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Ringkasan Rencana Penelitian 

Solar photovoltaic (SPV) merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan 

(EBT) yang dikembangkan sejak beberapa tahun belakangan ini di berbagai negara maju 

baik yang berada di Benua Eropa maupun di Benua Amerika. SPV memberikan beberapa 

keuntungan dalam mengatasi tantangan global (energy security, climate change dan 

sustainable development), diantaranya: bebas polusi, tidak diperlukan biaya operasi dan 

bisa dikembangkan di lokasi yang terisolasi dan lokasi yang tidak terjangkau oleh sumber 

listrik utama. 

Salah satu sumber EBT yang banyak dikembangkan di negara negara maju tersebut 

adalah Solar Photovoltaic (SPV). Keuntungan penggunaan SPV sebagai sumber energi 

listrik adalah bebas polusi, tidak diperlukan biaya operasi dan bisa dikembangkan di lokasi 

yang terisolasi atau lokasi yang tidak terjangkau oleh sumber listrik utama (Energy 2017). 

Secara umum, SPV yang terhubung ke sistem kelistrikan sudah mencapai angka 10.7 GW 

pada tahun 2009 (Gtz 2010). Angka pertumbuhan produksi listrik berbasiskan SPV ini 

terus berlanjut dan diperikarakan akan mencapai puncaknya pada 30 tahun mendatang 

(Nehrenheim 2014).  

Kota Pekanbaru terletak pada koordinat 101
0
14’-101

0
34’ bujur timur dan 0

0
25’-

0
0
45’ lintang utara menyebabkan ia menjadi salah satu kota di Indonesia yang berada tepat 

di bawah sabuk khatulistiwa. Dengan posisinya tersebut, Kota Pekanbaru mendapatkan 

energi radiasi yang melimpah dari matahari dibandingkan kota lainnya (Pemerintah Kota 

Pekanbaru 2016). Walaupun ditinjau dari sisi lokasi bahwa Kota Pekanbaru memiliki 

potensi SPV yang melimpah, namun pemanfaatan SPV sebagai pembangkit listrik haruslah 

mempertimbangkan potensi produksi energi yang paling maksimum bisa dibangkitkan. 

Salah satu cara untuk memaksimumkan pembangkitan energi tersebut yaitu dengan cara 

menempatkan panel SPV pada sudut kemiringan (tilted angle) yang optimum.  

Oleh sebab itu tujuan utama dari proposal Riset Unggulan Universitas ini adalah 

menentukan tilted angle optimum panel SPV (jenis monocrystalline dan polycrystalline) 

dengan demikian sudut datang radiasi matahari akan berada pada posisi optimumnya. 

Luaran lain dari penelitian ini adalah: terciptanya prototype alat ukur energi SPV, 

dihasilkan 1 artikel ilmiah terindeks Scopus, 1 conference paper terindeks scopus, 1 bahan 

ajar ”Energi Baru dan Terbarukan” serta dihasilkan 2 lulusan sarjana teknik elektro yang 

akan menganalisis pengaruh tilted angle terhadap produksi energi panel SPV untuk iklim 

tropis kota Pekanbaru. 

 

Keywords: optimum tilted angle, solar photovoltaics, mikrokontroler, monocrystalline, 

polycrystalline. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Keamanan energi (energy security), perubahan iklim (climate change) dan 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan tiga tantangan global 

yang dihadapai oleh hampir setiap negara di belahan bumi manapun . Dengan adanya tiga 

tantangan global tersebut, maka negara negara maju baik yang berada di Benua Eropa 

maupun Benua Amerika memulai untuk mencari solusinya sejak beberapa tahun 

belakangan ini. Salah satu solusinya yaitu, dengan cara mempercepat pembangunan 

fasilitas energi yang bersih (clean energy) yang bersumber dari energi baru dan terbarukan 

(EBT) yang dapat mengurangi produksi karbondioksida (CO2) di atmosper bumi. Dengan 

demikian perubahan iklim sedikit demi sedikit dapat diatasi. 

