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ABSTRAK 

UNJUK KERJA KOLEKTOR HYBRID PV/T-TEC BERDASARKAN 

PENEMPATAN POSISI TEC DAN LAJU ALIRAN MASSA UDARA 

 

Oleh abstrak 

 

AGUNG NUGROHO 

 

 

Potensi energi matahari sebagai sumber energi alternatif baik sebagai penghasil 

listrik melalui panel surya, maupun penghasil panas melalui kolektor surya terus 

dikembangkan. Bebagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari panel 

surya, salah satunya adalah perpaduan panel surya dengan Thermoelectric cooler 

(TEC). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unjuk kerja kolektor hybrid PV/T – TEC 

baik unjuk kerja termal, maupun unjuk kerja elektrik berdasarkan variasi radiasi, 

penempatan posisi TEC dan laju aliran massa udara. Variasi radiasi yang digunakan 

pada solar simulator sebesar 815 W/m2, 1080 W/m2, dan 1150 W/m2. Terdapat 3 

(tiga) penempatan posisi TEC pada panel surya, yaitu inline, staggered dan full 

covered. Laju aliran massa udara divariasi sebesar 0,6 gr/s, 0,77 gr/s, 1,03 gr/s dan 

3,1 gr/s.   

 

Hasil penelitian menunjukkan semakin besar laju aliran massa yang melewati back 

side PV, maka efisiensi elektrik PV/T-TEC akan semakin meningkat. Efisiensi 

elektrik PV/T-TEC terbesar yaitu 5,696 % pada laju aliran massa 3,1 gr/s dan 

radiasi 1150 W/m2 dengan posisi TEC full-covered. Daya maksimal yang 

dihasilkan sebesar 5,38 W, pada radiasi 1150 W/m2 dengan laju aliran massa 3,1 

gr/s dan variasi posisi TEC full-covered. 

 

 

Kata kunci : Energi matahari, hybrid PV/T-TEC, unjuk kerja hybrid PV/T-TEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

ABSTRACT 

 

PERFORMANCE OF THE HYBRID PV/T-TEC COLLECTOR BASED ON 

TEC POSITION AND MASS AIR FLOW RATE 

 

By 

 

AGUNG NUGROHO 

 

 

Solar radiation as an alternative energy source is potential to produce both 

electricity and thermal energy by using PV/T solar collector. Various efforts have 

been made to improve the performance of the collector, one of them is the 

combination of PV/T collector with Thermoelectric Cooler (TEC). 

 

The aim of this study is to determine the performance of the PV/T – TEC hybrid 

collector in term of thermal performance and electrical performance based on 

radiation variations, TEC position placement and mass air flow rate. The radiation 

variations used in the present study are 815 W/m2, 1080 W/m2, and 1150 W/m2 

respectively. There are 3 (three) TEC position implemented underneath the PV/T 

surface, namely inline, staggered and full covered. The air mass flow rate was 

varied by 0.6 gr/s, 0.77 gr/s, 1.03 gr/s and 3.1 gr/s. 

 

The results show that the higher the air mass flow rate that passes through the back 

side of the PV/T-TEC, the electrical efficiency will increase. The better electrical 

efficiency of PV/T-TEC is found to be 5,696% at air mass flow rate of 3.1 gr/s and 

radiation of 1150 W/m2 with a full-covered TEC position. The maximum power 

generated is 5.38 W, at 1150 W/m2 radiation with a mass flow rate of 3.1 gr/s and 

a full-covered TEC position variation. 

 

 

Keywords: Solar energy, hybrid PV/T-TEC, thermal and electrical 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Seiring dengan perkembangan teknologi dan bertambahnya populasi 

penduduk dunia, kebutuhan akan energi sebagai penunjang aktivitas manusia 

dalam kehidupan semakin meningkat, demikian juga dengan kebutuhan energi 

di Indonesia. Berdasarkan data  Dewan Energi Nasional, total konsumsi energi 

final (tanpa biomasa tradisional) tahun 2018 sekitar 114 MTOE, dimana 91 % 

energi masih berasal dari energi fosil dan 9 % berasal dari energi baru 

terbarukan (DEN Outlook Energi Indonesia, 2019).  

Komitmen seluruh negara untuk mengurangi tingkat pencemaran 

lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan energi yang berasal dari fosil 

serta semakin berkurangnya pasokan energi fosil, membuat Pemerintah 

melakukan terobosan untuk meningkatkan peran energi baru dan terbarukan 

sebagai salah satu bagian dari pemasok energi dalam negeri secara 

berkesinambungan. Energi baru dan terbarukan kedepannya tentu akan 

menjadi bagian dari ketahanan dan kemandirian energi bagi Indonesia.  

Kebijakan Energi Nasional yang berlandaskan pada PP No. 79 Tahun 2014, 

menargetkan peran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 

23% dan 31% di tahun 2050 (DEN Outlook Energi Indonesia, 2019). Indonesia 

mempunyai potensi energi baru terbarukan yang cukup besar untuk mencapai 

target bauran energi primer tersebut, seperti terlihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.1 Potensi Energi Baru dan Terbarukan Indonesia (DEN, 2019) 

Jenis Energi Potensi 

Tenaga air 94,3 GW 

Panas Bumi 28,5 GW 

Bioenergi PLT Bio : 32,6 GW dan 

 BBN : 200 Ribu Bph 

Surya 207,8 GWp 

Angin 60,6 GW 

Energi Laut 17,9 GW 

 

Berdasarkan tabel potensi energi baru terbarukan di Indonesia, Energi Surya 

memilki potensi yang paling tinggi bila dibandingkan dengan jenis energi 

terbarukan yang lain. Hal ini tentunya memberikan peluang yang besar untuk 

dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai sumber 

energi alternatif selain energi yang berasal dari fosil.  

