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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan energi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia karena mempunyai peranan yang penting untuk memenuhi 

semua kebutuhan manusia baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

 Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi 

manusia, karena segala aktifitas sehari-hari memerlukan energi listrik. Namun 

fenomena energi krisis energi masih menjadi masalah utama bagi pemerintah 

Indonesia dan perusahaan penyedian listrik (PLN). Penyebab krisis energi atau 

belum meratanya penyediaan energi listrik untuk masyarakat salah satunya yaitu 

luasnya wilayah Indonesia, pemerataan penduduk yang tidak sama dan lain-lain. 

Pendistribusian energi listrik akan mudah dilakukan pada suatu tempat yang berada 

dekat dengan pembangkit yang berada di tempat umum yang mudah dijangkau. 

Namun pendistribusian akan sulit dijangkau seperti di pesisir terutama di wilayah 

pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau jaringan listrik nasional.  

 Akan tetapi di Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi 

pembangkit energi baru dan terbarukan yang besar yang dapat dimanfaatkan 

sebagai salah satu cara mengatasi krisis energi yaitu menggunakan pembangkit 

energi alternatif. Sebagai mana sumber yang diambil atau yang diolah merupakan 

sumber yang tidak pernah habis dan selalu diperbarui. Berdasarkan masalah 

tersebut, maka dalam penelitian ini dirancang sistem kontrol pembangkit listrik 

hybrid menggunakan sensor Arduino Uno. Teknologi hybrid adalah sistem yang 

menggunakan dua atau lebih pembangkit energi yang bekerja sama untuk 

mengatasi kekurangan maupun memanfaatkan kelebihan masing-masing agar 

tercipta suatu sistem yang handal. Dalam perancangan ini kedua pembangkit 

tersebut yaitu generator DC dan photovoltaic. Kedua pembangkit tersebut 

diintegrasikan menjadi satu sumber listrik yang digunakan untuk mensuplai lampu 

penerangan, sedangkan baterai hanya difungsikan sebagai cadangan energi skunder 

ketika kedua pembangkit mengalami penurunan daya keluaran dan digunakan pada 
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saat malam hari. Kontrol pada sistem ini menggunakan beberapa komponen 

elektronik dan sebuah perangkat terprogram yaitu Arduino Uno untuk mengontrol 

keduanya dan charger controller serta motor wiper untuk menggerakkan PV, secara 

otomatis lalu didistribusikan ke beban. 

 Pembangkit dengan memanfaatkan energi tenaga surya atau disebut PV. 

Pembangkit hybrid yang umum diketahui adalah pembangkit listrik yang energi 

pengeraknya bersumber dari tenaga matahari. PLTS merupakan jenis pembangkit 

sumber energi terbarukan dan tanpa menimbulkan emisi, tetapi untuk skala besar 

masih banyak masalah-masalah yang yang harus dihadapi pada pembangkit ini. 

Selain itu air pada peranaan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar 

dibandingkan dengan udara. 

 Dusun Penawar Laut berada di Desa Selat Baru Kecatamatan Bantan. Di 

dusun ini terdapat dermaga nelayan yang digunakan untuk perahu bersandar, pada 

dermaga ini memiliki aktifitas nelayan yang cukup padat dari pagi hingga malam, 

akan tetapi, aktifitas di malam hari terdapat kendala khususnya masalah 

penerangan, di mana pada sistem penerangan jalan menuju dermaga saat ini tidak 

ada, hal ini sedikit menghambat aktifitas nelayan, nelayan hanya mengendalikan 

lampu emergency ataupun lampu pelita berbahan minyak tanah. 

 Pengoprasian dari penelitian ini ialah pengisian baterai dari PV 

menggunakan charger controller yang akan mengisi ke aki tersebut, yang secara 

otomatis nantinya akan dikontrol pergerakan panel suryanya menggunakan 

Arduino Uno dan modul lainnya. Kemudian melihat dari cahaya matahari mulai 

terbit hingga terbenam, melihat pergerakan PV yang dikontrol sehingga 

mengasilkan keluaran yang maksimal. 

 Penelitian ini sebagai realisasi suatu sistem pengontrolan dan penyimpanan 

daya dari energi listrik terbarukan yaitu sel surya dan generator DC yang dapat 

mengintegrasikan serta mengoptimalkan hasil konversi, untuk disimpan 

menggunakan baterai ataupun didistribusikan ke beban secara otomatis. Dalam 

perancangan sistem menggunakan pengontrolan terprogram yaitu menggunakan 

Arduino Uno. 
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Maka berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan membuat sebuah 

“Rancang Bangun Pembangkit Hybrid Di Dusun Penawar Laut Kecamatan Bantan 

(Analisa Pengontrolan Photovoltaic Otomatis)”. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang rangkaian photovoltaic hingga selesai dan 

selanjutnya didirikan ke lokasi yaitu di Dusun Penawar Laut Kecamatan 

Bantan? 