Salah satu sumber EBT yang banyak dikembangkan di negara negara maju tersebut 

adalah Solar Photovoltaic (SPV). Keuntungan penggunaan SPV sebagai sumber energi 

listrik adalah bebas polusi, tidak diperlukan biaya operasi dan bisa dikembangkan di lokasi 

yang terisolasi atau lokasi yang tidak terjangkau oleh sumber listrik utama (Energy 2017). 

Secara umum, SPV yang terhubung ke sistem kelistrikan sudah mencapai angka 10.7 GW 

pada tahun 2009 (Gtz 2010). Angka pertumbuhan produksi listrik berbasiskan SPV ini 

terus berlanjut dan diperikarakan akan mencapai puncaknya pada 30 tahun mendatang 

(Nehrenheim 2014).  

Kota Pekanbaru terletak pada koordinat 101
0
14’-101

0
34’ bujur timur dan 0

0
25’-

0
0
45’ lintang utara menyebabkan ia menjadi salah satu kota di Indonesia yang berada tepat 

di bawah sabuk khatulistiwa. Dengan posisinya tersebut, Kota Pekanbaru mendapatkan 

energi radiasi yang melimpah dari matahari dibandingkan kota lainnya (Pemerintah Kota 

Pekanbaru 2016). Walaupun ditinjau dari sisi lokasi bahwa Kota Pekanbaru memiliki 

potensi SPV yang melimpah, namun pemanfaatan SPV sebagai pembangkit listrik haruslah 

mempertimbangkan potensi produksi energi yang paling maksimum bisa dibangkitkan. 

Salah satu cara untuk memaksimumkan pembangkitan energi tersebut yaitu dengan cara 

menempatkan panel SPV pada titlted angle yang optimum. Oleh sebab itu tujuan utama 

dari proposal Riset Unggulan Universitas ini adalah menentukan titlted angle optimum 

dengan demikian sudut datang radiasi matahari akan berada pada posisi optimumnya. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dalam Penelitian Unggulan Universitas ini adalah: 

1. Bagaimana membuat alat ukur produksi energi dari panel SPV berbasiskan 

mikrokontroler. 

2. Bagaimana membandingkan produksi energi dari panel SPV jenis monocrystalline dan 

polycrystalline pada titlted angle yang berbeda beda. 

3. Bagaimana menentukan titlted angle optimum sehingga didapatkan produksi energi 

listrik yang maksimum. 

 

1.3.  Maksud Dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari usulan Penelitian Unggulan Universitas ini adalah: 

1. Membuat alat ukur produksi energi listrik yang dihasilkan oleh panel SPV tipe 

monocrystalline dan polycyrstalline. 

2. Melakukan pengujian di lapangan (bench test) untuk menentukan produksi energi dari 

panel SPV tipe monocrystalline dan polycrystalline untuk berbagai titlted angle. 

3. Melakukan pembahasan dan penentuan titlted angle optimum untuk menghasilkan 

energi listrik yang dibangkitkan oleh panel SPV tipe monocrystalline dan 

polycrystalline dengan mengungganakan kota Pekanbaru sebagai studi kasus (lokasi) 

penelitian.  

Adapun tujuan utama dari usulan Riset Unggulan Universitas ini adalah menentukan 

dan mendapatkan titlted angle optimum panel SPV untuk membangkitkan energi listrik 

yang maksimum berdasarkan kondisi radiasi matahari dan cuaca di Kota Pekanbaru.  

  

1.4.  Luaran/Manfaat Penelitian 

Adapun luaran dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dihasilkan alat ukur produksi energi listrik (berupa prototype) yang dihasilkan oleh 

panel SPV berbasiskan mikrokontroler. 

2. Didapatkan perbandingan produksi energi listrik yang dihasilkan oleh panel SPV jenis 

monocrystalline dengan polycrystalline untuk berbagai variasi titlted angle. 

3. Didapatkan titlted angle optimum untuk panel SPV jenis monocrystalline dan 

polycrystalline. 

4. Dihasilkan 1 buah artikel ilmiah di jurnal internasional, 1 buah makalah (conference 

paper) dan bahan ajar untuk mata mata kuliah pilihan Energi Baru dan Terbarukan. 