Pemanfaatan energi surya/matahari sebenarnya sudah banyak dilakukan, 

baik berupa pemanfaatan radiasi cahaya menggunakan panel surrya 

(photovoltaic/PV), pemanfaatan panas dengan menggunakan collector 

thermal, maupun hybrid/ gabungan antara photovoltaic dengan collector 

thermal yang disebut dengan Photovoltaic-Thermal/ PVT. PV sendiri memiliki 

beberapa kelemahan, antara lain : rendahnya energi matahari yang dikonversi 

menjadi energi listrik yaitu sebesar 15 – 20 %, serta menurunnya efisiensi 

elektrikal sebesar 0,4 – 0,65 % setiap pertambahan derajat (oC) suhunya, ketika 

suhu PV sudah berada di atas 40oC (R. Stropnik, 2016). Berbagai upaya 

dilakukan untuk meningkatkan efisiensi elektrikal PV, diantaranya dengan 

mendinginkan PV menggunakan fluida, kemudian dengan memanfaatkan 

panas yang dihasilkan oleh PV untuk ditangkap oleh collector thermal dan 

dirubah oleh modul Thermo Electric menjadi listrik (Annisa, 2012). 
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Penelitian mengenai Hibrid PV dan TE telah banyak dilakukan, diantaranya 

penelitian yang dilakukan oleh S Shittu, et al (2019). Pada penelitiannya 

S.Shittu menggabungkan PV dengan Micro Channel Heat Pipe (MHCP) untuk 

menyerap panas yang dihasilkan oleh PV, kemudian panas pada MHCP 

dimanfaatkan untuk memanaskan air pada water tank dan listrik pada 

rangkaian modul termoelektrik. Pada penelitiannya ini S.Shittu menyimpulkan 

bahwa suhu photovoltaik dengan hibrid PV-MHCP-TE lebih rendah hingga 

6oC bila dibandingkan dengan photovoltaik tanpa sistem hibrid.  

Penelitian mengenai hibrid PV/T dan TEC (Thermoelectric Cooler) 

dilakukan oleh Dimri et al (2017). Pada penelitiannya ini, Dimri (2017) 

membandingkan efisiensi elektrik pada PV/T – TEC dengan PV/T (kasus 1) 

dan dibandingkan juga dengan PV-TEC (kasus 2). Dari perbandingan tersebut, 

didapati efisiensi elektrik pada PV/T-TEC berturut-turut adalah 7,266 % dan 

4,723%. 

Berikutnya Dimri et al (2018) meneliti mengenai hibrid PV-TEC (tanpa 

menggunakan thermal collector). Dalam penelitiannya ini, Dimri (2018) 

membandingkan efisiensi elektrik pada hibrid PV-TEC di alam terbuka dengan 

memposisikan TEC menggunakan variasi full covered/ tertutup sepenuhnya 

(kasus a) dan partial covered/tertutup sebagian (kasus b). TEC yang digunakan 

dalam penelitian ini sejumlah 36 buah pada model partial covered. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah efisiensi elektrik PV-TEC dengan variasi 

full covered lebih besar dari PV-TEC dengan partial covered, yaitu sebesar 

4,46 – 6,23 %. 
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Upaya meningkatkan kinerja hibrid PVT/TEC juga dilakukan oleh N.S. 

Nazri, et al (2019), dengan mengkombinasikan PV yang pada bagian 

belakangnya (back panel) di letakkan TEC sebanyak 127 buah, kemudian 

dilakukan pendinginan menggunakan air collector yang berupa udara dengan 

beberapa variasi laju aliran massa. Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh 

efisiensi exergy optimum sebesar 0,38 dengan laju aliran massa sebesar 0,02 

dan 0,04 kg/s. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, didapati bahwa upaya untuk 

menggabungkan antara Photovoltaik (PV) dan modul thermoelektrik cooler 

(TEC) menjadi sebuah hibrid PV-TEC terus dilakukan untuk dapat 

meningkatkan efisiensi dari hibrid PVT-TEC, baik dengan memaksimalkan 

jumlah TEC pada back side panel surya, maupun dengan memvariasikan media 

thermal collector. Dalam penelitian ini, laju aliran massa udara digunakan 

sebagai media penyerap panas, jumlah TEC akan dimaksimalkan, selain itu 

penempatan TEC  juga akan divariasikan untuk mendapat efek penyerapan 

panas melalui laju aliran udara pada hibrid PVT-TEC. 

 

1.2 Tujuan 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unjuk kerja hibrid PVT-TEC dengan 

menggunakan beberapa variasi peletakan TEC pada panel surya (PV). 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diberikan agar penelitian dan pembahasan lebih  fokus 

dan terarah adalah : 
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1. Panel surya yang digunakan adalah photovoltaic polycrystalline dengan 

spesifikasi 10 Wp (235 x 350 x 17 mm),  dan thermoelectric cooler (TEC) 

tipe TEC-12706 

2. Pengujian dengan kondisi kesetimbangan dan tidak berubah seiring waktu 

atau kondisi steady state tanpa dan dengan adanya laju aliran massa udara. 

3. Pengujian dilakukan dengan menggunakan solar simulator di laboratorium 

Teknik Mesin Universitas Lampung 

 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, kemudian terdapat 

tujuan serta batasan masalah dan sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai teori yang berhubungan dan mendukung masalah 

yang diambil 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang parameter uji, tempat dan waktu penelitian, alat 

dan bahan, prosedur pengujian dan diagram alir penelitian. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang data pengamatan hasil uji dari eksperimen dan 

melakukan analisa hasil pengamatan. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

dan saran yang diberikan untuk penelitian yang akan datang. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi rujukan atau referensi untuk menyokong dan mendukung 

penelitian yang dilakukan. 

 

LAMPIRAN 

Berisikan tentang data data tambahan yang mendukung penelitian. 

 



  

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Energi Matahari 

Matahari merupakan pusat dari tata surya, juga merupakan salah satu 

sumber kehidupan bagi bumi. Matahari tentunya menyimpan energi yang 

berjumlah sangat besar serta bekesinambungan, pancaran sinar matahari 

sendiri memiliki energi elektro magnetik yang bisa dimanfaat keberadaannya 

oleh umat manusia. Penggunaan energi matahari tentunya akan sangat ramah 

terhadap lingkungan, karena tidak membutuhkan proses pembakaran 

sebelumnya, seperti pada pemanfaat energi yang berasal dari fosil, sehingga 

tidak menghasilkan gas buang yang dapat mencemati lingkungan. Energi 

matahari kerap dimanfaatkan dengan mengkonversi sinar matahari menjadi 

energi panas (thermal) atau listrik (elektrik) yang kemudian digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan energi umat manusia. 

