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ABSTRAK

Air merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, baik untuk minum, memasak, mandi dan lain-lain.
Maka setiap kehidupan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan air. Umumnya masyarakat masih
mengandalkan pompa air listrik yang disuplai dari listrik PLN. Kondisi listrik PLN tidak
memungkinkan menyuplai energi listrik setiap waktu ke pompa air. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut maka diperlukan suatu alternatif dengan memanfaatkan energi surya. Penelitian ini bertujuan
untuk mengaplikasikan suatu sistem tenaga surya sebagai sumber energi listrik untuk pompa air.
Rancangan sistem tenaga surya ini menggunakan panel surya ST.50-PG, baterai GS Astra 10Ah dan
pompa air DC YRK-BP2512 12Volt. Perancangan dimulai dari mencari data radiasi matahari
setempat selama satu tahun sehingga dapat ditentukan jumlah panel surya yang diperlukan serta
kapasitas peralatan lainnya. Listrik yang dihasilkan disimpan ke dalam baterai dan dapat langsung
digunakan untuk sumber listrik pompa air 60W yang bekerja selama 32 menit untuk mengisi
tandon air sebesar 1.750 liter sesuai kebutuhan rata-rata perhari dalam satu rumah hunian.
Kata Kunci : Krisis energi, Panel surya, Cahaya matahari, Pompa air, Air
1)Mahasiswa tugas Akhir, 2) Dosen Pembimbing , 3) Dosen Pembimbing 2
, Ambient temperature, Loss of life.
I. PENDAHULUAN
yang diubah menjadi arus listrik. Panel surya juga
memiliki kelebihan menjadi sumber energi yang
Air adalah salah satu kebutuhan dasar
praktis dan ramah lingkungan mengingat tidak
manusia, baik untuk keperluan hidup seperti
membutuhkan transmisi seperti jaringan listrik
minum, masak, mandi, mencuci dan lain
konvensional, karena dapat dipasang secara
sebagainya. Ketersediaan air yang cukup untuk
modular di setiap lokasi yang membutuhkan.
memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut di atas
Ketinggian tempat dari permukaan laut,
sering terhambat, karena adanya beberapa kendala
suhu udara, kabut (berawan tebal), kadar polusi
seperti yang sering terjadi saat ini, ketika pada saat
udara dan intensitas matahari adalah faktor-faktor
listrik padam pompa air tidak berfungsi karena
yang banyak mempengaruhi nilai arus dan
tidak adanya arus listrik yang mengalir untuk
tegangan yang dihasilkan oleh panel surya.
menggerakkan pompa air. Energi cahaya matahari
Posisi kemiringan panel surya juga dapat
dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa
menentukan daya yang di hasilkan panel
air.
surya.Kemiringan panel surya dapat ditentukan
Penggunaan energi surya ini sebagai
dari garis lintang lokasi pemasangan panel surya.
sumber energi listrik dapat menjamin ketersediaan
supply listrik untuk menggerakkan pompa air.
Tabel 2.1 Posisi kemiringan instalasi panel
Artikel ini bertujuan merancang sistem pompa air
surya
berbasis panel surya sebagai sumber energi
Garis Lintang
Sudut Kemiringan
listriknya.
0 - 15°
15°
15 - 25°
25°
II. DASAR TEORI
25 - 30°
30°
30 - 35°
40°
2.1 Panel Surya
35 - 40°
45°
Panel surya merupakan pembangkit listrik
40 - 90°
65°
yang mampu mengkonversi penyinaran matahari
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi Solar Cells
Panel
Lima hal utama yang mempengaruhi
unjuk kerja/ performansi dari modul solar cells
panel:
1. Resistansi Beban
Effisiensi paling tinggi adalah saat solar
panel cell beroperasi dekat pada maximum power
point.Pada contoh di atas, tegangan baterai harus
mendekati tegangan Vmp. Apabila tegangan baterai
menurun di bawah Vmp, ataupun meningkat di atas
Vmp, maka effisiensi nya berkurang.

Gambar 2.1 Kurva karakteristik V-I
Gambar kurva V-I diatas dapat dilihat
pada sumbu horizontal adalah tegangan dan pada
sumbu vertikal adalah arus.Kurva diatas pada saat
sinar matahari maksimal atau pada suhu yang
menyinari panel surya 25 derajat celcius.
Keterangan :
1.Tegangan Maksimum (Vmp) dan Arus Maksimum
(Imp) Pmax
2. Tegangan Tanpa Beban (Voc)
3. Arus Hubung Singkat (Isc)

2.

