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LIGHT DEPPENDENT RESISTOR (LDR) DAN LENSA FRESNEL UNTUK 

MENINGKATKAN OUTPUT DAYA  PLTS BERBASIS ARDUINO UNO 

 

 

0leh 

MUHLISIN 

 

Dewasa ini listrik menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan di kehidupan 

sehari-hari manusia. Hal ini di buktikan konsumsi listrik indonesia setiap tahunnya 

terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sosial. Oleh 

karena itu sangat penting untuk mengadakan peningkatan suplai energi listrik. 

Pemanfaatan sumber energi listrik terbarukan  seperti cahaya matahari dengan 

bantuan sel surya adalah salah satu cara untuk mengatasi pemberdayaan energi 

listrik. Namun dalam prektiknya energi cahaya matahari tidak dapat diserap secara 

optimal oleh sel surya. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi PLTS untuk 

meningkatkan output daya dari sel surya itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengadakan prototipe PLTS yang dilengkapi dengan sensor LDR sebagai sistem 

tracker  dan lensa fresnel untuk meningkatkan intensitas cahaya matahari yang di 

serap sel surya. 

Berdasarkan hasil pengujian prototipe PLTS yang dibuat dalam studi ini terbukti 

dapat meningkatkan irradiance rata-rata 29%, arus rata-rata 18,94%, tegangan rata-

rata 11,57%, dan daya dengan rata-rata 44,32%. Setiap data disimpan berdasarkan 

waktu pada secure digital card melalui datalogger Pembandingan dilakukan 

menggunakan  prototipe pembanding yang tidak dilengkapi sistem tracker dan 

lensa fresnel. 

 

 

 

Kata kunci: Solar Tracker, Peningkatan daya PLTS, Tracker with LDR. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

LIGHT DEPENDENT RESISTOR (LDR) AND FRESNEL LENS USE TO 

INCREASE POWER OUTPUT PLTS BASED ARDUINO UNO 

 

By 

MUHLISIN 

 

Nowadays electricity is a necessity that cannot be released in human daily life. This 

is proven by Indonesia's electricity consumption which continues to increase every 

year in line with the increase in social economic growth. Therefore it is very 

important to hold an increase in electricity supply. Utilization of renewable 

electricity sources such as sunlight with the help of solar cells is one way to 

overcome the empowerment of electrical energy. But in practice the sun's light 

energy cannot be absorbed optimally by solar cells. Therefore, there is a need for 

PLTS innovation to increase the power output of the solar cell itself. This research 

aims to hold a PLTS prototype equipped with an LDR sensor as a tracker system 

and fresnel lens to increase the intensity of sunlight absorbed by solar cells. 

 

Based on the results of testing PLTS prototypes made in this study proved to be 

able to increase irradiance by an average of 29%, an average current of 18.94%, an 

average voltage of 11.57%, and power by an average of 44,32%. All data is stored 

based on time on a secure digital card through a datalogger Comparison is done 

using a comparison prototype that is not equipped with a tracker system and a 

Fresnel lens. 

 

Keywords: Solar Tracker, Increased PLTS power, Tracker with LDR. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dewasa ini listrik menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan di kehidupan 

sehari-hari manusia. Hal ini di buktikan konsumsi listrik indonesia setiap 

tahunnya terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi 

sosial. Oleh karena itu sangat penting untuk mengadakan peningkatan suplai 

energi listrik. Pemanfaatan sumber energi alterntif adalah salah satu cara untuk 

mengatasi pemberdayaan energi listrik. Sel surya dapat menghasilkan energi 

listrik dengan memanfaatkan cahaya matahari. Energi yang didapat sel surya 

bergantung pada lamanya penyinaran sel surya terhadap sinar matahari. Selain itu 

intensitas cahaya matahari juga berpengaruh terhadap energi yang diserap oleh 

Sel surya. Panel surya yang dipakai kebanyakan orang adalah panel surya 

konvensional atau panel surya static (diam). Panel surya jenis ini mempunyai 

satu kelemahan yakni kurang optimal mendapat intensitas matahari karena 

permukaan panel tidak tegak lurus dengan arah datangnya sinar matahari. Panel 

surya dapat menghasilkan arus listrik yang maksimal harus berada dalam 

keadaan setimbang yakni cahaya yang datang sejajar dengan garis normal bidang 

(θ=0º=180º) atau tegak lurus dengan permukaan bidang. Selain itu fokus cahaya 
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juga diperlukan, karena semakin fokus cahaya matahari maka intensitas akan 

semkin besar dan daya yang di dapat lensa juga akan semakin besar.  Oleh karena 

itu penelitian ini akan  mengadakan inovasi panel surya yang dapat 

menyesuaikan permukaanya  mengikuti pergerakan sinar matahari dan 

melakukan pemfokusan cahaya menggunakan lensa fresnel.  