Pemanfaatan energi matahari, baik sebagai sumber listrik melalui 

photovoltaic maupun sumber panas melalui thermal collector di Indonesia 

semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh semakin miningkatnya kebutuhan 

akan energi baik di bidang industri maupun rumah tangga. Energi matahari 

sendiri merupakan salah satu jenis dari energi baru terbarukan yang dapat 

dengan mudah diperoleh serta dimanfaatkan oleh manusia.  
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Indonesia sebagai negara yang terbentang di sepanjang garis khatulistiwa, 

menjadikan Indonesia sebuah negara dengan iklim tropis yang sepanjang tahun 

mendapatkan penyinaran matahari dengan durasi penyinaran 10 – 12 jam setiap 

harinya. Potensi ini tentunya menjadi peluang yang baik bagi Indonesia untuk 

terus mengembangkan energi matahari menjadi salah satu pemasok utama 

kebutuhan energi listrik. Indonesia sendiri tercatat memiliki potensi energi 

matahari sebesar 207.898 MW (4,80 kWh/m2/hari). (DEN, 2019) 

Pemanfaatan energi matahari di Indonesia saat ini tercatat baru mencapai 

0,05% dari potensi energi matahari yang dimiliki, hal ini dapat diketahui dari 

kapasitas Pembangkit Tenaga Surya yang baru mencapai 100 MW. 

Kedepannya Pemerintah menargetkan membangun PLTS sebesar 6,5 GW pada 

2025. PLTS merupakan bagian dari solusi energi alternatif yang paling 

potensial untuk dikembangkan di Indonesia, selain itu juga keberadaan PLTS 

akan berangsur mengurangi peran dari PLTD maupun PLTU, hal ini tentunya 

akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengurangi pencemaran udara 

dan menciptakan kualitas udara yang lebih baik (DEN, 2019). 

 

2.2 Panel Surya  

Panel surya atau solar panel merupakan gabungan dari beberapa sel surya/ 

solar cell yang dirangkai secara seri, parallel maupun gabungan seri parallel 

untuk mendapatkan output daya dan tegangan sesuai dengan kualifikasi 

produsen panel surya tersebut. 

Solar Cell atau Photovoltaic (PV) mulai diteliti pada tahun 1839 oleh 

Antoine-César Becquerel seorang fisikawan yang berasal dari Perancis. Pada 
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penelitiannya, Becquerel menemukan bahwa tegangan listrik dapat 

ditimbulkan ketika cahaya mengenai elektroda pada penelitian tersebut. Photo 

atau foto merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “phos” yang 

berarti cahaya, sedangkan “voltaic” merupakan pengembangan dari istilah Volt 

yang diambil dari nama Alessandro Volta yang merupakan seorang pelopor 

dalam pengembangan energi listrik. Photovoltaic secara harfiah diartikan 

sebagai cahaya listrik.  

Solar cell atau sel surya merupakan perangkat dengan dua buah terminal 

atau kutup, dimana ketika berada pada kondisi kurang cahaya/ gelap, maka 

perangkat tersebut akan berfungsi selayaknya diode (penyearah arus), disisi 

lain ketika perangkat tersebut diberikan pencahayaan, maka perangkat tersebut 

dapat menghasilkan beda potensial (tegangan). Ketika diberi cahaya, biasanya 

satu sel surya dapat menghasilkan tegangan searah (DC) sebesar 0,5 - 1 volt, 

serta arus dalam skala  milliampere per cm2. Tegangan dan arus yang 

dihasilkan oleh sebuah sel surya ini tidak cukup untuk di aplikasikan dalam 

perangkat kelistrikan, dengan demikian untuk dapat memanfaatkan sel surya 

pada perangkat kelistrikan, dibutuhkan sejumlah sel surya yang disusun secara 

seri dan membentuk panel surya. Satu modul surya biasanya terdiri dari 28-36 

sel surya, dan total menghasilkan tegangan dc sebesar 12 V.  

Modul surya tersebut bisa digabungkan secara paralel atau seri untuk 

memperbesar total tegangan dan arus outputnya sesuai dengan daya yang 

dibutuhkan untuk aplikasi tertentu. Gambar 2.1 berikut ini menunjukan 

ilustrasi dari modul surya. 
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Gambar 2.1. Modul surya terdiri dari 28-36 sel surya (Nelson, 2003 ) 

 

Sel surya berbahan dasar pasir yang kemudian diubah menjadi kristal silicon 

yang di dalamnya mengandung atom silicon, untuk kemudian disebut sebagai 

bahan semikonduktor. Ketika dua buah bahan semikonduktor diberi atom 

fosfor pada semikonduktor tipe n dan  atom boron pada semikonduktor tipe p, 

kemudian keduanya disatukan, maka akan terbentuk p-n junction. Dengan 

adanya p-n junction, maka memungkinkan electron pada semikonduktor tipe n 

untuk mengalir menuju hole (lubang) yang terdapat pada semikonduktor tipe 

p. 

Electron pada semikonduktor tipe n mengalir karena mendapatkan energi 

foton yang berasal dari cahaya (matahari), dengan mengalirnya eletron menuju 

hole yang terdapat pada semikonduktor, maka akan timbul muatan listrik yang 

menyebabkan adanya beda potensial antara semikonduktor n dan 

semikonduktor p. Gambar 2.2 berikut mengilustrasikan junction 

semikonduktor tipe-p dan tipe-n, sedangkan gambar 2.3 mengilustrasikan 

aliran listrik pada sel surya. 



11 

 

 
 

Gambar 2.2. Junction antara semikonduktor tipe-p (eere.energy.gov)  

 

 

Gambar 2.3. Ilustrasi cara kerja sel surya dengan prinsip p-n junction  

(sun-nrg.org) 

 

Berdasarkan teknologi pembuatannya, sel surya dibagi manjadi dua bagian 

besar, yaitu kristal silicon dan thin film solar cell (sel surya dengan 

lapisan/lembaran yang tipis).  

2.2.1 Kristal Silikon 

Sel surya berbahan kristal silicon dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 

1) Mono-Crystalline  

Permukaan 

Permukaan 
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Sel surya tipe ini terbuat dari batangan kristal silikon murni yang 

dipotong dengan tipis. Dengan teknologi seperti ini, akan dihasilkan 

kepingan sel surya yang identik satu sama lain dan berkinerja tinggi. 