2. Bagaimana merancang sistem kontrol pembangkit listrik untuk 

menggerakkan photovoltaic menggunakan Arduino Uno? 

3. Bagaimana membuat sistem kontrol pembangkit listrik hybrid agar 

mampu mengintegrasikan sumber dan mampu mengisi baterai secara 

otomatis 

4. Bagaimana melihat pergerakan PV setiap jamnya dan melihat arus dan 

tegangan yang didapatkan? 

5. Menganalisa data dan evaluasi menggunakan alat ukur multimeter dan 

cara mengetahui arus serta tegangan pada charger cotroller? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mengetahui dan memahami pembahasan materi, diperlukan batasan 

masalah agar skripsi ini menjadi terarah dan sesuai yang diharapkan. Batasan 

masalah dari rancang bangun dan pengontrolan photovoltaic otomatis pembangkit 

hybrid di Dusun Penawar Laut Kecamatan Bantan adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan kontrol Arduino Uno untuk mengontrol PV, 

menggunakan real time clock untuk membaca waktu aktual, dan 

menggunakan motor wiper untuk mengerakkan PV. 

2. Melihat kapan aki tersebut penuh dan melihat kapan aki itu kosong 

kembali. 

3. Pengontrolan PV untuk jam 06.00 (Pagi) PV sudah berputar secara 

otomatis ke arah timur, dengan pengesetan pukul 11.20 PV sudah 
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bergerak 45o pada waktu siang dan jam 14.20 PV sudah bergerak lagi ke 

posisi barat 

4. Penelitian dilakukan di Dusun Penawar Laut sebagai penerangan nelayan 

di malam hari. 

5. Aki yang digunakan bertegangan 12 V 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat 

Tujuan pada penelitian skripsi ini adalah: 

1. Merancang dan menganalisa sistem pergerakan PV secara otomatis 

pembangkit hybrid.  

2. Menggunakan kontrol Arduino Uno untuk menggerakkan motor wiper, 

dan  

3. Menciptakan hal yang baru pada Dusun Penawar Laut Kecamatan 

Bantan. 

Sedangkan manfaat pada penelitian ini adalah: 

1. Sebagai upaya menciptakan sistem pembangkit listrik yang bebas bahan 

bakar.  

2. Mengembangkan pengetahuan mengenai energi terbarukan khususnya 

pembangkit listrik tenaga hybrid.  

3. Bisa membantu kebutuhan energi khususnya masyarakat yang tinggal di 

pesisir dan meningkatkan sumber daya yang mampu bersaing pesat 

untuk penerangan jalan bagi nelayan yang baru pulang beraktivitas. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Adanya metode penyelesaian masalah pada penelitian ini agar penulisan 

skripsi ini lebih teratur dan terarah, adapun metode penyelesain masalah tersebut 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan survei ke lokasi tempat pembangkit hybrid yang berada di 

Dusun Penawar Laut. 

2. Merancang dan membuat alat pembangkit hybrid. 

3. Merancang komponen sensor dan modul photovoltaic otomatis pada 

kotak panel. 
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4. Pengambilan data selama enam hari. 

5. Analisa dan pembuatan laporan skripsi. 

6. Kesimpulan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Terdahulu 

Salah satu faktor yang melatarbelakangi pengembangan khusunya di 

Indonesia sangat tinggi, namun energi alternatif di Indonesia sangat banyak dan 

belum bisa dimaanfaatkan dengan baik, pengembangan energi alternatif sangat 

perlu dikembangkan untuk kebutuhan dan penyediaan energi listrik. Sehingga 

penggunaan energi fosil untuk kebutuhan energi listrik dapat dikurangi dengan 

mengarah pada pembangkit listrik energi baru dan terbarukan. 

 Penelitian mengenai perancangan otomatis pembangkit listrik tenaga hybrid 

yang saat ini menjadi permasalahan dalam skripsi ini, contohnya Indonesia saat ini 

merupakan negara dengan sumber energi yang melimpah, berbagai penelitian telah 

dilakukan untuk menemukan sumber energi terbarukan. Oleh karena itu rujukan 

penelitian yang pernah dilakukan untuk mendukung penulis skripsi ini, di 

antaranya. 