Intensitas Cahaya Matahari
Semakin besar intensitas cahaya matahari
secara proposional akan menghasilkan arus yang
besar. Seperti gambar berikut, tingkatan cahaya
matahari menurun, bentuk dari kurva I-V
menunjukkan hal yang sama, tetapi bergerak ke
bawah yang mengindikasikan menurunnya arus dan
daya. Voltase adalah tidak berubah oleh bermacammacam intensitas cahaya matahari.

•

Nilai Fill Factor
Nilai fill factor berkisar 0,7 – 0,85. Panel
surya akan bekerja semakin baik apabila semakin
besar nilai FF suatu panel surya, dan akan memilki
efisiensi yang semakin tinggi. Perhitungan nilai FF
dapat dilihat pada persamaan 2.1 :

3.

Suhu solar cell panel
Sebagaimana suhu solar cell panel
meningkat diatas standar suhu normal 25 derajat
Celcius, efisiensi solar cell panel modul effisiensi
dan tegangan akan berkurang. Gambar di bawah ini
mengilustrasikan bahwa, sebagaimana, suhu sel
meningkat diatas 25 derajat Celcius (suhu solar cell
panel module, bukan suhu udara), bentuk kurva I-V
tetap sama, tetapi bergeser ke kiri sesuai dengan
kenaikan suhu solar cell panel, menghasilkan
tegangan dan daya yang lebih kecil.

𝐹𝐹 =

(2.1)

𝐼𝑠𝑐 × 𝑉𝑜𝑐

•

Daya Output
Perhitungan daya output dapat dilihat pada
persamaan 2.2:

4.

Shading/ Teduh/ Bayangan
Shading adalah dimana salah satu atau
lebih sel silikon dari solar cell panel tertutup dari
sinar matahari. Shading akan mengurangan
pengeluaran daya dari solar cell panel. Beberapa
jenis solar cell panel module sangat terpengaruh
oleh shading dibandingkan yang lain. Gambar di
bawah ini menunjukkan efek yang sangat ekstrim
pengaruh shading pada satu sel dari modul panel
surya single crystalline yang tidak memiliki
internal bypass diodes.

𝑃𝑀𝑎𝑥 = 𝑉𝑜𝑐 × 𝐹𝐹 × 𝐼𝑠𝑐

(2.2)

Keterangan :
Voc = Tegangan Rangkaian Terbuka (Volt)
Isc = Arus Rangkaian Terbuka (Ampere)
FF = Fill factor
•

Efisiensi Panel Surya
Perhitungan efisiensi panel surya dapat
dilihat pada persamaan 2.3:
ŋ=

Perhitungan Efisiensi Panel Surya
Nilai efisiensi panel surya akan diperoleh
dengan melakukan pengukuran kurva V-I dan akan
didapat parameter lain seperti Isc (arus hubung
singkat), Voc (tegangan tanpa beban), fill factor
(FF), dan efesiensi (ƞ). Karakteristik output panel
surya (kurva V-I) menunjukkan hubungan antara
arus dan tegangan, dapat dilihat pada Gambar 2.1.
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𝐼𝑚𝑝 × 𝑉𝑚𝑝

𝑃𝑜𝑢𝑡
𝐺𝑥𝐴

× 100%

(2.3)

Keterangan:
P = Daya (watt)
G = Intensitas Matahari (watt/m²)
A = Luas Penampang panel surya (m²)
Perancangan Sistem Tenaga Surya
Langkah-langkah
perancangan
teknologi penel surya adalah sebagai
berikut:
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1. Mencari total beban listrik harian
Rumus yang digunakan untuk mencari
total beban pemakaian per hari adalah sebagai
berikut:
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 =
𝐷𝑎𝑦𝑎 × 𝐿𝑎𝑚𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛
(2.4)

