
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian tugas akhir dilaksanakan pada bulan Februari 2014 hingga Januari 

2015. Perancangan dan pengerjaan perangkat keras (hardware) dan laporan 

dilakukan di Laboratorium Terpadu Teknik Elektro Universitas Lampung. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi perangkat 

keras (hardware) dan perangkat lunak (software) sebagai berikut: 

Perangkat keras yang digunakan, yaitu : 

1. 1 unit laptop yang berfungsi sebagai media untuk menyimulasikan sistem 

emulator sel surya serta sebagai tempat pengerjaan laporan penelitian. 

2. Rangkaian buck converter. Rangkaian ini dibangun oleh komponen 

elektronika seperti transistor, dioda, induktor, kapasitor dan resistor. 

3. Rangkaian catu daya. Rangkaian ini untuk memberikan catu daya pada 

rangkaian buck converter, rangkaian gate driver dan mikrokontroler 

Arduino. 

4. Mikrokontroler yang digunakan untuk memodelkan persamaan matematis 

sel surya, kendali proporsional integral (PI), mengolah data tegangan dan 
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arus keluaran buck converter, mengatur antarmuka keluaran (LCD) dan 

masukan (keypad). 

5. Rangkaian gate driver yang digunakan sebagai penghubung antara 

rangkaian daya (buck converter) dan rangkaian kontrol sekaligus 

menguatkan amplitudo dari sinyal kontrol. 

6. 1 unit Liquid Crystal Display (LCD) yang digunakan untuk menampilkan 

informasi nilai dari tegangan, arus dan daya serta nilai masukan sel surya 

berupa irradiance, suhu sel, jumlah sel seri dan paralel. 

7. 1 unit keypad yang digunakan untuk media penentuan nilai variabel 

masukan sel surya berupa nilai irradiance, suhu sel, jumlah sel seri dan 

paralel. 

8. Multimeter digital sebagai alat ukur penelitian. 

9. 1 unit solder dan timah untuk realisasi rangkaian. 

10. 1 unit project board sebagai pengujian rangkaian. 

11. Akrilik sebagai peletak rangkaian. 

 

Sedangkan untuk perangkat lunaknya, yaitu : 

1. Matlab untuk perancangan model dan simulasi sistem emulator sel surya. 

2. Arduino Integrated Development Environment (IDE) untuk pembuatan 

kode program (sketch) yang akan dimasukkan ke dalam mikrokontroler 

Arduino. 

3. Diptrace untuk membangun rangkaian yang digunakan dalam penelitian. 

4. Microsoft office Visio yang berfungsi sebagai media pembuatan bagan 

Flowchart penelitian. 
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3.3 Metode Penelitian 

Rancang bangun prototipe emulator sel surya ini dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu pemodelan simulasi dan realisasi ke perangkat keras (hardware). 

Masing-masing bagian ini terdiri dari beberapa tahapan dalam 

pelaksanaannya, yaitu dijelaskan pada diagram alir pada Gambar 3.1 berikut: 

 

Mulai

Studi Literatur

Perancangan model simulasi

Pengujian Model simulasi

Pemodelan Benar

Tidak 

Ya

Perancangan Perangkat Keras

Pengujian alat

Alat Bekerja dan 

Benar 

Realisasi Pembuatan Alat dan Program

Tidak 

Pengambilan Data Pengambilan Data 

Membandingkan dengan Data Hasil 

Simulasi

Analisa dan Pembahasan

Selesai 

Ya

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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Keterangan dari diagram alir di atas adalah sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Dalam studi literatur dilakukan pencarian informasi atau bahan materi baik 

dari buku, jurnal, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Materi tersebut diantaranya mengenai: 

1. Karakterisitik dan pemodelan sel surya 

2. Buck converter  

3. Pengendali proportional integral derivative (PID) 

4. Pemodelan sistem dalam simulink Matlab 

5. Mikrokontroler Arduino 

 

b. Perancangan Model Simulasi 

Sistem emulator sel surya dibangun dari beberapa subsistem yaitu terdiri 

dari model sel surya, buck converter, kendali proportional integral (PI) 

dan pulse width modulation (PWM) generator. Dalam melakukan simulasi 

harus melakukan pemodelan setiap subsistem tersebut. Perancangan model 

sel surya menggunakan persamaan matematik yang dimodelkan dalam 

simulink Matlab. Setelah setiap subsistem telah dimodelkan maka 

selanjutnya digabungkan menjadi satu kesatuan sistem emulator sel surya. 