 Menurut penelitian Kusuma dan kawan-kawan tentang pemanfaatan energi 

matahari dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan panel surya. Panel 

surya mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik, semakin besar 

cahaya yang mengenai permukaan dari panel surya maka energi listrik yang didapat 

akan semakin besar. Namun pada saat ini kebanyakan dari pemasangan panel surya 

masih diletakkan posisi hanya menghadap ke satu arah, ini mengakibatkan proses 

penyerapan energi yang dilakukan oleh panel surya hanya berlangsung saat 

matahari tepat berada pada posisi panel surya. Agar pemanfaatan dari panel surya 

dapat maksimal, maka dibuatlah sebuah sistem yang mampu untuk mendapatkan 

energi matahari secara penuh, yaitu dengan membuat panel surya dapat terus 

menghadap ke arah matahari. Sistem ini meggunakan tujuh buah sensor photodiode 

yang masing-masing dihadapkan pada posisi derajat matahari, yaitu pada sudut 30 

°C, 50 °C, 70 °C, 90 °C, 110 °C, 130 °C, 150 °C. Kemudian menggunakan motor 

servo sebagai penggerak utama dalam mendapatkan posisi panel surya sesuai yang 

diinginkan. Dari hasil pengujian yang dilakukan, nilai beban lampu yang terpakai 

selama sistem penggerak otomatis panel surya beroperasi adalah 5 watt dan lama 
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beroprasi selama 8 jam adalah 40 WH selanjutnya dijumlahkan dengan beban 

operasi dari sistem penggerak otomatis panel surya adalah 40 WH + 40,976 WH = 

80,976 WH, sedangkan daya yang dihasilkan panel surya selama 8 jam adalah 70,45 

watt (Kusuma, Soedjarwanto, Trisanto, & Despa, 2015). 

 Selanjutnya menurut penelitian Situngkir dan Siregar dalam penelitiannya 

bahwa cahaya merupakan bentuk lain dari energi yang terpancar dari matahari. 

Semua tahu bahwa tanpa cahaya matahari manusia tidak bisa melihat. Manusia 

menggunakan cahaya matahari untuk menjalankan kegiatan sehari-hari ini 

merupakan pemakaian langsung atas cahaya yang berasal dari matahari. Ada hal 

yang menarik, cahaya juga bisa dikonversi menjadi tenaga listrik dengan 

menggunakan modul yang disebut modul PV atau panel surya. Prinsip untuk 

mengkonversi cahaya menjadi energi (yang berguna) juga dilakukan oleh alam 

melalui proses yang disebut fotosintesis, di mana dedaunan hijau pada tanaman 

mengkonversi sinar matahari menjadi energi yang diperlukan tanaman agar 

tumbuh, jika dikonsumsi oleh manusia, inilah cara manusia memperoleh energi 

untuk tubuh. Pemanfaatan energi matahari sekarang ini sangat banyak dilakukan di 

mana cahaya matahari dirubah menjadi energi listrik dapat dilakukan dengan 

menggunakan panel surya, untuk meningkatkan daya energi harus dilakukan 

pengaturan secara maksimal sehingga daya yang diserap dapat secara maksimal, 

untuk mendapatkan instensitas cahaya maksimum pada penggerak panel surya 

harus mengikuti gerak dan laju matahari secara otomatis yang dijalankan dengan 

sistem mikrokontroler, pengaturan otomatis tersebut dilakukan dengan menambah 

sensor LDR untuk pengaturan laju sesuai cahaya yang besar, gerak otomatis panel 

sel surya dilakukan dengan menggunakan motor DC, perhitungan panas cahaya 

dapat dari kondisi cuaca dan suhu aktual di kota Medan berkisar antara 290-350 oC, 

waktu pengukuran dilakukan pada pukul 08.00-18.00 WIB. Daya terbesar didapat 

sebesar 66,65 watt pada pengukuran pukul 12.00 WIB. (Situngkir & Siregar, 2018). 

  Hayati dan kawan-kawan menjelaskan bahwa PLTH adalah pembangkit 

listrik yang menggunakan sumber tenaga angin dan surya yang saling melengkapi 

menyesuaikan cuaca. Tujuan penelitian adalah membuat alat untuk mengetahui 

efisiensi apabila PLTB dan PLTS digabungkan atau yang biasa disebut pembangkit 

hybrid. Mengkaji secara eksperimental kinerja pembangkit hybrid dengan 



 

8 

 

pemasangan mikrokontroler untuk penggerak panel surya. Hasil dari pengujian 

yaitu penggunaan PLTH menghasilkan efisiensi yang lebih baik dibanding 

penggunaan PLTB maupun PLTS yang digunakan secara terpisah. Berdasarkan 

hasil pengujian pembangkit hybrid dengan pemberian kecepatan angin yang 

semakin besar nilainya maka efisiensi yang didapatkan semakin kecil dengan 

dipasangnya mikrokontroler pada panel surya, panel surya dapat menangkap energi 

matahari secara optimal. Semakin besar beban yang diberikan maka semakin besar 

efisiensi yang didapatkan. Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) merupakan 

pembangkit listrik yang terdiri dari 2 atau lebih pembangkit dengan sumber energi 

yang berbeda. Misalnya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang 

dipadu dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) atau disebut Hybrid 

PV Bayu. Hubungan efisiensi terhadap waktu pada kecepatan 2,5 m/s ketika diberi 

beban 15 W menunjukkan perbandingan antara penggunaan PLTB dan PLTH, 

efesiensi PLTH adalah 20,968 % (beban pertama) setelah itu diberi beban 19 watt 

(beban kedua) maka efisiensi PLTH 39,48 % selanjutnya diberi beban 23 watt 

(beban ketiga) maka efisiensi PLTH yang didapatkan adalah 49,57 % dan pada saat 

beban beban 33 watt (beban keempat) maka efesiensi PLTH adalah 78,39 %. 

