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ABSTRAK

Energi matahari adalah salah satu sumber energi yang tidak akan pernah

habis  dan  dapat  diperbaharui  serta  memiliki  banyak  keuntungan.  Meskipun

demikian,  daya  yang  dihasilkan  oleh  solar  cellmasih  rendah.  Latar  belakang

dilakukan nya pembuatan proyek akhir yang berjudul rancang bangun pendingin

solar cell adalah bahwa saat ini kebutuhan energi terbarukan semakin meningkat

dan  matahari  merupakan  sumber  energi  yang  sangat  melimpah  terutama  di

negara yang terletak di garis khatulistiwa,  akan tetapi  panas yang berlebihan

dapat mengurangi daya keluaran dari panel surya. Oleh karena itu, tujuan dari

rancang  bangun  pendingin  solar  cell  ini  adalah  untuk  meningkatkan  daya

keluaran dari solar celldengan menggunakan metode pendinginan. Dimana hasil

yang didapatkan adalah ketika suhu turun dan daya maksimum meningkat. Pada

saat suhu rata-rata 530C, daya maksimum short circuit adalah 11,7 W. Ketika

suhu  turun  ke  rata-rata  380C,  daya  maksimum  short  circuit  adalah  12,13

W.Kesimpulan dari penelitian ini  adalah dengan penambahan pendingin pada

solar cell, daya keluaran dari solarcell meningkat karena ketika suhu turun, arus

short  circuit  dari  solar  cellmeningkat  maka  dari  itu  secara  otomatis  daya

keluaran juga akan meningkat karena daya merupakan hasil perkalian dari arus

dan tegangan.  

Kata kunci : surya, sel, modul, panel, efesiensi, pendinginan. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan  energi  menyebabkan  semakin  berkurangnya  ketersediaan

sumber daya alam yang ada, sehingga manusia dituntut untuk mencari sumber-

sumber  energi  lain  yang  bisa  diperbarukan.  Adapun  sumber  energi  yang  bisa

diperbarukan adalah air, udara, matahari, dan biomasa. Keuntungan dari sumber

energi  terbarukan  adalah  tidak  akan  pernah  habis,  gratis  dan  ramah  terhadap

lingkungan sementara itu jika dibandingkan dengan energi terbarukan yang lainya

energi matahari memiliki banyak kelebihan seperti bersih, tidak berisik dan aman.

Sumber  energi  matahari  merupakan  salah  satu  sumber  energi  yang  bisa

dikembangkan.  Energi  matahari  berpotensi  mampu  menyediakan  kebutuhan

konsumsi  energi  dunia  saat  ini  dalam waktu  yang lebih  lama.  Matahari  dapat

digunakan secara langsung untuk memproduksi  listrik,  untuk mengkonversikan

energi matahari menjadi energi listrik membutuhkan sel surya yang merupakan

bahan semikonduktor dengan menggunakan efek photovoltaik. Sel surya pertama

kali ditemukan pada tahun 1883 oleh Charles Fritts yang menggunakan junction

yang  terbuat  dari  coating selenium  dengan  lapisan  emas  yang  tipis[1].  Pada

umumnya,  Sel  surya  dapat  dikategorikan  menjadi  tiga  yaitu  sel  surya

monocrystaline (mono-Si),  sel  surya  polycrystaline (poly-Si) dan sel  surya film

tipis[2]. Material untuk memproduksi masing-masing dari sel surya berbeda-beda.

Terdapat  sisa  energi  yang  terbuang  dalam  bentuk  panas  dan  panas  ini  dapat

meningkatkan temperature system  fotolvoltik yang bisa mempengaruhi produksi

daya listrik sel surya[3].Panel surya sendiri menghasilkan arus DC yang berasal

dari  bahan semikonduktor  tipe p dan tipe n.  Sebuah modul  PV  bekerja  secara

maksimal untuk merubah energi surya menjadi energi matahari pada suhu 25° C

dengan kapasitas produksi 1Kw/m2. bagaimapun juga, nilai tersebut bisa berubah

tergantung pada letak, waktu dan cuaca. Untuk menentukan output maksimal daya
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dari  sel  surya,  sangat  penting  menentukan  suhu  operasi  yang  diharapkan  dari

modul PV atau NOCT (Nominal Sel Suhu Operasional)[4]. Suhu atau temperature

udara yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja dari panel surya. Suhu udara di

Bangka Belitung mencapai 27° C sampai dengan 28,1° C [5]. Sedangkan suhu

optimal  dari  panel  surya  sendiri  adalah  -40° C sampai  80° C.  Kenaikan suhu

lingkungan  dapat  mengurangi  daya  output yang  dihasilkan,  setiap  kenaikan

temperature 1° C dari (25° C) akan berkurang sekitar 0,4% pada total daya yang

mampu dihasilkan atau akan melemah 2 kali lipat untuk kenaikan temperature per

10°C [6]. Peningkatan temeperatur udara juga dapat mengurangi tegangan output

pada  panel  surya.  Untuk  mengoptimalkan  daya  keluaran  yang  dihasilkan  dari

panel  surya  dibutuhkan sebuah alat  yang berfungsi  untuk mendinginkan  panel

surya ketika suhu pada panel surya sudah melebihi batas dari suhu optimal. Maka

dibuatlah rancang bangun pendingin solar cell menggunakan media air agar daya

yang dihasilkan dari solar cell lebih optimal dan daya yang dihasilkan solar cell

tetap berada pada titik mpp. Dalam penelitian ini sebenarnya pengujian suhu harus

diatas  80°  C,  tetapi  tidak  dapat  dilakukan  mengingat  kondisi  percobaan  yang

dilakukan tidak pernah mencapai temperatur 80° C. Sehingga pengujian dilakukan

pada  temperatur  40°  C  untuk  melihat  perubahan  daya  dan  kondisi  pada

solarcellapabila menggunakan pendingin dan tanpa menggunakan pendingin. Dan

hasilnya ini hanyalah percobaan pada suhu normal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan pada proses pembuatan rancang bangun pendingin solar cell

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang dan membuat pengontrol temperatur pada

solar cell  sehingga temperatur pada solar cell  tidak melebihi batasan

normal.

2. Bagaimana  cara  merancang  kontruksi  pendingin  untuk mengalirkan

air  ke  solar  cell  ketika  temperatur  pada  solar  cell melebihi  suhu

normal.
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1.3 Batasan Masalah

Dalam  perancangan  dan  pembuatan  proyek  akhir  ini  terdapat  batasan

masalah antara lain:

1. Pengujian  alat  dilakukan  ketika  keadaan  cuaca  dalam kondisi  tidak

hujan

2. pendinginan solarcell hanya menggunakan media air

1.4 Tujuan Proyek Akhir 

Dalam perencanaan rancang bangun pendingin  solar  cell menggunakan

media  air  ini  terdapat  beberapa  tujuan  yang  ingin  dicapai  diantaranya  adalah

sebagai berikut: 

1. Mendinginkan  solar  cell ketika  suhu pada  solar  cell melebihi  suhu

optimal dari solar cell

2. Membandingkan daya  solar cell ketika menggunakan pendingin dan

tanpa pendingin saat solar cell melebihi suhu normal.
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BAB II

DASAR TEORI

2.1 Solar Cell

Sel surya atau solar cell adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat

merubah  energi  cahaya  matahari  menjadi  energi  listrik  dengan  menggunakan

prinsip  dari  efek  photovoltaic.  Efek  photovoltaic adalah  muncul  nya  tegangan

listrik karena adanya hubungan atau kontak dari dua elektroda yang dihubungkan

dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Oleh karena

itu sel surya atau solar cell disebut juga dengan sel photovoltaic (PV) [4].

 Pada umumnya, Sel surya dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu sel surya

monocrystaline (mono-Si),  sel  surya  polycrystaline (poly-Si) dan sel  surya film

tipis. Adapun tipe solar cell yang digunakan adalah sel surya polycrystaline (poly-

Si).  Apabila  solar  cell menerima  pancaran  cahaya  matahari  maka  pada  kedua

terminal  output solar  cell akan  mengeluarkan  tegangan  DC  sesuai  dengan

spesifikasi dari  solar cell itu sendiri.  Solar cell pada umum nya memiliki daya

yang berbeda-beda tergantung dari  pabrikasinya,salah satunya adalah  solar cell

20WP. Bentuk fisik dari solar cell dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.  

Gambar 2.1 Solar Cell 20 WP
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Karakteristik output dari solar cell dapat dilihat pada kurva perfomansi, disebut I-

V curve. I-V curve menunjukkan hubungan antara arus dan tegangan dapat dilihat

pada gambar dibawah ini. 

Gambar 2.2 karakteristik output solar cell

Gambar 2.2 karakteristik output solar cell 

 

Gambar 2.3 Simbol sel surya dan struktur dasar sel surya

2.2 Daya DC

Daya  listrik  didefinisikan  sebagai  laju  hantaran  energi  listrik  dalam

rangkaian  listrik. Satuan  Internasional (SI) daya  listrik  adalah  watt  yang

menyatakan  banyaknya  tenaga  listrik  yang  mengalir  per  satuan  waktu

(joule/detik). Daya listrik dalam bahasa inggris disebut dengan Electrical Power.

Electrical Power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah

rangkaian. Sumber energi seperti tegangan listrik dapat menghasilkan daya listrik

sedangkan beban yang terhubung akan menyerap daya listrik tersebut. Arus listrik

yang mengalir dalam rangkaian dengan hambatan listrik akan menimbulkan kerja.
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Peranti  mengkonversi  kerja  ini  kedalam berbagai  macam bentuk  seperti  panas

(pemanas listrik), cahaya (seperti pada bola lampu), energi kinetik (motor listrik)

dan suara (loudspeaker). Persamaan untuk menghitung daya listrik dalam sebuah

rangkaian listrik memiliki tegangan dan kuat arus listrik adalah sebagai berikut : 

P DC=  V x I ................................................ (1)                                                   

Keterangan :

P DC = daya DC, watt 

V  = tegangan, volt 

I = arus, ampere

    

2.3 Data Logger 

Data logger merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mencatat data

dengan sensor dan instrumen. Biasanya ukuran fisik kecil, menggunakan baterai,

portabel,  dan  dilengkapi  dengan  mikroprosesor,  memori  internal untuk

menyimpan  data  dan  sensor  keuntungan  menggunakan   data  logger adalah

kemampuannya  secara  otomatis  mengumpulkan  data  setiap  24  jam.  Setelah

diaktifkan data logger digunakan untuk mengukur dan merekam informasi selama

tahap pemantauan. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan gambaran secara

komprehensif  tentang kondisi lingkungan yang dipantau. Data  logger diberikan

masukan  menggunakan  sensor.  Sensor  adalah  komponen  yang  mengubah  satu

bentuk energi menjadi energi lain. Biasanya, ia mengubah jumlah fisik menjadi

sinyal listrik yang sesuai. Sinyal yang diterima dari sensor ini adalah sinyal analog

dan sinyal  tersebut  harus  diubah menjadi  bentuk digital  dengan menggunakan

konverter analog ke digital [5].