Efisiensi sel surya tipe ini berkisar 12,5  - 15 %, yang merupakan sel 

surya dengan efisiensi tertinggi, bila dibandingkan dengan sel surya 

tipe lain. Mahalnya harga kristal silikon murni dan teknologi yang 

digunakan, menyebabkan mahalnya harga jenis sel surya ini 

dibandingkan jenis sel surya yang lain di pasaran. Gambar 2.4 

merupakan gambaran dari sel surya tipe Mono-Crystalline. 

 
Gambar 2.4 Sel surya tipe Mono-Crystalline (Handbook for Solar  

PV System) 

 

2) Poly-Crystalline  

Sel surya tipe ini terbuat dari beberapa batang kristal silikon 

yang dilebur/ dicairkan kemudian dituangkan dalam cetakan yang 

berbentuk persegi. Kemurnian kristal silicon pada sel surya tipe ini 

tidak semurni pada sel surya monocrystalline, dengan demikian sel 

surya yang dihasilkan tidak identik satu sama lain dan efisiensinya 

juga lebih rendah, yaitu berkisar antara 11 – 14 %. Proses pembuatan 

sel surya tipe poly-crystalline lebih mudah bila di bandingkan 

dengan mono-crystalline, oleh sebab itu harganya cenderung lebih 

murah.  
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Gambar 2.5 di bawah ini merupakan gambaran dari sel surya 

tipe Poli-Crystalline 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Sel surya tipe Poli-Crystalline (Handbook for Solar  

PV System) 

 

2.2.2 Thin Film Solar Cell (TFSC) 

Sel surya tipe ini dibuat dengan menambahkan satu atau beberapa 

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

tipe ini sangat tipis karenanya sangat ringan dan fleksibel. Bila 

dibandingkan dengan sel surya berteknologi kristal silicon, TFSC 

menghabiskan biaya produksi yang lebih rendah. Gambar 2.6 berikut 

ini merupakan contoh dari sel surya tipe thin film 

 

Gambar 2.6. Sel surya tipe Thin Film Solar Cell  

(Handbook for Solar PV System) 

 

Berdasarkan materialnya, Thin Film Solar Cell dibagi menjadi : 

1) Amorphous Silicon (a-Si)  
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Sel surya berbahan Amorphous Silicon awalnya banyak diterapkan 

pada kalkulator serta jam tangan. Namun seiring dengan 

berkembangnya teknologi, penerapannya menjadi semakin meluas. 

Teknik produksi yang digunakan dalam membuat sel surya ini 

disebut sebagai stacking (susunan berlapis), dimana beberapa lapis 

Amorphous Silicon ditumpuk membentuk sel surya.        

2) Cadmium Telluride (CdTe)  

Sel surya ini mengandung bahan Cadmium Telluride yang memiliki 

efisiensi lebih tinggi dari sel surya Amorphous Silicon, berkisar 9 - 

12%. 

3) Copper Indium Gallium Selenide (CIGS) Solar Cells 

Bila dibandingkan dengan kedua jenis sel surya thin film 

sebelumnya, CIGS memiliki efisiensi paling tinggi yaitu berkisar 10 

– 13 %. Selain itu jenis ini tidak mengandung bahan berbahaya 

Cadmium seperti pada sel surya CdTe 

Berikut ini ditampilkan data efisiensi sel surya dengan beberapa bahan yang 

banyak digunakan di pasaran. 

Tabel 2.1. Efisiensi elektrik pada beberapa teknologi sel surya (Handbook for  

Solar PV System) 

Teknologi/ bahan Efisiensi 

Mono-crystalline Silicon 12.5-15% 

Poly-crystalline Silicon  11-14% 

Copper Indium Gallium Selenide 

(CIGS)  

10-13% 

Cadmium Telluride (CdTe)  9-12% 

Amorphous Silicon (a-Si)  5-7% 
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2.3 Thermo Electric Cooler 

Thermoelektrik merupakan perangkat yang dapat mengkonversi energi 

kalor menjadi energi listrik, dengan mengacu pada perbedaan temperatur pada 

kedua sisi perangkat tersebut (efek seebeck). Thermoelektrik juga dapat 

mengkonversikan energi listrik menjadi sebuah pompa kalor (penghasil panas) 

pada satu sisi, dan pendingin (penyerap panas) pada sisi yang lain (efek peltier). 

Fenomena thermoelektrik pertama kali ditemukan tahun 1821 oleh ilmuwan 

Jerman, Thomas Johann Seebeck. Pada eksperimennya tersebut, ia 

menghubungkan dua buah logam yaitu tembaga dan besi dalam sebuah 

rangkaian. Di antara kedua logam tersebut diletakkan jarum kompas, kemudian 

sisi logam tersebut dipanaskan, jarum kompas ternyata bergerak. Hal ini terjadi 

karena aliran listrik yang terjadi pada logam menimbulkan medan magnet. 

Medan magnet inilah yang menggerakkan jarum kompas. Fenomena tersebut 

kemudian dikenal dengan Efek Seebeck. 

Berikut ini pada gambar 2.7 merupakan contoh skema penggunaan TEC 

dengan memanfaatkan efek Seebeck (sebagai generator listrik) dan 

memanfaatkan efek peltier (sebagai pendingin) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Skema thermoelectric sebagai generator listrik (a) dan  

pendingin (b). (Shittu, 2019) 
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Efek seebeck kemudian dikenal sebagai sebuah fenomena perubahan energi 

panas (berupa perbedaan suhu) menjadi energi listrik. Prinsip ini lah yang 

kemudian dimanfaatkan pada thermoelektrik sebagai pembangkit listrik 

(generator). Setiap bahan memiliki koefisien seebeck yang berbeda-beda. 

Semakin besar koefisien seebeck, maka beda potensial yang dihasilkan juga 

akan semakin besar. Secara matematis hubungan antara beda potensial dengan 

koefisien Seebeck dapat ditulis sebagai berikut :  

 � = � ∆�  .......................................................... (2.1)  

Keterangan : 

V   = Beda potensial/ tegangan (Volt)  

�  = Koefisien seebeck (V/m) 

ΔT  = Perbedaan suhu antara dua sambungan (K). 