(Hayati, Dewangga, & Sartika, 2019) 

 Sedangkan menurut Fauzi dan kawan-kawan pada penelitiannya membahas 

tentang menggunakan panel surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi 

energi listrik. Dalam hal ini kebanyakan panel surya yang terpasang bersifat statis 

atau diam, yang mengakibatkan penyerapan energi matahari oleh panel surya 

kurang optimal. Selain itu untuk mendapatkan energi matahari yang maksimal, 

maka posisi panel surya tersebut harus selalu tegak lurus terhadap arah datangnya 

sinar matahari. Pada penelitian ini telah dirancang sistem mekanis yang dapat 

menggerakkan posisi panel surya agar selalu mengikuti arah pergerakan matahari 

yang diberi nama solar tracking system. Solar tracking system yang dibuat 

merupakan prototype, solar tracker ini berfungsi untuk mengoptimalkan 

penerimaan energi matahari oleh panel surya. Sistem ini bekerja dengan adanya 2 

buah sensor cahaya (LDR) yang membaca pergerakan matahari ditempatkan pada 

beberapa sudut panel surya, lalu output LDR terhubung pada pin analog arduino. 

Arduino akan mengolah data dari sensor LDR sehingga motor akan menggerakkan 
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panel surya ke kiri atau ke kanan sesuai perintah. Ada beberapa komponen yang 

digunakan pada perancangan solar tracking system ini yaitu accu, solar charge 

controller, voltage regulator dan LCD. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa dengan menggunakan metode solar tracking system, maka total energi 

matahari dapat diserap lebih optimal dibandingkan menggunakan solar tracker 

(statis). Daya maksimum yang diserap pada pukul 12.00 WIB oleh panel surya 

statis adalah 16,62 watt, untuk daya dinamis yang diserap panel surya adalah 25,72 

watt sedangkan tahanan untuk solar sel tergantung dari nilai intensitas cahaya 

matahari. Pada pengujian panel surya dinamis, nilai intensitas cahaya rendah terjadi 

pada pukul 08.00 WIB dengan nilai 3058 lux maka tahanan dari solar sel akan 

semakin meningkat yaitu 11,27 Ω dan nilai intensitas cahaya matahari semakin kuat 

terjadi pada pukul 12.00 WIB dengan nilai 13850 lux, maka tahanan dari solar sel 

akan semakin menurun dengan nilai 10,87 Ω. (Fauzi, Afrianto, & Taryana, 2018) 

 Nurdiansyah dan kawan-kawan dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

dalam panel surya yang dipasang secara permanen tidak akan mendapatkan titik 

daya maksimum. Agar dapat menghasilkan titik daya secara maksimum, panel 

surya perlu dikendalikan mengikuti arah pergerakkan matahari. Pada penelitian ini 

dideskripsikan rancangan sistem yang mampu mengendalikan panel surya dengan 

2 lintasan kebebasan berbasis mikrokontroler Arduino Uno, yaitu pergerakan arah 

timur ke barat sesuai rotasi bumi dan pergerakan arah utara ke selatan sesuai 

revolusi bumi untuk mendapatkan titik daya maksimum. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa berupa sistem yang dirancang, mampu mengendalikan 

kemudi motor servo pada panel surya, baik secara otomatis dengan 2 lintasan edar 

untuk mendapatkan titik daya maksimum. Cara kerja pada alat ini yaitu ketika alat 

telah diletakkan di area terbuka maka alat akan membaca sumber cahaya terbesar 

dengan menggunakan 2 buah sensor LDR dan 1 buah motor servo DC sebagai 

penggerak alat untuk mengarahkan panel surya sesuai rotasi matahari, untuk 

penangkapan sinar UV dapat tertangkap secara maksimal. Setelah memulai 

penangkapan sinar UV, arus listrik yang dapat disimpan ke dalam baterai dengan 

tegangan 3,7 volt dan output dari baterai 3 volt. Alat ini juga menggunakan 2 buah 

panel surya, agar pengisisan baterai dapat lebih cepat. Status pengisian baterai juga 

dapat ditampilkan di LCD I2 mulai dari tegangan ampere dan volt, untuk motor 



 

10 

 

servo jika dilihat dari sensor kanan yang pertama adalah 255 dan sensor kiri yang 

pertama 390 dari perbandingan skala nilai tersebut posisi servo yaitu 84 o, yang 

terakhir kanan 223 dan yang terakhir kiri 368 menghasilkan posisi servo 85 o. 