Untuk Pompa Air DC (Pompa DC),
terbagi atas tiga kategori utama, yaitu:
1. Pompa Celup (Submersible) : Sun-Sub dan
Sun-Buddy
Sun-Sub adalah submersible pump dengan
total head dan debit yang lebih besar daripada SunBuddy. Pompa submersible cocok digunakan
apabila kedalaman muka air tanah (water table)
lebih dari 6 meter.
2. Pompa Permukaan (Surface/Floating Pump) :
Sun-Ray dan CP
Sun-Ray adalah surface pump jenis CP
yang dilengkapi dengan alat tambahan sehingga
dapat mengapung sendiri di atas permukaan air.
Jenis ini cocok digunakan untuk kedalaman muka
air tanah kurang dari 6 meter.
3. Pompa Semi Celup : Sun-Downer
Sun-Downer adalah pompa yang motor
dan drive headnya terletak di permukaan tanah,
tetapi rotornya/pompanya terendam dalam sumber
air, hal ini mengakibatkan diperlukannya shaft
tambahan, sehingga sering juga disebut lineshaft
pump.

2. Menentukan ukuran kapasitas
panel surya
Rumus yang digunakan untuk menentukan
kapasitas panel surya sesuai dengan beban
pemakaian adalah:
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑠𝑢𝑟𝑦𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛
𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑟𝑦𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛

(2.5)

3. Menentukan kapasitas baterai/aki.
Rumus yang digunakan menentukan
kapasita baterai/aki adalah:
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 (𝐴ℎ) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛
𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚

(2.6)

2.3 Baterai
Baterai adalah wadah untuk menyimpan
energi listrik yang dihasilkan panel surya. Energi
listrik yang disimpan baterai dalam bentuk energi
listrik searah (DC). Penggunaan baterai hanya
bersifat sementara karena baterai harus diisi ulang
untuk tetap dapat digunakan.Tiap-tiap jenis
memiliki karakter yang berbeda-beda tergantung
dari fungsi dan kegunaan baterai itu sendiri.

Pemeliharaan Panel Surya
Pemeliharaan panel surya / solar cell:
1. Dibersihkan berkala untuk tidak mengurangi
penyerapan intensitas matahari.
2. Mengatur letak dari panel surya / solar cell
supaya mendapatkan sinar matahari
langsung dan tidak terhalangi objek (pohon,
jemuran, bangunan, dll)
2.2 Pompa Air
Pompa adalah mesin atau peralatan
mekanis yang digunakan untuk menaikkan cairan
dari dataran rendah ke dataran tinggi atau untuk
mengalirkan cairan dari daerah bertekanan rendah
ke daerah yang bertekanan tinggi dan juga sebagai
penguat laju aliran pada suatu sistem jaringan
perpipaan.
Prinsip kerja pompa adalah dengan
melakukan penekanan dan penghisapan terhadap
fluida. Pada sisi hisap pompa (suction), elemen
pompa akan menurunkan tekanan dalam ruang
pompa sehingga akan terjadi perbedaan tekanan
antara permukaan fluida yang dihisap dengan ruang
pompa.

Tabel 2.2 Karakteristik Baterai

2.4 Baterai Regulator
Baterai
regulator
adalah
perlatan
elektronik yang digunakan untuk mengatur
overcharging (kelebihan pengisian, Mengatur arus
dan tegangan pada proses pengisian ke baterai,
menghindari overcharging, dan overvoltage.
Berikut Cara kerja Charge controller :

Gambar 2.2 Contoh beberapa bentuk
pompa air.
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3.2.2 Perhitungan kebutuhan air harian
Data pemakaian air pertahun dalam satu
rumah tinggal berdasarkan rekening air dalam satu
rumah
• Rumah tinggal = 638.750 Liter/rumah/tahun
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑖
=

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
365 ℎ𝑎𝑟𝑖
= 1.750 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟/ℎ𝑎𝑟𝑖

• Kedalaman letak pompa air

Gambar 2.3 Cara Kerja Baterai
regulator

= 4 Meter

• Tinggi letak tandon penampungan air = 3Meter
3.2.3

Perhitungan kebutuhan alat
Penentuan jenis pompa berdasarkan hasil
perhitungan kebutuhan air harian. Pada penelitian
ini saya menggunakan jenis pompa air dengan
spesifikasi dapat dilihat pada tabel 3.1.