2.4 Software Arduino IDE 

IDE (Integrated  Development  Enviroment) merupakan  perangkat  lunak

yang telah disiapkan oleh arduino bagi para perancang untuk melakukan berbagai

proses yang berkaitan dengan pemprograman arduino. Perangkat lunak disedikan

secara  gratis  dan  bisa  didapatkan  secara  resmi  arduino  yang  bersifat  open-
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source.IDE ini juga mendukung berbagai system operasi seperti  Windows, Mac,

dan  Linux.Arduino.IDE dibuat  dari  bahasa  pemprograman  JAVA dan  juga

dilengkapi  dengan  library  C/C++ yang  biasa  disebut  wiring  yang  membuat

operasi  input dan  output lebih  mudah. Pada  software  arduino  IDE,  terdapat

semacam  message  box,  berwarna  hitam  yang  berfungsi  menampilkan  status,

seperti pesan eror, compile, dan upload program. Di bagian kanan paling bawah

software arduinoIDE, menunjukan board yang terkonfigurasi beserta COM ports

yang digunakan [6].

2.5 Software Eagle 

EAGLE (Easily Applicable Graphical Layout Editor) adalah aplikasi yang

digunakan untuk mendesain skematik elektronika maupun PCB (Printed Circuit

Board).  Di  dalam  eagle  terdapat  library yang  berfungsi  menyimpan  berbagai

macam komponen yaitu komponen pasif seperti resistor,condensator,inductor dan

komponen  aktif  seperti  transistor,  Op-Amp dan  komponen  aktif  lainnya  yang

disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sistem. Komponen-komponen tersebut

yang nanti nya akan di susun dan di pasang pada rangkaian papan PCB [7]. 

  

2.6 Arduino Uno

Arduino Uno  adalah  board  mikrokontroler berbasis  ATmega328

(datasheet). Memiliki 14 pin input dari output digital  dimana 6 pin input tersebut

dapat digunakan sebagai  output PWM dan 6 pin  input analog, 16 MHz osilator

kristal,  koneksi  USB,  jack  power,  ICSP  header,  dan  tombol  reset.  Untuk

mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan

Board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik

dengan AC yang-ke adaptor-DC atau baterai untuk menjalankannya.Uno berbeda

dengan  semua  board  sebelumnya  dalam  hal  koneksi  USB-to-serial yaitu

menggunakan fitur Atmega8U2 yang diprogram sebagai konverter USB-to-serial

berbeda dengan board sebelumnya yang menggunakan chip FTDI driver USB-to-

serial.Nama “Uno” berarti satu dalam bahasa Italia, untuk menandai peluncuran

Arduino  1.0. Uno dan versi 1.0 akan menjadi versi referensi dari Arduino. Uno
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adalah yang terbaru dalam serangkaian  board USB Arduino, dan sebagai model

referensi  untuk platform Arduino, untuk perbandingan dengan versi sebelumnya,

lihat indeks board Arduino. 

Gambar 2.4 Arduino Uno 

Adapun data teknis  board Arduino  Uno adalah seperti yang tertera pada

tabel 2.1 dibawah ini. 

Tabel 2.1. Data teknik board Arduino Uno[10].

2.6.1 Daya Arduino
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Mikrokontroler ATmega328
Tegangan Pengoperasian 5V

Tegangan Input(Rekomendasi) 7-12V

Batas Tegangan Input 6-20V
Pin I/O Digital Pins  14  (6  diantaranya  dapat  di

gunakan sebagai output PWM)
Pin Digital PWM 6 pin

Pin Input Analog Pin 6 
Arus DC Tiap Pin I/O 40 Ma

Arus DC untuk pin 3.3V 50 Ma

Flash Memory 32 KB (ATmega328)

0.5 KB digunakan untuk bootloader

SRAM 2 KB (ATmega328)
EEPROM 1 KB (ATmega328)
Clock Speed 16 MHz



  Uno Arduino dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya

eksternal  (otomatis).Eksternal (non-USB)  daya  dapat  berasal  baik  dari  AC-ke

adaptor-DC   atau baterai.  Adaptor ini  dapat dihubungkan dengan menancapkan

plug  jack  pusat-positif  ukuran  2.1mm  konektor  POWER.  Ujung  kepala  dari

baterai  dapat  dimasukkan  kedalam  Gnd  dan  Vin  pin  header dari  konektor

POWER.Kisaran  kebutuhan  daya  yang  disarankan  untuk  board Uno  adalah7

sampai dengan 12 volt, jika diberi daya kurang dari 7 volt kemungkinan pin 5v

Uno dapat beroperasi tetapi tidak stabil kemudian jika diberi daya lebih dari 12V,

regulator tegangan bisa panas dan dapat  merusak  board Uno.Pin listrik  adalah

sebagai berikut:

1. VIN. Tegangan masukan kepada  board Arduino ketika itu menggunakan

sumber daya  eksternal (sebagai pengganti dari 5 volt   koneksi USB atau

sumber daya lainnya).

2. 5V  Catu  daya  digunakan  untuk  daya  mikrokontroler dan  komponen

lainnya.

3. 3v3. Sebuah pasokan 3,3 volt dihasilkan oleh regulator on-board.

4. GND. Ground pin.

2.6.2 Memori Arduino

ATmega328  memiliki  32  KB  (dengan  0,5  KB  digunakan  untuk

bootloader),   2  KB dari  SRAM dan 1  KB EEPROM (yang  dapat  dibaca  dan

ditulis dengan EEPROM liberary).

2.6.3 Input dan Output Arduino

   Masing-masing dari 14 pin digital di Uno dapat digunakan sebagai  input

atau output,  dengan  menggunakan  fungsi pinMode  (), digitalWrite  (),

dan digitalRead (), beroperasi dengan daya 5 volt. Setiap pin dapat memberikan

atau menerima maksimum 40 mA dan memiliki  internal pull-up resistor (secara

default  terputus)  dari  20-50  kOhms.  Selain  itu,  beberapa  pin  memiliki  fungsi

khusus:
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1. Serial:  0  (RX)  dan  1  (TX).  Digunakan  untuk  menerima  (RX)  dan

mengirimkan  (TX)  TTL  data  serial.  Pin  ini  dihubungkan  ke  pin  yang

berkaitan dengan chip Serial ATmega8U2 USB-to-TTL.

2. Eksternal  menyela:  2  dan 3.  Pin ini  dapat  dikonfigurasi  untuk memicu

interrupt pada nilai yang rendah, dengan batasan tepi naik atau turun, atau

perubahan nilai. Lihat (attachInterrupt) fungsi untuk rincian lebih lanjut.

3. PWM:  3,  5,  6,  9,  10,  dan 11.  Menyediakan  output PWM 8-bit  dengan

fungsi analogWrite ().

4. SPI:  10  (SS),  11  (Mosi),  12  (MISO),  13  (SCK).  Pin  ini  mendukung

komunikasi SPI menggunakan SPI library.

5. LED: 13. Ada built-in LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin bernilai

nilai HIGH, LED on, ketika pin bernilai  LOW, LED off.

6. Uno memiliki 6 masukan analog, berlabel A0 sampai dengan A5, yang

masing-masing menyediakan 10 bit dengan resolusi (yaitu 1024 nilai yang

berbeda). Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi khusus:

7. I2C:  A4  (SDA)  dan  A5  (SCL).  Dukungan  I2C  (TWI)  komunikasi

menggunakan perpustakaan Wire.

8. Aref.  Tegangan  referensi  (0  sampai  5V  saja)  untuk  input analog.

Digunakan dengan fungsi analogReference ().

9. Reset. Bawa baris ini LOW untuk me-reset mikrokontroler.

10. Lihat juga mapping  pin Arduino dan port ATmega328.

2.6.4 Komunikasi Arduino

         Uno  Arduino  memiliki  sejumlah  fasilitas  untuk  berkomunikasi  dengan

komputer,  Arduino lain,  atau  mikrokontroler lainnya.ATmega328 menyediakan

UART TTL (5V) untuk komunikasi serial, yang tersedia di pin digital 0 (RX) dan

1 (TX). Sebuah ATmega8U2 sebagai saluran komunikasi serial melalui USB dan

sebagai port virtual com  untuk perangkat lunak pada komputer. Firmware ’8 U2

menggunakan  driver USB standar  COM, dan tidak  ada  driver eksternal yang

diperlukan. Namun, pada Windows diperlukan, sebuah file inf. Perangkat lunak

Arduino terdapat monitor serial yang memungkinkan digunakan memonitor data
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tekstual sederhana yang akan dikirim ke atau dari board Arduino. LED RX dan

TX  di papan tulis akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui chip USB-to-

serial  dengan koneksi  USB ke  komputer  (tetapi  tidak  untuk komunikasi  serial

pada pin 0 dan 1) [8]. 

2.7       Maximum Power Point Tracking (MMPT)

Maximum Power Point Tracking (MMPT) adalah sebuah sistem elektronik

yang  dioperasikan  pada  sebuah  panel  surya  (Solar  cell)  sehingga  panel  surya

dapat  menghasilkan  daya  yang  maksimal  [9].  MPPT  digunakan  untuk

mendapatkan nilai arus dan tegangan yang optimal, sehingga dapat diperoleh daya

keluaran yang maksimal. MPPT T20 20A surya controller diterapkan pada sistem

surya  photovoltaic  yang  digunakan  untuk  mengkoordinasi  panel  surya,  batere

penyimpanan dan beban. MPPT T20 20A surya  controller dapat menyesuaikan

secara otomatis tegangan kerja dari panel surya, yang dapat membuat panel surya

bekerja  secara  otomatis  dan  panel  surya  akan  bekerja  secara  konsisten  dalam

power poin maximum dari V-A kurva karakteristik. Berikut ini adalah gambar dari

kerja mppt.

Gambar 2.5 Cara kerja mppt [10].
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                   Gambar 2.6 Maximum Power Point Tracking (MPPT T20)

2.8       Real Time Clock 

RTC (Real  time  clock)  adalah  jam elektronik  berupa  chip  yang  dapat

menghitung waktu (mulai dari detik, menit, jam, tanggal, bulan dan tahun) dengan

akurat dan dapat menyimpan data waktu tersebut secara real time dan juga hari

namun harus di inputkan terlabih dahulu. Karena waktu tersebut bekerja secara

real time, maka setelah proses hitung waktu dilakukan  output datanya langsung

disimpan atau dikirim ke device  lain melalui sistem antar muka.Chip RTC sering

di  lihat  pada  motherboard PC  (biasanya  terletak  dekat  chip  BIOS).  Semua

komputer menggunakan RTC karena berfungsi menyimpan informasi jam terkini

dari  komputer  yang  bersangkutan.  RTC  dilengkapi  dengan  baterai  sebagai

pensuplai daya pada chip, sehingga jam akan tetap up-to-date walaupun komputer

dimatikan. Tipe RTC yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah DS3231 yang

memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

1. Real Time Clock (RTC)  menyimpan  data-data,  menit,  jam,  tanggal,

bulan, dan hari 

2. Komunikasi antarmuka serial two-wire (I2C).

3. Ketahanan suhu 0o C hingga 70o C (komersil) dan -40o C hingga +85o C

(industrial)

4. Memiliki crystal oscillator internal.
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Gambar 2.7 RTC DS3231[11]

2.9       Sensor ACS712

ACS712 adalah  Hall  Effect  current sensor.  Hall Effect  allegro ACS712

merupakan sensor yang presisi sebagai sensor arus AC atau DC dalam pembacaan

arus didalam mengontrolan motor, deteksi beban listrik, proteksi beban berlebih

dan switched-mode power supplies.