Dengan ini, sistem emulator sel surya dapat disimulasikan dengan 

memberikan nilai masukan berupa irraidiance dan suhu sel pada nilai 

beban yang memiliki nilai resistansi terkecil hingga terbesar sesuai yang 

ditentukan. 
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c. Pengujian Model Simulasi 

Sebelum pengambilan data simulasi, maka perlu dilakukan pengujian 

setiap subsistem penyusun model emulator sel surya yang telah dibuat. Hal 

ini dilakukan untuk kontrol jika model masih terdapat kesalahan maka 

diulang dalam perancangan model simulasi. 

 

Pengujian model sel surya dilakukan dengan memberikan masukan sel 

surya, yaitu irradiance dan suhu secara bervariasi sehingga didapatkan 

keluaran dari model sel surya yang sesuai dengan karakteristik sel surya 

sebenarnya. Pengujian buck converter dilakukan dengan memberikan 

tegangan referensi (setpoint) dan dikendalikan dengan kendali PI. Buck 

converter bekerja berdasarkan pulsa kontrol yang diolah pada model PWM 

generator, sehingga didapatkan keluaran yang sesuai dengan tegangan 

setpoint. Setelah semua subsistem pembangun emulator sel surya berhasil 

diuji, selanjutnya adalah pengujian emulator sel surya secara keseluruhan 

dengan memberikan masukan irradiance dan suhu yang bervariasi pada 

nilai beban yang bervariasi juga.  

 

d. Pengambilan Data Simulasi 

Setelah emulator sel surya berhasil diuji, maka dilakukan pengambilan 

data simulasi. Pengambilan data ini dilakukan dengan memberikan nilai 

masukan irradiance dan suhu sel surya pada beban yang juga divariasikan. 

Data hasil pengujian simulasi emulator sel surya ini akan diplot dalam 

bentuk kurva karakteristik yang sesuai dengan karakteristik sel surya 

sebenarnya.  
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e. Perancangan Perangkat Keras 

Setelah tahap simulasi berhasil dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah 

merealisasikannya dalam perangkat keras (hardware). Dalam 

merealisasikannya perlu dilakukan pula perancangan. Emulator sel surya 

dibangun menggunakan buck converter dan mikrokontroler Arduino. 

Mikrokontroler Arduino digunakan untuk memodelkan sel surya 

menggunakan persamaan matematik dari sel surya sehingga dihasilkan 

arus referensi. Arus referensi ini sebagai pembanding arus keluaran buck 

converter, nilai kesalahan yang terjadi akan dikendalikan oleh kendali PI. 

Hasil pengendalian PI sebagai masukan pada PWM generator untuk 

menghasilkan pulsa kontrol yang akan mengendalikan switching buck 

converter hingga didapatkan arus keluaran yang sesuai dengan arus 

referensi. Tegangan dan arus dari buck converter akan diumpan balikkan 

ke mikrokontroler dan akan diolah kembali sebagai masukan model 

matematik sel surya dan pengendalian.  

 

Perancangan perangkat keras ini juga menggunakan rangkaian gate driver. 

Gate driver ini sebagai penghubung antara mikrokontroler dan rangkaian 

daya (buck converter). Dengan rangkaian ini maka amplitudo sinyal 

kontrol dari mikrokontroler akan dikuatkan sehingga dapat mengendalikan 

switching buck converter.  

 

f. Realisasi Pembuatan Alat dan Program 

Pembuatan alat dilakukan setelah perancangan selesai dan dilanjutkan 

dengan pembuatan program. Perangkat keras emulator sel surya dibangun 
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oleh beberapa subsistem yaitu rangkaian catu daya, buck converter, gate 

driver dan mikrokontroler. Sebagai pelengkap ditambahkan antarmuka 

keluaran menggunakan LCD dan masukan  menggunakan keypad. Buck 

converter dibangun menggunakan komponen elektronika yaitu mosfet, 

dioda, induktor dan kapasitor. Pembuatan kode program (sketch) untuk 

mikrokontroler Arduino menggunakan software Arduino integrated 

development environment (IDE). Setelah selesai dibuat, program diupload 

ke dalam mikrokontroler menggunakan kabel USB sebagai penghubung 

antara komputer (untuk membuat sketch) dan mikrokontroler.  

