buffer 

mempunyai karakteristik gerakan simetris dengan keduanya sink tinggi 

dan kemampuan sumber. Ketika pena PA0 ke PA7 digunakan sebagai 

input dan secara eksternal ditarik rendah, pena–pena akan memungkinkan 

arus sumber jika resistor internal pull-up diaktifkan. Pena Bandar A adalah 

tri-stated manakala suatu kondisi reset menjadi aktif, sekalipun waktu 

habis. 

 Bandar B (PB7..PB0) 

Bandar B adalah suatu bandar I/O 8-bit dua arah dengan resistor internal 

pull-up (yang dipilih untuk beberapa bit). Bandar B output buffer 

mempunyai karakteristik gerakan simetris dengan keduanya sink tinggi 

dan kemampuan sumber. Sebagai input, pena Bandar B yang secara 

eksternal ditarik rendah akan arus sumber jika resistor pull-up diaktifkan. 

Pena Bandar B adalah tri-stated manakala suatu kondisi reset menjadi 

aktif, sekalipun waktu habis. 

 Bandar C (PC7..PC0) 

Bandar C adalah suatu bandar I/O 8-bit dua arah dengan resistor internal 

pull-up (yang dipilih untuk beberapa bit). Bandar C output buffer 

mempunyai karakteristik gerakan simetris dengan keduanya sink tinggi 

dan kemampuan sumber. Sebagai input, pena bandar C yang secara 

eksternal ditarik rendah akan arus sumber jika resistor pull-up diaktifkan. 
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Pena bandar C adalah tri-stated manakala suatu kondisi reset menjadi 

aktif, sekalipun waktu habis. 

 Bandar D (PD7..PD0) 

Bandar D adalah suatu bandar I/O 8-bit dua arah dengan resistor internal 

pull-up (yang dipilih untuk beberapa bit). Bandar D output buffer 

mempunyai karakteristik gerakan simetris dengan keduanya sink tinggi 

dan kemampuan sumber. Sebagai input, pena bandar D yang secara 

eksternal ditarik rendah akan arus sumber jika resistor pull-up diaktifkan. 

Pena Bandar D adalah tri-stated manakala suatu kondisi reset menjadi 

aktif, sekalipun waktu habis.  

 RESET (Reset input)  

 XTAL1 (Input Oscillator)  

 XTAL2 (Output Oscillator)  

 AVCC adalah pena penyedia tegangan untuk bandar A dan    

Konverter A/D. 

 AREF adalah pena referensi analog untuk konverter A/D. 

 

2.2.4 Peta Memori ATMega 16 

Arsitektur ATMega16 mempunyai dua memori utama, yaitu memori data 

dan memori program. Selain itu, ATMega16 memiliki memori EEPROM 

untuk menyimpan data. ATMega16 memiliki 16Kbyte On-chip In-System 

Reprogrammable Flash Memory untuk menyimpan program. Instruksi 

ATMega16 semuanya memiliki format 16 atau 32 bit, maka memori flash 

diatur dalam 8K x 16 bit. Memori flash dibagi kedalam dua bagian, yaitu 
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bagian program boot dan aplikasi seperti terlihat pada Gambar 5 

Bootloader adalah program kecil yang bekerja  pada  saat  sistem  dimulai  

yang  dapat  memasukkan  seluruh  program aplikasi ke dalam memori 

prosesor. 

 

 

Gambar 2.5. Peta Memori ATMega 16 [6] 

 

2.2.5 Perangkat Lunak Mikrokontroller ATMega 16. 

Sebuah mikrokontroler tidak akan bekerja bila tidak diberikan program 

untuk diisikan ke dalam mikrokontroler tersebut. Oleh karena itu, dalam 

tugas akhir ini akan digunakan perangkat lunak CodeVisionAVR sebagai 

media penghubung antara program yang akan diisikan ke mikrokontroler 

ATMega16 yang menggunakan bahasa C. Pemrograman   mikrokontroler   

AVR   dapat   menggunakan low level language (assembly) dan high level 

language (C, Basic, Pascal, JAVA, dll) tergantung  compiler  yang  
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digunakan.  Bahasa Assembler  pada  mikrokontroler AVR memiliki 

