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Abstrak— Energi listrik yang dihasilkan oleh modul selalu
berubah-ubah setiap saat dipengaruhi oleh kondisi
lingkungan dimana modul surya dipasang. Penelitian ini
bertujuan untuk membuat sistem pemantauan kinerja
modul surya pada suatu kondisi lingkungan yang nyata
setiap waktu. Parameter yang dipantau adalah arus dan
tegangan keluaran modul surya, intensitas cahaya matahari
dan suhu. Untuk mengukur parameter tersebut, sistem
pengukuran dan pemantauan ini dilengkapi dengan sensor
tegangan, sensor suhu dan photoresistor. Sensor-sensor
tersebut diatur oleh sebuah mikrokontroller yang dilengkapi
dengan ethernet shield sebagai interface antara arduino
dengan jaringan internet agar dapat mengirimkan data dan
disimpan pada sebuah website sebagai data hasil
pemantauan. Sistem pemantauan telah dapat bekerja sesuai
dengan harapan yaitu semua sensor berfungsi dengan baik,
dapat mendeteksi tegangan dan arus keluaran modul surya
dengan tepat serta dapat mendeteksi intensitas radiasi
matahari dan suhu dengan akurat setiap waktu dan data
hasil pemantauannya di access melalui jaringan internet.

maka perlu dilakukan pengukuran dan pemantauan secara
real time agar dapat mengetahui parameter keluaran panel
surya secara otomatis. Informasi yang dikirimkan oleh
sistem pemantauan ini berupa data tegangan, arus, suhu dan
intensitas cahaya matahari.
Dengan adanya data tersebut dapat memberikan
informasi kepada pengguna agar dapat menyesuaikan
beban dengan daya yang dihasilkan oleh panel surya
sehingga tidak mengalami kekurangan daya dan juga dapat
mengetahui daya yang dihasilkan oleh panel surya setiap
harinya. Dari data tersebut juga dapat diketahui
performansi panel surya akibat pemakaian yang terus
menerus sehingga cenderung mengalami penurunan
performansi yang berdampak pada parameter yang
dihasilkan panel surya.
Sistem pemantauan panel surya jarak jauh diperlukan
supaya dapat mengetahui performansi panel surya secara
real time dimanapun pemilik berada. Jadi apabila terjadi
keanehan terhadap tegangan keluaran dari panel surya bisa
segera dilakukan pengecekan.Sehingga dengan informasi
tersebut pengguna lebih cepat
memperbaiki atau
mempersiapkan panel surya yang baru agar penyediaan
energi listrik lebih terjamin dan dapat dihandalkan.

Kata Kunci— Sistem pemantauan, modul Surya, Sensor
Tegangan, , Sensor Suhu, photoresistor, Ethernet Shield,
Arduino Uno

I. PENDAHULUAN
Panel surya merupakan suatu alat yang berfungsi
mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Dalam
proses perubahan energi cahaya menjadi energi listrik
terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil
keluaran daya modul surya. Faktor-faktor tersebut adalah
penempatan panel surya, suhu, temperatur lingkungan dan
intensitas cahaya matahari. Daya keluaran dari panel surya
juga mengalami kenaikan atau penurunan akibat kondisi
lingkungan yang selalu berubah setiap waktu [4].
Perubahan intensitas cahaya matahari dan kondisi
lingkungan sangat mempengaruhi performansi panel surya
yang juga mengakibatkan ketidakstabilan daya yang
dihasilkan. Pada saat cuaca cerah dan intensitas cahaya
matahari tinggi maka daya yang dihasilkan panel surya juga
akan mengalami kenaikan dan pada saat cuaca mendung
atau gelap maka intensitas cahaya mataharinya rendah
sehingga daya yang dihasilkan juga mengalami penurunan,
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II. DASAR TEORI
A. Sistem Stand Alone Photovoltaic
Sistem stand alone photovoltaic adalah sistem
pembangkit listrik tenaga surya yang hanya mengandalkan
energi matahari sebagai satu-satunya sumber energi utama
dengan menggunakan rangkaian photovoltaic module
untuk menghasilkan energi listrik sesuai dengan
kebutuhan. Pemanfaatan energi listrik tenaga surya dapat
dilakukan dengan menggunakan beban ac dan
menggunakan beban dc. Pada sistem stand alone
photovoltaic beban dc ini terdiri dari beberapa perangkat
seperti panel surya, baterai, charger controller, dan bebaan
dc[3].
1) Panel Surya: Panel surya merupakan suatu alat yang
digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi
listrik secara langsung. Rangkaian ekivalen sel surya dapat
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dimodelkan dengan model satu dioda seperti ditunjukkan
pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 3 Baterai