 

1.2 Penelitian Terdahulu 

1. Inovasi Peningkatan Efisiensi Panel Surya Berbasis Fresnel Solar 

Concentrator Dan Solar Tracker dilakukan oleh Muhammad Adhijaya 

Saputra, Muhammad Fadli Azis, Evandro Aditia Sinuraya,  Nor Ain Firdaus, 

Rizky Nafiar Rafiandi, dan Dimas Fajar Uman Putra. 

2. Model Panel Surya Cerdas Dengan Sensor Pelacak Cahaya Matahari Otomatis 

berbasis Mikrokontroler dilakukan oleh Dewanto Harjunowibowo P Fisika 

FKIP UNS 

3. Desain Prototype Sel Surya Terkonsentrasi Menggunakan Lensa Fresnel 

dilakukan oleh Aulia Syahbanna Anhar, Ira Devi Sara, Ramdhan Halid 

Siregar jurusan Teknik elektro dan komputer, Universitas Syiah Kuala 

4. Analisi Sistem Kontrol Solar Cell Dengan Acuan PergerakanMatahari 

Berbasis Sensor LDR (Light Dependent Resistor) dilakukan oleh  Irfan Panca 

Irawan dan Aris Ansori Fakultas Teknik, UNS 
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5. Automatic Dual Axis Sun Tracking System using LDR Sensor dilakukan oleh 

V Sundara Siva Kumar dan S Suryanarayana Dept.of ECE, Ace Engineering 

College, Hyderabad A.P, India 

6. Analisis Pengaruh Lensa Fresnel Dan Cermin Datar Untuk Meningkatkan  

Daya Keluaran Sel Surya oleh Manda Juniatara Pratama  

Penelitian yang akan dilakukan  selanjutnya memadukan antara solar tracking 

menggunakan sensor LDR yang  berbasis lensa Fresnel. 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Membuat prototipe pembangkit lisitrik tenaga surya (PLTS) berpenjejak cahaya 

matahari menggunakan sensor LDR (ligh dependent resistor) dan lensa Fresnel  

yeng berbasis arduino serta  membandingkan daya yang di hasilkan dengan  

PLTS konvensiaonal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dilakukanya penelitian tugas akhir ini adalah; 

1. Mengetahui cara peningkatan daya listrik pada pembangkit listrik tenaga 

surya (PLTS)  

2. Akan adanya protitipe baru yang akan digunakan untuk mengetahui 

perbandingan besarnya daya listrik yang dihasilkan panel surya bepenjejak 

cahaya matahari  menggunakan sensor cahaya dan lensa fresnel dengan panel 

surya konvensiaonal. 
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1.5 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang, penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana 

meningkatkan daya listrik yang dihasilkan panel surya berbasis lensa  fresnel. 

Cara yang dilakukan yaitu dengan menambahkan peralatan berupa sensor cahaya 

pada bagian sel surya yang akan menyebabkan terjadinya pergerakan sel surya 

mengikuti intensitas cahaya yang optimal serta penambahan concentrating 

cahaya berupa lensa fresnel. 

 

1.6 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah  

Membahas tentang peningkatan outpput  daya PLTS menggunakan sensor LDR 

dan  lensa fresnel yang berbasis pada arduino uno.  

 

1.7 Hipotesis 

Pembuatan prototipe pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) solar tracker  yang 

dilengkapi dengan lensa fresnel yang dapat meningkatan output daya listrik 

PLTS. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian  ini terdiri dari beberapa bagian yaitu; 

BAB I PENDAHULUAN  
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Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan , manfaat penelitian, rumusan 

masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan beberapa pembahasan  karya tulis dan literatur yang 

membahas tentang pengoptimalan daya listrik yang dihasilkan Sel surya.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang hal-hal yang dilakukan dalam penelitian, seperti; 

Perancangan alat, pengambilan data, dan perbandingan. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan hasil penelitian, pembahasan, dan perhitungan kinerja metode yang 

diusulkan. 

 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Memuat simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, dan saran – saran untuk 

pengembangan lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau pembangkit sel surya (PV) 

merupakan suatu sistem yang dapat mengkonversi energi foton yang terkandung 

dalam cahaya matahari menjadi energi listrik. Besaran daya yang diubah oleh sel 

surya sangat bergantung pada intensitas radiasi yang ada dan suhu sekitar yang 

mempengaruhi kerja sel surya itu sendiri. Berdasar  kondisi standar, energi yang 

terkandung dalam cahaya matahari adalah sebesar 1000W/m2 pada suhu 25C. 

Oleh karena itu, besar radiasi yang ada serta suhu sekitar menjadi faktor penentu 

besar kecilnya daya yang dihasilkan oleh sel surya [2].  