kesamaan instruksi, sehingga jika telah menguasai pemrograman satu jenis 

mikrokontroler AVR, maka akan dengan mudah untuk memprogram 

mikrokontroler AVR jenis lain, tetapi bahasa assembler relatif lebih sulit 

dipelajari daripada bahasa C, untuk pembuatan suatu proyek yang besar 

akan memakan waktu yang lama, serta penulisan programnya akan 

panjang. Sedangkan bahasa C memiliki keunggulan dibandingkan bahasa 

assembly yaitu penyusunan program akan lebih sederhana dan mudah 

pada proyek yang lebih besar. Bahasa C hampir bisa melakukan semua 

operasi yang dapat dikerjakan oleh bahasa mesin. CodeVisionAVR pada 

dasarnya merupakan perangkat lunak pemrograman mikrokontroler 

keluarga AVR berbasis bahasa C. Ada tiga komponen penting yang  telah  

diintegrasikan  dalam  perangkat  lunak  ini:  Compiler  C,  IDE  dan 

program generator. Berdasarkan  spesifikasi  yang  dikeluarkan  oleh  

perusahaan pengembangnya, Compiler C yang digunakan hampir 

mengimplementasikan semua komponen standar yang ada pada bahasa C 

standar ANSI (seperti struktur program, jenis tipe data, jenis operator, dan 

library fungsi standar berikut penamaannya). Tetapi walaupun demikian, 

dibandingkan bahasa C untuk aplikasi komputer, compiler C untuk 

mikrokontroler ini memiliki sedikit perbedaan yang disesuaikan dengan 

arsitektur AVR tempat program C tersebut ditanamkan (embedded). 

Khusus untuk library fungsi, disamping library standar (seperti fungsi- 

fungsi matematik, manipulasi string, pengaksesan memori dan 

sebagainya), CodeVisionAVR juga menyediakan fungsi-fungsi tambahan 
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yang sangat bermanfaat  dalam  pemrograman  antarmuka AVR  dengan  

perangkat  luar  yang umum digunakan dalam aplikasi kontrol. Beberapa 

fungsi library yang penting diantaranya adalah fungsi-fungsi untuk 

pengaksesan LCD, komunikasi I2C, IC RTC (Real time Clock), sensor 

suhu, SPI (Serial Peripheral Interface) dan lain sebagainya. Untuk 

memudahkan pengembangan program aplikasi, CodeVisionAVR juga 

dilengkapi IDE yang sangat user friendly. Selain menu-menu pilihan yang 

umum dijumpai pada setiap perangkat lunak berbasis Windows, 

CodeVisionAVR ini telah mengintegrasikan perangkat lunak downloader 

yang bersifat In System Programmer yang dapat digunakan untuk 

mentransfer kode mesin hasil kompilasi ke dalam sistem memori 

mikrokontroler AVR yang sedang diprogram. CodeVisionAVR juga 

menyediakan sebuah fitur yang dinamakan dengan Code Generator atau 

CodeWizardAVR. Secara praktis, fitur ini sangat bermanfaat membentuk 

sebuah kerangka program (template), dan juga memberi kemudahan bagi 

programmer dalam peng-inisialisasian register-register yang terdapat pada 

mikrokontroler AVR yang sedang diprogram. Dinamakan Code Generator, 

karena perangkat lunak CodeVision ini akan membangkitkan kode-kode 

program secara otomatis setelah fase inisialisasi pada jendela 

CodeWizardAVR selesai dilakukan. Secara teknis,   penggunaan   fitur   

ini   pada   dasarnya   hampir   sama   dengan application wizard pada 

bahasa-bahasa pemrograman visual untuk komputer (seperti Visual C, 

Borland Delphi, dan sebagainya). 
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2.3 Motor servo 

Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem umpan balik tertutup di 

mana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol 

yang ada di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, 

serangkaian gear, potensiometer dan rangkaian kontrol. Potensiometer 

berfungsi untuk menentukan batas sudut dari putaran servo. Sedangkan 

sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim 

melalui kaki sinyal dari kabel motor. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Cara kerja motor servo 

 

Karena motor DC servo merupakan alat untuk mengubah energi listrik 

menjadi energi mekanik, maka magnit permanent motor DC servolah yang 

mengubah energi listrik ke dalam energi mekanik melalui interaksi dari 

dua medan magnit. Salah satu medan dihasilkan oleh magnit permanen 

dan yang satunya dihasilkan oleh arus yang mengalir dalam kumparan 

motor. Resultan dari dua medan magnit tersebut menghasilkan torsi yang 

membangkitkan putaran motor tersebut. Saat motor berputar, arus pada 

kumparan motor menghasilkan torsi yang nilainya konstan. 