Modul termoelektrik yang digunakan pada penelitian ini adalah thermoelectric 

cooler (TEC) tipe TEC1-12706. Modul TEC1-12706 ini menggunakan bahan 

antimony telluride pada sisi dingin dan bismuth telluride pada sisi panas. TEC1-12706 

memiliki dimensi : 40 x 40 x 3.8 mm dengan spesifikasi performa seperti terdapat 

pada tabel berikut : 

Tabel 2.2. Spesifikasi performa TEC1-12706 (www.hebeiltd.com.cn)  

 

 

 

 

 

 

Sisi Temperature Panas (°C) 25°C 50°C 

Q max (Watt) 50 57 

∆T max (°C) 66 75 

I max (Ampere) 6.4 6.4 

V max (Volt) 14.4 16.4 

Tahanan (Ohm) 1.98 2.30 



17 

 

 

Berikut ini kurva performa TEC1-12706 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Performa TEC1-12706 pada Th 25°C dan Th 50°C  

(www.hebeiltd.com.cn) 

 

 

2.4 Photovotaic Thermal – Thermoelectric (PVT-TEC) Hybird  

Hybrid photovoltaic thermal  – thermoelectric merupakan kombinasi 

antara sel surya, kolektor termal dan thermoelektrik cooler. Alat ini dapat 

mengkonversikan energi matahari menjadi energi listrik (sel surya), kemudian 

panas yang dibuang oleh sel surya digunakan kembali untuk menghasilkan 

listrik (TEC), sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi baik 

thermal maupun elektrik pada hybrid PVT-TEC. 

Kemampuan panel surya dalam menyerap sinar matahari dan kemudian 

mengkoversinya menjadi energi listrik cukup bervariasi, tergantung dari jenis 

bahan dan teknologi yang digunakan. Untuk panel surya jenis poly-crystalline 

dan mono-crystalline, efisiensi pembangkitan tenaga listrik mencapai 14-15%, 

sedangkan 85 % sisanya dipantulkan dan terbuang dalam bentuk energi termal. 

Energi termal yang  besar ini bisa dimanfaatkan baik sebagai pemanas air, 

maupun dikonversi menjadi listrik dengan menggunakan thermoelectric 

generator ataupun thermoelectric cooler.  
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Penelitian mengenai hibrid PVT-TEC telah dilakukan dengan berbagai 

metode, Van Sark (2011) telah mengkombinasikan PVT-TE dengan memberi 

tambahan heat sink pada bagian TE, dan didapati efisiensi elektrik secara 

keseluruhan meningkat dari 8 – 23 %. Dimri (2018) mengkombinasikan PV 

dengan TEC dimana bagian belakang (back side) PV ditutupi dengan TEC 

dengan dua posisi, posisi 1 PV hanya ditutupi dengan 36 TEC secara terpisah-

pisah (partial) dan posisi 2 PV ditutupi secara menyeluruh dengan TEC, hasil 

yang diperoleh adalah efisiensi keseluruhan PV-TEC pada posisi 2 lebih efisien 

daripada posisi 1 dengan efisiensi sebesar 4,46 – 6,23 %.  

 

2.5 Perpindahan Panas 

Secara garis besar, perpindahan panas disebabkan oleh adanya perbedaan 

suhu yang mengalir dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu lebih 

rendah. Terdapat tiga cara perpindahan panas, yaitu perpindahan panas secara 

konduksi, konveksi dan radiasi. 

2.5.1 Konduksi 

Perpindahan panas konduksi merupakan proses perpindahan panas 

tanpa disertai dengan perpindahan partikel-pertikel pada zat tersebut.  

Media perpindahan panas dapat berupa zat padat, cair, maupun gas. 

Proses perpindahan panas secara konduksi juga merupakan 

perpindahan panas antara molekul-molekul yang saling berdekatan 

antar satu dengan lainnya namun tidak diikuti oleh perpindahan 

molekul-molekul tersebut secara fisik. Molekul-molekul benda yang 

panas memiliki energi yang lebih besar dibandingkan dengan molekul-
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molekul benda yang berada dalam keadaan dingin. Energi tersebut 

kemudian dilimpahkan kepada molekul di sekelilingnya sehingga 

menyebabkan panas mengalir. Berikut ini merupakan gambaran dari 

perpindahan panas secara konduksi (gambar 2.9) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Perpindahan panas secara konduksi (Changel, 2011) 

 

Laju aliran panas secara konduksi secara matematis dituliskan pada 

suatu persamaan yang dinyatakan dalam hukum Fourier (Changel, 

2011) yaitu:  

  ..................................  (2.2) 

Keterangan : 

 : Panas konduksi (W) 

k : Konduktifitas termal (W/m.K) 

A : Luas penampang tegak lurus pada aliran panas (m2) 

 : Gradien temperatur dalam arah aliran panas  

 

Bahan yang memiliki konduktifitas termal (kemampuan 

menghantarkan panas secara konduksi) tinggi disebut dengan 

konduktor, sedangkan bahan yang memiliki konduktifitas termal 

rendah disebut isolator. 
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2.5.2 Konveksi 

Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang 

ditimbulkan pada permukaan benda padat dengan fluida yang mengalir 

di sekelilingnya. Perpindahan panas secara konveksi menggunakan 

media penghantar berupa fluida, baik cair maupun gas. Berdasarkan 

pergerakan/ alirannya, konveksi dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Konveksi alami (natural convection) yang disebabkan oleh 

perbedaan temperature dan kerapatan zat saja, tanpa adanya proses 

pemompaan yang dapat mengalirkan panas.  

2. Konveksi paksa (forced convection) yang disebabkan oleh proses 

pemompaan untuk mengalirkan panas, tujuan dilakukannya 

pemompaan adalah untuk mempercepat proses perpindahan panas. 