 

Tingkat energi cahaya yang sampai ke permukaan bumi di lambangkan dengan 

I(W/m2). Jika I merupakan intensitas radiasi yang sampai kepermukaan tanah dari 

arah tertentu, maka jumlah persatuan luas sepanjang arah zenith nya dapat di 

hitung menggunakan persamaan 2.1 [3].  

𝐼𝑧 = 𝐼 cos 𝜃 𝑧 2.1 
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Dimana  𝜃z 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 2.1 [3].  

 Q (R)  =
𝐼𝑇

4𝜋𝑅²
 2.2 

IT  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 4𝜋𝑅² menghasilkan radiasi di bumi sejumlah  340 W/m2 [3]. 

 

2.2 Sel Surya 

Sel surya merupakan suatu peralatan yang dapat digunakan untuk mengkonversi 

energi cahaya menjadi energi listrik. Sumber cahaya yang digunakan adalah sinar 

matahari. Sel surya sering disebut sel photoVoltaic yang dapat diartikan sebagai 

“cahaya-listrik”. Sel surya atau sel PhotoVoltaic (PV) bergantung pada efek 

photoVoltaic untuk menyerap energi matahari dan menyebabkan arus mengalir 

antara dua lapisan bermuatan yang berlawanan [4]. 
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Energi cahaya matahari adalah salah satu sumber energi yang tersedia bebas  di 

alam. Ketersediaan energi ini dia alam jumlahnya sangat besar dan melimpah. 

Karena sifatnya yang bebas dan melimpah jenis sumber energi ini sangat cocok 

untuk menanggulangi ketersedian energi dimasa mendatang. Matahari 

merupakan sumber energi yang diharapakan dapat mengatasi atau memecahkan  

permasalahan kebutuhuan energi masa depan setelah berbagai sumber energi  

konvensional berkurang jumlahnya serta tidak ramah terhadap lingkungan. Sel 

surya juga memiliki kelebihan menjadi sumber energi yang praktis dan 

ramahlingkungan mengingat tidak membutuhkan transmisi seperti jaringan listrik 

konvensional, karena dapat dipasang secara modular di setiap lokasi yang 

membutuhkan. Posisi ideal Sel surya adalah menghadap langsung ke sinar 

matahari. Sel surya memiliki perlindungan overheating yang baik dalam bentuk 

semen konduktif termal. Perlindungan overheating penting dikarenakan Sel surya 

mengkonversi kurang dari 20% dari energi surya yang ada menjadi listrik, 

sementara sisanya akan terbuang sebagai panas, dan tanpa perlindungan yang 

memadai kejadian overheating dapat  menurunkan efisiensi Sel surya secara 

signifikan. 

Sel surya sangat mudah dalam hal pemeliharaan karena tidak ada bagian yang 

bergerak. Satu-satunya hal yang harus dikhawatirkan adalah memastikan untuk 

menyingkirkan segala hal yang dapat menghalangi sinar matahari ke Sel surya 

tersebut. 
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Gambar 2.1 Sel surya. 

 

2.2.1  Pinsip Kerja Sel surya 

Solar cell merupakan suatu perangkat semikonduktor yang dapat menghasilkan 

listrik jika diberikan sejumlah energi cahaya. Proses penghasilan energi listrik 

terjadi jika pemutusan ikatan elektron pada atom-atom yang tersusun dalam 

Kristal semikonduktor ketika diberikan sejumlah energi. Salah satu bahan 

semikonduktor yang biasa digunakan sebagai sel surya adalah Kristal silikon 

[12]. 

 

 

Gambar 2.2 Prinsip Kerja Solar Sel 

Sel surya merupakan lapisan semikonduktor yang memiliki permukaan yang luas 

dan terdiri darinrangkaian dioda tipa p dan n, cahaya yang datang akan diubah 



10 
 

menjadi energil istrik. Cara kerja sel surya adalah dengan memanfaatkan teori 

partikel. Sebagaimana diketahui bahwa cahaya baik yang tampak maupun yang 

tidak tampak memiliki dua buah sifat yaitu dapat sebagai gelombang dan 

partikel, yang disebut dengan foton. Penemuan ini pertama kali diungkapkan 

oleh Einstein padatahun 1905. Energi yang dipancarkanoleh sebuah cahaya 

dengan panjanggelombang λ dan frekuensi foton   (υ), dirumuskan dengan 

persamaan. 

 

2.2.2 Rangkaian Ekivalen Sel Surya 

Sel Surya dapat digambarkan sesuai gambar 2.4, Sel surya terdiri beberapa 

komponen seperti diode , dan resistansi. 

 

 
Gambar 2.3 Rangkaian ekivalen pv [6]. 