(Nurdiansyah, Sinurat, Bakri, & Ahmad, 2020) 

 Ambarita dan kawan-kawan menerangkan dalam penelitiannya bahwa 

teknologi pengisi baterai menggunakan energi surya di desa, yang merupakan 

teknologi baru dalam bidang pengisian baterai menggunakan energi surya, yang 

belum banyak digunakan selama ini dan sebagai alternatif mengatasi kenaikan 

harga tarif listrik dari PLN karena menggunakan energi surya selalu ada setiap hari 

dengan gratis, meskipun harga awal pembuatan panel surya cukup tinggi. Dengan 

adanya bantuan program pengabdian masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan 

dalam pemanfaatan energi matahari adalah dengan menggunakan teknologi sel 

surya atau panel surya. Teknologi sel surya merupakan sebuah teknologi yang 

mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Penelitian ini membahas 

tentang simulasi sel surya dengan menggunakan Solar Emulator, sel surya jenis 

monocrystalline dengan daya keluaran maksimal 50 watt. Penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mendapatkan hasil optimal, panel surya dirangkai secara seri (1 baris 

panel dirangkai seri) dan output dari setiap baris dirangkai paralel. Output dari 

kesatuan panel surya adalah arus searah (DC) yang nantinya akan diubah menjadi 

arus bolak balik (AC) untuk keperluan alat-alat listrik pada rumah tangga. Dengan 

spesifikasi nilai daya maksimum 100 W, teganggan maksimum 5,56 A yang mampu 

bekerja pada temperatur maksimal 85 oC (Ambarita & Nasution, 2018). 

 

2.2 Landasan Teori 

Beberapa teori yang dapat digunakan dalam menyelesaikan penelitian 

mengenai “Rancang Bangun Pembangkit Hybrid Di Dusun Penawar Laut 

Kecamatan Bantan (Analisa Pengontrolan Photovoltaic Otomatis)” adalah: 

2.2.1 PLTH 

Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) didefinisikan sebagai suatu 

sistem pembangkit tenaga listrik yang menggabungkan dua atau lebih pembangkit 

dengan sumber energi yang berbeda, umumnya digunakan untuk isolated grid, 

sehingga diperoleh sinergi yang memberikan keuntungan ekonomis maupun teknis. 
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Konfigurasi dasar dari sistem pembangkit listrik tenaga hybrid tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu:  

1. Sistem hybrid seri 

2. Sistem hybrid parallel 

3. Sistem hybrid switched 

Cara kerja dari pembangkit listrik sistem hybrid ini secara umum dan 

berurutan mulai dari semua energi yang dihasilkan oleh semua sumber pembangkit 

yang ada yaitu sistem sel surya disalurkan ke dalam unit kontrol. Energi yang 

masuk ke dalam unit kontrol ini berbentuk listrik arus searah. Jika terdapat 

kelebihan energi maka energi tersebut akan disimpan dalam baterai, kemudian 

sebelum disalurkan ke konsumen, energi arus searah diubah dulu menjadi energi 

arus bolak-balik oleh inverter. Setelah diubah ke dalam bentuk energi arus bolak-

balik maka energi dialirkan melalui distribusi arus bolak-balik menuju ke 

konsumen yang terdiri dari bermacam-macam jenis dan keperluan. 

2.2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

Pembangkit listrik tenaga surya merupakan suatu sistem pembangkit listrik 

di mana energi matahari diubah menjadi energi listrik dengan memanfaatkan 

teknologi photovoltaic. Pembangkit listrik tenaga surya tersebut memanfaatkan 

cahaya matahari untuk menghasilkan listrik arus searah (DC). Konversi energi ini 

terjadi pada panel surya yang terdiri dari sel-sel photovoltaic. PLTS pada dasarnya 

adalah catu daya yang dapat dirancang untuk mencatu kebutuhan listrik yang kecil 

sampai dengan yang besar, baik secara mandiri, maupun hybrid. Dengan metode 

desentralisasi (satu rumah satu pembangkit atau solar home system (SHS) maupun 

dengan metode sentralisasi.  

2.2.3 Photovoltaic Array 

Photovotaic array atau panel surya adalah alat untuk mengkonversi tenaga 

matahari menjadi energi listrik. Photovoltaic adalah teknologi yang berfungsi untuk 

mengubah atau mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik secara 

langsung. Photovoltaic biasanya dikemas dalam sebuah unit yang disebut modul. 