B. Sistem Pemantauan Performansi Panel Surya
Menurut Calyton dan Petry (1983) definisi monitoring
merupakan suatu pelaksanan mengukur, mencatat,
mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan
informasi untuk memudahkan menentukan keputusan dari
manajemen program atau proyek. Sehingga dalam
penelitian ini bertujuan untuk memonitoring yang
melingkupi proses mengukur, mencatat, mengumpulkan
dan mengkomunikasikan melalui jarak jauh hasil tersebut
untuk digunakan sebagai patokan untuk pemantau dari
kinerja sebuah sistem panel surya, nilai yang di ukur
bersumber dari hasil pengukuran sensor-sensor yang
terpasang pada setiap bagian dari panel surya berupa sensor
tegangan dan sensor arus, dan sensor cuaca meliputi sensor
intensitas matahari dan sensor suhu [9].

Gambar 1 Rangkaian Ekivalen Panel Surya

Terlihat dari gambar rangkaian sel surya dapat
dipresentasikan dengan persamaan di bawah ini [4].
𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑠ℎ

(2.1)

Dari persamaan di atas maka didapatkan persamaan berikut
ini:
𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 [𝑒𝑥𝑝

𝑞(𝑉+𝐼𝑅𝑠 )
𝑛𝐾𝑇

− 1] −

(𝑉+𝐼𝑅𝑠 )
𝑅𝑠ℎ

(2.2)

Dimana 𝐼𝐿 arus paralel yang dibangkitkan oleh cahaya
matahari (A), Io arus saturasi (A), Rs merupakan tahanan
seri pada sel surya (Ω), a adalah parameter diada yang
bernilaiantara satu dan dua, serta V tegangan terminal (V).
T merupakan temperatur (K), k adalah kostanta Boltzmann
(1.3806 x 10-23 J/K) dan q merupakan muatan elektron
( 1.6021 x 10-19C). Rsh adalah tahanan shunt atau tahanan
paralel menunjukkan arus yang bocor (leakage) pada
sambungan p-n dioda[4].

1) Sensor Tegangan: Sensor tegangan ini didasarkan
pada prinsip tekanan resistensi dan dapat mengubah
tegangan input dari terminal berkurang 5 kali dari tegangan
asli [2].

2) Charge Controller: Charge controller merupakan
sebuah alat yang bertugas mengatur waktu pengisian dan
pengosongan yang terdapat pada baterai dengan
otomatis[7].

Gambar 4 Sensor Tegangan

Tegangan analog input maksimum mikrokontroler yaitu
5 volt, sehingga modul tegangan dapat diberi masukkan
tidak melebihi 5 X 5 Volt atau sebesar 25 Volt. Modul
sensor tegangan akan dipasang secara paralel terhadap
beban panel surya. Gambar rangkaian sensor tegangan
seperti Gambar 4 pada dasarnya pembacaan sensor hanya
dirubah dalam bentuk bilangan dari 0 sampai 1023. Karena
chip Arduino AVR memiliki 10 bit AD, maka resolusi
pembacan tegangan modul surya adalah sebesar 0,00489 V
dari (5 V/1023), dan tegangan input dari modul ini harus
lebih dari 0,00489 V x 5 = 0,02445 V. Untuk pembacaan
tegangan keluaran panel surya yang lain dapat dirumuskan
seperti persamaan berikut [4]:

Gambar 2 Solar Charge Controller [7]

3) Baterai: Baterai adalah alat yang digunakan untuk
dapat menyimpan energi listrik yang dilakukan melalui
proses kimia. Proses kimia yang dilakukan untuk
menyimpan energi listrik ke baterai tersebut disebut sebagai
proses elektrokimia. Dengan dilakukannya proses kimia ini
sehingga timbullah proses charge (pengisian) atau
sebaliknya discharge (pengosongan) pada baterai [8].
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ethernet Wiznet W5100[11]. Bentuk ethernet shield dapat
dilihat pada gambar di bawah ini.