 

g. Pengujian Alat  

Pengujian perangkat keras perlu dilakukan untuk memastikan alat dapat 

bekerja dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian 

dilakukan pada setiap subsistem penyusun emulator sel surya. Setelah 

masing-masing subsistem bekerja dengan baik maka digabungkan menjadi 

satu sistem emulator sel surya. Validasi dilakukan dengan membandingkan 

hasil pengujian dengan karakteristik dari sel surya yang sebenarnya 

dengan memberikan nilai masukan sel surya yang bervariasi. Apabila 

terdapat kesalahan maka dilakukan perancangan dan pembuatan ulang.  

 

h. Pengambilan Data 

Setelah keseluruhan sistem emulator sel surya diuji kebenaran dalam 

operasi kerjanya maka dilakukan pengambilan data. Metode pengambilan 

data pada simulasi maupun perangkat keras emulator sel surya adalah 

sama, yaitu dengan memberikan variasi masukan dari sel surya berupa 
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nilai irradiance dan suhu sel pada nilai hambatan paling kecil hingga 

paling besar pada setiap nilai masukan sel surya tersebut.  

 

i. Analisa dan Pembahasan 

Tahapan terakhir adalah analisa dan pembahasan. Dari analisa ini akan 

diketahui karakteristik dari sel surya, pengaruh perubahan masukan sel 

surya dan perubahan beban. Selain itu, hasil pengambilan data dari 

simulasi dan hardware emulator sel surya akan dibandingkan.  

 

3.4 Pemodelan dan Simulasi Emulator Sel Surya 

Bagian pertama dalam penelitian ini adalah pemodelan dan simulasi emulator 

sel surya. Tahapan ini dilakukan sebelum direalisasikan dalam perangkat 

keras. Secara umum pemodelan dan simulasi emulator sel surya dapat 

direpresentasikan dengan blok diagram yang ditunjukkan pada Gambar 3.2 

berikut : 

Iref
PENGENDALI PI

PWM 

GENERATOR

BEBAN BUCK CONVERTER 

Solar Irradiations

MODEL

 SEL SURYA

Tegangan Arus

Suhu Sel

I

+
-

V

I

 

Gambar 3.2 Blok Diagram Simulasi Emulator Sel Surya 
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Terlihat dari Gambar 3.2 di atas, sistem emulator sel surya disusun dari 

beberapa subsistem yaitu sel surya, kendali proporsional integral (PI), pulse 

width modulation (PWM) generator dan model buck converter. Masing-

masing subsistem memiliki fungsi dan saling terhubung dengan subsistem 

lainnya. Sehingga dapat dipaparkan urutan kerja dari blok diagram di atas, 

yaitu: 

- Arus keluaran hasil perhitungan secara matematis pada model sel surya 

sebagai arus referensi dan dibandingkan dengan arus keluaran dari buck 

converter.  

- Kesalahan (error) dari perbandingan arus referensi dan arus keluaran buck 

converter akan dimasukkan ke dalam kendali PI. 

- Kendali PI akan memberikan gain proporsional dan integral dengan nilai 

tertentu untuk mengendalikan dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. 

- Sinyal kendali keluaran dari pengendali PI digunakan sebagai masukan 

blok PWM generator untuk menghasilkan pulsa kontrol yang memiliki 

besar duty cycle. Pada blok PWM generator ini dapat ditentukan nilai 

frekuensi sesuai dengan keinginan. 

- Pulsa-pulsa keluaran PWM generator akan mengendalikan switch pada 

buck converter untuk membuka atau menutup. Sehingga didapatkan arus 

dan tegangan yang sesuai dengan karakterisitik sel surya sebenarnya. 

- Tegangan dan arus keluaran dari buck converter dijadikan masukan ke 

dalam blok model sel surya. selain itu arus keluaran dari buck coverter 

dibandingkan dengan arus referensi keluaran model sel surya. Sistem ini 

merupakan sistem close loop. 
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Dalam membangun sistem emulator sel surya secara keseluruhan maka perlu 

melakukan perancangan dan pengujian pada tiap-tiap subsistem. Terdapat 

beberapa tahapan dalam membangun subsistem tersebut yang disebut dengan 

pemodelan subsistem. Tahapan pemodelan setiap subsistem tersebut diuraikan 

sebagai berikut : 

3.4.1 Pemodelan Sel Surya 

Pemodelan sel surya didasarkan pada penggunaan persamaan matematis 

dari karakteristik sel surya, seperti yang dijelakan pada persamaan 2.1 

sampai dengan 2.8. Untuk melengkapi persamaan tersebut diperlukan 

parameter-parameter yang dimiliki oleh sel surya itu sendiri. Dalam 

penelitian ini menggunakan modul sel surya Shell SP75 sebagai modul 

referensi. Berikut adalah parameter-parameter yang dimiliki modul sel 

surya Shell SP75.
[13] 

