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ABSTRAK

Analisis Pengaruh Lensa Fresnel Dan Cermin Datar Untuk
Meningkatkan Daya Keluaran Sel Surya

Oleh

MANDA JUNIANTARA PRATAMA

Energi terbarukan merupakan salah satu solusi untuk mengurangi dampak
pencemaran lingkungan. Sumber energi matahari merupakan energi terbarukan
yang sangat potensial di Indonesia dengan potensi energi matahari sepanjang tahun
sekitar 4,8 kWh/m2. Sel surya menghasilkan energi listrik yang lebih besar dengan
mengoptimalkan iradiasi matahari. Salah satu cara untuk mengoptimalkannya
adalah dengan memanfaatkan lensa fresnel dan cermin datar. Penelitian ini
menggunakan lensa fresnel datar dan cernin datar untuk mengoptimalkan sinar
matahari pada sel surya. Metode yang dilakukan adalah mengatur jarak sel surya
dan lensa fresnel, kemudian mengatur sudut cermin datar sebesar 45º terhadap lensa
fresnel. Pergerakan prototipe ini menggunakan kontrol waktu yang disimpan pada
arduino uno untuk menyesuaikan arah sinar matahari. Dua prototipe time tracker
sel surya yang digunakan, yaitu menggunakan lensa fresnel dan cermin datar serta
tidak menggunakan lensa dan cermin datar. Hasil analisa membuktikan bahwa
prototipe penelitian ini, jika sel surya menggunakan lensa fresnel dan cermin datar
dapat meningkatkan rata-rata daya ouput sel surya sebesar 13,71% dan efisiensi sel
surya sebesar 10,48%.

Kata kunci : Sel surya, Lensa fresnel dan cermin datar, pengoptimalan iradiasi
matahari, Arduino Uno, Peningkatan daya.,



ABSTRACT

Analysis Of The Effect Flat Mirror And Fresnel Lenses To
Increase The Output Power Of Solar Cells

By

MANDA JUNIANTARA PRATAMA

Renewable energy is a solution to reduce the impact of environmental pollution.
Indonesia has the potential of solar energy around 4,8 kWh/m2. The solar cell can
produce electrical energy better than before by optimizing of solar irradiance. One
way to optimize it is by using a Fresnel lens and a flat mirror. The research used a
flat Fresnel lens and a flat mirror to optimize sunlight to solar cells. The method in
research has regulated the distance of solar cells, and then set the  angle the flat
mirror of 45º to Fresnel lens. The prototype used time control stored on arduino uno
to set the movements so that it leads to the sunlight. Two time tracker prototypes of
solar cells are used, prototypes using Fresnel lens and flat mirrors and prototypes
don’t use Fresnel lens and flat mirrors. The results of analysis prove that the
prototype of this research, if solar cell using fresnel lens and flat mirror increased
the average output of solar cells by 13,71% and the efficiency of solar cells by
10,48%.

Keywords: Solar Cells, Fresnel lens and flat mirror, Optimization of irradiance,
Arduino Uno, Increased power.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Energi listrik merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting untuk menunjang

kegiatan sehari – hari. Kegiatan industri, perumahan, dan pemerintahan

menggunakan sumber energi listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara

(PLN) maupun dari pembangkitan energi listrik Industri itu sendiri. Sumber energi

listrik di Indonesia menggunakan beberapa sumber pembangkit energi listrik yaitu

bahan bakar fosil dan energi terbarukan. Pembangkit energi berbahan bakar fosil

menghasilkan energi dari sumber tersedia yang terbatas di bumi, seperti batu bara

dan gas bumi yang pengolahannya memiliki efek berbahaya untuk lingkungan.

Energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber alam yang selalu

tersedia di bumi seperti matahari, angin, dan air. Pengolahan energi ini memiliki

efek yang sangat kecil bahkan tidak ada merugikan lingkungan [1].

Sinar Matahari merupakan salah satu energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan

menjadi energi listrik, semakin lama terpapar sinar matahari maka semakin besar

potensi energi matahari yang diterima oleh objek tersebut. Berdasarkan garis

lintang dan garis bujur Indonesia berada diantara 60 LU – 110 LS dan 950 BT – 1410

BT sehingga menurut lokasi astronomis Indonesia memungkinkan seluruh wilayah

Indonesia terpapar sinar matahari sepanjang  tahun. Oleh karna itu, diseluruh
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wilayah Indonesia sangat berpotensial untuk memanfaatkan energi matahari

menjadi sumber energi listirk [2]. Berdasarkan data penyinaran matahari dari

berbagai lokasi Indonesia menghasilkan rata – rata sumber daya energi matahari

sebesar 4,8 kWh/m2 [3].

Pemanfaatan energi matahari saat ini memiliki kendala dalam beberapa bidang

teknis dan biaya sehingga energi yang dimanfaatkan belum maksimal. Oleh karena

itu, perlu adanya pengembangan teknolgi sel surya untuk menghasilkan energi yang

lebih optimal.  Pengembangan teknologi sel surya harus memperhatikan tiga aspek

yaitu, kinerja yang tinggi, keandalan yang tinggi, dan biaya yang rendah [4]. Biaya

teknologi untuk mengoptimalkan efisiensi energi surya harus seminimal mungkin

sehingga dapat diproduksi secara masal. Beberapa penilitian yang telah dilakukan

adalah menggunakan lensa dan cermin sebagai reflektor, serta sel semikonduktor

yang lebih efisien dalam mengkonversikan energi sinar matahari menjadi energi

listrik.  Intensitas sinar matahari dapat dioptimalkan menggunakan tracker system

serta menambahkan cermin dan lensa fresnel untuk mengurangi jumlah luas sel

surya yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini membuat prototipe tracker

system sel surya menggunakan motor servo yang menyesuaikan pergerakan arah

sel surya terhadap sinar matahari. Prototipe yang dirancang menggunakan lensa

fresnel dan cermin datar untuk mengoptimalkan intensitas cahaya matahari

sehingga mengurangi jumlah sel surya yang digunakan.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya mengenai rancang bangun sistem sel

surya menggunakan tracking, lensa fresnel, dan cermin datar adalah pada tabel 1.1

[19][20].
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Tabel 1.1 Penelitian sebelumnya

No Nama Judul Asal Peneliti Tahun
1 Muhammad Adhijaya

Saputra
Inovasi Peningkatan Efisiensi
Panel Surya Berbasis Fresnel
Solar Concentrator Dan Solar
Tracker

ITS Surabaya 2014

2 Andri Gunawan Rancang Bangun Solar Tracker
System Dual Axis Berbasis
Atmega 2560

Universitas
Lampung

2015

3 Meraj Rajaee Experimental measurments of a
prototype high concentration
Fresnel lens and sun-tracking
method for photovoltaic panel’s
efficiency enhancement

University of
Kashan

2015

4 Hery Setyo Utomo optimalisasi nilai daya dan energi
listrik pada panel surya polikristal
dengan teknologi scanning
reflektor cermin datar

Universitas
Jember

2016

1.2. Tujuan

Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Membuat prototipe untuk mengoptimalkan iradiasi sel surya menggunakan

lensa fresnel dan cermin datar  dengan timing tracking motor.