5. Dihasilkan 2 orang lulusan sarjana Teknik Elektro (ST). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Karena keberadaan radiasi matahari yang tidak konstan, maka pemanfaatanya untuk 

membangkitkan energi listrik melalui penggunaan panel solar photovolatic (SPV) menjadi 

tantangan tersendiri (Hartner et al. 2015). Energi yang dihasilkan oleh panel SPV secara 

natural mengalami fluktuasi dikarenakan pergerakan matahari dan kondisi cuaca seperti: 

suhu, kelembaban dan awan. Pemasangan panel SPV sebagai pembangkit energi listrik 

bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pada kemiringan tetap (tilted angle) dan 

menggunakan kendali penjejak matahari (solar sun tracker).  

Pada panel SPV yang dilengkapi dengan solar sun tracker, sudut datang radiasi sinar 

matahari berada pada posisi yang tegak lurus terhadap permukan panel dengan demikian 

energi listrik yang dihasilkan menjadi maksimum (Cano et al. 2014). Sebaliknya untuk 

panel SPV yang dipasang pada titled angle tertentu, maka energi listrik yang dibangkitkan 

dipengaruhi oleh posisi matahari, arah panel dan tilted angle panel tersebut. 

Pengaruh titlted angle panel SPV dan korelasinya terhadap energi listrik yang 

dihasilkan merupakan topik yang sedang hangat diteliti oleh para peneliti di berbagai 

negara. Penelitian yang dilakukan oleh (Hartner et al. 2015) memaparkan pengaruh titlted 

angle dan arah panel SPV di Austria dan German. Ditunjukan dari hasil penelitianya 

bahwa arah panel SPV yang paling optimum adalah dari timur ke barat dengan tilted angle 

20
0
.  

Panel SPV yang tidak dibersihkan secara regular dari kotoran (seperti debu) bisa 

menyebabkan penurunan kinerjanya. Oleh sebab itu, pengaruh titlted angle panel SPV 

yang terkontaminasi tersebut telah diteliti oleh (Cano et al. 2014). Ditunjukan oleh (Cano 

et al. 2014) bahwa pengaruh debu terhadap produksi panel SPV paling kecil dialami oleh 

panel dengan titlted angle 23
0
 dan 30

0
. Sedangkan untuk titlted angle kecil dari 23

0
 akan 

menyebabkan kinerja panel SPV semakin berkurang. 

Teknik neural network juga diterapkan oleh (de Bernardez, Buitrago, and García 

2011) untuk menentukan titlted angle panel SPV. Agar diperoleh tilted angle yang paling 

optimum maka diperlukan data cuaca di lokasi panel SPV terpasang. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan beberapa parameter yang mempengaruhi energi yang dibangkitkan 

adalah suhu, kelembaban relatif, sudut zenith matahari. 

Di benua Afrika, tepatnya di Zomba distrik juga dilakukan analisis penentuan tilted 

angle optimum panel SPV (Kamanga et al. 2014). Karena lokasi Zoma distrik berada di 

selatan khatulistiwa maka panel SPV dihadapkan ke arah utara dengan kemiring yang 
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bervariasi. Dihasilkan dari penelitian tersebut bahwa sudut yang paling optimum adalah 

25
o
.  

Teknik komputasi untuk menentukan tilted angle optimum serta arah panel SPV 

yang tepat juga dikaji oleh (Mehleri et al. 2010) (Kumar et al. 2011). Penelitian yang 

dilakukan oleh (Kumar et al. 2011) tersebut menghasilkan bahwa untuk lokasi penempatan 

panel SPV di Punjab, sudut kemeringan optimum bervariasi dari 60.5
0
 dan 62.5

0
 

Telah disebutkan pada sub bab sebelumnya bahwa salah maksud usul penelitian 

unggulan ini adalah  melakukan perancangan dan pembuatan alat ukur produksi energi 

listrik yang dihasilkan oleh panel SPV tipe monocrystalline dan polycrystalline untuk 

berbagai tilted angle. Oleh karena itu, pada sub bab 2.1 sampai dengan 2.4 akan diuraikan 

beberapa komponen utama yang akan digunakan untuk mewujudkan perancangan alat ukur 

energi tersebut.  