Tabel 3.1 Parameter Modul Shell SP75 pada Standart Test Conditions 

No Parameter Simbol Nilai 

1 Daya Maksimum Pr 75 W 

2 Tegangan pada Daya Maksimum Vm 17 V 

3 Arus pada Daya Maksimum Im 4.4 A 

4 Tegangan Hubung Terbuka  Voc 21.7 V 

5 Arus Hubung Singkat Isc 4.8 A 

6 Jumlah Sel Seri Ns 36 

 

Dari Tabel 3.1 di atas terlihat bahwa masih terdapat beberapa parameter 

yang perlu ditentukan untuk dapat memodelkan sel surya, yaitu 
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hambatan seri (Rs), hambatan paralel (Rsh) dan faktor ideal (n). 

Parameter-parameter tersebut dapat dicari dengan mengggunakan 

persamaan 2.6 sampai dengan 2.8, sehingga dari perhitungan 

didapatkan nilai parameter tersebut yang ditunjukkan pada Tabel 3.2 

berikut (perhitungan terlampir pada Lampiran A): 

 

Tabel 3.2 Nilai Parameter Rs, Rsh dan n 

No Parameter Simbol Nilai 

1 Hambatan Seri Rs 0.3381 Ω 

2 Hambatan Paralel Rsh 10850 Ω 

3 Faktor Ideal Semikonduktor n 1.3971 

 

 

 

Dengan menggunakan parameter-parameter di atas maka sel surya telah 

dapat dimodelkan berdasarkan persamaan matematisnya. Gambar 3.3 

berikut adalah model dari sel surya Shell SP75 pada simulink Matlab. 
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Gambar 3.3 Model Sel Surya 
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Dari Gambar 3.3 di atas terlihat bahwa model simulasi menggunakan 

blok-blok yang terdiri dari persamaan dan operator matematika. Setiap 

blok penyusun model ini adalah mengikuti persamaan karakteristik sel 

surya.  

 

3.4.2 Pemodelan Buck Converter 

Emulator sel surya pada dasarnya adalah sebuah switching catu daya 

DC/DC konverter yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan 

kurva karakteristik hubungan antara arus dan tegangan (kurva I-V) sel 

surya. Pada penelitian ini menggunakan DC-DC konverter jenis buck 

converter. Tegangan dan arus keluaran dari buck converter akan diolah 

pada model sel surya sehingga dihasilkan arus referensi. Arus referensi 

ini merupakan setpoint yang harus dicapai oleh buck converter agar 

bekerja sesuai dengan karakteristik sel surya.  

 

Untuk memodelkan buck converter perlu ditetapkan beberapa nilai 

parameter, yaitu nilai tegangan masukan, tegangan keluaran, arus 

keluaran, frekuensi switching, nilai kapasitansi C dan nilai induktansi L. 

Nilai kapasitor dan induktor ditentukan dengan menggunakan 

persamaan 2.17 dan 2.19. Tabel 3.3 berikut menunjukkan nilai dari 

setiap parameter yang digunakan untuk memodelkan buck converter 

(perhitungan terlampir pada Lampiran A).  
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Tabel 3.3 Parameter-Parameter untuk Pemodelan Buck Converter 

No Parameter Simbol Nilai 

1 Tegangan Masukan Vin 35 V 

2 Tegangan Keluaran Vout 21.7 V 

3 Arus Keluaran Isc 4.8 A 

4 Ripple Arus ∆I 5 % 

5 Ripple Tegangan ∆V 5 % 

6 Frekuensi f 20000 Hz 

7 Duty Cycle D 0.62 

8 Nilai Induktor L 1,718 𝑚𝐻 

9 Nilai Kapasitor C 1,382 µ𝐹  

 

Dengan nilai-nilai dari parameter di atas maka telah dapat memodelkan 

buck converter seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.4 sebagai 

subsistem penyusun sistem emulator sel surya untuk simulasi. 

 

Gambar 3.4 Model Buck Converter 

 

3.4.3 Pemodelan Kendali Proporsional Integral (PI) 

Model kendali proporsional integral (PI) telah tersedia di dalam 

simulink Matlab, sehingga hanya perlu menentukan nilai konstanta 
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proporsional (gain) Kp, konstantan integral Ki maupun konstanta 

derivatif Kd sesuai jenis kendali yang digunakan. Pada simulasi ini 

menggunakan kendali PI sehingga dalam pemodelannya hanya 

menentukan nilai Kp dan Ki sampai didapatkan respon yang paling baik 

dalam mencapai kondisi steady state.  