Gambar 2.8 Sensor ACS712

Fitur yang di miliki ACS712 sebagai berikut: 

 Rise time output = 5 µs. 

 Bandwidth sampai dengan 80 kHz. 

 Total kesalahan output 1,5% pada suhu kerja TA= 25°C. 

 Tahanan konduktor internal 1,2 mΩ.

 Tegangan isolasi minimum 2,1 kVRMS antara pin 1-4 dan pin 5-8. 

 Sensitivitas output 185 mV/A. 

 Mampu mengukur arus AC atau DC hingga 5 A. 

 Tegangan output proporsional terhadap input arus AC atau DC.

 Tegangan kerja 5 VDC.
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Gambar 2.9 Konfigurasi Sensor ACS712 [12].

Untuk  lebih  jelas,  berikut  merupakan  fungsi  dari  pin-pin  pada  sensor

ACS712 yaitu :

Tabel 2.2 Fungsi pin ACS712

No Item function
1 Pin 1 dan Pin 2 IP +, Terminals for current being sampled
2 Pin 3 dan Pin 4 IP-, Terminals for current being sampled
3 Pin 5 GND, Signal ground terminal

4 Pin 6
FILTER, Terminal for external capacitor 

that sets bandwidth
5 Pin 7 VOUT, Analog output signal
6 Pin 8 VCC,  Device power supply terminal

2.10 Sensor LM35

Sensor suhu LM35 adalah  komponen elektronika  yang memiliki  fungsi

untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik  kedalam bentuk tegangan.

LM35 memiliki nilai keakurasian yang tinggi dan kemudahan perancangan jika

dibandingkan  dengan  sensor  suhu yang lain,  LM35 juga  mempunyai  keluaran

impedansi yang rendah dan linieritas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah

dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan

lanjutan. Tegangan  sensorLM35   dapat  mencapai  30  volt  akan  tetapi  yang

diberikan kesensor adalah sebesar 5 volt, sehingga dapat menggunakan catu daya

tunggal dengan ketentuan bahwa LM35 hanya membutuhkan arus sebesar 60 µA

hal ini di karenakan LM35 mempunyai kemampuan menghasilkan Panas (self-

14



heating)  dari  sensor yang dapat menyebabkan  teradi  nya  kesalahan pembacaan

yang rendah yaitu kurang dari 0,5 ºC pada suhu 25 ºC. 

Gambar 2.10 Sensor LM35 [13].

 Kalibrasi dalam satuan derajat celcius.

 Lineritas +10 mV/ º C.

 Akurasi 0,5 º C pada suhu ruang.

 Range +2 º C – 150 º C.

 Dioperasikan pada catu daya 4 V – 30 V.

 Arus yang mengalir kurang dari 60 Μa

2.11     Modul Sensor Tegangan DC

Prinsip  kerja  modul  sensor  tegangan  yaitu  didasarkan  pada  prinsip

penekanan resistansi, dan dapat membuat tegangan input berkurang hingga 5 kali

dari  tegangan  asli.  Bentuk  modul  sensor  tegangan  seperti  ditunjukkan  pada

gambar 1 berikut :

Gambar 2.11  Modul Sensor Tegangan DC

 Variasi Tegangan masukan: DC 0 - 25 V

 Deteksi tegangan dengan jangkauan: DC 0.02445 V - 25 V
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 Tegangan resolusi analog: 0,00489 V

 Tegangan DC masukan antarmuka: terminal positif dengan VCC, negatif 

dengan GND

 Output Interface: "+" Koneksi 5 / 3.3V, "-" terhubung GND, "s" terhubung 

Arduino pin A0

 DC antar muka masukan: red terminal positif dengan VCC, negatif dengan 

GND

Prinsip kerja  modul sensor tegangan ini dapat membuat  tegangan  input

mengurangi 5 kali dari tegangan asli. Maka dai itu sensor hanya mampu membaca

tegangan maksimal 25 V bila diinginkan Arduino analog input dengan tegangan 5

V, dan jika untuk tegangan 3,3 V, tegangan input harus tidak lebih dari 16.5 V.

Pada  dasarnya  pembacaan  sensor  hanya  dirubah  dalam bentuk  bilngan  dari  0

sampai 1023, karena chip Arduino AVR memiliki 10 bit, jadi resolusi simulasi

modul 0,00489 V yaitu dari (5 V / 1023), dan tegangan input dari modul ini harus

lebih dari 0,00489 V x 5 = 0,02445 V [14]. Sehingga dapat dirumuskan seperti

persamaan (1.1) berikut :

                                       Volt = ((Vout x 0.00489) x 5).                                       (2)

2.12 Modul SD-Card

Modul micro SD-card   merupakan modul untuk mengakses memori  card

yang  bertipe  micro  SD untuk  pembacaan  maupun  penulisan  data  dengan

menggunakan sistem antarmuka SPI (Serial Parallel Interface). Modul ini cocok

untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan media penyimpan data, seperti sistem

absensi, sistem antrian, maupun sistem aplikasi data logging lainnya. Konfigurasi

dari modul mikro SD adalah sebagai berikut:

 GND : negatif power supply

 VCC : positif power supply

 MISO, MOSI, SCK : SPI bus

 CS : chip select signal pin
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 Fitur dan spesifikasi dari modul mikro SD adalah sebagai berikut:

 Mendukung pembacaan kartu memori SD Card biasa (<=2G) maupun

SDHC card (high-speed card) (<=32G)

 Tegangan operasional dapat menggunakan tegangan 5V atau 3.3V

 Arus operasional yang digunakan yaitu 80mA (0.2~200mA)

 Menggunakan antarmuka SPI

 Pada modul ini sudah terdapat 4 lubang baut guna untuk pemasangan

pada rangkaian lainnya

 Ukuran modul yaitu 42 x 24 x 12 mm.

Gambar 2.12 Modul SD-Card

2.13 Relay

 Relay  merupakan  komponen  elektronik  yang  berupa saklar  atau  switch

elektrik yang dapat di operasikan secara listrik dan terdiri  dari 2 bagian utama

yaitu  Elektromagnet  (coil)  dan  mekanikal  (seperangkat  kontak  saklar/switch).

Komponen  elektronika  ini  menggunakan  prinsip  elektromagnetik  untuk

menggerakan saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil  (low power) dapat

menghantarkan  listrik  yang  bertegangan  lebih  tinggi.  Relay  memiliki  fungsi

diantara nya adalah sebagai berikut : 

 Mengendalikan  sirkuit  tegangan  tinggi  dengan  menggunakan  bantuan

signal tegangan rendah.

 Menjalankan logic function atau fungsi logika 
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 Memberikan time delay function atau fungsi penundaan waktu.

 Melindungi motor atau kimponen lainnya dari konsleting atau kelebihan

tegangan[15]. 

2.14 Pompa DC

Pompa adalah mesin untuk menggerakan fluida.  Pompa  menggerakan

fluida dari tempat bertekanan rendah ke tempat dengan tekanan yang lebih tinggi,

untuk mengatasi perbedaan tekanan ini maka diperlukan tenaga (energi). Pompa

untuk udara biasa disebut kompresor, kecuali untuk beberapa aplikasi bertekanan

rendah,  seperti  di  ventilasi,  pemanas,  dan  pendingin  ruangan  maka  sebutanya

menjadi kipas atau penghembus (blower). Water pump atau pompa air merupakan

elemen yang berfungsi untuk menyerap sekaligus mendorong air yang terdapat

pada sistem pendinginan sehingga dapat bersikulisasi pada mesin. Rongga-rongga

mesin yang  dilewati  sirkulasi  akan  mendinginkan  suhu  dinding

pada booring silinder. Hal ini secara otomatis dapat menaikkan suhu mesin dan

untuk selanjutnya proses pendinginan dilakukan dibagian radiator [16].

Gambar 2.13 Pompa air DC

2.15     Liquid Cristal Display (LCD) 16x2

LCD  (Liquid Cristal Display) adalah salah satu jenis  display elektronik

yang  dibuat  dengan  teknologi  CMOS  logic yang  bekerja  dengan  tidak
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menghasilkan  cahaya  tetapi  memantulkan  cahaya  yang  ada  di  sekelilingnya

terhadap front-lit atau mentransmisikan cahaya dari back-lit. LCD (Liquid Cristal

Display) berfungsi  sebagai  penampil  data  baik  dalam  bentuk  karakter,  huruf,

angka ataupun grafik.

Adapun fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah :

 Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris.

 Mempunyai 192 karakter tersimpan.

 Terdapat karakter generator terprogram.

 Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit.

 Dilengkapi dengan back light.

Pin, kaki atau jalur  input dan kontrol dalam suatu LCD (Liquid Cristal Display)

diantaranya adalah :

1. Pin data adalah jalur 

untuk  memberikan  data  karakter  yang  ingin  ditampilkan  menggunakan

LCD (Liquid Cristal  Display)  dapat  dihubungkan dengan bus  data  dari

rangkaian lain seperti mikrokontroler dengan lebar data 8 bit.

2. Pin  RS  (Register  Select)  berfungsi  sebagai  indikator  atau  yang

menentukan jenis data yang masuk, apakah data atau perintah. Logika low

menunjukan  yang  masuk  adalah  perintah,  sedangkan  logika  high

menunjukan data.

3. Pin R/W (Read Write)  berfungsi sebagai  instruksi pada modul jika  low

tulis data, sedangkan high baca data.

4. Pin E (Enable) digunakan untuk memegang data baik masuk atau keluar.

5. Pin VLCD berfungsi mengatur kecerahan tampilan (kontras) dimana pin

ini  dihubungkan  dengan  trimpot  5  Kohm,  jika  tidak  digunakan

dihubungkan ke ground, sedangkan tegangan catu daya ke LCD sebesar 5

Volt [17].
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BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan proyek akhir ini, dilakukan tahapan-tahapan penelitian

yang bertujuan untuk mempermudahkan dalam proses pembuatan proyek akhir. 

Gambar 3.1 berikut ini adalah flowchart tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

Gambar 3.1 Flowchart Proses Pembuatan Alat
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3.1 Survei Data dan Pengumpulan Data 

Pengumpulan  data  merupakan  proses  pencarian  data  referensi-referensi

yang  memiliki  kaitan  dengan  data  yang  dibutuhkan  dalam  proses  pengerjaan

proyek akhir maupun penyusunan makalah proyek akhir ini baik melalui internet

maupun  dari  buku-buku.  Dalam  proses  pencarian  referensi  dilakukan  dengan

mencari data yang berkaitan dengan jurnal solar cell, metode pendingin solar cell

dan  komponen-komponen  yang  akan  digunakan.  Data-data  yang  diperlukan

penulis dalam menyelesaikan proyek akhir ini terdiri dari data primer (langsung)

dan data sekunder (tidak langsung). Maksud dari data primer adalah data yang

didapatkan  langsung  dari  hasil  konsultasi  dengan  para  dosen,  sedangkan  data

sekunder  adalah  data  yang didapatkan  secara  tidak  langsung atau  didapat  dari

internet, buku-buku dan lain-lain.