Dalam sebuah modul surya terdiri dari banyak sel surya yang bisa disusun secara 

seri maupun paralel. Sedangkan yang dimaksud dengan surya adalah sebuah 

elemen semikonduktor yang dapat mengkonversi energi surya menjadi energi 
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listrik atas dasar efek photovoltaic. Total energi yang dihasilkan dari PV tergantung 

dari jumlah solar panel yang dipasang atau total Watt Peak Module dan intensitas 

matahari (KW/M²/day) di tempat yang akan dipasang. Rumus pencarian analisa 

dapat dilihat pada Persamaan 2.1 (Riski, 2020). 

Total Kebutuhan PV = 
Total Beban x Lama Beban Hidup

Lama Pemanasan PV
 ................................ (2.1)  

 
Gambar 2.1 Photovoltaic Array 

Sumber: (Indrawan, 2017; Indrawan, 2017) 

2.2.4 Charger Controller 

Charge controller atau solar charge controller (SCC) atau batery charge 

regulator (BCR) atau baterai charge unit (BCU), adalah komponen dalam PLTS. 

Fungsi dari charge controller adalah sebagai berikut:  

1. Charging mode 

Sebagai pengatur pengisian arus searah (DC) yang masuk dari photovoltaic 

array ke baterai untuk menghindari over charging dan over voltage. Dengan 

cara mengubah listrik DC dari photovoltaic array dengan tegangan tertentu 

dan mengendalikan pengisian ke baterai. Bila baterai kondisi kosong, maka 

SCC akan mengisi listrik ke baterai sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, saat 

tegangan pengisian pada baterai telah mencapai keadaan penuh, maka SCC 

akan mengatur pola pengisian dengan arus sedikit untuk menjaga tegangan 

baterai (floating) dan jika sudah terisi penuh maka SCC akan menghentikan 

arus listrik yang masuk ke dalam baterai untuk mencegah over charge, 

dengan demikian ketahanan baterai akan jauh lebih tahan lama. Dalam 

kondisi ini, listrik yang masuk dari photovoltaic array akan langsung 

terdistribusi ke beban atau peralatan listrik dalam jumlah tertentu sesuai 

dengan konsumsi daya peralatan listrik.  

2. Load operation mode 
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Setelah baterai terisi penuh maka akan berubah fungsi menjadi load 

operation mode. Baterai akan masuk menjadi energi listrik ke beban jika 

kondisi pemintaan beban melebihi hasil produksi dari photovoltaic array 

baik ketika malam hari, ketika cuaca buruk atau mendung yang 

menyebabkan terhalangnya radiasi matahari ke photovoltaic array sehingga 

mengurangi produksinya. Saat baterai masuk ke beban arus listrik DC yang 

berasal dari baterai tidak mungkin masuk ke panel surya karena biasanya 

ada dioda proteksi yang hanya melewati arus listrik DC dari panel sel surya 

ke baterai, bukan sebaliknya. Saat tegangan pada baterai dalam keadaan 

hampir kosong, maka SCC berfungsi menghentikan pengambilan arus 

listrik dari baterai oleh beban atau peralatan listrik. Dalam kondisi tegangan 

tertentu (umumnya sekitar 10 % sisa tegangan pada baterai), maka 

pemutusan arus beban dilakukan oleh SCC. Hal ini menjaga baterai dan 

mencegah kerusakan pada sel-sel baterai. Pada kebanyakan model SCC 

memiliki indikator lampu akan menyala dengan warna tertentu (umumnya 

berwarna merah atau kuning) yang menunjukkan bahwa baterai dalam 

proses charging. Dalam kondisi ini, bila sisa arus pada baterai kosong (di 

bawah 10 %), maka pengambilan arus listrik dari baterai akan diputus oleh 

SCC, maka peralatan listrik atau beban tidak dapat beroperasi. Keadaan ini 

disebut over discharge akibat beban yang dipikul cukup besar. Rumus 

pencarian analisa dapat dilihat pada Persamaan 2.2 (Rizki P. , 2018). 

P = VxI ................................................................................................. (2.2) 

 
Gambar 2.2 Charger Controller 

Sumber: (Hidayat, 2017) 

2.2.5 Accu 

Accu (baterai) merupakan salah satu komponen utama dalam sistem PLTS 

yang memegang peranan penting sebagai sumber listrik, yang apabila lemah dapat 

menjadi penyebab terganggunya sistem PLTS, bahkan dapat mengakibatkan 
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kerusakan pada komponen-komponen lainnya, baik dalam aplikasi PLTS terpusat 

Solar Home System (SHS) maupun dalam aplikasi lampu jalan tenaga surya. Baterai 

mengalami proses siklus menyimpan dan mengeluarkan daya energi, tergantung 

adanya sinar matahari. Selama waktu matahari ada, modul surya menghasilkan arus 

listrik dalam satuan ampere/hours (AH) dengan segera dipergunakan untuk 

pengisian baterai. Kapasitas baterai merupakan kemampuan baterai menyimpan 

daya listrik atau besarnya energi yang dapat disimpan dan dikeluarkan oleh baterai. 