 

3.4.4 Pemodelan Pulse Width Modulation (PWM) Generator 

Sinyal-sinyal dari PWM generator ini akan mengendalikan switch pada 

buck converter untuk membuka atau menutup. Pada simulasi ini besar 

frekuensi yang digunakan adalah sebesar 20.000 Hertz. Besar frekuensi 

ini juga akan menentukan besarnya induktor dan kapasitor yang 

digunakan untuk menyusun buck converter. 

 

3.4.5 Pengujian Model Subsistem Emulator Sel surya 

Sebelum digabungkan menjadi satu sistem emulator sel surya maka 

perlu dilakukan pengujian pada setiap model subsistem. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui apabila terjadi suatu kesalahan pada model 

penyusun emulator sel surya. Apabila diketahui terjadi kesalahan maka 

kembali dilakukan perancangan model sampai didapatkan hasil yang 

sesuai untuk setiap blok modelnya. 

 

Pengujian model sel surya dilakukan dengan memberikan variasi nilai 

masukan sel surya yaitu besarnya irradiance dan suhunya, sehingga 

akan diketahui karakteristik keluaran dari model sel surya telah sesuai 

dengan karakteristik yang sebenarnya atau masih perlu dilakukan 
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perbaikan. Model untuk pengujian susbsistem sel surya ditunjukkan 

pada Gambar 3.5 dimana model sel surya pada Gambar 3.3 telah 

disederhanakan serta ditambahkan masukan berupa irradiance dan suhu 

sel.  

 

Gambar 3.5 Model Pengujian Subsistem Sel Surya  

 

Pengujian rangkaian buck converter dilakukan dengan memberikan 

tegangan masukan dan nilai tegangan referensi. Tegangan masukan 

harus lebih besar dibandingkan dengan tegangan referensi. Model 

pengujian subsistem buck converter merupakan penggabungan dengan 

subsistem kendali PI dan PWM generator yang telah dibuat 

sebelumnya. Dengan memberikan nilai tegangan referensi dan nilai 

beban yang bervariasi maka akan didapatkan karakteristik dari buck 
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converter. Apabila terdapat kesalahan maka perlu dilakukan perbaikan 

pada pemodelan. Gambar 3.6 berikut menunjukkan model pengujian 

subsistem buck converter : 

 

 

Gambar 3.6 Model Pengujian Subsistem Buck Converter 

 

3.4.6 Pengujian Model Emulator Sel Surya Keseluruhan 

Setelah setiap subsistem telah selesai dimodelkan dan diuji, maka 

selanjutnya adalah menggabungkan subsistem-subsistem menjadi satu 

sistem emulator sel surya. Sebelum pengambilan data simulasi, model 

emulator sel surya juga perlu dilakukan pengujian. Apabila hasil dari 

pengujian sesuai dengan karakterisitik sel surya sebenarnya yang 

merupakan modul sel surya referensi, maka pengujian dapat dikatakan 

berhasil. Gambar 3.7 berikut adalah sistem emulator sel surya 

keseluruhan yang digunakan dalam simulasi: 
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Gambar 3.7 Model Emulator Sel Surya Secara Keseluruhan 

 

Gambar 3.7 di atas menunjukkan model emulator sel surya keseluruhan 

yang digunakan dalam pengujian. Pengujian sistem ini dilakukan 

dengan memberikan masukan irradiance dan suhu sel yang bervariasi 

serta memberikan nilai beban yang bervariasi untuk mendapatkan kurva 

karakteristiknya. Tegangan dan arus keluaran emulator sel surya ini 

akan membentuk kurva karakteristik dari sel surya yang sering disebut 

dengan kurva hubungan antara arus dan tegangan (kurva I-V) maupun 

kurva hubungan antara daya dan tegangan (kurva P-V). 