3.1.1 Pengumpulan Data Secara Tidak Langsung

Dalam  metode  pengumpulan  data  secara  tidak  langsung  yaitu  berupa

pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  searching di  google  serta  referensi-

referensi dari buku yang masih berhubungan dengan proyek akhir.

3.1.2 Pengumpulan Data Secara Langsung

Pada  metode  pengumpulan  data  ini,  didapatkan  data  dari  konsultasi

bersama pembimbing 1 dan pembimbing 2. Selain itu data juga diperoleh dari

teman-teman yang mengetahui  dan memiliki pengetahuan tentang proyek akhir

yang akan dibuat.

3.2 Pengolahan Data 

Pengelolahan  data  adalah  tahap  untuk  mengolah  data  yang  sudah

dikumpulkan berupa sistem kontrol dan komponen-komponen penunjuang lainnya

yang  akan  digunakan.  Pada  tahap  pengolahan  data,  data-data  yang  telah

didapatkan  akan  dipilih  dan  dikumpulkan  untuk  menjadi  referensi  dan  acuan

dalam pembuatan proyek akhir.
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3.3 Perancangan Kontruksi Hardware Pendingin Solar Cell

Perancangan  kontruksi  hardware pendingin  meliputi  perancangan  alat

yang akan diterapkan pada proyek akhir.

Berikut rencana rancangan hardware pendingin:

 Merancang metode sirkulasi yang akan digunakan.

 Bahan dan ukuran kontruksi pendingin yang akan digunakan.

3.4 Pembuatan Kontruksi Hardware Pendingin Solar Cell

Konsep rancangan alat yang mensimulasikan prinsip kerja pendingin solar

cell  menggunakan  media  air  dibuat  dan  dirakit.  Pembuatanhardware  meliputi

pemilihan tipe bahan yang akan digunakan. Pembuatan jalur sirkulasi pendingin

serta  pembuatanbagian-bagian  mekanik  lainnya.Seluruh  bahan,  komponen,

maupun alat  yang digunakan dalam pembuatan Proyek Akhir ini menggunakan

bahan,  komponen  dan  peralatan  yang  mudah  didapatkan  serta  memiliki  harga

yang terjangkau bagi mahasiswa pada umumnya.

3.5 Perancangan Software Kontrol Pendingin Solar Cell

Perancangan  software pengontrol  temperatur  solar  cell meliputi

perancangan alat  yang akan diterapkan pada proyek akhir.  Rencana rancangan

software kontrol pendingin solar cell menggunakan program arduino.

3.6 Pembuatan Software Kontrol Pendingin Solar Cell

Pembuatan  software yang dilakukan meliputi  pembuatan program untuk

menjalankan fungsi pendingin. Pemograman berfungsi untuk mengontrol pompa

air DC yang digunakan untuk mengalirkan air ke kontruksi pendingin pada solar

cell.  Proses  pemograman  meliputi  metode  pemograman  yang  digunakan  serta

bagaimana  sistem  kontrol  yang  diterapkan.  Pemograman  dilakukan  dengan

menggunakan  software Arduino  IDE  dan  bahasa  yang  digunakan  dalam

pemograman  adalah  bahasa  C.  Mengapa  demikian,  karena  dalam  pembuatan

menggunakan  komponen  yang  dapat  di  akses  oleh  Arduino  IDE.  Sehingga

pemogramannya dilakukan menggunakan software Arduino IDE.
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3.7 Pengujian Pendingin Solar Cell

Pada proses ini dilakukan dengan pengamatan tentang fungsi alat dalam

mencapai  kondisi  temperatur  normal.  Proses  pengujian  dilakukan  agar  dapat

dievaluasi.  Apabila  dari  hasil  pengujian tidak mendapatkan hasil  yang optimal

maka  proses  yang  dilakukan  adalah  kembali  ke  proses  perancangan  dan

pembuatankontruksi hardware pendinginsolar cell. 

3.8 Pembuatan Laporan 

Pembuatan  laporan  ditujukan  untuk  merekap  data  keseluruhan  proyek

akhir, Pada proses pembuatan laporan dilakukan berdasarkan pengujian sensor-

sensor dan hasil data yang diperoleh selama pengujian alat. 
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BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam  pembahasan  ini  akan  dijelaskan  proses  pembuatan  perancangan

hardware pendingin  solar  cell  dan  proses  pembuatan  hardware dari  jalur

pendingin  solarcell  dan  pengujiannya,  pembuatan  dan  perancangan  software

elektrikal  kontrol  pendingin  solar  cell dan  pengujiannya  telah  melakukan

beberapa pengujian pada software maupun hardware alat yang dikerjakan. Seperti

pengujian  maximum power point tracking, pengujian sensor tegangan, pengujian

sensor arus ACS712, pengujian sensor suhu LM35, pengujian  solar cell  tanpa

menggunakan pendingin dan pengujian  solar cell  menggunakan pendingin serta

pengujian  solar cell menggunakan  maximum power point tracking  (MPPT) dan

pengujian solarcell tanpa menggunakan maximum power point tracking (MPPT).

Pengujian dilakukan untuk melihat dampak dari rangkaian pendingin yang sudah

dirancang  dan  sudah  dibuat  dengan  menggunakan  temperatur  sebelum

pengontrolan. Berikut ini adalah rincian penjelasan tentang pengujian yang telah

di lakukan. 

4.1 Pemilihan Material

Pemilihan  material  untuk  kontruksi  dan  jalur  dari  pendingin  solar  cell

dilakukan  dengan beberapa  pertimbangan  karena  material  akan mempengaruhi

kinerja dan fungsi dari alat yang dibuat, selain itu harga dan waktu pengerjaan

menjadi  pertimbangan dalam pemilihan material.  Adapun kriteria  dari  material

yang digunakan untuk jaur  pendingin  solar  cell  dan dudukan  solar  cell dapat

dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Kriteria material yang digunakan

No. Kriteria Alasan
1. Kuat dan Ringan Agar beban sama rata dengan kekuatan kontruksi
2. Mudah dikerjakan Agar tidak memakan waktu dalam proses pengerjaan

24



3. Mudah dibentuk Agar bentuk lebih mudah menyesuaikan
4. Harga terjangkau Menghemat dana tanpa menguramgi fungsi dari alat
5. Mudah didapat Agar  proses  pengerjaan  tidak  terhambat  karena

ketidak tersediaan bahan baku

Berikut ini beberapa material yang tersedia beserta keuntungan dan 

kerugiannya yang digunakan dalam pembuatan jalur pendingin dapat dilihat pada 

tabel 4.2 dibawah ini. 

Tabel 4.2 Perbandingan material jalur pendingin solar cell

No Alternatif Kelebihan Kekurangan

1
Kabel duct

PVC

 Ringan 
 fleksibel                      
 permukaan yang rata 
 harga yang terjangkau
 mudah didapatkan
 tidak mudah 

menyerap panas 
apabila  dibandingkan
dengan alumunium 
dan seng

 sulit untuk dilem
 sulit dihungkan 

terhadap material lain

2 Aluminium

 Ringan
 Kokoh

 sulit untuk dilem
 koduktor panas yang 

baik
 tidak mudah dibentuk

 harga yang lebih mahal 
jika dibandingkan 
dengan kabel duct 
PVC



Dari  perbandingan bahan material  diatas  makan yang lebih  memenuhi  kriteria

untuk digunakan sebagai jalur pendingin dari solar cell adalah kabel duct PVC.

Untuk  pembuatan  kontruksi  solar  cell terdapat  beberapa  material  yang

tersedia beserta keuntungan dan kerugian dari material tersebut. Berikut ini adalah
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material yang digunakan dalam pembuatan kontruksi dari solar cell dapat dilihat

pada tabel 4.3 dibawah ini. 

Tabel 4.3 Perbandingan material kontruksi solar cell

No Alternatif Kelebihan Kekurangan

1 Kayu

 Ringan

 tidak kokoh

 Mudah dibentuk

 lebih murah apabila 
dibandingkan dengan 
baja ringan

2 Baja Ringan

 Ringan  menyerap panas

 kokoh         sulit untuk 
dibentuk

 harga yang lebih   
mahal

Dari  perbandingan  material  diatas  maka  yang  lebih  memenuhi  kriteria

untuk  digunakan  sebagai  kontruksi  dudukan  dari  solar  cell  adalah  kayu

dikarenakan kayu memiki kelebihan yang lebih banyak dibandingkan dengan baja

ringan.  Seperti  ringan  ,  mudah  dibentuk  ,  lebih  murah  apabila  dibandingkan

dengan baja ringan dan juga kayu tidak mudah menyerap panas. Karena tujuan

dari alat ini adalah untuk mendinginkan solar cell.

4.2 Perancangan Hardware Pendingin Solar Cell

Perancangan pendingin solar cell di desain untuk mendinginkan solarcell

apabila  temperatur  pada  solar  cell sudah  melewati  temperatur  normal  dari

temperatur  solar  cell yang  dibuat.  Untuk  pendinginan  ini  di  desain   dengan

melihat  spesifikasi  dari  solar  cell itu  sendiri.  Adapun  perancangan  pendingin

solar  cell direncanakan  dibuat  menggunakan  bahan  PVC  dan  disalurkan  air

menggunkan  pompa.  Untuk  perancangannya  akan  di  desain  seperti  gambar

dibawah ini yang ukurannya mengikuti luasan dari solar cell itu sendiri dan solar
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cell yang digunakan adalah  solar cell 20wp dengan panjang 395 mm dan lebar

270 mm maka dibuat lah desain seperti gambar berikut ini. 

Gambar 4.1 Desain jalur pendingin solar cell

4.3 Pembuatan Jalur Pendingin 

Jalur Pendingin terbuat dari bahan PVC yang dipasang di belakang solar

cell , untuk merekatkan jalur pendingin ke solar cell menggunakan lem kaca. Jalur

pendingin  menggunakan kabel  duct dengan ukuran  3,7cm. Untuk ukuran jalur

pendingin panjang 395 mm dan lebar 270 mmdi jalur pendingin juga terdapat dua

buah lubang dengan diameter 38 mm yang digunakan untuk keluar masuk nya

sirkulasi air. Berikut ini adalah gambar dari jalur pendingin solar cell

Gambar 4.2 Jalur pendingin solar cell

4.4 Perancangan Konstruksi Solar Cell
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Perancangan  konstruksi  solarcell di  desain  dengan  tujuan  untuk

menyangga  solarcelldan  pendingin  dari  solarcell agar  alat  tersebut  dapat

berfungsi dengan semestinya.  Dibuat lah kontruksi yang terbuat dari kayu dengan

ukuran kayu 3cm. Dengan tinggi  tiang 80cm dan lebar  tiang 55cm sedangkan

untuk  dudukan  dari  solar  cell  dengan  ukuran  panjang  50cm dan  lebar  35cm.

Dimana kontruksi ini  dapat meletakkan  solar cell,  pompa , tangki air  dan aki.

Berikut ini adalah gambar dari rancangan konstruksi  solar celldapat dilihat pada

gambar dibawah ini. 