Baterai berfungsi menyimpan energi listrik yang dihasilkan modul surya pada saat 

matahari bersinar, dan baterai akan mengeluarkan kembali energi listrik pada saat 

modul surya tidak dapat lagi menghasilkan energi listrik. Pada kondisi normal 

baterai dipergunakan saat malam hari atau saat cuaca berawan atau mendung. 

Apabila terjadi daya energi beban di konsumen yang berlebih pada waktu siang 

hari, baterai dapat difungsikan untuk menambah beban yang dihasilkan oleh modul 

surya. Sifat baterai adalah menyimpan dan mengeluarkan energi dari proses reaksi 

kimia. Proses penyimpanan dan pengeluaran daya energi dalam besaran satuan 

watt/hours (WH) listrik. Pengeluaran ini nantinya akan dipulihkan seperti semula 

pada saat pengisian (charging) dari modul surya. Secara ringkas baterai memenuhi 

dua tujuan penting dalam sistem PLTS meliputi, untuk memberikan daya energi 

(watt/hours) kepada PLTS ketika daya energi tidak disediakan oleh photovoltaic 

array untuk menyimpan kelebihan daya yang ditimbulkan oleh photovoltaic array 

setiap kali daya itu melebihi beban. Analisa pemakaian bateri dapat dihitung 

melalui Persamaan 2.3 (Susanti, 2019). 

Waktu Pemakaian Baterai = 
Kapasitas Baterai

Arus Kerja Motor
 ...................................................... (2.3) 

 
Gambar 2.3 Accu 

Sumber: (Supri. B., 2018; Supri. B., 2018) 
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2.2.6 Motor Wiper 

Motor wiper dapat bergerak ketika motor wiper dialiri arus. Arus ini 

berasal dari baterai kemudian menuju ke fuse, lalu ke kunci kontak, lalu ke wiper 

switch dan kemudian ke motor wiper. Pada saat wiper dioperasikan kemudian 

diaktifkan maka lengan wiper harus kembali ke posisi semula (posisi bawah) 

jangan sampai berhenti di tengah-tengah yang nantinya dapat mengganggu 

pandangan pengendara. Sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat membuat 

posisi wiper kembali ke posisi semula saat switch wiper dimatikan. Pada 

kesempatan kali ini, akan dibahas mengenai cara kerja wiper saat saklar wiper 

diputar ke posisi mati pada saat setelah wiper beroperasi. 

 
Gambar 2.4 Motor Wiper  
Sumber: (Abdul., 2019) 

2.2.7 Arduino Uno 

Arduino Uno adalah salah satu rangkaian elektronika development kit 

mikrokontroler yang berbasis ATMega328. Perangkat jenis ini memilki beberapa 

keunggulan dibanding board mikrokontroler yang lain. Arduino Uno adalah sebuah 

board minimum system mikrokontroler yang mana di dalamnya terdapat 

mikrokontroler AVR seri ATMega328 yang merupakan produk dari ATmel. 

Umumnya arduino memiliki 14 pin input/output yang terdiri dari: 

1. 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM 

2. 6 pin sebagai analog input 

3. Osilator kristal 16 MHz 

4. Sebuah koneksi USB 

5. Sebuah power jack 

6. Sebuah ICSP header dan 

7. Tombol reset 

Oleh karena itu Arduino Uno mampu men-support mikrokontroler secara 

mudah terhubung dengan kabel power USB atau kabel power supply adaptor AC 

ke DC maupun dengan batrai. Sehingga untuk mendukung mikrokontroler tersebut 
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bekerja, cukup disambungkan ke power supply atau dihubungkan melalui kabel 

USB ke PC, maka Arduino Uno telah siap bekerja. Secara umum arduino dengan 

sebuah mikrokontroler ini mampu menciptakan suatu program yang dapat 

digunakan untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Sehingga cukup 

jelas, bila fungsi yang dimiliki Arduino Uno adalah untuk memudahkan pengguna 

dalam melakukan prototyping, memprogram mikrokontroler serta menciptakan 

berbagai alat canggih berbasis mikrokontroler. Beberapa alat yang biasa dibuat 

dengan Arduino Uno adalah sebagai berikut: 