 

Pemodelan dan simulasi dapat direpresentasikan dalam diagram alir yang 

menunjukkan tahapan dalam memodelkan dan menyimulasikan emulator sel 

surya. Diagram air tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.8 berikut:  
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Mulai

Merancang Model Sel Surya

Pengujian Model Sel Surya
Pemodelan Sesuai dengan Karakterisitik 

Sel Surya Sebenarnya

Merancang Model Buck  Converter

Pemodelan Benar
Pengujian Model Kendali PI, PWM 

Generator dan Buck Converter

Merancang Model Kendali PI 

Merancang Model PWM Generator

Selesai 

Tidak 

Ya

Tidak 

Ya

Merancang Model Emulator Sel Surya

Pengujian Emulator Sel Surya
Pemodelan Sesuai dengan 

Karakterisitik Sel Surya Sebenarnya

Menganalisa 

Tidak 

Ya

 

Gambar 3.8 Diagram Alir Pemodelan dan Simulasi Emulator Sel Surya 
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3.5 Perancangan Perangkat Keras Emulator Sel Surya 

Tahapan penelitian setelah pemodelan dan simulasi adalah realisasi perangkat 

keras emulator sel surya. Secara umum rancangan perangkat keras emulator 

sel surya diperlihatkan pada blok diagram pada Gambar 3.9. Sistem ini terdiri 

dari beberapa subsistem, yaitu mikrokontroler Arduino Mega 2560, rangkaian 

gate driver berbasis HCPL3120, rangkaian buck converter, sensor tegangan, 

sensor arus ACS712, beban, antarmuka masukan (menggunakan keypad) dan 

keluaran (menggunakan LCD). Masing-masing subsistem tersebut memiliki 

fungsi dan saling terhubung dengan subsistem yang lain. 

 

BEBAN

BUCK CONVERTER 

Irradiance

PEMODELAN SEL 

SURYA 

Sensor 

Tegangan
Sensor Arus

Suhu Sel

I

Input Mikrokontroler

Arduino Mega

Hardware

GATE DRIVER

Output 

LCD

Hardware

V

 

Gambar 3.9 Blok Diagram Perangkat Keras Emulator Sel Surya 
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Dari blok diagram di atas maka dapat dijelaskan urutan kerja dari rancangan 

perangkat keras emulator sel surya tersebut, yaitu: 

- Mikrokontroler digunakan untuk memodelkan sel surya dengan 

menggunakan persamaan matematis sel surya. Dengan memberikan 

masukan nilai irradiance, suhu serta nilai arus dan tegangan keluaran buck 

converter yang diumpan balikkan, maka pemodelan secara matematis ini 

akan menghasilkan nilai arus referensi. Pada subsistem ini juga akan 

dihasilkan pulsa kontrol. Arus referensi akan dibandingkan dengan arus 

keluaran buck converter, dan kesalahan perbandingan tersebut akan 

dikendalikan oleh kendali PI dan PWM generator akan menghasilkan pulsa 

kontrol.  

- Pulsa-pulsa kontrol akan mengendalikan switch pada buck converter untuk 

membuka atau menutup. Sehingga didapatkan arus yang sesuai dengan arus 

referensi yang menunjukkan arus karakteristik sel surya.  

- Tegangan dan arus keluaran dari buck converter akan disensor sebagai 

keluaran dari emulator sel surya. Selain itu, tegangan dan arus keluaran ini 

diumpan balikkan ke mikrokontroler Arduino sebagai nilai yang digunakan 

untuk mengolah arus referensi menggunakan persamaan matematis sel 

surya, selain itu arus keluaran ini dibandingkan dengan arus referensi yang 

dihasilkan. Saat nilai beban berubah maka arus dan tegangan akan berubah 

sehingga arus referensi hasil pengolahan di dalam Arduino akan berubah 

sesuai karakteristik sel surya. Operasi ini akan terus berulang secara close 

loop, sehingga akan dihasilkan nilai tegangan dan arus yang sesuai dengan 

karakteristik sel surya. 
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Terdapat beberapa tahapan dalam proses perancangan perangkat keras ini. 

Tahapan tersebut adalah perancangan program, rangkaian catu daya, 

rangkaian gate driver, rangkaian buck converter, rangkaian sensor arus dan 

tegangan, rangkaian antarmuka masukan dan keluaran serta pengujian setiap 

tahapan tersebut maupun sistem emulator sel surya secara keseluruhan. 

Tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

3.5.1 Perancangan Program  

Perancangan program emulator sel surya dilakukan dengan 

mengunakan software arduino IDE. Pemograman ini difungsikan untuk 

memodelkan sel surya menggunakan persamaan matematis sel surya, 

mengolah arus referensi berdasarkan variabel masukan yang dibaca 

melalui sensor (arus dan tegangan) maupun variabel masukan 

(irradiance dan suhu sel) menggunakan keypad, menghasilkan sinyal 

kontrol berupa sinyal PWM, mengendalikan sistem emulator sel surya 

menggunakan kendali PI, serta dapat menampilkan nilai tegangan dan 

arus pada layar LCD. Setelah rancangan program ini selesai, maka 

langkah selanjutnya mengunduh program tersebut ke mikrokontroler 

Arduino Mega. 