Gambar 4.3 Rancangan konstruksi solarcell

4.5 Pembuatan Konstruksi Solar Cell

Pada tahap pembuatan kontruksi menggunakan alat dan bahan yang sesuai

dengan kebutuhan dari konsep yang telah dirancang sebelumnyaagar kinerja dari

solar cell dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan dan agar seluruh permukaan yang ada dibelakang solar

28



cell terlewati  oleh  air.  Untuk menyangga  solar cell dibuat  lah  kontruksi  yang

terbuat dari kayu dengan ukuran kayu 3cm. Dengan tinggi tiang 80cm dan lebar

tiang 55cm sedangkan untuk dudukan dari solar cell dengan ukuran panjang 50cm

dan lebar 35cm. Dimana kontruksi ini dapat meletakkan solar cell, pompa , tangki

air dan aki. Disamping kiri dan kanan dari kontruksi tersebut dipasang triplek agar

air yang ada di dalam kontruksi terhindar dari panas sinar matahari. Berikut ini

adalah gambar dari  pembuatan konstruksi  solar cell dapat  dilihat  pada gambar

dibawah ini.

Gambar 4.4 Pembuatan kontruksi solar cell

4.6 Perancangan, Pembuatan dan Pengujian Hardware Sistem Kerja        

Solar Cell

Pada  rancangan  hardware ini  dimana  panas  energi  dari  matahari  yang

diterima oleh  solar cell akan dikirimkan MPPT dimana  Maximum power point
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tracking (MMPT)  itu  sendiri  berfungsi  untuk  mentraker  solarcell agar

mendapatkan daya keluaran yang maksimal. Kemudian keluaran dari MPPT juga

terhubung  ke  aki.  Aki  digunakan  untuk  mengisi  batere  dan  aki  diisi  sampai

sumber  tegangan  aki  terpenuhi  dan  aki  juga  digunakan  sebagai  sumber  untuk

menghidupkan pompa dan mengaliri jalur  pendingin solar cell. Disini beban yang

digunakan ada 3 yaitu Maximum Power Point Tracking (MPPT), pompa dan aki.

Prinsip  kerja  proyek  akhir  rancang  bangun  pendingin  solarcell ini  dilakukan

dengan  pengambilan  data  suhu  solarcell,  arus  DC  dan  tegangan  DC  melalui

sensor suhu LM35, sensor ACS712 dan sensor tegangan DC. Data tersebut diolah

melalui controller arduino uno. Data tersebut akan ditampilkan pada LCD 16 x 2

yang  berisi  data  suhu  solar  cell,  arus  DC,  tegangan  DC  dan  daya  DC yang

kemudian  data  suhu  solar  cell akan  menjadi  acuan  penyalaan  pompa  air  DC

dengan  syarat  yang  telah  ditentukan.  Kemudian  jika  syarat  tersebut  telah

terpenuhi, maka pompa air DC akan aktif dan jalur pendingin akan dialiri oleh air

sesuai dengan siklus yang telah ditentukan. Berikut ini adalah gambar rancangan

hardware pada solar cell dapat dilhat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.5 Diagram blok sistem rancangan hardware
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Pada sistem rancangan hardware ini sensor arus DC dan sensor tegangan

DC akan mengambil data arus DC dan tegangan DC dari solarcell yang masuk ke

MPPT. Kemudian output dari MPPT juga dipasang sensor arus DC dan tegangan

DC yang  selanjutnya  masuk  ke  aki.  Aki  digunakan  sebagai  sumber  tegangan

penyalaan pompa 

4.6.1 Solar Cell dan Pendingin 

a. Pembuatan Pendingin Solar Cell

Dapat dilihat pada gambar diatas, desain jalur pendingin solar cell dibuat

dengan berkelok-kelok agar aliran air dapat mengaliri  air keseluruh permukaan

solar  cell.  Dalam  penempelan  pembuatan  jalur  pendingin  pada  solar  cell

perekatannya  menggunakan   lem  kaca  agar  pada  saat  air  mengalir  pada

permukaan  solar  cel  ltidak  bocor.  Pembuatan  solar  cell dan  pendingin  dapat

dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 4.6 Pembuatan pendingin solar cell.

b. Pengujian Pendingin Solar Cell

Setelah pendingin pada solar cell selesai dibuat, maka dilakukanlah sebuah

uji  coba  dengan  cara  mengaliri  air  pada  jalur  pendingin  dan  melihat  apakah

terdapat perbedaan ketika solar cell menggunakan pendingin dan solar cell yang
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tidak menggunakan pendingin terdapat perbedaan suhu. Berikut ini adalah tabel

pengujian  solar cell menggunakan pendingin dan  solar cell tanpa menggunakan

pendingin. 

Tabel 4. 4 Pengujian solar cell menggunakan pendingin dan tanpa pendingin.

Tanpa pendingin Menggunakan pendingin

Ja
m

Suh
u

(⁰C)
Teganga

n (V)
Aru
s (A)

Daya
(Watt

)

Suh
u

(⁰C)
Teganga

n (V)
Aru
s (A)

Daya
(Watt

)

8 47.5 10.13 0.88 8.91 34 10.13 0.89 8.91

9 48 11.03 1 11.03 33 11.03 1 11.03

10 52 13.1 1.11 14.54 34 13.6 1.16 15.78

11 52 13.38 1.18 15.78 34 13.68 1.21 16.55

12 64.5 13.38 1.18 15.78 39.5 14.16 1.23 17.41

13 64 12.6 1.08 13.61 38 12.79 1.16 14.83

14 63 11.03 1 11.03 39 12.3 1.02 12.54

15 50 8.1 0.8 6.48 32 9.13 0.83 7.57

16 32 5.72 0.52 2.97 32 5.72 0.52 2.97

17 30 3.89 0.33 1.28 30 3.89 0.33 1.28

Dari  tabel  diatas  maka  dibuatlah  grafik  dari  pengujian  solarcell tanpa

menggunakan  pendingin dan menggunakan pendingin. 
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Gambar 4.7 Hasil pengujian suhu solar cell dengan pendingin dan tanpa

pendingin

Berdasarkan hasil  pengujian  yang telah  dilakukan bahwa pendingin pada

solar cell mempengaruhi suhu atau temperatur dari solar cell. Terdapat perbedaan

suhu ketika solar cell menggunakan pendingin dan solar cell tanpa menggunakan

pendingin, solar cell menggunakan pendingin menghasilkan suhu lebih kecil dari

pada  solar cell tanpa menggunakan pendingin. Berdasarkan hasil tersebut maka

pendingin pada solar cell dapat bekerja dengan semestinya. 

4.6.2. Sensor Suhu LM35

a. Perancangan Sensor Suhu LM35

Pada perancangan sensor suhu LM35 ini menggunakan kontrol arduino. 

Pin-pin pada sensor suhu LM35 masuk ke pin-pin arduino uno. Berikut pin-pin 

yang akan di pasangkan.

Tabel 4.5 Pemasangan pin sensor suhu LM345 ke arduino uno

Sensor suhu LM35 Arduino Uno
VCC 5V
OUT A1

GND GND

Berikut ini adalah gambar skematik dari sensor suhu LM35 dapat dilihat

pada gambar berikut.
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Gambar 4.8 Skematik pin sensor suhu LM35

a. Pembuatan Sensor Suhu LM35

Pembuatan  pada  rangkaian  sensor  suhu  LM35  dilakukan  dengan

menghubungkan pin yang ada pada sensor suhu LM35 ke pin arduino uno dengan

pin  output sensor suhu LM35 masuk ke pin A1 arduino uno. Berikut ini adalah

gambar pembuatan dari sensor suhu LM35.

Gambar 4.9 Pembuatan sensor suhu LM35

b. Pengujian Sensor Suhu LM35

Pengujian  sensor  suhu  ditujukan  untuk  mengetahui  tingkat  keakurasian

dari  sensor  suhu LM35 terhadap alat  ukur  yang sebenarnya yaitu  termometer.

Pengujian ini dapat dilakukan dengan menghubungkan pin dari sensor suhu LM35
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kedalam  port  Arduino.  Kemudian  kita  dapat  memilih  example program  yang

tersedia  pada  software  Arduino  dan  di  download  kedalam  Arduino  untuk

mengecek apakah keluaran dari sensor sesuai dengan pembacaan nilai alat ukur

termometer. Berikut ini adalah skema dari pengujian sensor suhu LM35 terhadap

alat ukur termometer.

Gambar 4.10 Skema pengujian sensor LM35

Berikut ini adalah program intruksi pemabacaan nilai sensor suhu LM35
unsigned int z=0;

float 

baca_analog=0.0,samplng=0.0,rata_2=0.0,hasilsuhu=0.0,derajat=0.0;

hasilsuhu=(((rata_2*5.0*100.0)/1023;

for (int z = 0; z < 100; z++){ 

baca_analog = analogRead(A1); 

samplng = samplng + baca_analog; 

Pada program ini menggunakan sampling sebanyak 100kali.  Jika syarat

tersebut sudah terpenuhi maka program akan menjalankan perintah pemabacaan

nilai sensor pada pin A1 yang kemudian dikalkulasikan dengan rumus sampling.

Pada  tabel  berikut  ini  menunjukan  data  yang  dibaca  oleh  sensor  suhu  LM35

terhadap alat ukur yang digunakan (termometer)

Tabel 4.6 Data pengukuran sensor suhu

No Sensor LM35 Alat ukur ( Termometer ) Eror

1 34 34 0%

2 35 37 2%

Berikut ini adalah gambar pengujian sensor suhu LM35 terhadap alat ukur

multimeter
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Gambar 4.11 Pengujian sensor LM35 terhadap alat ukur termometer

Gambar 4.12 Pengujian 2 sensor LM35 terhadap alat ukur termometer

Perhitungan Error 

Pengujian 1

Persentaseerror=|34−34
100 |× 100 %

Persentaseerror=0 %

Pengujian 2

Persentaseerror=|35−37
100 |×100 %

Persentaseerror=2%
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Berdasarkan hasil  pengujian sensor suhu LM35 didapatkan hasil  bahwa

persentase rata-rata  kesalahan terhadap alat  ukur yang digunakan (termometer)

yaitu  sebesar  1,3%.  Dengan  persantase  kesalahan  sebesar  2%  dan  persantase

kesalahanterkecil  sebesar  0%.  Jadi  sensor  ini  dapat  digunakan  dalam  proses

pengambilan data, dikarenakan nilai persantase kesalahan yang tidak terlalu besar.

4.6.3. Sensor Arus ACS712

a. Perancangan Sensor Arus ACS712

Pada perancangan sensor arus ACS712  ini menggunakan kontrol arduino uno. 

Pin-pin pada sensor arus ACS712 masuk ke pin-pin arduino uno. Berikut pin-pin 

yang akan di pasangkan.

Tabel 4.7 Pemasangan pin sensor arus DC ACS712 ke arduino uno

Sensor arus ACS712 Arduino Uno

VCC 5V

OUT A0

GND GND

Berikut ini adalah gambar skematik dari sensor arus ACS712 dapat dilihat

pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.13 Skematik sensor arus DC ACS712

b. Pembuatan Sensor Arus DC ACS 712

Pada  pembuatan  rangkaian  sensor  arus  DC  ACS712  terhubung  pada

arduino  uno.  Pin  output pada  sensor  arus  DC ACS712  terhubung  ke  pin  A0

arduino uno. Berikut ini gambar pembuatan rangkaian sensor arus ACS712.

