
 
 
 
 
 

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
A. Kesimpulan : 

Dari serangkaian penelitian, pengujian, dan analisa yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Alat penggerak otomatis panel surya mengunakan sensor photodioda 

berbasis mikrokontroller ATMega 16 telah dibuat untuk mengoptimalkan 

penyerapan energi oleh panel surya. 

2. Alat ini mampu melakukan pembacaan terhadap cahaya matahari 

menggunakan sensor photodioda dengan baik, yaitu memiliki tingkat 

sensitivitas yang tinggi terhadap cahaya. Kemudian sistem ini juga mampu 

mengontrol motor servo sebagai penggerak utama dalam pergerakan panel 

surya. 

3. Terjadi penyimpangan nilai sudut panel surya pada posisi derajatnya, hal 

ini disebabkan dari proses kalibrasi yang masih bersifat manual, namun 

nilai penyimpangan tersebut tidak terlalu besar sehingga hampir tidak 

terlihat terjadinya pergeseran sudut. 

4. Hasil pergerakan dari motor servo tidak mampu berjalan dengan halus, ini 

dikarenakan disain mekanik dari sistem penggerak belum baik, sehingga 

diperlukan disain mekanik yang mampu membuat motor servo bekerja 

sesuai dengan kapasitasnya. 
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5. Alat penggerak otomatis ini hanya mampu beroperasi dalam waktu 1 

(satu) hari, karena daya yang didapatkan tidak sebanding dengan daya 

yang digunakan untuk mengoperasikan penggerak otomatis itu sendiri. 

 

 

B. SARAN 

Penggerak otomatis panel surya menggunakan sensor photodioda berbasis 

mikrokontroller ATMega 16 sudah mampu beroperasi, sensor photodioda mampu 

melakukan pembacaan terhadap cahaya matahari dan mikrokontroller menjadi 

pengendali utama dari sistem ini. Untuk proses kalibrasi sensor dan kalibrasi 

motor servo perlu dilakukan dengan proses yang lebih teliti agar sudut pergerakan 

dari dudukan panel surya benar – benar tegak lurus dengan arah cahaya matahari 

yang datang mengenai permukaan sensor photodioda. Kemudian untuk sistem 

mekanik harus diperbaiki agar tidak merusak motor servo, sistem mekanik yang 

lebih baik akan mampu meringankan kerja motor dan membuat perpindahan sudut 

lebih akurat. Perancangan yang dibuat tidak sesuai dengan yang diharapkan 

karena hanya bisa beroperasi pada kondisi baterai dalam keadaan penuh, dengan 

lama waktu satu hari, karenanya perlu dikembangkan dengan menggunakan 

baterai (aki) yang memiliki kapasaitas yang lebih besar dan material yang lebih 

ringan agar energi yang dihasilkan bisa digunakan kontinyu tidak hanya satu hari 

saja atau dengan kata lain alat penggerak otomatis ini dapat langsung diterapkan 

dalam penggunaan sehari-hari. 
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