 

3.5.2 Perancangan Rangkaian Catu Daya 

Rangkaian catu daya digunakan sebagai pencatu tegangan dan arus 

searah untuk rangkaian lainnya. Pada alat ini menggunakan tiga nilai 

tegangan, yaitu 35 V untuk mencatu rangkaian buck converter, 15 V 

untuk mencatu rangkaian gate driver dan 9 V untuk mencatu 
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mikrokontroler Arduino Mega. Gambar 3.10 berikut menunjukkan hasil 

rancangan rangkaian catu daya. 

 

 

Gambar 3.10 Rangkaian Catu Daya 

 

3.5.3 Perancangan Rangkaian Gate Driver 

Rangkaian gate driver ini digunakan untuk memindahkan dan 

memperkuat pulsa kontrol dari mikrokontroler untuk menjalankan 

switch pada rangkaian buck converter. Gate driver ini berbasiskan ic 

HCPL3120 yang memiliki 8 kaki atau pin. Gambar 3.11 berikut 

menunjukkan rancangan rangkaian  gate driver yang digunakan:  

 

Gambar 3.11 Rangkaian Gate Driver Berbasiskan HCPL3120 

 

Terlihat dari Gambar 3.11 di atas bahwa sisi masukan HCPL3120 yaitu 

pin 2 dan 3, dihubungkan dengan sisi keluaran dari mikrokontroler 
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penghasil pulsa kontrol. Pada sisi keluaran, pin 8 dihubungkan ke catu 

tegangan 15 V, pin 5 dihubungkan ke ground dari catu tegangan 

tersebut. Pin 6 dan 7 dengan ground dihubungkan ke sisi gate mosfet.  

 

3.5.4 Perancangan Rangkaian Buck Converter 

Rangkaian buck converter merupakan rangkaian elektronika daya yang 

dikontrol yang berfungsi untuk mengubah nilai tegangan DC yaitu 

tegangan keluaran akan menjadi lebih rendah dari pada tegangan 

masukannya. Pada penelitian ini buck converter dikontrol untuk 

menghasilkan nilai tegangan dan arus keluaran yang sesuai dengan 

karakteristik sel surya. Pengontrolan ini bermula dari pembandingan 

arus referensi dengan arus keluaran buck converter di dalam 

mikrokontroler. Kendali PI akan memberikan gain pada nilai kesalahan 

hasil pembandingan tersebut, hingga didapatkan pulsa kontrol yang 

akan mengontrol switching dari buck converter. Sehingga pada 

akhirnya buck converter akan menghasilkan tegangan dan arus keluaran 

yang mengikuti karakteristik sel surya. 

 

Pada penelitian ini, rangkaian buck converter dibangun oleh komponen 

Mosfet IRF460, dioda, induktor dan kapasitor. Penggunaan Mosfet 

IRF460 sebagai saklar daya karena tipe mosfet ini memiliki kapasitas 

arus dan frekuensi switching yang tinggi. Bagian saklar daya terdiri dari 

tiga buah yang dirangkai secara paralel sehingga didapatkan rangkaian 

yang memiliki kapasitas hantar arus yang besar. Penggunaan dioda 
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dengan tipe MUR1560 karena memiliki kapasitas arus yang tinggi. 

Gambar 3.12 berikut adalah rancangan rangkaian buck converter yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

 

 

Gambar 3.12 Rangkaian Buck Converter 

 

Dalam perancangan buck converter ini perlu menentukan nilai induktor 

serta kapasitor yang akan diterapkan ke dalam rangkaian. Nilai induktor 

dan kapasitor berdasarkan hasil perhitungan adalah 1.718 mH dan 

kapasitor 1.382 µ𝐹. Perhitungan dilampirkan pada Lampiran A. 

 

3.5.5 Perancangan Sensor Tegangan dan Arus   

Perancangan sensor tegangan yang digunakan pada rancang bangun 

emulator sel surya ini berdasarkan prinsip pembagi tegangan. Pada 

perancangan sensor tegangan ini harus menentukan nilai dari resistor 

yang akan digunakan. Hal ini dikarenakan tegangan maksimum yang 

akan diberikan ke pin analog input pada mikrokontroler adalah 5 V. 