III. METODELOGI PENELITIAN
3.1 DIAGRAM ALIR PENELITIAN
Tahap- tahap penelitian dapat dilihat pada bagan
berikut ini :

Tabel 3.1 Spesifikasi pompa air
Model
YRK-BP2512
Voltage

DC-12V

Max. Output

60 L/Min

Max. Head

4M

Motor Power

60 W/5800 Rpm

Current

5.4 A

• Menentukan jumlah panel surya 50 Wp
Kebutuhan panel surya 50 Wp dengan
perhitungan 0,53 jam maksimum tenaga surya :
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑟𝑦𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛
=
𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑟𝑦𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛
• Menentukan Kapasitas Baterai
Untuk menetukan ukuran baterai terlebih
dahulu ditentukan perkiraan kebutuhan beban
( 𝐸𝑒𝑠𝑡 ) dari waktu kebutuhan energi rata-rata
harian.( 𝐷𝑎𝑢𝑡 ).
𝐸𝑒𝑠𝑡 = 𝐸𝑑 x 𝐷𝑎𝑢𝑡
Penyimpanan energi yang aman (Esafe)
kemudian dihitung dengan membagi perkiraan
penyimpanan energi dengan DOD (Deep Of
Discharge)
𝐸
𝐸𝑠𝑎𝑓𝑒 = 𝑒𝑠𝑡

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian tugas akhir
3.2 LANGKAH – LANGKAH PENELITIAN
3.2.1 Studi Literatur
Dalam persiapan ini mempelajari teori
dasar penunjang serta melihat dan membaca
referensi yang berhubungan topik tugas akhir ini.
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𝐷𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ

Kemudian total kapasitas baterai dalam
ampere – hours (Ah)( 𝐶𝑡𝑏 ) adalah dengan membagi
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penyimpanan energi rata-rata dengan tegangan
baterai yang digunakan (𝑉𝑏 ).
𝐶𝑡𝑏 =

3.2.5 Pemilihan komponen yang dipakai dan
kapasitasnya
Penentuan alat dan bahan yang dipakai
dan kapasitasnya dapat dilihat dari adanya desain
rangkaian kerja. Dari desain rangkaian kerja maka
dapat ditentukanapa saja yang perlu dipersiapkan
untuk membuat perancangan sistem panel surya
untuk kebutuhan sistem pompa air. Alat dan bahan
yang perlu dipersiapkan dapat dilihat pada Tabel
3.2
Tabel 3.2 Alat dan bahan yang diperlukan
untuk perancangan

𝐸𝑠𝑎𝑓𝑒
𝑉𝑏

Pada titik ini jumlah total baterai (Nb)
kemudian dapat diperoleh dengan membagi
kapasitas total baterai bank dalam ampere jam
dengan kapasitas salah satu baterai yang dipilih
dalam ampere hours (Cb) seperti yang diberikan
oleh persamaan
𝐶
𝑁𝑡𝑏 = 𝑡𝑏
𝐶𝑏

Selanjutnya kita dapat memperoleh
jumlah baterai yang disusun secara paralel dengan
membagi total baterai dengan jumlah baterai yang
disusun secara seri.
𝑁
𝑁𝑃𝑏 = 𝑏
𝑁𝑠𝑏

3.2.4 Perencanaan perancangan sistem
Desain gambar yang berupa perencanaan
perancangan sistem yang dibuat dalam bentuk blok
diagram. Dapat dilihat pada gambar 3.2.

3.2.6 Pengujian dan analisa kinerja sistem
Setelah pembuatan sistem selesai maka
sistem akan diuji kinerjanya :
1. Pengujian lama pengisian air ke tandon
penampungan.
2. Pengujian daya yang terpakai oleh pompa
air.
3. Pengujian lama pengisian baterai.
jika pengujian sistem tidak beroperasi
sesuai dengan diagram kerja maka akan kembali
lagi pada proses perancangan sistem, jika pengujian
beroperasi
sesuai
dengan
diagram kerja
(perancangan sistem berhasil) maka akan
dilanjutkan dengan analisa kinerja rancangan.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Pengujian lama pengisian air ke tandon
penampungan
Dengan melakukan pengujian ini, Maka
dapat diketahui lama pengisian air ketandon
penampungan untuk memenuhi kebutuhan air
harian. Berikut data hasil pengujian yang telah
dilakukan.

Gambar 3.2 Perencanaan perancangan sistem
Blok diagram diatas merupakan gambaran
umum sistem yang akan dirancang yaitu:
1. Keadaan pertama yaitu matahari menyinari
panel surya selanjutnya tegangan dan arus
masuk ke Baterai regulator.
2. Selanjutnya Baterai regulator mengatur
tegangan dan arus yang masuk ke dalam
baterai. Baterai regulator akan berhenti mencharge apabila tegangan dari panel surya
mencapai 12,6 Volt.
3. Selanjutnya baterai akan mengalirkan daya
untuk menyalakan pompa air DC.
4. Terakhir rancangan sistem panel surya dapat
digunakan pada saat listrik padam untuk
memenuhi ketersediaan air setiap saat.