2. Membandingkan daya keluaran sel surya mengunakan lensa frensel dan

cermin datar terhadap sel surya tanpa menggunakan lensa fresnel dan cermin

datar.

3. Menganalisis perubahan keluaran sel surya menggunakan cermin datar dan

lensa fresnel.
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1.3. Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana mendesain prototipe sel surya menggunakan lensa fresnel dan

cermin datar untuk menghasilkan daya keluaran yang lebih besar dari sel

surya tanpa menggunakan lensa fresnel dan cermin datar.

2. Bagaimana mengatur cermin datar untuk mengoptimalkan iradiasi ke sel

surya.

3. Bagaimana menentukan posisi lensa fresnel terhadap sel surya.

4. Bagaimana mengatur sudut sel surya menggunakan timing tracking motor

sehingga mengoptimalkan iradiasi matahari.

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Hanya menggunakan lensa fresnel dan cermin datar berbentuk segi empat

untuk mengoptimalkan iradiasi matahari .

2. Menganalisis perubahan arus, tegangan, suhu, dan iradiasi matahari sel

surya menggunakan lensa fresnel dan cermin datar terhadap surya tanpa

menggunakan lensa fresnel dan cermin datar.

3. Data hasil penelitian merupakan hasil pengukuran sensor berupa nilai arus,

tegangan, dan suhu yang disimpan pada kartu memori serta hasil

pengukuran manual berupa nilai iradiasi dan kondisi cuaca.
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4. Pengambilan data hanya dilakukan di Lapangan Laboratorium Terpadu

Teknik Elektro pada jam 7:00 WIB sampai jam 17:00 WIB pada kondisi

cuaca cerah dan mendung.

1.5. Manfaat

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai metode untuk mengoptimalkan

daya keluaran sel surya. Selain itu, penelitian ini menghasilkan prototipe sel surya

menggunakan lensa fresnel dan cermin datar untuk mengoptimalkan energi

matahari yang lebih baik dari sel surya tanpa menggunakan lensa fresnel dan cermin

datar. Selain itu, prototipe ini dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan

aspek efektifitas dan efisiensi sel surya yang lebih baik dari sebelumnya [4].

1.6. Hipotesis

Penelitan ini menghasilkan prototipe sel surya yang bergerak mengikuti arah

matahari sesuai timing tracking motor menggunakan perintah oleh arduino.  Hasil

pengukuran sel surya berupa arus, tegangan dan suhu yang tersimpan secara

automatis pada kartu memori. Selain itu, hasil daya keluaran  sel surya

menggunakan lensa fresnel dan cermin datar lebih besar dari daya keluaran sel

surya tanpa lensa fresnel dan cermin datar.
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1.7. Sistematika Penulisan

1. BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, masalah, tujuan tugas akhir,

manfaat tugas akhir, perumusan masalah, batasan masalah, hipotesis, dan

sistematika penulisan.

2. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan beberapa teori pendukung dan referensi materi

tugas akhir dari berbagai sumber buku dan penelitian ilmiah yang

digunakan untuk penulisan laporan tugas akhir ini.

3. BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan waktu dan tempat, prototipe dan bahan, metode,

dan pelaksanaan serta pengamatan dalam pengerjaan tugas akhir.

4. BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meganalisa dan menjelaskan hasil data pengukuran prototipe

sel surya sebagai pembahasan dari tugas akhir ini.

5. BAB 5. PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang didasarkan pada

hasil data dan pembahasan dari tugas akhir ini.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Energi Matahari

Matahari merupakan suatu unsur yang terbentuk dari beberapa gas yang sangat

panas dengan diameter 1,39 x 109 m sehingga memiliki ukuran sekitar 1,5 x 1011

kali besar dari bumi. Satu kali putaran poros matahari membutuhkan waktu berputar

sekitar 4 minggu, pada daerah equator sekitar 27 hari sedangkan daerah kutub

selama 30 hari. Suhu luar permukaan matahari sekitar 5777 oK, kemudian suhu ini

semakin bertambah besar jika mendekati inti matahari. Energi yang dihasilkan pada

inti matahari mengarah kepermukaan untuk dipancarakan secara radiasi ke luar

angkasa dalam bentuk foton [10].

Gambar 2.1 Radiasi matahari ke bumi.

Tingkat energi cahaya yang sampai ke permukaan bumi di lambangkan dengan

I(W/m2). Jika I merupakan intensitas radiasi atau irradiance yang sampai
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kepermukaan tanah dari arah tertentu, maka jumlah persatuan luas sepanjang arah

zenith nya dapat di hitung menggunakan persamaan (2.1) [11].= cos  (2.1)

Dimana  merupakan sudut yang terbentuk dari permukaan dan arah datangnya

sinar (seperti gambar 2.1). Untuk mengetahui estimasi jumlah energi matahari yang

sampai ke bumi dapat menggunakan persamaan (2.2) [11].( ) = ² (2.2)

merupakan total radiasi matahari, sehingga untuk fluks radiasi dalam jarak R

dapat direperentasikan dengan Q(R). Persamaan (2.2) dapat digunakan untuk

menghitung jumlah radiasi matahari yang sampai ke bumi, hal ini dengan

memperkirakan jarak bumi dan matahari adalah 150 x 106 km serta mengasumsikan

bumi sangat bulat dan tanpa atmosfer. Asumsi awal dengan Q(R) menghasilkan

total energi cahaya 3,8 x 1026 W maka permukaan bumi dengan luas 4 ²
menghasilkan radiasi di bumi sejumlah  340 W/m2 [11].

= Irradiance zenith (W/m2)
= Irradiance (W/m2)

 = Sudut zenith (º)
Q( ) = Fluks radiasi (W)

= Total radiasi matahari (W/m2)= Jarak bumi terhadap matahari (m)

2.2. Sel Surya

Sel surya terbentuk dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, dan

bahan posfour tipis. Secara umum sel surya memiliki bentuk kotak dengan ukuran

beberapa cm. Bahan pembentuk sel surya adalah dua bahan semikonduktor yang



9

tersusun dari semikonduktor jenis p dan n (seperti pada gambar 2.2).