Gambar 4.14 Pembuatan rangkaian sensor arus DC ACS712.

c. Pengujian Sensor Arus ACS712

Pengujian sensor arus DC ditujukan untuk mengetahui tingkat keakurasian

dari  sensor  arus  DC  ACS712  terhadap  alat  ukur  yang  sebenarnya  yaitu

multimeter. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menghubungkan pin dari sensor

arus  DC  ACS712  kedalam  port  arduino  uno.  Kemudian  kita  dapat  memilih

example program yang tersedia pada software arduino dan di download kedalam

arduino untuk mengecek apakah keluaran dari sensor sesuai dengan pembacaan

nilai alat ukur multimeter. Berikut ini adalah skema dari pengujian sensor arus DC

ACS712 dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.15 Skema pengujian sensor arus DC ACS712

Berikut  ini  adalah  program  intruksi  pemabacaan  nilai  sensor  arus  DC

ACS712

unsigned int x=0;

float baca_sensor=0.0,sampling=0.0,rata2=0.0,hasilnilai=0.0;

for (int x = 0; x < 100; x++){ 

baca_sensor = analogRead(A0); 

sampling = sampling + baca_sensor; 

delay (10); // 

}

rata2=sampling/100; 

hasilnilai=(((rata2*(0.00489))-2.50)/0.67)*10;

Berikut ini adalah tabel pengujian dari sensor arus DC ACS712  terhadap

alat ukur yang digunakan. Pada tabel ini dapat dilihat persantase keakurasian dari

sensor  yang  digunakan  dan  alat  ukur  yang  digunakan  adapun  alat  ukur  yang

digunakan adalah  multimeter.  Tabel  4.7 Berikut  menunjukan data  yang dibaca

oleh arus ACS712terhadap alat ukur multimeter. 

Tabel 4.8 Data pengukuran sensor arus ACS712

No Sensor Acs 712 Alat ukur (Termometer) Eror
1 0,84 0,844 0%
2 0,88 0.84 0,04%

Berikut ini adalah gambar pengujian dari sensor Acs 712 terhadap alat ukur.
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Gambar 4.16 Pengujian 1 sensor Acs712 terhadap alat ukur multimeter

Gambar 4.17 Pengujian 2 sensor Acs712 terhadap alat ukur multimeter

Perhitungan Error

Pengujian 1

Persentaseerror=|0,84−0,84
100 |× 100 %

Persentaseerror=0 %
Pengujian 2

Persentase error=|0,88−0,84
100 |×100%

Persentaseerror=0,04 %

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa sensor arus DC ACS712

memiliki nilai  kesalahan terbesar yaitu 0,04% dan nilai  kesalahan terkecil yaitu

sebesar 0% . Dengan nilai keakurasian yang cukup tinggi yaitu dengan persantase
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kesalahan rata-rata sebesar 0.016%. Dengan persantase  kesalahan yang kecil ini

maka sensor arus DC ACS712 dapat digunakan untuk proses pengambilan data

dengan baik.

4.6.4. Sensor Tegangan DC

a. Perancangan Teganga DC

Pada perancangan sensor tegangan DC ini menggunakan kontrol arduino. 

Pin-pin pada sensor tegangan masuk ke pin-pin arduino uno. Berikut pin-pin yang

akan di pasangkan.

Tabel 4.9 Pemasangan pin sensor tegangan DC ke arduino uno

Sensor tegangan DC Arduino Uno

VCC 5V

OUT A2

GND GND

Berikut ini adalah gambar skematik dari sensor tegangan DC dapat dilihat

pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.18 Skematik perancangan sensor tegangan DC

b. Pembuatan Sensor Tegangan DC 

Pada  pembuatan  rangkaian  pembacaan  sensor  tegangan  DC  akan

dihubungkan ke arduino uno. Pin-pin pada sensor tegangan DC terhubung ke pin

arduino uno yaitu pin output sensor tegangan DC ke pin A2 arduino uno. Berikut

ini adalah gambar pembuatan rangkaian sensor tegangan DC.

Gambar 4.19 Pembuatan rangkaian sensor tegangan DC 

c. Pengujian Sensor Tegangan DC 

Pengujian modul sensor tegangan DC ditujukan untuk mengetahui tingkat

keakurasian dari modul sensor tegangan  DC terhadap alat ukur yang sebenarnya

yaitu multimeter. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menghubungkan pin dari

modul sensor tegangan kedalam port arduino uno. Kemudian kita dapat memilih

example program yang tersedia pada software arduino dan di download kedalam

arduino untuk mengecek apakah keluaran dari sensor sesuai dengan pembacaan

nilai  alat  ukur  multimeter.  Berikut  ini  adalah  skema  dari  pengujian  sensor

tegangan. 
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Gambar 4.20 Skema pengujian sensor tegangan DC

Berikut ini adalah instruksi dari pembacaan nilai modul sensor tegangan

DC. 

Volt1=analogRead(A2);

Volt=((Volt1*0.00489)*5);

Pada program sensor tegangan pin dari sensor tegangan terhubung ke pin

A2 arduino. Hasil nilai dari tegangan dapat dihitung menggunakan rumus diatas

yaitu mengalikan hasil bacaan sensor analog yang terhubung ke pin A2 dengan

rumus konversi  ke nilai  tegangan.  Tabel  berikut  menunjukan data  yang dibaca

oleh modul sensor teganganterhadap alat ukur multimeter

Tabel 4.10 Data pengukuran  modul sensor tegangan

No Sensor Tegangan Alat Ukur (Multimeter) Eror
1 12,35V 12,41V 0,06%
2 11,93V 12,19V 0,26$%

Berikut ini adalah gambar dari percobaan sensor tegangan terhadap alat 

ukut multimeter.

Gambar 4.21 Pengujian 1 sensor tegangan DC terhadap alat ukur multimeter

43



Gambar 4.22 Pengujian 2 sensor tegangan DC terhadap alat ukur multimeter

Perhitungan Error 
Pengujian 1

Persentase error=|12,35−12,41
100 |×100 %

Persen tase error=0,06%

Pengujian 2

Persentase error=|11,93−12,19
100 |× 100 %

Persentase error=0,26 %

Pada rumus diatas dapat dilihat bahwa untuk menghitung nilai  persentase error

adalah  dengan  mengurangi  nilai  pada  alat  ukur  terhadap  sensor  yang terukur.

Dapat dilihat bahwa hasil dari perhitungan kesalahan paling tinggi bernilai 0,26%

dan nilai kesalahan paling kecil bernilai 0,06% dengan rata-rata kesalahansebesar

0,0146% maka sensor ini dapat digunakan dengan semestinya.

4.6.5. Maximum Power Point Tracking (MPPT)

a. Perancangan MPPT

Pada  perancangan  maximum  power  point  tracking dimana  solar  cell

terhubung ke MPPT dan keluaran dari MPPT masuk ke inputan dari aki. Berikut

ini adalah diagram blok perancangan dari maximum power point tracking.
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Gambar 4.23 Diagram blok perancangan MPPT.

b. Pembuatan MPPT

Pada pembuatan rangkaian maximum power point tracking (MPPT), ketiga

keluaran dari MPPT ini masuk ke solar cell, batere dan beban yaitu dengan yang

paling kiri masuk ke dalam  solar cell, ditengah masuk kedalam batre dan yang

paling kanan masuk kedalam load atau beban. 

Gambar 4.24 Pembuatan rangkaian MPPT

c. Pengujian MPPT

Dalam  pengujian  Maximum  Power  Point  Tracking  (MPPT)  dapat

dilakukan  dengan  langsung  mengkoneksikan  MPPT  terhadap  solar  cell yang

mana daya yang didapatkan dari  solar cell akan diolah oleh MPPT. Selain itu

MPPT juga dapat mengatur arus dan tegangan dimana arus akan dikirimkan ke aki

dan tegangan akan digunakan oleh beban. Rangkaian MPPT terdiri dari DC to DC

converter, sensor arus, sensor tegangan,  mikrokontroller, LCD dan  interface ke

komputer. Batere digunakan untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan dari

solar  cell.  Berikut  ini  adalah  tabel  dari  pengujian  MPPT  yang  terhubung  ke

solarcelldan tidak terhubung ke solarcell dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11 Pengujian MPPT.
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Menggunakan MPPT Tanpa MPPT

Jam Suhu
(⁰C)

Tegangan
(V)

Arus
(A)

Daya
(Watt)

Suhu
(⁰C)

Tegangan
(V)

Arus
(A)

Daya
(Watt)

8 34 10.13 0.89 8.91 47.5 12.04 0.8 9.63

9 33 11.03 1 11.03 48 12.17 1.03 12.53

10 34 13.6 1.16 15.78 52 12.26 1.07 13.11

11 34 13.68 1.21 16.55 52 12.67 1.10 13.93

12 39.5 14.16 1.23 17.41 64.5 12.72 1.16 14.75

13 38 12.79 1.16 14.83 64 12.73 1.14 14.51

14 39 12.3 1.02 12.54 63 12.70 1.07 13.58

15 32 9.13 0.83 7.57 50 12.60 0.70 8.82

16 32 5.72 0.52 2.97 32 12.40 0.45 5.58

17 30 3.89 0.33 1.28 30 12 0.30 3.6

Berikut ini adalah  hasil pengujian daya menggunakan MPPT dan tanpa

MPPT. 
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Gambar 4.25 Hasil pengujian daya DC solar cell dengan menggunakan MPPT

dan tanpa MPPT.

4.7 Pemrograman

Pada  pemrograman  kontrol  dan  monitor  solar  cell menggunakan

pemrograman  arduino  uno.  Berikut  ini  penjabaran  dari  pemrograman  kontrol

penyalaan  pompa  dan  monitor  terhadap  arus,  suhu,  tegangan  dan  daya  dari

solarcell.

4.7.1 Pemrograman Penyimpanan Data

Salah satu inti dari pemrograman ini adalah pemrograman penyimpanan

data  yang disimpan  didalam memori  yang menggunakan  modul  microsd-card.

Fungsi dari penyimpana data ini adalah untuk membuka kembali data-data yang

pernah  masuk  dan  ter-record.  Penyimpanan  data  tersebut  berisi  monitoring

terhadap arus DC, tegangan DC, suhu dan daya pada  solar cell  selain itu juga

menyimpan tanggal, jam, menit dan detik pada saat itu yang disimpan kedalam

data  logger. Untuk membuka data yang tersimpan dapat dilakukan dengan cara

mencabut  micro sd  card yang  tertanam pada  modul  SD-Card yang  kemudian

dibaca  melalui  perantara  card  reader.  Berikut  ini  adalah  flowchart  kontrol

penyalaan pompa dan monitor suhu, arus DC, tegangan DC dan daya DC.

47



Gambar 4.26 Flowchart kontrol dan monitor pendingin solar cell.