Vol.3 No.1 2018

• Kapasitas tandon air yang dipakai = 520 L
• Panjang pipa yang dipakai = 7 M
• Waktu pengisian tangki penampungan air
hingga penuh = 9,5 Menit
Jadi, Dalam waktu 1 menit jumlah volume
air yang ada dalam tangki penampungan adalah :
520 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟
9,5 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
= 54,73 ≈ 55 L/menit
=
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yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh intensitas
radiasi matahari yang mengenai permukaan panel.

Air yang diperlukan untuk memenuhi
keperluan rumah tangga dalam sehari adalah
sebesar 1750 liter. Jadi waktu yang diperlukan oleh
pompa air untuk mengisi penuh tangki
penampungan air dalam sehari adalah :

4.3 Pengujian kinerja panel surya dan pompa
air tanpa baterai
Hasil pengujian pada panel surya
mensuplai daya ke pompa air tanpa menggunakan
baterai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟
=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

Tabel 4.1 Pengujian tanpa memakai baterai

1750 𝐿
55 𝐿/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
= 31,81 ≈ 32 Menit

=

Jadi, pompa air harus bekerja kurang lebih
selama 32 menit atau 0,53 jam setiap hari untuk
memenuhi kebutuhan air di rumah.
Energi listrik yang dikonsumsi oleh
pompa air dalam sehari adalah sebesar berikut :

Panel surya yang disinari oleh sinar
matahari akan menghasilkan listrik DC yang
kemudian akan disuplai ke pompa air, akan tetapi
pompa air bekerja tidak konstan karena pengaruh
radiasi sinar matahari yang menyinari panel surya
tidak stabil. Maka penggunaan baterai berguna
untuk membuat kinerja motor lebih stabil agar
debit air yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan
yang diperlukan.

𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =
𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 × 𝐿𝑎𝑚𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛
= 60 𝑤𝑎𝑡𝑡 × 0,53 𝑗𝑎𝑚
= 31,8 𝑊ℎ

4.4 Pengujian keluaran baterai regulator
Hasil pengujian pada baterai regulator
mensuplai daya ke baterai dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.

4.2 Perhitungan efisiensi panel surya
Perhitungan
efisiensi
panel
surya
berdasarkan data spesifikasi panel (terlampir pada
lampiran)
yang
digunakan
dan
dengan
menggunakan persamaan 2.3 :

Tabel 4.2 Data kinerja keluaran baterai
regulator

Pin = G x A
Pin = 1000 W/m2 x (0,85 m x 0,46 m)
.Pin = 408 watt
Pout
ᶯ =
X 100%
Pin
50 watt

ᶯ =
x 100%
408 watt
ᶯ = 12.25 %
Dari data pada tabel 4.3 maka dapat
dihitung nilai rata-rata dari pengukuran, yaitu :
V rata-rata
: 12,52 V
I rata-rata
: 1,85 A
P rata-rata
: 22,54 Watt

Berdasarkan data intensitas radiasi
matahari (G) yang diperoleh dari data NASA pada
tanggal pengujian sehingga dapat dihitung daya
input panel surya, daya output panel surya yang
digunakan.

Tabel 4.3 adalah data pengukuran baterai
regulator dengan panel surya 50 Wp, Pengukuran
yang didapat yaitu tegangan chargering pada
baterai regulator, arus chargering dan dihitung daya
pada baterai regulator. Baterai regulator akan selalu
bekerja pada range diatas 12,6 volt dan mempunyai
pengaman arus lebih mencapai 20 A.