Semikonduktor jenis n merupakan semikonduktor yang memiliki elektron valensi

berlebih sehingga kelebihan muatan negatif. Semikonduktor jenis p merupakan

semikonduktor yang memiliki hole yang berlebih sehingga kelebihan muatan

positif. Pengaturan jenis bahan semikonduktor dapat dilakukan dengan doping atau

penambahan unsur material lain sehingga dapat mengatur tingkat jumlah hole atau

elektronnya. Doping pada suatu material maksimal adalah 1% dari berat material

yang akan didoping.

Gambar 2.2 Perubahan cahaya menjadi listrik pada semikonduktor n-p.

Pembuatan dua jenis semikondukor n dan p bertujuan untuk meningkatkan daya

konduktifitas (daya hantar listrik dan panas). Hal ini dikarenakan saat

menggabungkan semikonduktor n dan p, maka kelebihan hole dan elektron akan

bergerak ke daerah yang berlawanan sehingga didaerah awal akan kelebihan

muatan positif pada bagian p dan muatan negatif pada bagian n. Perbedaan muatan

pada bagian p dan n maka menghasilkan medan listrik internal sehingga menarik

kembali muatan yang telah berkumpul di titik sambung kedua semikonduktor. Pada

proses inilah terjadi konversi energi cahaya menjadi energi listrik.
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Gambar 2.3 Konstruksi dasar sel surya.

Pada pembuatan sel surya seperti gambar 2.3 semikonduktor n berada dibagian atas

konstruksi dan berstruktur lebih tipis dari semikonduktor p, hal ini untuk

mempermudah cahaya matahari untuk menuju daerah penghubung semikonduktor.

Cahaya yang telah mencapai lapisan penghubung memberikan energi elektron pada

bagian penghubung semikonduktor dan daerah semikonduktor n. Hal ini

mengakibatkan elektron terlepas dan meninggalkan hole pada bagian tersebut. Pada

gambar 2.2 jika bagian p dan n dihubungkan menggunakan konduktor maka

elektron kan mengalir menuju hole, proses ini menghasilkan potensi energi listirk

akibat aliran elektron dari semikonduktor n dan aliran hole dari semikondukor p ke

beban lampu [8].

Efektifitas perubahan energi modul surya dipengaruhi oleh kemampuan

semikonduktor untuk mengkonversikan energi cahaya menjadi listrik. Oleh karena

itu, pengembangan teknologi sel surya dilakukan untuk mencapai efektifitas

maksimal. Teknologi sel surya yang tersedia secara komersial adalah jenis yaitu

plat datar dan konsentrator. Teknologi konsentrator menggunakan bahan yang lebih

murah karna menggunakan lensa plastik atau konsentrator lainnya. Teknologi plat

datar yang tersedia adalah jenis monokristal, polikristal, dan film tipis. Jenis kristal
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memiliki keunggulan mengkonversi energi matahari yang relatif tinggi, namun

memiliki kekurangan yaitu membutuhkan bahan dan energi yang banyak untuk

membuatnya. Teknologi film tipis memiliki kelebihan bentuk yang sangat tipis

pada selnya dan harga tidak mahal serta menggunakan bahan baku pembuatan yang

lebih sedikit, namun teknologi sel surya ini mengkonversi energi yang lebih rendah

dari jenis kristal sehingga nilai efisiensi lebih rendah [1].

2.2.1. Rangkaian Ekivalen Sel Surya

Sel surya merupakan suatu komponen yang memiliki prinsip kerja seperti

gabungan komponen lainnya. Sel Surya dapat digambarkan rangkaian

ekivalennya sepertii gambar 2.4, Sel surya terdiri beberapa komponen seperti

dioda , dan resistansi.

Gambar 2.4 Rangkaian ekivalen pv.

Pada gambar 2.4 dapat diketahui rangkaian ekivalen dari sel surya, I merupakan

arus keluaran dari sel surya, IL merupakan arus yang dihasilkan dari perubahan

energi cahaya menjadi energi listrik, ID merupakan arus pada dioda sebagai arah

pergerakan arus saat  proses mengkonversikan sinar matahari menjadi energi
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listrik , ISH merupakan arus yang terbuang pada konduktor, RS merupakan

permisalan tahanan semikonduktor p-n yang harus ditembus oleh energi listrik

yang dihasilkan oleh sel surya , dan RSH adalah tahanan dari konduktor. Secara

ideal nilai RS adalah 0 dan nilai RSH adalah ∞, namun pada sel silikon berukuran

1in2 dengan kualitas tinggi nilai RS adalah 0,05 sampai 0,1Ω dan nilai RSH adalah

200 sampai 300Ω. Efisiensi keluaran sel surya jika nilai RS mendekati 0 Ω.

Nilai arus keluaran sel surya merupakan nilai IL dikurang dengan nilai penjumlahn

ID dan ISH. Pada kondisi tanpa beban (open-circuit) dapat dihitung tegangannya

sesuai persamaan (2.3) [8]. = + (2.3)

Oleh karena itu untuk menghitung nilai arus beban dapat menggunakan

persamaan (2.4) [8]. = − − 1 − (2.4)

Dimana nilai
= arus saturasi diode

Q = muatan elektron = 1,6 x 10-19 C
A = Konstanta curva
K = Konstanta Boltzmann = 1,38 x 10-23 J/oK
T = Suhu (oK)

Dua parameter yang terpenting untuk menjelaskan kinerja sel surya adalah nilai

dan . Dimana adalah tegangan yang diiukur pada kondisi tanpa beban

dan merupakan nilai arus pada keluaran terminal yang diperoleh dengan cara

menghubung singkat terminal keluaran sel surya [8].

Tegangan maksimum sel surya pada kondisi tanpa beban dengan mengabaikan

arus bocor pada rangkaian saat perubahan energi cahaya menjadi energi listrik
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konversi pada sel surya. Tegangan tersebut dapat dihitung menggunakan

persamaan (2.5) [8]. = ( + 1) (2.5)

Pada pengujian nilai tegangan terminal terbuka, jika sel surya diuji pada suhu

tertentu maka tegangan keluar pengujiannya adalah tegangan 0,26 v pada suhu

300 oK.

2.2.2. Kurva Karakteristik Sel Surya

Sel surya memiliki nilai karakteristik sesuai gambar 2.5 sehingga diketahui nilai

maksimum untuk mendapatkan daya keluaran yang maksimal dari sel surya. Nilai

keluaran sel surya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu pada sel surya

dan iradiasi matahari yang mengenai sel surya.

Pada gambar 2.5 diketahui bahwa nilai iradiasi berbanding lurus terhadap nilai

arus yang dihasilkan sel surya. Hal ini dikarenakan semakin maksimal energi

matahari yang mengenai sel surya maka semakin besarnya energi yang dapat

dikonversikan menjadi energi listrik oleh sel surya.