Berikut  ini  adalah  Pemrograman  monitoring  arus,  suhu,  tegangan  dan
daya.

  myFile = SD.open("COm.txt", FILE_WRITE);

if(myFile){

   myFile.print(rtc.getDOWStr());

  myFile.print(",");

  myFile.print(rtc.getDateStr());

  myFile.print(","); 

  myFile.print(rtc.getTimeStr());

  myFile.print(","); 

  myFile.print((byte)derajat);

  myFile.print(",");

  myFile.print(Volt);
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  myFile.print(",");

  myFile.print(hasilnilai);

  myFile.print(",");

  myFile.print(daya);

  myFile.print(",");

  myFile.println();

  myFile.close();

  }

else{

}  

}

4.7.2 Program Penyalaan Pompa 

pada  pemrograman  penyalaan  pompa  adalah  dimana  pompa  akan  aktif

ketika  sensor  suhu  pada  solar  cell  sudah  mencapai  40o  C.  Pompa  akan

mengalirkan air pada jalur yang dipasang dibelakang solar cell dan pompa akan

mati  ketika  suhu  sudah  kembali  normal  yaitu  27o  C.  Adapun  program  untuk

mengaktifkan pompa adalah sebagai berikut.

void P(){
if(hasilsuhu >= 40)
{
  digitalWrite(relay,LOW);
}
else if(hasilsuhu <= 27)
{
 digitalWrite(relay,HIGH);
}
}
void loop()
 {
     P();
      delay(400    );
}

4.8 Uji Coba Alat 
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Uji coba dilakukan setelah semua konstruksi telah selesai dikerjakan dan

jalur pendingin sudah terpasang dibelakang solar cell dan seluruh komponen pada

rangkaian kontrol  hardware juga terpasang seperti arduino, sensor suhu, sensor

arus DC ACS712, sensor tegangan DC dan lain-lain. Berikut ini gambar skematik

dari uji coba alat yang akan dilakukan.

Gambar 4.27 Skematik rangkaian kontrol. 

Kemudian,  setelah  semua  rangkaian  kontrol  hardware terpasang,  maka

dilakukanlah pengujian alat yang terbagai sebagai berikut.

4.9. Uji Coba Kontrol Pompa Air 

Uji coba kontrol pompa air dapat dilakukan dengan berbagai macam yang

mana hal ini adalah bertujuan untuk mengetahui  apakah pompa dapat menyala

ketika  sudah  memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan.  Untuk  mengetahui  hal

tersebut maka dilakukan pengujiaan dengan menggunakan patokan suhu tertentu

secara  random,  agardapat  mengetahui  apakah pompa air  dapat  bekerja  dengan

semestinya. Berikut ini adalah cara kerja dari pengujian pompa motor terhadap

suhu.
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Gambar 4.28 Diagram blok penyalaan pompa air

4..9.1 Uji Coba Monitoring Suhu, Arus DC, Tegangan DC dan Daya DC

Uji coba monitoring terhadap suhu DC, arus DC, tegangan DC dan daya

DC pada  solar  cell bertujuan untuk melihat  apakah terdapat  perdebaan ketika

solar  cell menggunakan  pendingin  dengan  solar  cell tanpa  menggunakan

pendingin.  Untuk  mengetahui  hal  tersebut  maka  dilakukan  pengujian  terhadap

solar  cell.  Berikut  ini  adalah  data  dari  solar  cell yang  tidak  terhubung  ke

maximum  power  point  tracking (MPPT)  tanpa  menggunakan  pendingin  dan

menggunakan pendingin. 

Tabel 4.12 Data pengujian solar cell tanpa MPPT dengan Menggunakan

pendingin dan tanpa pendingin.

Tanpa pendingin Menggunakan pendingin

Jam Suhu
(⁰C)

Tegangan
(V)

Arus
(A)

Daya
(Watt)

Suhu
(⁰C)

Tegangan
(V)

Arus
(A)

Daya
(Watt

)

8 47.5 10.13 0.88 8.91 34 10.13 0.89 8.91

9 48 11.03 1 11.03 33 11.03 1 11.03

10 52 13.1 1.11 14.54 34 13.6 1.16 15.78

11 52 13.38 1.18 15.78 34 13.68 1.21 16.55

12 64.5 13.38 1.18 15.78 39.5 14.16 1.23 17.41

13 64 12.6 1.08 13.61 38 12.79 1.16 14.83

14 63 11.03 1 11.03 39 12.3 1.02 12.54

15 50 8.1 0.8 6.48 32 9.13 0.83 7.57

16 32 5.72 0.52 2.97 32 5.72 0.52 2.97

17 30 3.89 0.33 1.28 30 3.89 0.33 1.28

Pada tabel diatas menunjukkan hasil dari data yang telah di dapatkan dalam satu
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hari. Pada tabel diatas telah tertulis nilai hasil dari solar cell ketika menggunakan

pendingin dan tanpa pendingin. Dimana nilai maksimum dari tegangan sebesar

13,38V nilai arus 1,18A dan daya dari  solar cell  sebesar 15,78 Watt, sedangkan

nilai tertinggi dari solar cell ketika menggunakan pendingin adalah tegangan DC

14,16V, arusDC 1,23A, dan dayaDC 17,41 Watt.  Sehingga dari  hasil  banding

didapatkan perbedaan yang tidak cukup jauh.Berikut ini adalah hasil pengujian

dari tegangan DC dapat dilihat pada gambar  dibawah ini. 
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Gambar 4.28 Hasil pengujian tegangan DC solar cell dengan menggunakan
pendingin dan tanpa pendingin.

Berdasarkan  gambar  diatas  terdapat  hasil  dari  tegangan  DC  yang

didapatkan  ketika  menggunakan  pendingin  dan  tanpa  pendingin.  Dimana

pengaruh  tegangan  DC terhadap  suhu  memiliki  perbedaan  walau  tidak  besar.

Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa pada pukul 11.00 sampai 13.00 tegangan

memiliki  nilai  puncak karena pengaruh temperatur yang tinggi dan pada pukul

17.00  nilai  tegangan  memuncak  pada  titik  terendah  yang  juga  dikarenakan

pengaruh temperatur yang rendah. Pada garis berwarna biru merupakan hasil dari

tegangan DC tanpa menggunakan pendingindan garis yang berwarna merah hasil

dari  tegangan  DC  menggunakan  pendingin.  Dimana  solar  cell tanpa

menggunakan pendingin memiliki  nilai  yang lebih rendah dari  pada  solar cell
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menggunakan pendingin. Sehingga dapat dilihat dari jam 10.00 sampai jam 15.00

terdapat perbedaan tinggi gelombang pada diagram tersebut dan pada jam 08.00

sampai  dengan  jam  10.00  tidak  memiliki  perbedaan  gelombang  dikarenakan

pendingin belum bekerja yang disebabkan oleh temperatur yang rendah. Dimana

menggunakan pendingin lebih tinggi dibandingkan tanpa pendingin.

Berikut  ini  adalah  grafik  dari  diagram  arus  dapat  dilihat  pada  gambar

berikut. 
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Gambar 4.29 Hasil pengujian arus DC solar cell dengan menggunakan pendingin dan

tanpa pendingin

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa arus DC berpengaruh terhadap suhu

pada  solar cell. Dimana arus DC menggunakan pendingin lebih mendekati nilai

maksimum dari  solar  cell dibandingkan tanpa menggunakan pendingin.  Selain

dari suhu dan arus DC pada solar cell juga memiliki kendala terhadap posisi dari

solar cell, radiasi matahari, dan posisi awan yang menutupi matahari.

Berikut ini adalah grafik dari diagram daya DC terhadap suhu dapat dilihat

pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.30 Hasil pengujian daya DC solar cell terhadap suhu dengan
menggunakan pendingin dan tanpa pendingin

Berdasarkan grafik diatas kita  dapat  melihat  pengaruh suhu terhadap daya DC

keluaran dari  solar cell. Dimana pada tabel tersebut didapatkan nilai maksimum

daya ketika jam 12 saat suhu solar cell tanpa menggunakan pendingin mencapai

64,5oC dan suhu menggunakan pendingin sebesar 39,5oC. Dimana nilai daya DC

tanpa menggunakan pendingin memiliki nilai puncak mendekati 16 Watt dan nilai

daya menggunakan pendingin mendekati 18 Watt.

Berikut  ini  adalah data  dari  solar cell tanpa  menggunanakan pendingin

yang terhubung ke MPPT.

Tabel 4.13 Hasil pengujian dari solar cell menggunakan pendingin dan
tanpa pendingin.

Tanpa Pendingin Menggunakan Pendingin

jam
Suhu
(ºC)

Tegangan
(V)

Arus
(A)

Daya
(Watt)

Suhu
(ºC)

Tegangan
(V)

Arus
(A)

Daya
(Watt)
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8 47.5 12.04 0.8 9.63 34 12.04 0.82 9.87

9 48 12.17 1.03 12.53 33 12.33 1.03 12.69

10 52 12.26 1.07 13.11 34 12.58 1.14 14.34

11 52 12.67 1.1 13.93 34 12.67 1.16 14.69

12 64.5 12.72 1.16 14.75 39.5 13.69 1.21 16.56

13 64 12.73 1.14 14.51 38 12.88 1.14 14.68

14 63 12.7 1.07 13.58 39 12.7 1.1 13.97

15 50 12.6 0.7 8.82 32 12.6 0.7 8.82

16 32 12.4 0.45 5.58 32 12.4 0.45 5.58

17 30 12 0.3 3.6 30 12.02 0.3 3.6

Pada tabel di atas dapat melihat hasil yang didapatkan dari percobaan selama satu

hari  ketika  menggunakan  MPPT.  Dimana  memiliki  perbandingan  ketika

menggunakan pendingin dan tanpa pendingin. Ketika tanpa pendingin memiliki

nilai  daya  maksimum sebesar  14.75  Watt,  sedangkan  menggunakan  pendingin

memiliki daya keluaran sebesar 16.56 Watt. Dan saat jam 17 daya yang dihasilkan

oleh solarcell juga tidak dapat mencapai seperti daya yang dihasilkan ketika jam

12.  Dikarenakan  arus  solar  cell sangat  berpengaruh  terhadap  cuaca,  baik  itu

menggunakan MPPT atau tanpa MPPT.

Berikut ini adalah hasil dari pengujian tegangan dapat dilihat pada gambar
dibawah ini.
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Gambar 4.31 Hasil pengujian tegangan DC solar cell menggunakan pendingin
dan tanpa pendingin

Berikut ini adalah hasil dari pengujian arus DC dapat dilihat pada gambar

dibawah ini.
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Gambar 4.32 Hasil pengujian arus DC solar cell menggunakan pendingin dan
tanpa pendingin

Berikut ini adalah hasil dari pengujian daya DC dapat dilihat pada gambar
berikut ini. 
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Gambar 4.33 Hasil pengujian daya DC solar cell menggunakan pendingin dan
tanpa pendingin

Pada gambar diagram diatas ini kita dapat melihat pengaruh suhu terhadap daya

keluaran  solar  cell.  Dimana  perbedaan  sedikit  terlihat  ketika   suhu  tanpa

pendingin  sebesar  52oC dan  suhu  menggunakan  pendingin  sebesar  34oC yang

menghasilkan daya mendekati 14 Watt ketika tanpa menggunakan pendingin dan

saat menggunakan pendingin melewati 14 Watt. Dan ketika suhu solar cell lebih

dari 60oC daya yang dihasilkannya mendekati 15Watt, sedangkan suhu berada di

39.5oC daya yang dihasilkan melewati 16Watt. Sehingga untuk data perbandingan

menggunakan  MPPT juga  memiliki  perbedaan  ketika  menggunakan  pendingin

dan tanpa menggunakan pendingin.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  analisa  fungsi  terhadap  proyek  akhir

dengan judul  “  Rancangan  Bangun Pendingin  Solar  cell  Menggunakan Media

Air” maka dapat ditarik kesimpulan sementara di karenakan harus ada penelitian

lanjutan adapun kesimpulan sementara adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian  solar  cell hanya  dilakukan  pada  suhu  normal  yaitu  40oC

dikarenakan pengujian tidak pernah mencapai suhu 80oC.