  

Pada gambar 2.4 diketahui rangkaian ekivalen dari solar, I merupakan arus 

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

cahaya, ID merupakan arus pada diode, ISH merupakan arus yang terbuang dari 

proses pada konduktor, RS merupakan permisalahan tahanan semikonduktor pn, 

dan RSH adalah tahanan dari konduktor. Secara ideal nilai RS adalah 0 dan nilai 
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RSH adalah ∞, namun pada sel silicon 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 output 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 [6]. 

𝑉𝑜𝑐 = 𝑉 + 𝐼 𝑅𝑠ℎ 2.3  

Oleh karena itu untuk menghitung nilai arus beban dapat menggunakan 

persamaan 2.4 [8]. 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 [
𝑄 𝑉𝑜𝑐

𝑒𝐴𝑘𝑇 − 1] −  
𝑉𝑜𝑐

𝑅𝑠ℎ
   2.4 

Dimana nilai  

ID = 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 

Voc dan Isc. Dimana   Voc adalah tegangan yang diiukur pada kondisi tanpa 

beban dan Isc merupakan nilai arus pada keluaran terminal yang diperoleh 

dengan cara  menghubung singkat terminal keluaran sel surya.  
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Tegangan maksimum sel surya pada kondisi tanpa beban dengan mengabaikan 

arus bocor pada rangkaian konversi energi sel surya. Tegangan tersebut dapat 

dihitung menggunakan persamaan 2.5 [6]. 

𝑉𝑜𝑐 =  
𝐴𝑘𝑇

𝑄
 𝐿𝑜𝑔𝑛( 

𝐼𝐿

 𝐼𝐷
+ 1) 2.5 

Contoh penggunaan istilah 
𝑘𝑇

𝑄
 seperti besarnya tegangan adalah 0,26 v pada suhu 

300oK. 

 

2.2.3 Kurva Karakteristik Sel Surya  

Pada Gambar 2.4 diketahui bahwa nilai irradiance berbanding lurus terhadap 

nilai arus yang dihasilkan sel surya. Hal ini dikarenakan besarnya energi yang 

dapat diserap oleh sel surya.  

 
Gambar 2.4 kurva karakteristik terhadap perubahan irradiance 
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Pada gambar 2.5 nilai suhu pada sel surya mempengaruhi arus yang 

dihasilkannya. Nilai arus akan berbanding terbalik terhadap suhunya, meskipun 

tidak terlalu signifikan tetapi dapat mengurangi daya keluaran sel surya.  

 
Gambar 2.5 Kurva Karakteristik terhadap perubahan suhu 

 

 

Daya maksimal yang dapat dihasilkan oleh sel surya dipengaruhi oleh beberapa 

hal diantaranaya adalah besarnya radiasi matahari di bumi dan juga kemampuan 

sel surya untuk mengkonversikan energi cahaya menjadi listrik. Sel surya 

memiliki range suhu untuk menghasilkan efektifitas kerja yang maksimal. Suhu 

yang optimal sesuai range kerja sel surya kan menghasilkan keluaran energi yang 

maksimal sedangkan jika tidak sesuai range suhu kerjanya akan menghasilkan 

energi yang tidak maksimal. Besarnya suhu ini dipengaruhi oleh banyaknya 

cahaya yang mengenai permukaan sel surya. Hal ini dipengaruhi oleh radiasi 

matahari yang dapat meningkatkan suhu permukaan sel surya. 
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Radiasi matahari memiliki  pengaruh terhadap keluaran sel surya, karna besarnya 

radiasi sampai ke bumi merupakan sumber energi yang dapat dikoversikan 

menjadi energi listrik. Cahaya matahari yang sampai di bumi dapat diestimasikan 

nilainya sesuai persamaan 2.2. Radiasi matahari yang sampai ke bumi disebut 

Irradiance. Irradiance merupakan sumber energi bagi Sel surya sehingga nilai 

keluaran Sel surya dipengaruhi oleh perubahan Irradiance pada satuan luas sel 

surya. Satuan energi Irradiance yang sampai ke Sel surya dalam satuan w/m2. 

Efisiensi dari modul sel surya dapat dihitung menggunakan persamaan 2.6 dan 

2.7 [14]. 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
 𝑥 100%  2.6 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑟 𝑥 𝐴
 𝑥 100%  2.7 

Dimana 

µ = Efisiensi sel surya (%) 

Pout = Daya  yang dihasilkan sel surya (Watt) 

Pin = Daya yang ditangkap sel surya (Watt) 

A = Luas area permukaan sel surya (m2) 

Ir  = Intensitas radiasi matahari (Watt/m2)  

 

2.2.4   Daya dan Energi sel surya  

Daya sel surya di dapatkan dari hasil kali antara arus beban (IL) yang mengalir 

dengan tegangan keluaran (Vout)  sel surya. Besar kecilnya daya keluaran sel 

surya di pengaruhi oleh arus dan tegangan keluaran sel surya. Energi sel surya 
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merupakan besarnya daya listrik setiap satuan waktu. Berikut ini persamaan daya 

dan energi sel surya. 