(2.3)

Vout merupakan pembacaan pada analogread arduino.
2) Sensor Suhu DHT11: Sensor DHT11 merupakan
sensor dengan kalibrasi sinyal digital yang mampu
memberikan informasi suhu dan kelembaban. Untuk
bentuk DHT11 dapat di lihat Gambar 5 berikut ini.

Gambar 8 ethernet shield

III. METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode penelitian
Tahapan – tahapan penelitian yang telah dilakukan
adalah sebagai berikut:
Gambar 5 Sensor Suhu DHT11

Mulai

3) Photoresistor:
Photoresistor
atau
pada
penggunaannya sering disebut dengan LDR (Light
Dependent Resistor) merupakan sebuah sensor cahaya
yang nilai hambatannya berkurang atau bertambah sesuai
dengan jumlah cahaya yang jatuh pada permukaannya[2].

Pemilihan penempatan modul
surya yang akan dipantau
Perancangan sistem pengukuran dan
pemantauan performansi modul surya

Pengujian sensor
Gambar 6 Photoresistor

Perakitan sistem pengukuran dan
pemantauan

4) Arduino Uno: Arduino uno merupakan suatu alat
elektronik yang menjadi salah satu produk berlabel
Arduino yang menggunakan mikrokontroler Atmega 328.
Piranti ini dapat digunakan untuk membuat berbagai
rangkaian elektronik mulai dari yang sederhana hingga
yang komplek. Pada Arduino Uno juga dilengkapi dengan
osilator 16 MHz, regulator 5 volt. [10].

Pengujian alat dan
implementasi

Pengumpulan dan
pengolahan data

Selesai
Gambar 9 Tahapan Penelitian

B. Pengujian Sensor
Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sensor
tegangan yang akan mengukur parameter dari panel surya,
sensor suhu dan photoresistor untuk mengukur suhu dan
mengukur intensitas cahaya matahari. Rangkaian
pengujian dari masing-masing sensor dapat dilihat pada
gambar berikut ini.

Gambar 7 Arduino Uno

5) Ethernet Shield: Ethernet shield adalah sebuah alat
yang menghubungkan arduino board ke jaringan internet
sehingga data-data dapat dikirim atau diterima melalui
suatu jaringan komputer. Ethernet shield berbasiskan cip

Vol.2 No.2 2017

46

@2017 kitektro

KITEKTRO: Jurnal Online Teknik Elektro

e-ISSN: 2252-7036
Vol.2 No.2 2017: 44-50

Joijjoojojjijijijj

Gambar 10 Rangkaian pengujian sensor

1) Pengujian Sensor Tegangan: Pengujian sensor
tegangan yaitu membandingkan data ukur dari sensor
dengan data hasil pengukuran menggunakan multimeter
sebagai proses kalibrasi untuk memastikan keakuratan
pengukuran dari sensor tegangan yang digunakan. Berikut
ini adalah data hasil pengukuran dari sensor tegangan dan
multimeter.

Dari pengujian tersebut didapatkan data sebagai berikut:
TABEL I
DATA HASIL UJICOBA SENSOR PENGUKURAN TEGANGAN

No
1
2

Tegangan
Multimeter
5.3 V
12.62 V

Tegangan
Sensor
5.35 V
12.60 V

Galat %
0.9%
0.15 %

TABEL II
DATA HASIL UJICOBA SENSOR PENGUKURAN ARUS

No
1
2

Arus
Sensor
445 mA
1050 mA

Galat %
0.6 %
0.1 %

2) Pengujian Sensor Suhu: Pengujian sensor suhu
dilakukan di dalam ruangan yang suhunya stabil, kemudian
data diamati setiap lima menit. Data ukur dari sensor
kemudian dibandingkan dengan data hasil pengukuran
suhu menggunkan Thermo Hygrometer sebagai proses