1. Lampu flip flop, lampu lalu lintas 

2. Robotic: line follower, maze solver, pencari api. 

3. Pengontrol motor stepper 

4. Detector suhu dan mengatur suhu ruangan 

5. Jam digital 

6.  Timer alarm dan masih banyak lagi. 

Arduino Uno berbeda dengan semua jenis arduino sebelumnya, di mana 

dalam hal koneksi USB menggunakan fitur IC ATMega8U2, sementara pada board 

sebelumnya menggunakan chip FDTI driver USB. Arduino Uno R3 merupakan seri 

terakhir dan terbaru dari seri arduino USB. Arduino Uno dilakukan dengan 

memasukkan atau meng-upload program sketch example blink ke dalam arduino 

IDE. Sketch exmple blink contoh program untuk menguji board arduino bagus atau 

tidak bagusnya arduino, apabila LED merah tersebut tidak menyala maka arduino 

tidak bagus atau rusak dan jika LED merah tersebut menyala (blink) maka keadaan 

arduino masih bagus. Beberapa program yang digunakan dalam mengontrol 

photovoltaic pembangkit hybrid 

1. Program IDE untuk menjalankan arduino IDE. Pilih menu file, example, 

liquidcyrstal, (hello word). ini adalah sebuah program yang telah 

disediakan (template) oleh aplikasi arduino. 

2. Program perancangan photovoltaic otomatis menggunakan Arduino 

Uno. Setelah membuat library RTC tipe DS3231 fungsi pengendalian 

motor ke kiri dan ke kanan atau dari timur ke barat. Selanjutnya masuk 

ke forward revase di mana terjadi program maju mundur yang berfungsi 

untuk pengendalian motor ke kiri. 
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3. Program untuk void set up Program ini berfungsi sebagai yang dipanggil 

ketika sketch atau program dimulai dan hanya akan berjalan sekali saja 

setelah setiap power atau ketika board arduino reset. Void setup 

digunakan untuk mendeklarasikan variabel (int, char, long dan lain-lain), 

mode pin yang digunakan adalah (input atau output) memulai dengan 

library. Selanjutnya untuk mencoba mencocokkan waktu yang tepat pada 

saat otomatis hingga serial print di mana fungsi ini untuk program real 

time clock (RTC) dan menampilkan di serial monitor. 

4. Memulai setting untuk program pagi (ke arah timur) untuk memulai 

menyeting photovoltaic (PV) yang gerakannya dari arah barat sampai 

timur dibutuhkan beberapa jam sehingga dalam keadaan pagi PV mulai 

bergerak secara otomatis, motor berputar ke kiri. 

5. Selanjutnya setting untuk program siang (ke arah atas) untuk setting ke 

arah atas itu terlebih dahulu menggunakan hardware dan software 

kemudian hari berikutnya akan mengikuti secara otomatis hal ini agar PV 

dapat bergerak yang dikontrol oleh motor wiper pada saat waktu yang 

diinginkan dengan kondisi PV penghadap ke atas. 

6. Setting untuk program sore (ke arah barat) bergeraknya PV dari arah atas 

menuju arah barat memerlukan waktu berjam-jam untuk itu harus dilihat 

dan di-setting dengan tepat, khususnya pada motor wiper yang bergerak 

sesuai waktu yang ditentukan dari awal tujuannya ialah supaya PV 

bergerak dengan tepat waktu. 

 
Gambar 2.5 Arduino Uno 

Sumber: (Febrianto, 2014) 
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2.2.8 Real Time Clock (RTC) 

Merupakan chip IC yang mempunyai fungsi menghitung waktu yang 

dimulai dari detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, hingga tahun dengan akurat, 

untuk menyimpan data waktu untuk menjaga atau menyimpan data, waktu yang 

telah aktif pada modul terdapat sumber catu daya sendiri yaitu baterai jam kancing, 

serta keakuratan data waktu yang ditampilkan dan digunakan ocilator kristall 

eksternal. Sehingga saat perangkat mikrokontroler terhubung dengan RTC ini 

sebagai sumber data waktu dimatikan, data waktu yang sudah terbaca dan 

ditampilkan tidak akan hilang begitu saja. Dengan catatan baterai yang terhubung 

pada RTC tidak habis dayanya. 

 
Gambar 2.6 Real Time Clock 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

2.2.9 Motor Driver  

Motor driver adalah rangkaian yang tersusun dari transistor yang digunakan 

untuk menggerakkan motor DC. Motor driver memang dapat berputar hanya 

dengan daya DC, tapi tidak bisa diatur tanpa menggunakan driver, maka diperlukan 

suatu rangkaian driver yang berfungsi untuk mengatur kerja dari motor. 

 
Gambar 2.7 Motor Driver 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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2.2.10 Lampu DC 

Lampu yang digunakan adalah lampu DC lampu LED memiliki pancaran 

cahaya yang lebih terang dan stabil karena sudah menggunakan arus DC. Selain itu, 

cahaya yang dipancarkannya juga lebih fokus dan tidak menyebar seperti lampu 

biasa. Pilihlah lampu LED dengan reflector bulb yang bisa membuat cahaya lebih 

fokus. 

 
Gambar 2.8 Lampu LED 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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