Compensator +
+ 

Motor 

 
Gearhead 

Potensiometer 

Decode 
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Secara umum terdapat 2 jenis motor servo. Yaitu : 

1. Motor servo standar dan motor servo Continous. Servo motor tipe 

standar hanya mampu berputar 180 derajat.   Motor servo standar 

sering dipakai pada sistim robotika misalnya untuk membuat “ Robot 

Arm” ( Robot Lengan ).  

2. Servo motor continuous dapat berputar sebesar 360 derajat.  motor 

servo Continous sering dipakai untuk Mobile Robot. Pada badan servo 

tertulis tipe servo yang bersangkutan. 

Motor servo merupakan sebuah motor dc kecil yang diberi sistem gear dan 

potensiometer sehingga dia dapat menempatkan “horn” servo pada posisi 

yang dikehendaki. Karena motor ini menggunakan sistim close loop 

sehingga posisi “horn” yang dikehendaki bisa dipertahanakan. “Horn” 

pada servo ada dua jenis. Yaitu Horn “ X” dan Horn berbentuk bulat, 

seperti pada gambar 2.7. 

 

 

 

 

                               a                                                               b 

Gambar 2.7a. Servo dengan horn x 

2.7b. Servo dengan horn bulat [7] 
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Gambar 2.8. Kaki motor servo. [7] 

 

Pengendalian gerakan batang motor servo dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode PWM. (Pulse Width Modulation). Teknik ini 

menggunakan sistem lebar pulsa untuk mengemudikan putaran motor. 

Sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim 

melalui kaki sinyal dari kabel motor. Tampak pada gambar dengan pulsa 

1.5 mS pada periode selebar 2 ms maka sudut dari sumbu motor akan 

berada pada posisi tengah. Semakin lebar pulsa OFF maka akan semakin 

besar gerakan sumbu ke arah jarum jam dan semakin kecil pulsa OFF 

maka akan semakin besar gerakan sumbu ke arah yang berlawanan dengan 

jarum jam.  

 

Gambar 2.9. Sinyal pulsa servo. [7] 
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Untuk menggerakkan motor servo ke kanan atau ke kiri, tergantung dari 

nilai delay yang kita berikan. Untuk membuat servo pada posisi center, 

berikan pulsa 1.5ms.  Untuk memutar servo ke kanan, berikan pulsa 

<=1.3ms, dan pulsa >= 1.7ms untuk berputar ke kiri dengan delay 20ms, 

seperti ilustrasi berikut: 

 

 

 

 

 

 Motor Servo akan bekerja secara baik jika pada bagian pin 

kontrolnya diberikan sinyal PWM dengan frekuensi 50Hz.  

 Dimana pada saat sinyal dengan frekuensi 50Hz tersebut dicapai 

pada kondisi Ton duty cycle 1.5ms, maka rotor dari motor akan 

berhenti tepat di tengah-tengah (sudut 0° / netral). 

 Pada saat Ton duty cycle dari sinyal yang diberikan kurang dari 

1.5ms, maka rotor akan berputar ke arah kiri dengan membentuk 

sudut yang besarnya linier terhadap besarnya Ton duty cycle, dan 

akan bertahan diposisi tersebut.  