Pin = G x A
Pin = 652,35 W/m2 x (0,85 m x 0,46 m)
Pin = 255,06 Watt
Pout = 𝜂 x Pin
Pout = 12,25 % x 255,06 Watt
Pout = 31,24 Watt

4.5 Pengukuran kapasitas baterai
Berdasarkan ketentuan pada dasar teori
didapatkan bahwa untuk mentukan kapasitas
baterai
yang
diperlukan
adalah
dengan
mendapatkan perkiraan penyimpanan energi (𝐸𝑒𝑠𝑡 )
yaitu dengan mengalikan kebutuhan beban harian

Panel surya 50 Wp yang dipasang pada lokasi
penelitian ini memiliki efisiensi 12,25%, sehingga
panel surya dengan daya output maksimun 50 Wp
mampu menghasilkan daya output panel surya
adalah 31,24 Watt. Perhitungan diperoleh
berdasarkan hasil data pengukuran. Daya output
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( 𝐸𝑑 ) dengan total kebutuhan lamanya waktu
penggunaan baterai. Dalam penelitian ini waktu
yang diperlukan baterai untuk suplai tegangan
tanpa dilakukan pengecasan ( 𝐷𝑎𝑢𝑡 ) adalah 32
menit, maka 𝐸𝑒𝑠𝑡 = 𝐸𝑑 yaitu 31,8 Wh.

V. PENUTUP
5.1

Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
dapat disimpulkan bahwa :
Besar daya yang dihasilkan panel surya
bergantung pada intensitas radiasi matahari yang
mengenai permukaan panel surya. Panel surya yang
digunakan sebagai sumber energi alternatif dengan
daya maksimum 50 Wp memiliki efisiensi sebesar
12,25 % . Daya yang dihasilkan oleh panel surya
dipengaruhi oleh intensitas radiasi matahari yang
mengenai permukaan panel surya.
Pada perancangan sistem tenaga surya
untuk energi listrik pompa air dengan
menggunakan panel surya memerlukan waktu 32
menit untuk mengisi 1750 liter air ke tandon
penampungan sesuai kebutuhan air rata-rata dalam
suatu rumah hunian.
Untuk memenuhi kebutuhan air harian
pompa air memerlukan konsumsi energi baterai
sebesar 2,65Ah setiap hari. Untuk mengisi penuh
baterai 5Ah memerlukan waktu 2,8 jam dengan
arus 1,8A. .

𝐸𝑒𝑠𝑡 = 𝐸𝑑
𝐸𝑒𝑠𝑡 = 31,8
𝐸𝑒𝑠𝑡 = 31,8 Wh
Energi yang dibutuhkan adalah sebesar
31,8 Wh, sedangkan untuk energi baterai harus
memiliki sisa energi agar baterai tidak cepat rusak
dan mempercepat waktu charging selanjutnya.
Maka untuk mendapatkan 𝐸𝑠𝑎𝑓𝑒 pada baterai,
energi yang dibutuhkan ( 𝐸𝑒𝑠𝑡 ) dikalikan dengan
sisa baterai yaitu sebanyak 30% dari total baterai.
𝐸𝑠𝑎𝑓𝑒 = 𝐸𝑒𝑠𝑡 x 0,3
𝐸𝑠𝑎𝑓𝑒 = 31,8 x 0,3
𝐸𝑠𝑎𝑓𝑒 = 9,54 Ah
Kemudian 𝐸𝑠𝑎𝑓𝑒 = 9,54 Ah di jumlah
dengan 𝐸𝑒𝑠𝑡 ;
𝐸𝑠𝑎𝑓𝑒 = 9,54 + 31,8
𝐸𝑠𝑎𝑓𝑒 = 41,34 Ah

5.2 Saran
Penelitian ini hanya dibatasi pada
pemanipulasian kebutuhan air di suatu rumah
tinggal. Dalam hal ini, penelitian dilakukan agar
dapat menjadi suatu alternatif energi terbaharukan
guna memenuhi kebutuhan listrik dan air harian.
Namun sistem ini bisa dikembangkan untuk
mendapatkan feedback kondisi pemakaian di sektor
yang lebih besar seperti tempat-tempat umum
lainnya. Misalnya dengan menggunakan peralatan
yang lebih tinggi spesifikasinya.

Selanjutnya untuk mendapatkan kapasitas
baterai dapat ditentukan dengan :
𝐶𝑡𝑏 =

𝐸𝑠𝑎𝑓𝑒
𝑉𝑏
41,34

𝐶𝑡𝑏 =
12
𝐶𝑡𝑏 = 3,445 Ah ≈ 5Ah
(yang tersedia di pasaran)
Jadi apabila baterai terisi penuh maka total
konsumsi energi pompa air adalah 31,8 Wh setiap
hari.
P=V×I
31,8 Wh = 12 V × I
I = 2,65 Ah
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