Gambar 2.5 Kurva karakteristik terhadap perubahan iradiasi.
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Pada gambar 2.6 nilai suhu pada sel surya mempengaruhi tegangan keluaran dari

sel surya. Nilai tegangan berbanding terbalik terhadap nilai suhunya, meskipun

nilai perubahan tegangan tidak terlalu signifikan namun dapat mengurangi daya

keluaran sel surya.

Gambar 2.6 Kurva karakteristik terhadap perubahan suhu.

Daya maksimal yang dapat dihasilkan oleh sel surya dipengaruhi oleh beberapa

hal diantaranya adalah besarnya iradiasi matahari di bumi dan juga kemampuan

sel surya untuk mengkonversikan energi cahaya menjadi listrik. Sel surya

memiliki batas suhu untuk menghasilkan efektifitas kerja yang maksimal. Suhu

yang optimal sesuai batas kerja karakteristik sel surya menghasilkan keluaran

energi yang maksimal sedangkan jika tidak sesuai batas kerja karakteristik

suhunya akan menghasilkan energi yang tidak maksimal. Hal ini dikarenakan

energi matahari menjadi energi panas sehingga semikonduktor tidak dapat

mendapatkan energi untuk bekerja. Besarnya suhu ini dipengaruhi oleh

banyaknya iradiasi yang mengenai permukaan sel surya. Iradiasi matahari yang

mengenai sel surya dapat meningkatkan batas kerja karakteristik suhu permukaan
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sel surya sehingga semikonduktor tidak dapat mengkonversikan sinar matahari

menjadi energi listrik .

Iradiasi matahari yang sampai di bumi dapat diestimasikan nilainya sesuai

persamaan (2.1). Iradiasi merupakan sumber energi bagi sel surya sehingga nilai

keluaran panel surya dipengaruhi oleh perubahan iradiasi pada satuan luas sel

surya. Efisiensi sel surya dipengaruhi oleh daya yang dapat dihasilkan oleh surya

dan luas dari sel surya. Efisiensi dari modul sel surya dapat dihitung

menggunakan persamaan (2.6) [7].μ = 100% (2.6)

μ = 100% (2.7)

Dimanaμ = Efisiensi sel surya (%)
= Energi yang dihasilkan sel surya (Watt)
= Energi yang ditangkap sel surya (Watt)

A = Luas area permukaan sel surya (m2)
= Intensitas radiasi matahari (Watt/m2)

2.3. Sel Surya Konsentrator

Efisiensi daya yang dihasilkan dari modul sel surya sangat dipengaruhi oleh

beberapa hal yaitu iradiasi matahari yang mengenai sel surya, efektifitas sel untuk

mengkonversikan cahaya ke energi listrik, dan peralatan elektronika daya pada sel

surya. Tahapan konversi energi tersebut haruslah semaksimal mungkin sehingga

daya yang dihasilkan mencapai nilai efisiensi maksimal. Salah satu cara

peningkatan daya adalah mengoptimalkan iradiasi matahari yang mengenai sel
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surya menggunakan reflektor dan menggunakan pengarah modul [1]. Penelitian

untuk meningkatkan daya sel surya seperti mengoptimalkan cahaya menggunakan

cermin dan lensa. Reflektor yang digunakan adalah cermin datar dan cermin

cekung, alat optik tersebut berfungsi mengoptimalkan cahaya pada suatu objek

dengan mengatur posis sudutnya terhadap arah sinar datang matahari [6][7]. Lensa

yang digunakan untuk mengoptimalkan cahaya pada sel surya adalah lensa fresnel.

Lensa fresnel adalah lensa yang dimodifikasi permukaannnya dari lensa cembung

dengan mengatur sudut permukaan sehingga dapat mengumpulkan cahaya ke sutau

titik fokus [5].

Pengoptimalan energi menggunakan alat optik memanfaatkan pemantulan dan

pembiasan cahaya akan mengoptimalkan cahaya pada suatu objek. Cahaya yang

terkonsentrasi pada titik fokus menghasilkan fluks energi yang lebih besar.

Beberapa alat optik untuk mengoptimalkan cahaya seperti pada gambar 2.7 dan 2.8

[9].

Gambar 2.7 Pengoptimalan cahaya menggunakan cermin datar.

Cermin datar mengoptimalkan cahaya dengan cara memanfaatkan sudut pantul dari

cermin datar, besarnya sudut pantul cermin datar sama dengan besarnya sudut

datangnya cahaya. Oleh karena itu sifat pemantulan cahaya dari cermin datar dapat

dimanfaatkan untuk mengoptimalkan cahaya pada titik kolektor cahaya.
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Gambar 2.8 Pengoptimalan cahaya menggunakan cermin parabola.

Cermin berbentuk parabola dapat mengoptimalkan cahaya matahari dari 40 sampai

500oC. Kolektor ini dibuat menggunakan bahan reflektif yang ditekuk sehingga

mengoptimalkan cahaya pada satu titik [9].

Cermin yang digunakan untuk mengoptimalkan iradiasi adalah cermin datar

sehingga memanfaatkan sudut pantul cahaya pada cermin datar. Pemantulan cahaya

yang dihasilkan cermin dapat dilihat pada gambar 2.9 [14].

Gambar 2.9 Pemantulan cahaya pada cermin datar.

Cermin datar memantulkan cahaya menurut prinsip pembentukan bayangannya.

Hukum pemantulan cahaya pada cermin datar adalah

a. Sudut datang sama dengan sudut pantul

b. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar

Menurut hukum pemantulan pada cermin datar dapat diketahui bahwa bayangan

benda sama dengan benda yang asli. Hal ini dapat dilihat pada persamaan 2.8 [9].
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= (2.8)
Dimana

= Objek
= Bayangan

Reflektor dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan cahaya pada sel surya

sehingga meningkatkan iradiasi matahari pada sel surya [15][18]. Kondisi ini

diharapkan untuk menghasilkan keluaran energi yang lebih besar dari sel surya

tanpa reflektor. Reflektor menggunakan cermin cekung, cermin datar, dan

kombinasi cermin datar-cekung pada dua sisi sel surya menghasilkan tingkat daya

yang berbeda. Pemanfaatan cermin datar maksimal pada sudut 70o dengan efisiensi

daya meningkat 67%. Pemanfaatan cermin cekung maksimal adalah pada sudut 70o

dengan efisiensi daya meningkat 69,%. Pemanfataan cermin kombinasi maksimal

pada sudut 70o dengan efisiensi daya meningkat 69,2% [6].  Sudut cermin terhadap

sel surya dapat diatur arahnya sesuai arah datanganya sinar matahari seperti pada

gambar 2.10.

Gambar 2.10 Pemasangan reflektor pada sel surya.