𝑊 = 𝑃 ∗ 𝑡        2.8 

𝑊 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝑡             2.9 

Dimana, 

W = energi ( Wh) 

I = Arus (mA) 

 t  = Waktu (JAM)   

P = Daya (Watt) 

 

2.2.5   Optimalisasi daya Sel surya  

Optimalisasi daya Sel surya artinya peningkatan energi yang di hasilkan sel 

surya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan intensitas cahaya 

yang akan di serap sel surya dengan membuat sistem tracker atau membuat  

conserator pada sel surya. Cara ini dapat meningkatkan nilai irradiance, 

tegangan, arus, daya, dan energi keluaran sel surya. Untuk menentukan 

persentase kenaikan keluran sel surya dapat menggunakan persamaan: 

 

a. Persentase kenaikan irradiance 

 

𝐼𝑟𝐴−𝐼𝑟𝐵

𝐼𝑅𝐵
 𝑥100%     2.10 
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Dimana, 

IrA = total irradiance sel surya di desain 

IrB = total irradiance sel surya pembanding 

 

b. Persentase kenaikan arus 

 

ItotalA−ItotalB

ItotalB
 𝑥 100%    2.11 

Dimana, 

ItotalA = Total arus keluaran sel surya di desain 

ItotalB =Total arus keluaran sel surya pembanding 

 

c. Persentase kenaikan nilai tegangan 

 

𝑉𝐴−𝑉𝐵

𝑉𝐵
𝑥 100%     2.12 

 

VA = Total tegangan keluaran sel surya di desain 

VB =Total tegangan keluaran sel surya pembanding 

 

d. Persentase kenaikan nilai Daya 

𝑃𝐴−𝑃𝐵

𝑃𝐵
𝑥 100%     2.13 
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PA = Total daya keluaran sel surya di desain 

PB =Total daya keluaran sel surya pembanding 

 

e. Persentase kenaikan nilai energi  

 

𝑊𝐴−𝑊𝐵

𝑊𝐵
𝑥 100%     2.14 

 

WA = Total energi keluaran sel surya di desain 

WB =Total energi keluaran sel surya pembanding 

 

2.3 Lensa Fresnel  

Lensa fresnel adalah sebuah lensa yang ditemukan oleh Agustin Fresnel. Lensa 

ini digunakan untuk meningkatkan intensitas cahaya. Pada  lensa  cembung  

cahaya  paraksial dibiaskan  menuju  ke  titik  fokus  nyata  di  depan  lensa,  

sehingga  lensa cembung  dikatakan bersifat konvergen. Jarak antara lensa 

dengan titik fokusnya dinamakan jarak fokus [13]. 

 

Gamar 2.6  Berkas cahaya pada lensa Fresnel 
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Penelitian tentang lensa fresnel sebagai pemfokus cahaya pada satu bidang sel 

surya dengan mengatur luas dari lensa fresnel dan luas penerima [8]. 

Perbandingan luas sel surya sebagai penerima cahaya lebih kecil dari lensa 

frensel sebagai pemfokus cahaya, rasio ini disebut Geometring Concentrating 

Ratio (CRg). Rasio CRg mempengaruhi nilai intensitas cahaya pada objek yang 

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

besar luasnya maka semakin kecil suhu pada objek tersebut. Perhitungan untuk 

mencari nilai CRg dapat menggunakan persamaan 2.9 [8].  

𝐶𝑅𝑔 =  
𝐴 𝑙𝑒𝑛𝑠𝑠

𝐴 𝑟𝑒𝑐
 2.15 

 

 
Gambar 2.7 Permukaan lensa fresnel 

 

 

Lensa fresnel memfokuskan cahaya pada satu titik sedangkan sel surya memiliki 

bidang yang luas. Penyesuaian jarak antara lensa fresnel dan sel surya diperlukan 

agar seluruh bidang sel surya mendapat sinar matahari .  Jarak optimal yang 

dapat dibutuhkan pada penerima dan lensa dapat dilihat pada gambar 2.7, 
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kemudian untuk mengetahui jarak optimalnya dapat menggunakan persamaan 

2.16 [13]. 

 

 
Gambar 2.8 Penentuan jarak maksimal lensa dan sel surya  

 

 

𝑇𝑎𝑛 𝛼 = 𝑇𝑎𝑛  2.16 
1

2⁄  𝑝 𝑙𝑒𝑛𝑠

𝑙
=

1
2⁄  𝑝 𝑠𝑒𝑙

𝑥
 2.17 

𝑦 = 𝑙 − 𝑥 2.18 

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 sensor LDR 

pada satu prototipe PLTS, sehingga menghasilkan fokus cahaya yang lebih 

banyak. Dalam hal ini sensor LDR akan mencari titik optimal cahaya matahari 
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dan mengarahkan sel surya tegak lurus dengan arah datangnya sinar  dan lensa 

fresnel akan memfokuskan cahaya sehingga cahaya terfokus hanya pada sel surya.  

