
 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari rancang bangun emulator sel surya adalah sebagai 

berikut: 

5.1.1 Emulator sel surya yang dibuat telah dapat menggantikan sel surya 

sebenarnya karena memiliki karakteristik yang sama dengan modul 

referensi dengan rata-rata kesalahan sebesar 0.707% pada nilai daya 

maksimum, 3.636% nilai arus hubung singkat dan 2.353% nilai 

tegangan hubung terbuka saat dilakukan pengujian pada kondisi standar 

(25 ºC dan 1000 W/m
2
) dan dihitung pada titik daya maksimum. 

 

5.1.2 Penurunan nilai irradiance menyebabkan arus, tegangan dan daya 

maksimum keluaran emulator sel surya menurun, sedangkan 

peningkatan nilai suhu sel akan menurunkan besar tegangan dan daya 

maksimum keluaran emulator sel surya, namun arus akan bertambah 

walaupun tidak signifikan. 

 

5.1.3 Emulator sel surya akan beroperasi sebagai sumber arus yang konstan 

saat pembebanan dengan nilai resistansi kecil, sebagai sumber tegangan 

yang konstan saat nilai resistansi besar, serta dapat menghasilkan daya 
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maksimal dengan tegangan dan arus maksimal saat pembebanan dengan 

resistansi optimal. 

 

5.1.4 Pengaruh penurunan irradiance sebesar 200 W/m
2 

pada perangkat keras 

emulator sel surya mengakibatkan arus hubung singkat, tegangan 

hubung terbuka dan daya maksimum mengalami penurunan rata-rata 

sebesar 0.97 A, 0.54 V dan 15.313 W, sedangkan pada simulasi 

mengalami penurunan rata-rata sebesar 0.968 A, 0.532 V dan 15.218 

W.  

 

5.1.5 Pengaruh kenaikan suhu sel sebesar 10ºC pada perangkat keras 

emulator sel surya mengakibatkan tegangan hubung terbuka dan daya 

maksimum mengalami penurunan rata-rata sebesar 0.833 V dan 3.525 

W, pada simulasi mengalami penurunan rata-rata sebesar 0.756 V dan 

3.625 W, sedangkan nilai arus hubung singkat mengalami kenaikan 

sebesar 0.073 A pada perangkat keras dan 0.017 A pada simulasi. 

 

5.2 Saran 

Rancang bangun emulator sel surya dalam menghasilkan karakteristik sel 

surya menggunakan buck converter dimana dilakukan dengan mengontrol 

arus menggunakan kendali PI. Walaupun berhasil mencapai karakteristik 

tersebut, proses untuk mencapai setpoint arus dari start awal (pertama kali 

dihubungkan dengan beban) hingga mencapai setpoint masih lambat, 

dibutuhkan kendali yang lebih baik dan cepat untuk mencapai setpoint. 

 