Lensa fresnel merupakan alat optik yang terbuat dari lensa cembung yang

dimodifikasi permukaannya dengan membentuk gerigi dengan sudut tertentu.

Pengoptimalan cahaya pada lensa fresnel dipengaruhi oleh sudut pada lekukan
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permukaan lensa sehingga untuk mengatur titik fokus pada lensa fresnel dapat

mengatur sudut gerigi pada permukaannya [13].

Penelitian tentang lensa fresnel untuk mengoptimalkan iradiasi pada satu bidang sel

surya dengan mengatur luas dari lensa fresnel dan luas objek penerima iradiasi yang

dioptimalkan [5]. Perbandingan luas sel surya sebagai penerima cahaya lebih kecil

dari lensa frensel sebagai pengoptimal iradiasi, rasio ini disebut Geometring

Concentrating Ratio ( ). Rasio mempengaruhi nilai iradiasi pada objek yang

menjadi titik fokus. Hal ini dapat mempengaruhi suhu permukaan objek, semakin

luas permukaan objek maka semakin rendah suhunya. Nilai semakin kecil

semakin baik, hal ini dapat mengurangi luas sel surya yang digunakan sangat

dipengaruhi karakteristik dari semikonduktor sel surya. Nilai dapat didapatkan

menggunakan persamaan (2.9) [5].= (2.9)

Dimana
= Luas lensa fresnel
= luas objek penerima iradiasi

Gambar 2.11 Permukaan lensa fresnel.

Lensa fresnel mengoptimalkan iradiasi pada satu titik sedangkan sel surya memiliki

bidang yang luas. lensa fresnel dan sel surya memerlukan penyesuaian jarak
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sehingga seluruh bidang sel surya mendapat sinar matahari [5].  Jarak optimal yang

dapat dibutuhkan sel surya dan lensa seperti pada gambar 2.12, kemudian untuk

mengetahui jarak optimal lensa dan sel surya dapat menggunakan persamaan (2.10)

[12][16].

Gambar 2.12 Penentuan jarak optimal lensa dan sel surya.

=  (2.10)= (2.11)= − (2.12)
Dimana
Plens = Panjang lensa
Psel = Panjang sel
l = Jarak fokus lensa
x = Nilai pengurangan jarak lensa dan sel
y = Jarak maksimal sel mendapat cahaya

Penelitian yang dilakukan akan mengkombinasi lensa fresnel dan cermin datar pada

satu modul sel surya sehingga mengoptimalkan cahaya yang lebih banyak. Seperti

penelitian terdahulu yang menggunakan lensa dan cermin [5][6], penelitian ini akan

menggunakan lensa fresnel dan dua cermin datar sebagai reflektor.
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2.4. Posisi Bumi Terhadap Matahari

Posisi bumi yang selalu berotasi mengakibatkan nilai iradiasi tidak konstan. Bumi

berotasi dari timur ke barat dengan sudut 360o pada garis bujurnya dengan periode

rotasi 23 jam 56 menit 4,09 detik (~24 jam). Hal ini dapat mengasumsikan bahwa

nilai perubahan waktu perderajat rotasi bumi adalah sesuai persamaan (2.13) [17].× 24 × 60 = 4 (2.13)

Dari persamaan (2.13) dapat diketahui bahwa setiap 30 menit bumi berotasi sebesar

7,5o. Nilai rotasi bumi setiap 30 menit dapat dilihat pada gambar 2.13.

Gambar 2.13 Pergerakan arah matahari terhadap waktu.

Posisi suatu objek pada bumi mempengaruhi arah datangnya sinar matahari.

Posisi objek yang berbeda di bumi membentuk sudut yang berbeda terhadap arah

datanganya sinar matahari. Beberapa sudut bidang di bumi dapat dilihat pada

gambar 2.14. Sudut sudut tersebut adalah sebagai berikut
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Gambar 2.14 Sudut penting dalam energi surya.

a. Latitude atau garis lintang () adalah sudut dari arah selatan ke arah utara garis

equataor (khatulistiwa), -90º ≤  ≤ 90º.

b. Declination atau deklinasi () adalah sudut posisi matahari saat solar noon

yang berhubungan dengan garis khatulistiwa -23,45º ≤  ≤ 23,45º.

c. Slope atau kemiringan () adalah sudut antara permukaan bidang yang

ditanyakan dengan permukaan horizontal 0º ≤  ≤ 180º.

d. Surface azimuth angle atau sudut permukaan azimuth () adalah proyeksi

bidang horizontal normal terhadap permukaan  dari lokasi bujur, dengan nol

menghadap  selatan, timur negatuf, barat positif -180º ≤  ≤ 180º.

e. Hour angle atau sudut jam () adalah sudut penyimpangan matahari disebelah

timur atau barat garis bujur lokal karena rotasi poros sebesar 15º perjam, jika

waktu kurang dari jam 12 maka  bernilai negatif dan waktu lebih dari jam 12

maka  bermilai positif.

f. Angle of incidence atau sudut datang () adalah sudut antara permukaan radiasi

langsung normal vertikal terhadap radiasi langsung vertikal kolektor.
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g. Zenith angle atau sudut zenith (z) adalah sudut antar garis vertikal bidang

normal dan garis datang sinar matahari.

h. Solar altitude angle atau sudut ketinggian matahari (s) adalah sudut antara

garis horizontal dengan garis matahari datang.

i. Solar azimuth angle atau sudut azimuth matahari (s) adalah sudut

penyimpangan dari selatan dengan proyeksi radiasi langsung pada bidang

horizontal. Penyimpangan ketimur maka s bernilai negatif dan kebarat bernilai

positif.

Penentuan posisi sel surya dipengaruhi oleh lokasi pemasangan sel surya sehingga

nilai latitude lokasi  diperhitungkan dengan persamaan (2.14), contohnya lokasi

memiliki nilai 5º LS 36’ 677”.

 = 5 + + (2.14)

Sudut deklinasi dipengaruhi oleh waktu bumi berevolusi sehingga nilai  seperti

pada persamaan (2.15) . Dimana nilai n merupakan nilai hari dalam bulan.

 = 23,45 sin(360 ) (2.15)

Posisi sel surya tidak selalu tegak lurus terhadap langit. Hal ini dipengaruhi oleh

lokasi latitude sel surya. Nilai  dapat dirumuskan sesuai persamaan (2.16).

 = (  ) x (cos  ) (2.16)

Sudut jam yang berubah sesuai dengan posisi bumi yang berotasi terhadap

matahari. Nilai  dipengaruhi oleh jam sehingga dapat dirumuskan dengan

persamaan (2.17).
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 = ( − 12) x 15 (2.17)

Sudut datang sinar matahari adalah sudut antara permukaan radiasi langsung

normal vertikal terhadap radiasi langsung vertikal kolektor. Nilai  dirumuskan

dengan persamaan (2.18).

cos  = [1 − ( ) x (sin²)] (2.18)

Sudut zenith merupakan sudut antar garis vertikal bidang normal dan garis datang

sinar matahari. Nilai  dapat dirumuskan dengan persamaan (2.19).