 

2.4 Light Dependent Resistor (LDR) 

LDR (light Dependent Resistor) adalah salah satu jenis sensor yang terbuat dari 

komponen elektronika. Sensor LDR mempunyai kemampuan merubah resistansi 

sesuai dengan intensitas cahaya. Nilai reistansi pada LDR tergantung pada 

intensitas yang mengenainya. Nilai resistansi pada LDR akan menurun ketika 

intensitas cahaya yang mengenainya cukup besar dan sebaliknya nilai resistansi 

LDR akan menurun ketika intensitas cahayanya kecil. Berikut ini adalah gambar 

Sensor LDR . 

 

Gambar 2.9 Sensor LDR dan simbol  

 

2.4.1 Prinsip Kerja LDR 

Pada saat intensitas cahaya redup LDR yang bahanya terbuat dari cakram  

tersebut menghasilkan elektron bebas yang relatif kecil. Sehingga hanya ada 

sedikit elektron untuk mengangkut muatan elektrik. Artinya pada saat cahaya 

redup, LDR menjadi konduktor yang buruk atau bisa disebut juga LDR memiliki 



21 
 

resistansi yang besar pada saat gelap atau cahaya redup. Pada saat cahaya terang, 

ada lebih banyak elektron yang lepas dari atom bahan semikonduktor tersebut. 

Sehingga akan lebih banyak elektron untuk mengangkut muatan elektrik. Artinya 

pada saat cahaya terang, LDR menjadi konduktor yang baik atau bisa disebut 

juga LDR memiliki resistansi kecil pada saat cahaya terang. Misalnya untuk 

rangkaian sistem alarm cahaya (menggunakan LDR) yang aktif ketika terdapat 

cahaya. Ketika akan mengatur kepekaan LDR dalam suatu rangkaian maka perlu 

digunakan potensiometer. Atur letaknya agar ketika mendapat cahaya maka 

buzzer atau bell akan berbunyi dan ketika tidak mendapat cahaya maka buzzer 

atau bell tidak akan berbunyi.  

 

2.5 Motor Servo 

Motor servo merupakan salah satu mesin listrik yang banyak digunakan untuk 

penghasil gerakan pada sistem kontrol. Motor servo begerak berdasarkan umpan 

balik atau feedback berupa kecepatan dan posisi untuk setiap aksi pengontrolan. 

 

2.5.1 Prinsip kerja Motor Servo 

PMSM (Permanen Magnet Sinkronous Motor) merupakan salah satu jeni motor 

servo. Prinsip kerja motor ini adalah dengan memanfaatkan magnet permanen 

yang ada di rotor. Ketika stator di berikan arus AC maka stator akan 

menghasilkan medan putar diantara rotor dan stator. Interaksi antara medan 
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magnet rotor dan medan putara stator menimbulkan torsi yang membuat rotor 

motor servo berputar. 

 

Gambar 2.10 Konstruksi PMSM pada motor servo 

2.5.2 Kegunaan motor Servo pada peralatan otomatis 

Motor servo adalah jenis motor yang paling sering digunakan dalam peralatan 

otomatis karena motor servo adalah jenis motor yang paling mudah dikendalikan 

posisi dan kecepatanya. Pada perlatan otomatis motor servo digunakan sebagai 

otot penggerak. Pengendalian kecepatan dan posisi motor menggunakan 

mikrokontroller agar dapat berjalan secara otomatis. 

 

2.6 Arduino Uno  

Arduino adalah sebuah board mikrokontroller yang berbasis ATmega328.  

Arduino memiliki 14 pin input/output yang mana 6 pin dapat digunakan sebagai 

output  PWM, 6 analog input, crystal osilator 16 MHz, koneksi USB, jack power, 
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kepala ICSP,  dan tombol reset. Arduino mampu men-support mikrokontroller; 

dapat dikoneksikan dengan komputer menggunakan kabel USB.  

 

 

Gambar 2.11 Arduino uno 

 

Arduino memiliki kelebihan tersendiri disbanding board mikrokontroler yang 

lain selain bersifat open source, arduino juga mempunyai bahasa pemrogramanya  

sendiri yang berupa bahasa C. Selain itu dalam board arduino sendiri sudah 

terdapat  loader yang berupa USB sehingga memudahkan kita ketika kita 

memprogram  mikrokontroler didalam arduino. Sedangkan pada kebanyakan 

board mikrokontroler  yang lain yang masih membutuhkan rangkaian loader 

terpisah untuk memasukkan  program ketika kita memprogram mikrokontroler. 