(a)
(b)
Gambar 11 Data Pengujian (a) Sensor Tegangan dan (b) Multimeter
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Multimeter
442 mA
1051 mA
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kalibrasi untuk memastikan keakuratan dari sensor suhu
DHT11. Dari rangkaian di atas maka hasil pengujian
pengukuran sensor suhu dapat dilihat pada gambar di
bawah ini

Gambar 13 Prototipe sistem pengukuran dan pemantauan panel surya

(a)

C. Proses Pengiriman Data
Pada prototipe ini terdapat empat sensor yang digunakan
untuk pembacaan masing-masing data yaitu sensor tegangan,
sensor suhu dan photoresistor yang masing-masing
dihubungkan ke arduino, arduino akan mengolah data yang
dibaca oleh masing-masing sensor dan mengkonversi data
tersebut dalam satuan masing-masing parameternya.

(b)

Gambar 12 Hasil Pengujian (a) Sensor Suhu dan (b) Thermo Hygrometer

Dari pengujian dan pengkuran yang dilakukan maka
didapatkan datanya sebagai berikut:

D. Pengolahan Data
Setelah pengujian dilakukan, tahap selanjutnya ialah
pengolahan data yang didapat dari hasil pemantauan. Data
tersebut berupa data tegangan, arus, suhu, dan intensitas
cahaya matahari, dari data tersebut dapat dilihat daya yang
dihasilkan oleh modul surya pada setiap kondisi intensitas
cahaya matahari dan suhu. Untuk mengirim data yang telah
diolah dan dikonversi oleh arduino ke website maka,
arduino harus terhubung dengan jaringan internet, untuk
menghubungkan arduino dengan jaringan internet
membutuhkan port interface, pada prototipe ini
menggunakan ethernet sheild yang dipasang pada arduino,
ethernet shield inilah yang kemudian dihubungkan ke router
menggunakan kabel UTP. Setelah terhubung ke jaringan
internet maka arduino dapat mengirim data yang dibaca oleh
masing-masing sensor ke alamat website setiap satu menit
sesuai dengan perintah yang telah diprogramkan dalam
arduino tersebut

TABEL III
DATA HASIL PERCOBAAN SENSOR SUHU DHT11

No
1
2
3

Nilai Thermo
Hygrometer
28.2 oC
28.2 oC
28.2 oC

Nilai Sensor
DHT11
28.0 oC
28.0 oC
28.0 oC

Galat %
0.7 %
0.7 %
0.7 %

3) Pengujian Photoresistor: Pengujian photoresistor
bertujuan untuk mengetahui tingkat kepekaan photoresistor
terhadap cahaya. Kepekaan ini dapat diketahui dari nilai
tegangan yang mengalir pada pin AO. Perbandingan nilai
tegangan output pada A0 dapat dikatakan baik jika
berbanding lurus atau mendekati nilai irradiance. Adapun
pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut.
TABEL IV
HASIL UKUR PENGUJIAN PHOTORESISTOR

No

1
2
3
4
5

Jarak sensor
dengan
lampu
10 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm

Hasil ukur
Photoresistor
(lux)
472
359
241
102
74

Hasil ukur
solar sense
(lux)
486
371
251
110
83

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengujian Prototipe
Pengujian pengukuran dan pemantauan panel surya
dilakukan di gedung fakultas teknik elektro atau tepatnya
pada bagian atap laboratorium elektronika daya mulai pada
tanggal 23 maret 2017 sampai dengan 29 maret 2017.
Berikut ini adalah pengujian dari rancangan sistem yang
telah dibuat. Pengujian ini berhasil dan alat dapat berfungsi
sesuai dengan yang diharapkan.

Bentuk dari prototipe yang telah dirakit dapat dilihat pada
Gambar 13 di bawah ini.
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Gambar 14 Pengujian alat pengukuran dan pemantauan panel surya
Gambar 16 Grafik perbandingan intensitas matahari terhadap arus

B. Pengiriman dan Penyimpanan Data Menggunakan
Ethernet Shield dan Website

Grafik di atas menunjukkan adanya perubahan arus yang
dihasilkan oleh panel surya setiap waktunya, Perubahan arus
yang dihasilkan oleh panel surya tersebut terjadi karena
kondisi cuaca dan intensitas radiasi matahari yang diterima
oleh panel surya yang berbeda setiap waktunya.