 = [(  ) x(  )x( ) + (  )x( )] (2.19)

Sudut azimuth matahari merupakan penyimpangan dari selatan dengan proyeksi

radiasi langsung pada bidang horizontal.  dapat dirumuskan dengan persamaan

(2.20).

 = [ ( )x( )


] (2.20)

2.5. Komponen yang Digunakan

2.5.1. Arduino Uno

Arduino Uno merupakan suatu board yang berisi mikrokontroller berbasis

ATmega28.  Mikrokontroller ini dapat bekerja sebagai pengatur komponen lain

berdasarkan sketch yang diinginkan.  Sistem kerja mikrokontroller menggunakan

ATmega 328 yang keluarannya merupakan mikrokontroller 8 bit. Arduino Uno

memiliki pin yang berjumlah 14 pin digital dan 6 pin analog.
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Gambar 2.15 Arduino Uno.

2.5.2. INA219

INA219 merupakan modul sensor arus dan tegangan pada sistem listrik dc. Sensor

ini merupakan sensor analog sehingga pembacaan arus dan tegangan akan linear

terhadap arus yang terukur. Sensor ini memiliki rentang pembacaan arus 0 sampai

3,2 A dan Tegangan 0 sampai 26 V dengan tingkat akurasi 0,02%. Pada

pengukuran arus sampai 3,2 A memiliki resolusi 0,8 mA. Sensor menggunakan

tegangan kerja pada 3 sampai 5 volt dan untuk bekerja sensor menggunakan pin

SCL dan SDA pada pin Arduino.

Gambar 2.16 Sensor INA219.

2.5.3. Motor Servo Mg995

Motor servo merupakan peralatan motor yang berfungsi dengan sistem kontrol

loop tertutup sehingga dapat memastikan posisi set-up dan sudut putar motornya.
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Motor servo Mg995 merupakan motor servo yang bekerja pada tegangan 4,8 V

sampai 7,2 V. Torsi maksimal yang digerakan oleh motor sebesar 10 kg dengan

tegangan 6 V. Motor servo Mg995 memiliki 3 masukan yaitu kabel merah untuk

Vcc, kabel coklat untuk ground, dan kabel orange untuk sinyal Pulse Width

Modulation (PWM) yang mengatur putaran motor.

Gambar 2.17 Motor Servo MG995.

2.5.4. DHT 11

DHT11 adalah sensor yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban.

Pada sensor ini terdapat thermistor tipe NTC (Negative Temperature Coefficient)

untuk mengukur suhu dan sensor kelembaban tipe resistif. Pada sensor DHT11

memiliki 3 pin yaitu Vcc untuk power supply sebesar 3,5 sampai 5 V, Gnd untuk

terhubung ke ground, dan pin Data untuk terhubung kesistem kontrol. Tingkat

akurasi pengukuran kelembaban sebesar 5% dengan rating 20 – 90% RH

sedangankan tingkat akurasi suhu sebesar 2% dengan rating 0 – 50 oC.

Gambar 2.18 Sensor Dht11.
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2.5.5. LM2596

LM2596 merupakan modul yang berfungsi untuk menurunkan tegangan sesuai

dengan kebutuhan keluaran tegangan dan hanya mampu bekerja pada sistem dc.

Modul ini mampu menurunkan tegangan dari 40 Volt menjadi 1.2 sampai 37 Volt.

LM2596 dapat melewatkan arus maksimal 3A dan menyerap energi 80 µA

sebagai power led. Nilai keluaran tegangan dapat diatur dengan memutar resistor

variabel pada sensor LM2596.

Gambar 2.19 LM2596.

2.5.6. Data Logger Module Logging Shield

Data Logger Module Logging Shield merupakan komponen gabungan dari RTC

dan SD sehingga memiliki fungsi untuk mengatur waktu dan penghubung ke kartu

memori. Komponen ini biasa digunakan untuk mengatur waktu pada peralatan

dan menyimpan data pengukuran pada memori. Komponen ini memiliki 8 pin

tegangan keluaran dan masukan dengan tegangan kerja 5 V.

Gambar 2.20. Module data logger mini



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan tugas akhir ini dilakukan di Laboratorium Terpadu Teknik Elektro

Universitas Lampung pada bulan Januari 2018 – Desember 2018 .

3.2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini seperti pada tabel

3.1.

Tabel 3.1 Alat dan bahan

No Nama Fungsi
1. Amperemeter DC alat ukur arus

2. Voltmeter DC alat ukur tegangan

3. Enviromental meter Alat ukur suhu

4. Solar power meter Alat ukur intensitas energi matahari

5. DC Power Supply Kalibrasi Komponen

6. Cermin Datar reflektor

7. Lensa fresnel Pemfokus cahaya

8. Sel surya Peubah cahaya matahari ke energi listrik

9. Resistor Beban solar panel

10. LED Beban dan lampu indikator

11. Software SketchUp Desain model solar panel

12. Akrilik Pembuat kerangka protoype

13. INA219 Sensor arus dan tegangan

14. Arduino Uno Mikrokontroller

15. DHT11 Sensor Suhu dan Kelembapan

16. Buck LM2596 Regulator tegangan
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Tabel 3.2 Alat dan bahan (lanjutan)

No Nama Fungsi
17.Sd Card Penyimpan data

18. Servo Mg995 Pengatur gerak

19. Data Logger Module Pengatur waktu

20. Aki Power supply

21. Sd Card Penyimpan data

3.3. Spesifikasi Alat

1. Sel Surya Ukuran 70 x 110 x 5 (mm) dengan maksimal arus 220 mA,

tegangan 5,5 Volt dan daya 1,1 Watt.

2. Aki sebagai power supply (maksimal 12 Volt).

3. Cermin datar ukuran 400 x 60 x 5 (mm).

4. Lensa Fresnel dengan fokus 30 cm dan ukuran 190 x 120 x 2 (mm).

5. Modul Arduino uno sebagai kontroler.

6. Resistor 56 Ω (0,5 Watt) sebagai beban.

7. INA219 sebagai sensor arus dan tegangan keluaran sel surya.

8. DHT 11 sebagai sensor suhu.

9. Buck LM5566 sebagai penurun tegangan aki ke Arduino.

10. Servo Mg995 sebagai penggerak mekanik alat.

11. Kartu Memori sebagi penyimpan data hasil pengukuran sensor.
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3.4. Tahapan Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut;

1. Studi Literatur

Pada tahap ini, penulis mempelajari dan mengumpulkan literatur mengenai

sel surya untuk mempelajari sel surya menggunakan alat optik yang

meningkatkan daya keluarannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui

pengaruh pemanfaatan lensa atau cermin sebagai pengoptimal iradiasi

sehingga energi listrik yang dihasilkan oleh sel surya lebih baik. Literatur

tersebut berasal dari  beberapa sumber, seperti buku tentang sel surya,

jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu.