Port USB tersebut selain untuk  loader ketika memprogram, bisa juga 

difungsikan sebagai port komunikasi serial.  Arduino menyediakan 20 pin I/O, 

yang terdiri dari 6 pin input analog dan 14 pin digital input/output. Untuk 6 pin 

analog sendiri bisa juga difungsikan sebagai output  digital jika diperlukan output 
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digital tambahan selain 14 pin yang sudah tersedia. Untuk mengubah pin analog 

menjadi digital cukup mengubah konfigurasi pin pada program [12]. 

 

2.6.1 Kegunaan Arduino pada sistem kontrol 

Arduino mempunyai banyak sekali kegunaan dalam sistem kontrol misalnya 

dapat mengendalikan robot, baik robot mainan maupun industri. Karena  

komponen utama arduino adalah mikrokontroler, maka arduino dapat diprogram  

menggunakan komputer sesuai kebutuhan. Arduino dikembangkan oleh sebuah 

tim yang beranggotakan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Anggota inti 

dari tim ini adalah Massimo Banzi Milano, Italia, David Cuartielles Malmoe, 

Swedia, Tom Igoe, USA, Gianluca Martino Torino, Italia dan David A. Mellis, 

USA. Kelebihan Arduino, antara lain:  

 Tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah ada  

bootloadder yang akan menangani upload program dari komputer.  

 Sudah memiliki sarana komunikasi USB, sehingga pengguna laptop yang 

tidak memiliki port serial/RS323 bisa menggunakannya.  

 Memiliki modul siap pakai (shield) yang bisa ditancapkan pada board  

arduino. Contohnya shield GPS, Ethernet, dan lain-lain.    
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1    Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian dan pembuatan tugas akhir dilaksanakan selama 9  bulan mulai 

Februari 2019 sampai oktober 2019, bertempat di Laboratorium Teknik 

Pengukuran Besaran  Elektrik, Laboratorium Terpadu Teknik Elektro, Jurusan 

Teknik Elektro Universitas Lampung. 

 

3.2    Alat dan Bahan 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 3.1 berikut ini 

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.  Lensa fresnel Pemfokus cahaya 
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Tabel 3.1 Lanjutan 

7 Sel surya Peubah cahaya matahari ke energi listrik 

8 Resistor Beban solar panel 

9 LED Beban dan lampu indikator  

10 Software SketchUp Desain model solar panel 

11 Grinda Pemotong akrilik 

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 

17 Sd Card Penyimpan data  

18 Servo Mg995 Pengatur gerak  

19 Aki Power supply 

 

3.3  Diagram Alir Perancangan Sistem 

 

Diagram alir perancangan sistem ditunjukkan seperti Gambar 3.1. Diagram alir 

dimulai dengan pencarian konsep atau ide perancangan sistem. Kemudian 

dilanjutkan dengan mencari literatur, mencari penelitian terdahulu dan  

memahaminya guna menentukan spesifikasi sistem yang akan dibuat. 

Selanjutnya adalah melkukan perancangan alat  dan pembuatan program untuk 

sistem kontrolnya.  

 Langkah selanjutnya adalah pengkalibrasian alat, apabila alat dapat bekerja 

dengan baik maka dilakukan pengambilan data kemudian pengujian sistem. 

Apabila pengujian sistem tidak berhasil maka evaluasi kembali perancangan 
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sistem. Namun, apabila pengujiannya berhasil maka analisa sistem dan 

memberikan kesimpulan dari sistem yang berhasil dibuat. 

 

Mulai

Rumusan Masalah

  Light Deppendent Resistor (LDR) dan Lensa Fresnel untuk meningkatkan output daya 

PLTS berbasis Arduino Uno 

Perancangan Alat 

Proses pengujian dan Kalibrasi Alat

Pengambilan data 

Data Sesuai?

Kesimpulam

Selesai

Pemrograman Sistem

TIDAK

YA

Analisa dan Pembahasan

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.4 Diagram Alir pembuatan Prototype 

Sistem pembuatan alat memiiki beberapa tahapan agar keluaran yang dihasilkan 

sel surya menjadi maksimal.  Tahapan – tahapan yang dilakukan adalah 

merencanakan desain sistem sel surya sesuai dengan arah pergerakan 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. Sistem sel surya yang telah 

dirakit sesuai desain akan diuji karakteristiknya terlebih dahulu. Hal ini 

dilakukan agar mengetahui hasil uji paramater yang akan diukur untuk 

pengambilan data. Tahapan pembuatan sistem dapat dilihat pada gambar 3.4.  
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Mulai

Perencanaan Desain Prototype

Pemilihan komponen

Pengujan Prototype

Selesai

Pembuatan Prototype

Hasil Sesuai 
Tujuan  

Tidak

Ya

 
Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Prototype 

 

3.5 Perancangan sistem LDR 

Pembacaan hambatan sensor LDR dilakukan melalui proses ADC pada 

mikrokontroller.  Resolusi ADC pada Arduino adalah 10 bit yang berarti dapat 

menghasilkan maksimal 1024 data dengan rentang nilai 0-1023. Besarnya nilai 

ADC dapat di hitung dengan menggunakan Persamaan(3.1) [11].  