Data yang terkirim dapat dilihat pada gambar di bawah
ini.

2) Perbandingan intensitas matahari terhadap tegangan:
Pengaruh intensitas radiasi matahari terhadap tegangan
yang dihasikan oleh panel surya dapat dilihat pada Gambar
17 di bawah ini.

Gambar 15 Data yang tersimpan pada website hosting
Gambar 17 Grafik perbandingan intensitas matahari terhadap tegangan

C. Data Hasil Pengukuran dan Pemantauan Panel Surya
Pengujian prototipe pengukuran dan pemantauan panel
surya dilakukan selama tujuh hari, dari tujuh hari tersebut
didapatkan data yang dikirim oleh oleh prototipe sistem
pemantauan dan disimpan ke dalam website,
Dari data pengukuran dan pemantauan pada hari pertama
maka dapat dilihat perbandingan antara radiasi matahari
dengan arus, tegangan dan daya yang dahasilkan oleh panel
surya.

Grafik di atas menunjukkan besar tegangan listrik yang
dihasilkan oleh panel surya selama delapan jam, mulai dari
jam 7:00 sampai dengan jam 18:00. Perubahan tegangan
yang dihasilkan oleh panel surya tersebut tidak lepas dari
pengaruh intensitas radiasi matahari yang didapatkan oleh
panel surya dan kondisi linkungan yang beruba-ubah.
3) Perbandingan intensitas matahari terhadap daya:
Pengaruh intensitas radiasi matahari terhadap daya yang
dihasikan oleh panel surya dapat dilihat pada Gambar 18 di
bawah ini.

1) Perbandingan intensitas matahari terhadap arus:
Pengaruh intensitas radiasi matahari terhadap arus yang
dihasikan oleh panel surya dapat dilihat pada Gambar 16 di
bawah ini.

Vol.2 No.2 2017

49

@2017 kitektro

KITEKTRO: Jurnal Online Teknik Elektro

e-ISSN: 2252-7036
Vol.2 No.2 2017: 44-50

Dari Gambar 19 menunjukkan bahwa pengaruh suhu
terhadap daya listrik rata-rata yang diproduksi oleh panel
surya 50 WP dari pengujian selama tujuh hari.
Daya listrik yang dihasilkan oleh suatu panel surya tidak
hanya tergantung kepada besarnya intensitas radiasi yang
diterimanya, namun kenaikan suhu pada permukaan panel
surya juga dapat menurunkan besar daya listrik
tersebut.Dari data hasil pengujian selama tujuh hari
menunjukkan bahwa sistem pengukuran dan pemantauan
telah berfungsi dengan baik.
V. KESIMPULAN
Sistem pengukuran dan pemantauan output panel surya
secara real time menggunakan mikrokontrller arduino dapat
memantau parameter keluaran panel surya yang diukur oleh
sensor tegangan, sensor suhu dan photoresistor setiap satu
menit dan Sistem pengukuran dan pemantauan panel surya
ini dapat mencatat dan menyimpan hasil pantauan berupa
tegangan, arus, intensitas cahaya matahari, dan suhu serta
tegangan baterai secara otomatis dan disimpan pada website
yang telah ditentukan. Sehingga data hasil pengukuran dan
pemantauan dapat diakses dari jarak dekat maupun jarak
jauh dengan menggunakan komputer yang terhubung
dengan jaringan internet.

Gambar 18 Grafik perbandingan intensitas matahari daya

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pengaruh
intensitas radiasi matahari terhadap besarnya daya listrik
yang dihasilkan oleh panel surya.
4) Perbandingan suhu terhadap daya: Pengaruh suhu
terhadap daya yang dihasikan oleh panel surya dapat dilihat
pada Gambar 19 di bawah ini.
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Gambar 19 Grafik perbandingan suhu terhadap daya
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