 

 

    

 

 

 

 Gambar 2.10. Konveksi secara paksa dan alami (Changel, 2011) 

Perpindahan panas secara konveksi pada umumnya terjadi antara 

suatu permukaan dengan suatu fluida dan dapat dihitung dengan 

persamaan, berikut :  

  ................................... (2.3) 
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Keterangan : 

: Laju  perpindahan panas konveksi (W) 

h  : coefficient perpindahan panas konveksi (W/m2.K) 

As  : Luas permukaan perpindahan panas (m2) 

Ts  : Temperature permukaan (K) 

T∞  : Temperature fluida di sekitar permukaan (K) 

 

2.5.3 Radiasi 

Perpindahan panas secara radiasi terjadi dikarenakan pancaran 

gelombang elektromagnetik.  Perpindahan panas ini juga terjadi tanpa 

adanya media perantara, dengan demikian proses perpindahan panas 

secara radiasi dapat terjadi pada dua buah benda meskipun berada pada 

ruang yang terpisah, asalkan ada perbedaan suhu antar keduanya. 

pancaran radiasi pada suatu permukaan dapat digunakan persamaan 

sebagai berikut : 

E = ε σ T4
  ................................... (2.4) 

Keterangan : 

E = Daya pancar (W/m2) 

ɛ = Emisivitas (0< σ <1) 

σ  = Konstanta Stefan Blotzman (5,669 x 10-8 W/m2K) 

T  = Temperatur absolut (K) 

Nilai emisivitas memiliki rentang (0< σ <1), nilai merupakan 

perbandingan emisivitas permukaan benda terhadap benda hitam (black 

body). Benda hitam sendiri merupakan benda dengan emisivitas 

terbesar yaitu 1. 
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2.6 Kolektor Surya 

Kolektor surya atau dalam hal ini juga sering disebut kolektor termal adalah 

sebuah alat yang berfungsi untuk menerima/ mengumpulkan panas yang berasal 

dari radiasi matahari. Panas yang dikumpulkan tersebut kemudian dapat 

dimanfaatkan untuk dirubah menjadi listrik (dengan menggunakan 

Thermoelectric generator) maupun disimpan dan kemudian digunakan untuk 

berbagai aplikasi, salah satunya sebagai sumber pemanas air. 

Kolektor surya pada umumnya memiliki komponen-komponen utama, antara 

lain : 

1) Cover, berfungsi untuk mengurangi kerugian panas yang diakibatkan oleh 

perpindahan  panas secara konveksi menuju lingkungan.  

2) Absorber atau penyerap, berfungsi untuk menyerap panas dari radiasi 

cahaya matahari. 

3) Kanal, berfungsi sebagai saluran fluida kerja. 

4) Isolator, berfungsi meminimalisir kehilangan panas secara konduksi dari 

absorber menuju lingkungan. 

5) Frame, berfungsi sebagai struktur pembentuk dan penahan beban kolektor 

Secara garis besar terdapat tiga jenis kolektor surya yang diklasifikasikan 

berdasarkan dimensi serta geometri dari receiver yang dimiliki. 

2.6.1 Flat-Plate Collector (kolektor surya plat datar) 

Kolektor surya plat datar biasa digunakan untuk  memanaskan fluida 

yang mengalir kedalamnya dengan cara mengubah radiasi matahari 

menjadi panas. Fluida yang dipanaskan umumnya berupa minyak, air, 
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oli, maupun udara. Temperatur fluida yang bisa dihasilkan dari kolektor 

ini di bawah 95°C.  

Kolektor surya plat datar memiliki keunggulan berupa 

konstruksinya yang sederhana, serta biaya perawatannya yang relative 

lebih murah. Kolektor jenis ini memanfaatkan radiasi matahari melalui 

sorotan langsung serta sebaran. Umumnya kolektor jenis ini digunakan 

untuk memanaskan ruangan di baik di rumah maupun di kantor, serta 

proses-proses pemanasan dalam industri. 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Collector surya tipe plat datar 

(http://ismantoalpha.blogspot.com) 

2.6.2 Concentrating collector  

Kolektor jenis ini dipergunakan pada aplikasi dengan kebutuhan 

energi panas pada temperatur 100 - 400°C. Kelebihan yang dimiliki 

oleh kolektor jenis ini adalah kemampuannya untuk memfokuskan 

radiasi matahari pada sebuah receiver, hal ini mampu secara efektif 

meningkatkan penyerapan panas oleh absorber. Berdasarkan 

absorbernya, collector jenis ini dibagi menjadi Point Focus  dan Line 

Focus. 



24 

 

 
Gambar 2.12. Kolektor surya tipe konsentrat  

(http://ismantoalpha.blogspot.com) 

2.6.3 Evacuated Tube Collector 

Evacuated Tube Collector dipergunakan pada aplikasi dengan 

kebutuhan energi panas lebih tinggi dibandingkan dengan dua kolektor 

surya sebelumnya. Kelebihan kolektor ini adalah sedikitnya panas yang 

terbuang, sehingga didapatkan efisiensi transfer panas yang tinggi. 

Sedikitnya panas yang terbuang pada kolektor jenis ini sebabkan oleh 

pengkondisian fluida yang terdapat pada absorber dan penutup berada 

dalam keadaan vakum, sehingga mampu kehilangan panas yang terjadi 

secara konveksi dari permukaan luar absorber menuju lingkungan dapat 

diminimalisir. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Evacuated Tube Collector 

(commons.wikimedia.org) 
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2.7 Aliran fluida hybrid PVT 

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwasannya setiap penambahan 

suhu pada PV akan menyebabkan berkurangnya efisiensi elektrik dari PV 

tersebut. Untuk mengurangi dampak dari kenaikan suhu tersebut, maka 

dibuatlah sistem untuk dapat menyerap panas yang dihasilkan dari PV, yaitu 

dengan menambahkan media penyerap panas yang kemudian dinamakan PVT 

(Photovoltaic Thermal). Media untuk menyerap panas yang berasal dari PV 

dapat berupa zat padat, fluida maupun keduanya. 

Fluida pada hybrid PVT  bertujuan untuk mentransfer panas dari absorber 

ke lingkungan ataupun ke media penyimpan panas, sehingga suhu PV dapat 

menurun dan efisiensinyapun dapat ditingkatkan. Aliran fluida pada hybrid 

PVT antara lain aliran single pass dan double pass 

2.7.1 Aliran Single Pass 

Aliran single pass pada hybrid PVT diilustrasikan pada gambar 2.11 

berikut ini. 

 

 

 

Gambar 2.14. Aliran Single Pass pada PVT (Guan, 2010) 

Dari ilustrasi di atas terlihat fluida (udara) mengalir melalui saluran 

udara yang berada dibawah PV. Panas yang ditimbulkan oleh PV  

diserap oleh udara yang dialirkan melalui saluran udara, sehingga 

efisiensi PV dapat meningkat.  
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2.7.2 Aliran Double Pass 

Aliran double pass pada hybrid PVT diilustrasikan pada gambar 2.12 

berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Aliran double pass pada PVT (Elsafi, 2015) 

Dari ilustrasi di atas terlihat fluida (udara) mengalir melalui saluran 

udara yang berada di atas PV, kemudian mengikuti alur pada saluran 

udara hingga ke bagian bawah PV. Panas yang ditimbulkan oleh PV  

diserap oleh udara yang dialirkan melalui saluran udara, sehingga 

efisiensi PV dapat meningkat. 