𝐷𝑎𝑡𝑎 𝐴𝐷𝐶 = 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑡𝑎 ×𝑉𝑖𝑛 ÷𝑉𝑟𝑒𝑓    (3.1)  
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Keterangan : 

Maksimal Data  = 1023, karena dimulai dari 0 

Vin    = Tegangan keluaran LDR (Volt) 

Vref   = Tegangan referensi ADC (Volt)  

Selanjutnya mikrokontroller akan membandingkan nilai masing-masing LDR 

dengan menghitung rata-rata nilai ADC dari setiap sisi solar panel (atas, bawah 

dan kanan, kiri). Konfigurasi perbandingan ADC sensor LDR setiap sisi dapat 

dilihat pada gambar Gambar 3.3 dibawah ini. 

 

Gambar 3.3 Konfigurasi sensor LDR 

Keterangan : 

1. RTI   : Rata-rata ADC sensor LDR bagian kiri (LDR 1 dan 2). 

2. RTN  : Rata-rata ADC sensor LDR bagian kanan (LDR 3 dan 4) 

3. RTA  : Rata-rata ADC sensor LDR bagian atas (LDR 1 dan 3) 

4. RTB  : Rata-rata ADC sensor LDR bagian bawah (LDR 2 dan 4)  

Pembandingan rata-rata tersebut bertujuan sebagai pengatur arah gerak motor 

servo. Untuk gerak secara horizontal yang dibandingkan adalah  RTI dan RTN. 

Sedangkan untuk arah gerakvertikal yang di bandingkan adalah RTA dan RTB. 
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Response motor servo terhadap perbandingan rata-rata ADC setiap sisi tersebut 

tergantung terhadap algoritma kendali yang diterapkan, algoritma kendali dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini 

Tabel 3.2 Algoritma kendali 

Kondisi  Servo Vertikal 
Servo  

Horizontal 
keterangan  

Awal (Start) 60⁰  180⁰ 
Posisi awal menghadap kearah 

matahari terbit  

RTA > RTB  sudut akhir+1   Putar keatas 

RTA < RTB     sudut akhir-1   Putar kebawah 

RTA = RTB     Mempertahankan posisi 

RTI > RTN   sudut akhir-1 Putar kiri 

RTI < RTN    sudut akhir+1  Putar Kanan 

RTI = RTN      Mempertahankan posisi 

Semua nilai 

ADC sensor ≤ 

50 (gelap 

malam) 

60⁰ 180⁰ 
Kondisi standby menghadap 

matahari terbit 

Nilai sudut 

servo > 

servoLimitHig

h  

servoLimitHig

h 

servoLimitHig

h 
Batas Besar Sudut Maksimal 

Nilai sudut 

servo > 

servoLimitLow 

servoLimitLow servoLimitLow Batas Besar Sudut Minimal 
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BAB V 

KESIMPULAN  DAN SARAN      

 

 

5.1 KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan  pada penelitian  ini adalah sebagai berikut : 

1. Dibangunya prototipe baru berupa PLTS dengan sistem tracker yang 

dilengkapi lensa fresnel yang dapat meningkatkan output daya dan energi 

44,32% lebih besar dari prototipe PLTS yang tidak menggunakan sistem 

tracker dan lensa fresnel. 

2. Prototype PLTS menggunakan tracker dan  lensa fresnel  dapat 

meningkatkan arus 18,9%, tegangan 11,5%, dan irradiance 29,6%  jika 

dibandingkan  dengan Prototype PLTS tanpa tracker  dan lensa fresnel.  

3. Prototype PLTS menggunakan tracker dan lensa fresnel menghasilkan 

efisiensi rata rata 4,13% yang lebih baik jika dibandingkan dengan Prototype 

PLTS tanpa menggunakan tracker dan lensa fresnel sebesar 2,58%. 
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5.2 SARAN 

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Menyempurnakan rancangan sistem tracker menggunakan timing 

berdasarkan  data sun position  dan penggerak menggunakan motor DC 3 

axis sehingga pergerakan sel surya tidak kasar dengan sudut yang lebih 

akurat.  

2. Memperbesar kapasitas sel surya dan menggunakan sistem gearbox dan 

bearing untuk meminimalkan massa pada tracker, sehingga dapat 

menggunakan motor DC dengan penggunaan energi yang lebih rendah. 
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