2. Dari  hasil  pengujiansolar  cell pada  suhu  normal40°Cmenggunakan

pendingin dan tanpa pendingin terdapat perbedaan daya 9 %.

3. Dari  hasil  pengujian  pendinginan  solar  cell,  dapat  disimpulkan  bahwa

pendingin yang dibuat dapat mendinginkan temperatur  solar cell hingga

suhu dibawah 40oC. 

5.2 Saran 

Dari  keseluruhan  proyek akhir  yang telah  dikerjakan  terdapat  beberapa

saran untuk kedepannya dalam pembuatan proyek akhir  ini,  antara lain adalah

sebagai berikut : 

1. Dari hasil pengujian belum dikatakan sempurna dikarenakan pengujian ini

dilakukan  pada  suhu  normal  yaitu  suhu  normal  40oCsedangkan  suhu

operasional  dari  solar  cell yaitu  suhu  40oC  sampai  80oC.  Seharusnya

penelitian dilakukan pada suhu 80oC
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BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan proyek akhir ini, dilakukan tahapan-tahapan penelitian

yang bertujuan untuk mempermudahkan dalam proses pembuatan proyek akhir. 

Gambar 3.1 berikut ini adalah flowchart tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

Gambar 3.1 Flowchart Proses Pembuatan Alat
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3.1 Survei Data dan Pengumpulan Data 

Pengumpulan  data  merupakan  proses  pencarian  data  referensi-referensi

yang  memiliki  kaitan  dengan  data  yang  dibutuhkan  dalam  proses  pengerjaan

proyek akhir maupun penyusunan makalah proyek akhir ini baik melalui internet

maupun  dari  buku-buku.  Dalam  proses  pencarian  referensi  dilakukan  dengan

mencari data yang berkaitan dengan jurnal solar cell, metode pendingin solar cell

dan  komponen-komponen  yang  akan  digunakan.  Data-data  yang  diperlukan

penulis dalam menyelesaikan proyek akhir ini terdiri dari data primer (langsung)

dan data sekunder (tidak langsung). Maksud dari data primer adalah data yang

didapatkan  langsung  dari  hasil  konsultasi  dengan  para  dosen,  sedangkan  data

sekunder  adalah  data  yang didapatkan  secara  tidak  langsung atau  didapat  dari

internet, buku-buku dan lain-lain.

3.1.1 Pengumpulan Data Secara Tidak Langsung

Dalam  metode  pengumpulan  data  secara  tidak  langsung  yaitu  berupa

pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  searching di  google  serta  referensi-

referensi dari buku yang masih berhubungan dengan proyek akhir.

3.1.2 Pengumpulan Data Secara Langsung

Pada  metode  pengumpulan  data  ini,  didapatkan  data  dari  konsultasi

bersama pembimbing 1 dan pembimbing 2. Selain itu data juga diperoleh dari

teman-teman yang mengetahui  dan memiliki pengetahuan tentang proyek akhir

yang akan dibuat.

3.2 Pengolahan Data 

Pengelolahan  data  adalah  tahap  untuk  mengolah  data  yang  sudah

dikumpulkan berupa sistem kontrol dan komponen-komponen penunjuang lainnya

yang  akan  digunakan.  Pada  tahap  pengolahan  data,  data-data  yang  telah

didapatkan  akan  dipilih  dan  dikumpulkan  untuk  menjadi  referensi  dan  acuan

dalam pembuatan proyek akhir.
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3.3 Perancangan Kontruksi Hardware Pendingin Solar Cell

Perancangan  kontruksi  hardware pendingin  meliputi  perancangan  alat

yang akan diterapkan pada proyek akhir.

Berikut rencana rancangan hardware pendingin:

 Merancang metode sirkulasi yang akan digunakan.

 Bahan dan ukuran kontruksi pendingin yang akan digunakan.

3.4 Pembuatan Kontruksi Hardware Pendingin Solar Cell

Konsep rancangan alat yang mensimulasikan prinsip kerja pendingin solar

cell  menggunakan  media  air  dibuat  dan  dirakit.  Pembuatanhardware  meliputi

pemilihan tipe bahan yang akan digunakan. Pembuatan jalur sirkulasi pendingin

serta  pembuatanbagian-bagian  mekanik  lainnya.Seluruh  bahan,  komponen,

maupun alat  yang digunakan dalam pembuatan Proyek Akhir ini menggunakan

bahan,  komponen  dan  peralatan  yang  mudah  didapatkan  serta  memiliki  harga

yang terjangkau bagi mahasiswa pada umumnya.

3.5 Perancangan Software Kontrol Pendingin Solar Cell

Perancangan  software pengontrol  temperatur  solar  cell meliputi

perancangan alat  yang akan diterapkan pada proyek akhir.  Rencana rancangan

software kontrol pendingin solar cell menggunakan program arduino.

3.6 Pembuatan Software Kontrol Pendingin Solar Cell

Pembuatan  software yang dilakukan meliputi  pembuatan program untuk

menjalankan fungsi pendingin. Pemograman berfungsi untuk mengontrol pompa

air DC yang digunakan untuk mengalirkan air ke kontruksi pendingin pada solar

cell.  Proses  pemograman  meliputi  metode  pemograman  yang  digunakan  serta

bagaimana  sistem  kontrol  yang  diterapkan.  Pemograman  dilakukan  dengan

menggunakan  software Arduino  IDE  dan  bahasa  yang  digunakan  dalam

pemograman  adalah  bahasa  C.  Mengapa  demikian,  karena  dalam  pembuatan

menggunakan  komponen  yang  dapat  di  akses  oleh  Arduino  IDE.  Sehingga

pemogramannya dilakukan menggunakan software Arduino IDE.
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3.7 Pengujian Pendingin Solar Cell

Pada proses ini dilakukan dengan pengamatan tentang fungsi alat dalam

mencapai  kondisi  temperatur  normal.  Proses  pengujian  dilakukan  agar  dapat

dievaluasi.  Apabila  dari  hasil  pengujian tidak mendapatkan hasil  yang optimal

maka  proses  yang  dilakukan  adalah  kembali  ke  proses  perancangan  dan

pembuatankontruksi hardware pendinginsolar cell. 

3.8 Pembuatan Laporan 

Pembuatan  laporan  ditujukan  untuk  merekap  data  keseluruhan  proyek

akhir, Pada proses pembuatan laporan dilakukan berdasarkan pengujian sensor-

sensor dan hasil data yang diperoleh selama pengujian alat. 
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#include <SPI.h>

#include <DS3231.h>

DS3231  rtc(SDA, SCL);

#include <SD.h>

File myFile;

int pinCS = 10;

#include <Wire.h>

float daya; 

int relay = 9;

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);

void setup() {

  // put your setup code here, to run once:

  Serial.begin(9600);

   while (!Serial) {

    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB 
port only

  }

  Serial.print("Initializing SD card...");

  // see if the card is present and can be initialized:

  if (!SD.begin(pinCS)) {

    Serial.println("Card failed, or not present");

    // don't do anything more:

    return;

  }

  Serial.println("card initialized.");

  rtc.begin();



  // The following lines can be uncommented to set the date and 
time

  //rtc.setDOW(FRIDAY);     // Set Day-of-Week to SUNDAY

  //rtc.setTime(10, 57, 0);     // Set the time to 12:00:00 (24hr 
format)

  //rtc.setDate(6,7,2018);   // Set the date to January 1st, 2014

  lcd.begin(16, 2);

  lcd.clear();

  pinMode(relay,OUTPUT);

}

void P(){

Serial.print(rtc.getDOWStr());

Serial.print(",");

Serial.print(rtc.getDateStr());

Serial.print(" -- ");

Serial.println(rtc.getTimeStr());

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(rtc.getTimeStr());

     unsigned int z=0;

float 
baca_analog=0.0,samplng=0.0,rata_2=0.0,hasilsuhu=0.0,derajat=0.0;

for (int z = 0; z < 100; z++){ 

baca_analog = analogRead(A1); 

samplng = samplng + baca_analog; 

delay (3); 

}

rata_2=samplng/100; 

hasilsuhu = (((rata_2*5.0*100.0 )/ 1024.0);

Serial.print(hasilsuhu);

Serial.print(", ");

  lcd.setCursor(12,0);



  lcd.print("S=");

  lcd.setCursor(14,0);

  lcd.print((byte)hasilsuhu);

float Volt1,Volt;

Volt1=analogRead(A2);

Volt=((Volt1*0.005)*5);

Serial.print(Volt);

Serial.println("V");

      lcd.setCursor(0,0);

      lcd.print("V=");

      lcd.setCursor(2,0);

      lcd.print((byte)Volt);

   unsigned int x=0;

float baca_sensor=0.0,sampling=0.0,rata2=0.0,hasilnilai=0.0,Ar;

for (int x = 0; x < 100; x++){ 

baca_sensor = analogRead(A0); 

sampling = sampling + baca_sensor; 

delay (10); 

}

rata2=sampling/100; 

hasilnilai = (((rata2 * (0.00489))-2.50)/0.66)* 10;

Serial.print(hasilnilai);

Serial.println("A");

lcd.setCursor(5,0);

lcd.print("I=");

lcd.setCursor(7,0);

lcd.print(hasilnilai);



  daya=(Volt*hasilnilai);

  Serial.print(daya);

  Serial.print("Watt, ");

  lcd.setCursor(9,1);

  lcd.print("P=");

  lcd.setCursor(11,1);

  lcd.print(daya);

  myFile = SD.open("COm.txt", FILE_WRITE);

if(myFile){

   myFile.print(rtc.getDOWStr());

  myFile.print(",");

  myFile.print(rtc.getDateStr());

  myFile.print(","); 

  myFile.print(rtc.getTimeStr());

  myFile.print(","); 

  //myFile.print((byte)derajat);

  myFile.print((byte)hasilsuhu);

  myFile.print(",");

  myFile.print(Volt);

  myFile.print(",");

  myFile.print(hasilnilai);

  myFile.print(",");

  myFile.print(daya);

  myFile.print(",");

  myFile.println();

  myFile.close();

  }

else{



  Serial.print("error membuka sabtu.txt");

}  

 if(hasilsuhu >= 41){

  digitalWrite(relay,LOW);

  Serial.print("pompa nyala");

}

if(hasilsuhu <= 26){

 digitalWrite(relay,HIGH);

 Serial.print("pompa mati");

}

}

void loop() {

     P();

      delay(400    );

}