2. Studi Bimbingan

Pada tahap ini, penulis melakukan diskusi secara berkala dalam

menyelesaikan masalah tentang sistem sel surya. Permasalahan ini meliputi

desain sistem, pemilihan komponen, serta memperhatikan ketersediaan

komponen dipasaran. Hal ini dilakukan agar penulis mengetahui

perencanaan pembuatan sitem yang diusulkan sesuai dengan komponen

yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Perancangan Prototipe Sel Surya

Pada tahap ini, penulis melakukan perencanaan desain sel surya

menggunakan software sketchup untuk menggambar alat secara tiga

dimensi. Perencanaan desain alat sel surya disesuaikan oleh komponen

yang tersedia. Perancangan sistem sel surya merupakan pengembangan
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dari penelitian sebelumnya sehingga diharapkan dapat menghasilkan

keluaran energi yang lebih baik.

4. Pembuatan Prototipe Sel surya

Tahapan ini adalah merakit prototipe sesuai dengan komponen yang

tersedia serta telah diperhitungakan secara matematis pengaruhnya

terhadap sel surya. Sel surya dan komponen yang digunakan untuk

pengukuran di uji coba terlebih dahulu karakteristiknya.

5. Pengambilan dan Pengolahan Data

Pada tahap ini, pengambilan data pada sel surya dilakukan seperti

rangkaian pengujian gambar 3.6. Pengukuran sistem ini meliputi nilai arus

tegangan, intensitas cahaya, suhu dilakukan secara automatis oleh sensor

dan nilai iradiasi diukur secara manual. Hasil dari tahap ini adalah

menganalisis data hasil pengukuran dari sel surya yang menggunakan lensa

fresnel dan sel surya tanpa lensa fresnel. Data yang didapatkan disesuaikan

dengan tujuan sehingga data yang terukur sudah valid.

6. Pembuatan Laporan

Pada tahap ini, penulis menyajikan hasil dari penelitian dalam bentuk

laporan akhir. Hasil penelitian ini adalah menganalisis data dari sel surya

menggunakan lensa fresnel dan sel surya tanpa lensa fresnel. Laporan ini

digunakan sebagai bentuk tanggung jawab penulis terhadap tugas akhir

yang telah dilakukan dan digunakan untuk melakukan seminar akhir dan

seminar akhir.
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3.5. Diagram Alir Penelitian

Penyelesaian tugas akhir dilakukan dalam beberapa tahap, untuk mempermudah

pelaksanaan tersebut diperlukan diagram alir tugas akhir seperti pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian.

3.6. Tahapan Pembuatan Alat Sel Surya

Alat sel surya yang dirancang harus memenuhi kriteria untuk menghasilkan

keluaran energi yang lebih baik menggunakan lensa fresnel. Perancangan sistem

mengacu pada penelitian sebelumnya, sistem ini menggunakan lensa fresnel dan

cermin datar sebagai optik untuk mengoptimalkan cahaya. posisi sel surya dan

lensa akan diatur menggunakan persamaan (2.12) sehingga iradiasi akan optimal

mengenai sel surya.
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3.6.1. Desain Prototipe

Lensa fresnel yang digunakan berukuran 19 cm x 12 cm dan sel surya berukuran

7 cm x 11 cm dengan jarak keduanya  12.7 cm. Prototipe menggunakan cermin

datar yang memiliki panjang yang menyesuaiakan panjang  lensa fresnel dengan

sudut 45o terhadap lensa.  Cermin datar yang digunakan berukuran 40 cm x 6 cm

pada sisi barat dan timur lensa fresnel. Alat sel surya dapat dilihat pada gambar

3.2 dan 3.3.

Gambar 3.2 Desain tampak atas.

Gambar 3.3 Desain tampak samping.
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3.6.2. Diagram Alir pembuatan Prototipe

Pembuatan prototipe memiiki beberapa tahapan agar keluaran yang dihasilkan sel

surya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  Tahapan – tahapan yang dilakukan

adalah merencanakan desain prototipe sel surya sesuai dengan arah pergerakan

sinar matahari, kemudian memilih komponen yang digunakan tersedia atau tidak

di pasaran. Jika iya maka desain yang dibuat dapat diimplementasikan namun jika

tidak maka harus mengecek komponen yang tersedia. Komponen yang tersedia

disesuaikan dengan perhitungan matematis sehingga tujuan pembuatan sistem sel

surya tercapai. Sensor, motor servo, dan komponen lainnya dikalibrasi terlebih

dahulu sehingga nilai eror pengukuran kecil. Prototipe sel surya yang telah dirakit

sesuai desain diuji keluarannya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar

mengetahui hasil uji paramater yang diukur sudah valid untuk pengambilan data.

Pengujian prototipe dilakukan secara terus menerus sampai data uji valid sesuai

tujuan penelitian.  Tahapan pembuatan sistem seperti pada gambar 3.4.
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Gambar 3.4 Diagram alir pembuatan prototipe.

3.6.3. Diagram Alir Program

Gambar 3.5 Diagram alir kerja sistem.
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3.7. Pengambilan Data Sistem Sel Surya

Data yang digunakan pada tugas akhir ini merupakan data hasil pengukuran secara

automatis mengunakan sensor dan secara manual menggunakan solar power meter

pada kedua prototipe sel surya. Parameter yang diukur sesuai dengan tabel 3.2. Hal

ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh lensa fresnel dan cermin datar

terhadap keluaran sel surya.

3.7.1. Rangkaian Pengukuran

Rangkaian pengambilan data disesuaikan dengan penggunaan alat ukur dan

sensor. Pada pengujian ini beban yang digunakan adalah resistor sebesar 55 Ω dan

2 led merah yang dipasang secara pararel. Alat ukur yang digunakan seperti solar

power meter untuk mengukur nilai iradiasi secara manual diatas lensa fresnel dan

dibawah lensa fresnel. Nilai tegangan, arus, suhu diukur oleh sensor INA216 dan

DHT11.