 Dan sebaliknya, jika Ton duty cycle dari sinyal yang diberikan lebih 

dari 1.5ms, maka rotor akan berputar ke arah kanan dengan 

membentuk sudut yang linier pula terhadap besarnya Ton duty cycle, 

dan bertahan diposisi tersebut. 
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2.4 Sensor Cahaya 

Sensor cahaya adalah suatu komponen yang digunakan dalam bidang 

elektronika, komponen ini berfungsi untuk mengubah besaran cahaya 

menjadi besaran listrik. Komponen ini dapat memungkinkan kita untuk 

melakukan pendeteksian cahaya dan kemudian melakukan perubahan 

terhadapnya menjadi besaran listrik, sehingga dapat diolah sesuai dengan 

keperluan yang dibutuhkan. Cara kerja alat ini adalah mengubah energi 

foton menjadi elektron, umumnya satu foton dapat membangkitkan satu 

elektron. Komponen ini mempunyai fungsi yang sangat luas salah satunya 

adalah pada kamera digital. Beberapa komponen yang biasanya digunakan 

dalam rangkaian sensor cahaya adalah Light Dependent Resistor, 

Photodioda, dan PhotoTransistor. 

 

2.4.1 Light Dependent Resistor. 

Salah satu komponen yang menggunakan sensor cahaya adalah Light 

Dependent Resistor (LDR), adalah suatu komponen elektronika yang 

memiliki hambatan yang dapat berubah sesuai perubahan intensitas 

cahaya, resistensi dari LDR akan menurun jika ada penambahan intensitas 

cahaya yang mengenainya. Pada dasarnya komponen ini merupakan suatu 

resistor yang memiliki nilai resistensi bergantung pada jumlah cahaya 

yang jatuh pada permukaan sensor tersebut. LDR dapat dibuat dari 

semikonduktor beresistensi tinggi yang tidak dilindungi dari cahaya. Jika 

cahaya yang mengenainya memiliki frekuensi yang cukup tinggi, foton 

yang diserap oleh semikonduktor akan menyebabkan elektron memiliki 
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energi yang cukup untuk meloncat ke pita konduksi. Elektron bebas yang 

dihasilkan (dan pasangan lubangnya) akan mengalirkan listrik, sehingga 

menurunkan resistensinya. 

 

 

Gambar 2.10. Light Dependent Resistor 

 
2.4.2 Photodioda. 

Photodioda adalah komponen elektronika yang merupakan salah satu jenis 

dari dioda, berfungsi untuk mendeteksi cahaya. Meskipun merupakan jenis 

dioda, tetapi cara kerjanya berbeda dengan dioda biasa. Photodioda akan 

mengubah cahaya menjadi arus listrik. Komponen elektronika ini mampu 

mendeteksi bermacam-macam jenis cahaya yaitu mulai dari cahaya infra 

merah, cahaya tampak, ultra violet sampai dengan Sinar-X. Photodioda 

dapat digunakan mulai dari penghitung kendaraan di jalan umum secara 

otomatis, pengukur cahaya pada kamera serta beberapa peralatan di bidang 

medis. Dibawah ini adalah gambar simbol photodioda. 

 



24 
 

 

Gambar 2.11 Simbol Photodioda.[9] 

Photodioda juga termasuk sensor cahaya yang bisa mengalirkan arus 

listrik dalam satu arah dari satu sisi ke sisi lainnya ketika menyerap atau 

menangkap cahaya. Semakin banyak cahaya yang diserap, maka semakin 

banyak pula arus yang mengalir. Photodioda ini juga biasa digunakan 

untuk mendeteksi pulsa cahaya dalam serat optik yang sensitif terhadap 

gerakan cahaya. Photodioda ini prinsip kerjanya merupakan kebalikan dari 

LED ( Light Emitting Diode ). 

 

2.4.3 Photo Transistor 

Komponen yang menggunakan sensor cahaya berikutnya adalah Photo 

Transistor / fototransistor, secara sederhana adalah sebuah transistor 

bipolar yang memakai kontak (junction) base-collector yang menjadi 

permukaan agar dapat menerima cahaya sehingga dapat digunakan 

menjadi konduktivitas transistor. Secara lebih detail Photo Transistor 

merupakan sebuah benda padat pendeteksi cahaya yang memiliki gain 

internal. Hal ini yang membuat foto transistor memiliki sensivitas yang 

lebih tinggi dibandingkan photodiode / foto diode, dalam ukuran yang 

sama. Alat ini dapat menghasilkan sinyal analog maupun sinyal gigital. 

Photo Transistor sejenis dengan transistor pada umumnya, bedanya pada 

Photo Transistor dipasang sebuah lensa pemfokus sinar pada kaki basis 

untuk memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan pn. 