 

2.8 Daya dan Efisiensi Elektrik 

Daya listrik merupakan jumlah energi yang dapat dihasilkan pada sebuah 

rangkaian. Beradasarkan konsep usaha, daya listrik adalah besar usaha untuk 

memindahkan muatan per satuan waktu, atau jumlah energi listrik yang 

dipergunakan pada setiap detik. 

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung besarnya daya listrik pada 

sebuah rangkaian adalah sebagai berikut: 

P = V x I   ................................... (2.5) 
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Keterangan: 

P  = Daya Listrik (Watt) 

V  = Tegangan Listrik (Volt) 

I  = Arus Listrik (Ampere) 

 Efisiensi elektrik merupakan perbandingan antara daya yang dihasilkan 

(daya output) pada sebuah rangkaian dengan daya yang masuk (daya input). 

Setelah mengetahui daya yang dihasilkan oleh sebuah rangkaian kelistrikan, 

dapat diketahui juga seberapa besar efisiensi elektrik pada rangkaian 

kelistrikan tersebut. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya efisiensi elektrik pada 

sebuah rangkaian adalah sebagai berikut : 

� =
�	
�

��
× 100%  ................................... (2.6) 

Keterangan : 

�   = Efisiensi elektrik (%) 

Pout = Daya yang dihasilkan (Watt) 

Pin = Daya yang dikeluarkan (Watt) 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih waktu dan tempat 

penelitian sebagai berikut: 

3.1.1. Tempat Penelitian 

Penelitian dan pengambilan data telah dilakukan di laboraturium 

Termodinamika Teknik Mesin Universitas Lampung. 

3.1.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Oktober 2021 hingga 

Maret 2022 dengan jadwal tersusun sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

28 
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3.2.1. Solar Simulator 

Solar simulator merupakan alat yang digunakan sebagai sumber 

radiasi untuk menggantikan radiasi matahari pada saat pengujian. 

Alat ini menggunakan lampu hologen sebanyak 12 buah dengan 

daya masing-masing sebesar 300 Watt, 220 V, seperti terlihat pada 

Gambar 3.1 di bawah ini. 

 

Gambar 3.1 Solar Simulator 

3.2.2. Panel Surya 

Panel surya merupakan peralatan yang digunakan untuk 

mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Panel surya 

yang akan akan digunakan dalam penelitian ini merupakan panel 

surya tipe poly-crystalline dengan spesifikasi 10 Wp, Vmp 18 V, 

Imp 0,56 A dan dimensi 235 x 350 x 17 mm (Gambar 3.2)  
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Gambar 3.2 Panel Surya 

3.2.3. Solar Power Meter SPM-1116SD 

Solar power meter merupakan peralatan yang digunakan untuk 

mengukur intensitas radiasi matahari (solar simulator) yang 

mengenai permukaan panel surya, dengan satuan (W/m2). 

Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.3 

 

Gambar 3.3 Solar Power Meter SPM 1116SD 

3.2.4. Temperature recorder 

Pengambilan data temperatur dalam pengujian ini menggunakan 

termperature recorder dengan merek Lutron BTM-420SD seperti 

pada Gambar 3.4. Alat ini digunakan untuk mengukur temperatur 

fluida masuk dan keluar. 
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Gambar 3.4 Temperatur Recorder 

3.2.5. Thermocouple 

Thermocouple digunakan untuk mengukur temperatur fluida masuk 

dan keluar, temperatur sisi atas dan sisi bawah thermoelectric 

cooler, serta temperatur permukaan panel surya. Gambar 3.5 

merupakan contoh thermocouple yang akan digunakan. 

 

Gambar 3.5 Thermocouple 

3.2.6. Solar Charge Controller TS-45 

Solar Charge Controller TS-45 adalah alat yang digunakan untuk 

mengontrol output listrik yang dihasilkan oleh panel surya. 
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Pembacaan alat meliputi arus (A) dan tegangan (V). Gambar 3.6 

merupakan contoh Solar charge controller TS-45 

 

Gambar 3.6 Solar Charge Controller TS-45 

3.2.7. Multitester Digital  

Multitester digital merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

output listrik yang dihasilkan oleh termoelektrik. Pembacaan alat 

meliputi arus (A) dan tegangan (V). Gambar 3.7 merupakan contoh 

multitester digital yang digunakan. 

 

Gambar 3.7 Multitester digital 
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3.2.8. Baterai (Accu) 

Baterai digunakan untuk menyimpan daya listrik yang dihasilkan 

oleh panel surya dengan kapasitas 12 Volt. Gambar 3.9 berikut 

merupakan baterai dengan tegangan 12 Volt 

 

Gambar 3.8 Baterai 12 Volt 

3.2.9. Light Emitting Diode (LED) 

LED digunakan sebagai beban yang juga menjadi indikator untuk 

pengukuran tegangan serta arus listrik yang dihasilkan dari 

thermoelektrik. LED yang digunakan bertegangan 3 volt, seperti 

terlihat pada Gambar 3.9 

 
Gambar 3.9 Light Emitting Diode (LED) 

3.2.10. Thermoelectric Cooler (TEC) 

Thermoelectric cooler (TEC) adalah alat yang digunakan untuk 

menyerap panas dari panel dan merubahnya menjadi listrik 

menggunkan prinsip efek seebeck. Thermoelectric cooler (TEC) 
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yang digunakan adalah TEC 1-12706, dengan dimensi 40 x 40 mm, 

seperti yang terlihat pada Gambar 3.10 berikut. 

 

Gambar 3.10 Thermoelectric Cooler (TEC) 

3.2.11. Thermal Paste/ grease 

Thermal paste dipergunakan untuk melekatkan thermoelectric 

cooler pada panel surya, seperti yang terlihat pada Gambar 3.11 

berikut 

 

 

 

Gambar 3.11 Thermal Paste 

3.2.12. Kipas 

Kipas digunakan untuk mengalirkan udara ke dalam sistem PVT-

TEC pada saat pengujian berlangsung, seperti terlihat pada Gambar 

3.12 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Kipas  
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3.3. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi perancangan desain 

dan eksperimen dari hybrid PVT-TEC. 