Gambar 3.6 Rangkaian sistem.
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3.7.2. Jadwal Pengambilan Data

Jadwal pengambilan data ini menyesuaikan dengan kebutuhan data yang

digunakan pada analisa sebagai hasil dari tugas akhir ini. Pengujian dilakukan

selama  8 hari  dimulai pada pukul 07.00 – 17.00 WIB dengan selang waktu 30

menit di lapangan Laboratorium Terpadu Teknik elektro. Pengukuran arus

tegangan, dan suhu dilakukan secara automatis menggunakan sensor yang telah

diatur pada Arduino Uno dan tersimpan pada kartu memori. Pengukuran kondisi

cuaca dan nilai iradiasi dilakukan secara manual menggunakan solar power

meter. Paramater yang diukur pada pengambilan data sesuai tabel 3.2.

Tabel 3.3 Jadwal dan parameter pengambilan data

NO Waktu
(WIB)

Paramater
Kelembaban

(%RH)
Irradiance

(w/m2)
Suhu
(oC)

Tegangan
(V)

Arus
(mA)

Kondisi
Cuaca

1 07:00
- -
- -
- -

21 17:00

3.7.3. Diagram Alir Pengambilan Data

Pengukuran data tugas akhir ini memiliki beberapa tahapan untuk mendapatkan

data yang valid sehingga dapat dianalisa sebagai hasil tugas akhir. Tahapan-

tahapan pengambilan data digambarkan pada gambar 3.7
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Gambar 3.7 Diagram alir pengambilan data.



BAB 5. PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Penelitian ini menggunakan sel surya timer tracker. Hasil output sel surya

timer tracker menggunakan lensa fresnel dan cermin datar, jika

dibandingkan dengan tanpa menggunakan lensa fresnel dan cermin datar

dapat meningkatkan output sebagai berikut :

a. Rata rata daya keluaran 0,03724 Watt dengan persentase daya sebesar

13,71%.

b. Energi total 1361,613 Wh dengan persentase energi sebesar 14%.

c. Rata – rata persentase arus 8,82%, persentase tegangan 5,37%, dan

persentase iradiasi 38,9% .

d. Rata rata efisiensi 1,3304% dengan persentase peningkatan efisiensi

12,68 %.

2. Energi yang dihasilkan prototipe sel surya timer tracker menggunakan

lensa fresnel dan cermin datar belum mencukupi kebutuhan energi untuk

bekerja dengan kekurangan energi 18080,66 Wh.
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5.2. SARAN

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagi berikut :

1. Sistem tracker menggunakan sensor cahaya dengan motor 3 axis sehingga

memungkinkan alat dapat digunakan di lokasi yang berbeda.

2. Sel surya yang digunakan memiliki spesifikasi tegangan dan arus yang

besar sehingga iradiasi matahari dapat dikonversi maksimal menjadi

energi listrik.

3. Motor servo yang digunakan memiliki spesifikasi yang baik untuk beban

maksimal prototipe dan menggunakan energi untuk beroperasi yang lebih

sedikit sehingga konsumsi energi yang digunakan prototipe lebih sedikit.



DAFTAR PUSTAKA

[1] Tim Contained Energy Indonesia, Buku Panduan PNMPM Mandiri energi

yang Terbarukan. Jakarta : KESDM, 2010.

[2] D. Sungkawa, Geografi Regional Indonesia Gabungan. Bandung :

Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

[3] KESDM, Indonesia Energy Outlook 2010. Jakarta : Pusat Data dan

Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral KESDM, 2010.

[4] K. Araki dan Tim, “Development of Concentrator Modules with Dome-

shaped Fresnel Lenses and Triplejunction Concentrator Cells,” Willey

Inter Science, 13:513-517, 2005.

[5] A. S. Anhar, I. D. Sara, dan R. H. Siregar, “Desain Prototype Sel Surya

Terkonsentrasi Menggunakan Lensa Fresnel,” Vol 2, e-ISSN : 2252-7036,

KITEKTRO : 2017.

[6] Benny, Swarmadika Ida, dan Wijaya Wayan “Rancang Bangun Sistem

Tracking Sel Panel Surya Berbasis Mikrokontroler Arduino,” Vol 2, No 2,

E-Journal SPEKTRUM, Juni 2015.

[7] Muchammad dan E. Yohana, “Pengaruh Suhu Permukaan Photovoltaic

Module 50 Watt Peak Terhadap Daya Keluaran Yang Dihasilkan

Menggunakan Reflektor Dengan Variasi Sudut Reflektor 0 o, 50 o, 60 o, 70

o, 80o,” Vol 12, No 4, Juli 2012.



[8] M. R. Patel, Wind and Solar Power Systems. Newyork : Taylor & Francis

Group, 2006.

[9] S. A. Kalogirou, “Solar Thermal  Collectors And Applications,” Elsevier

0360-1285, Februari 2004.

[10] J. A. Duffie dan W. A. Beckman, Solar Engineering Of Thermal

Processes. Kanada : John Wiley & Sons, 2013.

[11] Z. Sen, Solar Energy Fundamentals And Modeling Techniques. Istaanbul

: Springer, 2008.

[12] Indiriani Anizar, Rustandi Rio, dkk, “Solar Tracker Dan Lensa Fresnel

Untuk Optimasi Kinerja Output Solar Cell,” vol 2, Teknosia:September

2016.

[13] A.Davis dan F. Kuhnlenz, “Optical Design Using Fresnel Lenses,”

Weinhelm No 4, Desember 2007.

[14] H. D. Young dan R. A Freedman, University Physics. San Fransisco :

Pearson Addison –Wesley, 2008.

[15] Karnadi, A. Hiendro, dan R. Kurnianto, “Peningkatan Daya Output Panel

Surya Dengan Penambahan Reflektor Cermin Datar Dan Alumunium

Foil,” Universitas Tanjung Pura, 2017.

[16] Subandi, “Optimasi Performa Sollar Cell Menggunakan Fresnel Lenss

Konsentrator,” ISBN 978-602-99334-7-5, 2017.

[17] M. A. Saputra, M. F. Azis, dan Tim, ”Inovasi Peningkatan Efisiensi Panel

Surya Concentrator Dan Solar Tracking,” ITS Surabaya.



[18] H. S. Utomo, “Optimalisasi Nilai Daya dan Energi Listrik Pada Panel

Surya Polikristal Dengan Teknologi Scanning Reflektor Cermin

Datar,”Universitas Jember, Skripsi, 2016.

[19] Gunawan Andri, “Rancang Bangun Soalr Tracker System Dual Axis

Berbasis Atmega 2560,”Universitas Lampung, Skripsi, 2015.

[20] Rajaee Meraj, Ghorashi Seyed MB, “Experimental measurments of a

prototype high concentration Fresnel lens and sun-tracking method for

photovoltaic panel’s efficiency enhancement,” Iran : University of

Kashan, Agustus 2015.

[21] KAN-G-01, KAN Guide On The Evaluation And Expression Of

Uncertainty In Measurement. Jakarta : Komite Akreditasi Nasional, 2016.