Selain itu harus memperhitungkan konsumsi arus pada resistor agar 

tidak menggangu pencatuan arus dari catu daya. Untuk mengurangi 
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konsumsi arus pada sensor tegangan ini maka harus menggunakan nilai 

resistansi yang besar. Pada rancang bangun ini menggunakan nilai 

resistor 42,650 kΩ dan 7.352 kΩ. Berikut adalah perhitungan penentuan 

nilai resistor sensor tegangan : 

Vout =  
R2

R1 + R2
 x   Vin 

         =  
7.352

42.650 + 7.352
    kΩ  x 34 V 

  =  5 V 

 

Selanjutnya adalah perancangan sensor arus. Sensor arus yang 

digunakan pada rancang bangun emulator sel surya ini menggunakan ic 

ACS712. Ic ini memiliki kapasitas arus pengukuran maksimum 20 A 

dan ketelitian penyensoran sebesar 100 mV/A. Sensor arus ini bekerja 

berdasarkan prinsip efek hall. Gambar 3.13 berikut menunjukkan 

rancangan dari sensor tegangan dan arus yang digunakan. 

 
Gambar 3.13 Rangkaian Sensor Tegangan dan Arus 
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3.5.6 Perancangan Antarmuka Masukan dan Keluaran 

Pada rancang bangun emulator sel surya ini menggunakan antarmuka 

masukan dengan menggunakan keypad dan keluaran menggunakan 

Liquid Crystal Display (LCD). Penggunaan keypad ini akan 

memudahkan dalam memasukkan nilai variabel masukan dari emulator 

sel surya berupa irradiance dan suhu sel. Selain itu juga sebagai tempat 

untuk memasukkan nilai parameter berupa jumlah sel seri dan paralel. 

Sedangkan dengan menggunakan LCD, maka nilai arus, tegangan dan 

daya emulator akan diinformasikan dengan ditampilkan pada layar LCD 

ini.  

 

3.5.7 Perancangan Perangkat Keras Emulator Sel Surya Keseluruhan 

Setelah setiap subsistem penyusun emulator sel surya dibuat dan diuji, 

maka selanjutnya subsistem tersebut dirangkai menjadi satu sistem 

emulator sel surya. Subsistem-subsistem tersebut adalah rangkaian catu 

daya, buck converter, gate driver, mikrokontroler Arduino Mega, 

sensor arus, sensor tegangan, keypad dan LCD. Rancangan rangkaian 

sistem emulator sel surya secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 

3.14 sebagai berikut : 
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Gambar 3.14 Rancangan Rangkaian Perangkat Keras Emulator Sel Suya 

Keseluruhan 
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3.5.8 Pengujian Rangkaian 

Pengujian rangkaian ini dilakukan pada setiap hasil rancangan dan 

pembuatan subsistem penyusun emulator sel surya. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah semua subsistem pembangun 

sistem perangkat keras emulator sel surya telah bekerja sesuai yang 

diinginkan atau masih terdapat kesalahan. Sehingga pengujian ini 

digunakan sebagai evaluasi dan kontrol, apabila masih terdapat 

kesalahan maka akan dilakukan perancangan ulang sampai didapatkan 

rangkaian susbsistem yang berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 

 

Perancangan dan realisasi perangkat keras emulator sel surya dapat 

direpresentasikan dalam diagram alir yang ditunjukkan pada Gambar 3.15 

sebagai berikut: 
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Mulai

Merancang Rangkaian Catu Daya

Pengujian Rangkaian Catu Daya

Merancang Rangkaian  Gate Driver

Pengujian BerhasilPengujian Rangkaian  Gate Driver

Selesai 

Tidak 

Ya

Tidak 

Ya

Pengujian Berhasil

Merancang Rangkaian Buck Converter

Pengujian Rangkaian Buck Converter

Merancang Rangkaian Sensor Arus dan Tegangan

Pengujian BerhasilPengujian Rangkaian  Sensor Arus dan Tegangan

Tidak 

Ya

Tidak 

Ya

Pengujian Berhasil

Merancang Antarmuka Masukan dan Keluaran

Pengujian BerhasilPengujian Antarmuka Masukan dan Keluaran

Tidak 

Ya

Pengambilan Data dan Pembahasan

Merancang Pemograman Mikrokontroler

Pengujian Pemograman Mikrokontroler

Tidak 

Pengujian Berhasil

Ya

Merangkai Rangkaian Emulator Keseluruhan

Pengujian BerhasilPengujian Rangkaian Emulator Keseluruhan

Tidak 

Ya

 

Gambar 3.15 Diagram Alir Realisasi Perangkat Keras Emulator Sel 

Surya 