3.2.1. Perancangan desain 

Secara garis besar hybrid PVT-TEC yang akan diuji cobakan pada 

penelitian ini terdiri dari tiga jenis sususan TEC yang diletakkan 

dengan posisi serta jumlah yang berbeda-beda. Berikut ini disajikan 

tiga desain posisi TEC yang dilekatkan pada panel surya (PV). 

3.2.1.1.Hybrid PVT-TEC dengan TEC menyelimuti “hampir” 

keseluruhan bagian PV (full-covered) 

Hybrid PVT-TEC full-covered bertujuan untuk 

meletakkan sebanyak-banyaknya TEC pada panel surya dan 

mengetahui seberapa besar efisiensi secara keseluruhan 

pada model tersebut. Gambar 3.13 dan 3.14 berikut ini 

merupakan desain Hybrid PVT-TEC dengan variasi full 

covered 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Tata letak Hybrid PVT-TEC model full 

covered 
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Gambar 3.14 Tata letak Hybrid PVT-TEC model full-

covered (tampak depan) 

 

Jumlah TEC yang digunakan pada Hybrid PVT-TEC 

model full-covered ini adalah sebanyak 30 buah, dengan 

posisi TEC saling berhimpitan 

 

3.2.1.2.Hybrid PVT-TEC dengan TEC diletakkan secara terpisah-

pisah dengan pola segaris (inline)  

Hybrid PVT-TEC dengan tata letak inline bertujuan 

untuk memperluas area pendinginan pada PV, dengan 

posisi terpisah-pisah pada panel surya, kemudian 

mengetahui seberapa besar efisiensi secara keseluruhan 

pada model tersebut. Gambar 3.15 dan 3.16 berikut ini 

merupakan desain Hybrid PVT-TEC dengan tata letak 

inline 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Tata letak Hybrid PVT-TEC inline 
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Gambar 3.16 Tata letak Hybrid PVT-TEC model inline 

(tampak depan) 

Jumlah TEC yang digunakan pada Hybrid PVT-TEC 

model inline ini adalah sebanyak 18 buah, dengan posisi 

TEC terpisah-pisah 

 

3.2.1.3.Hybrid PVT-TEC dengan TEC diletakkan secara terpisah-

pisah, pola staggered 

Hybrid PVT-TEC model staggered bertujuan untuk 

memperluas area pendinginan pada PV, pola ini diharapkan 

dapat meningkatkan efek pendinginan pada pada panel 

surya. Gambar 3.17 berikut ini merupakan desain Hybrid 

PVT-TEC pola staggered.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Tata letak Hybrid PVT-TEC staggered 
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3.2.2. Pengujian hybrid PVT-TEC 

Pengujian dilakukan secara ekperimen di dalam laboratorium 

menggunakan solar simulator. Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui efisiensi elektrik secara keseluruhan pada hybrid PVT-

TEC. Pengujian hybrid PVT-TEC dilakukan dengan 3 variasi 

posisi dan jumlah TEC yang dipasang pada panel surya,  kondisi 

tanpa laju aliran massa dan dengan 4 variasi laju aliran massa, serta 

dengan  3 variasi radiasi. Pada setiap pengujian di ambil sebanyak 

4 data. Adapun tahapan pengukurannya adalah sebagai berikut: 

1. Pengukuran temperatur fluida masuk PVT-TEC (��,��) 

2. Pengukuran laju aliran massa fluida (ṁ) 

3. Pengukuran energi radiasi pada solar simulator, dengan waktu 

pengkondisian sebelum pengambilan data selama 30 menit, 

menggunakan solar power meter. 

4. Pengukuran temperatur top TEC (��,��	) 

5. Pengukuran temperatur bottom TEC (�
,��	) 

6. Pengukuran temperatur fluida keluar PVT-TEC (��,��) 

7. Pengukuran udara lingkungan (Tamb) 

8. Pengukuran temperatur permukaan pada photovoltaic (��,��) 

9. Pegukuran tegangan photovoltaic (PV) (V) 

10. Pengukuran arus keluar photovoltaic (PV) (A) 

11. Pegukuran tegangan thermoelectric cooler (TEC) (V) 

12. Pengukuran arus keluar thermoelectric cooler (TEC) (A) 
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Gambar 3.18 Skema Pengujian PVT -TEC  

Keterangan : 

1. Digital Thermometer 

2. Solar simulator 

3. Thermometer Outlet 

4. Hybrid PVT-TEC 

5. Solar power meter 

6. Thermometer Inlet 

7. Flow meter 

8. Kipas 

9. Solar control charge 

10. Lampu 

11. Accu 
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12. Thermoelectric Cooler (TEC) 

13. Sumber Listrik AC 

 

3.4. Diagram Alir Metodologi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.19 Diagram Alir Penelitian 

 

 

Melakukan pengujian unjuk kerja elektrik pada 
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V. PENUTUP 

 

5.1.   Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatakan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Semakin besar laju aliran massa yang melewati back side PV, maka 

efisiensi elektrik PV/T-TEC akan semakin meningkat, efisiensi elektrik 

terbesar sebesar 5,696 % pada laju aliran massa 3,1 gr/s dengan radiasi 

815 W/m2. 

2. Semakin besar radiasi pada panel surya maka output daya yang 

dihasilkan oleh hybrid PV/T-TEC juga semakin meningkat, output daya 

tertinggi terdapat pada variasi full covered dengan radiasi sebesar 1150 

W/m2 dan laju aliran massa sebesar 3,1 gr/s, yaitu sebesar 5,38 W. 

3. Dengan jumlah TEC yang sama, tata letak staggered memiliki efisiensi 

elektrik yang lebih baik daripada tata letak inline, hal ini disebabkan oleh 

proses penyerapan panas yang lebih baik pada back side PV sehingga 

nilai dari perbedaan suhu (ΔT) cenderung lebih tinggi.  
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5.2.   Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk mengembangan penelituan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Diperlukan tambahan kolektor termal untuk meningkatkan efisiensi 

termal pada hybrid PV/T-TEC, sehingga kemampuan untuk menurunkan 

suhu permukaan panel surya meningkat. 

2. Penggunaan Thermolectric Generator (TEG) dengan efisiensi elektrik 

yang tinggi akan sangat membantu untuk meningkatkan output daya. 
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