 

2.1.  Photovoltaic 

Photovoltaic adalah komponen yang mampu mengkonversi energi dari radiasi 

matahari matahari menjadi tegangan listrik. Photovoltaic bisa disebut sebagai pemeran 

utama untuk memaksimalkan potensi sangat besar energi cahaya matahari yang sampai 

kebumi, selain dipergunakan untuk menghasilkan listrik, energi dari matahari juga bisa 

dimaksimalkan energi panasnya melalui sistem solar thermal. 

Photovoltaic dapat dianalogikan sebagai perangkat dengan dua terminal atau 

sambungan, dimana saat kondisi gelap atau tidak cukup cahaya berfungsi seperti dioda, 

dan  saat disinari dengan cahaya matahari dapat menghasilkan tegangan. Ketika disinari, 

umumnya satu photovoltaic komersial menghasilkan tegangan DC sebesar 0,5 sampai 1 

volt, dan arus short-circuit dalam skala  milliampere per cm
2
. Besar tegangan dan arus ini 

tidak cukup untuk berbagai aplikasi, sehingga umumnya sejumlah photovoltaic disusun 

secara seri membentuk modul surya. Satu modul surya biasanya terdiri dari 28-36 

photovoltaic, dan total menghasilkan tegangan dc sebesar 12 V dalam kondisi penyinaran 

standar. Modul surya tersebut bisa digabungkan secara paralel atau seri untuk 

memperbesar total tegangan dan arus outputnya sesuai dengan daya yang dibutuhkan untuk 

aplikasi tertentu. Gambar 2.1 di bawah menunjukan ilustrasi dari struktur solar 

photovoltaic. 
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Gambar 2. 1 Struktur Photovoltaic Silikon pn-junction (Education 2017) 

Photovoltaic konvensional bekerja menggunakan prinsip p-n junction, yaitu junction 

antara semikonduktor tipe-p dan tipe-n. Semikonduktor ini terdiri dari ikatan-ikatan atom 

yang dimana terdapat elektron sebagai penyusun dasar (Gambar 2.1).  Semikonduktor tipe-

n mempunyai kelebihan elektron (muatan negatif)  sedangkan semikonduktor tipe-p 

mempunyai kelebihan hole (muatan positif) dalam struktur atomnya.  Kondisi kelebihan 

elektron dan hole tersebut bisa terjadi dengan mendoping material dengan atom dopant. 

Sebagai contoh untuk mendapatkan material silikon tipe-p, silikon didoping oleh atom 

boron, sedangkan untuk mendapatkan material silikon tipe-n, silikon didoping oleh atom 

fosfor.  

 

Gambar 2. 2 Cara Kerja Photovoltaic (Education 2017) 

Peran dari p-n junction ini adalah untuk membentuk medan listrik sehingga elektron 

(dan hole) bisa diekstrak oleh material kontak untuk menghasilkan listrik. Ketika 

semikonduktor tipe-p dan tipe-n terkontak, maka kelebihan elektron akan bergerak dari 

semikonduktor tipe-n ke tipe-p sehingga membentuk kutub positif pada semikonduktor 

tipe-n, dan sebaliknya kutub negatif pada  semikonduktor tipe-p. Akibat dari aliran 

elektron dan hole ini maka terbentuk medan listrik yang mana  ketika cahaya matahari 

mengenai susuna p-n junction ini maka akan mendorong elektron bergerak dari 

semikonduktor menuju kontak negatif, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai listrik, dan 

sebaliknya hole bergerak menuju kontak positif menunggu elektron datang, seperti 

diilustrasikan pada Gambar 2.2. 

 

https://teknologisurya.files.wordpress.com/2011/10/solar-module-compilation.jpg
https://teknologisurya.files.wordpress.com/2011/10/solar-cell-work.jpg
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2.2.  Light Sensor BH1750  

Modul sensor intensitas cahaya BH1750 seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.3 

adalah sensor cahaya digital yang memiliki keluaran sinyal digital, sehingga tidak 

memerlukan perhitungan yang rumit. Sensor BH1750 ini lebih akurat dan lebih mudah 

digunakan jika dibandingkan dengan sensor lain seperi fotodioda dan LDR yang memiliki 

keluaran sinyal analog dan perlu melakukan perhitungan untuk mendapatkan data 

intensitas. Sensor cahaya digital BH1750 ini dapat melakukan pengukuran dengan 

keluaran lux (lx) tanpa perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu. 

 

Gambar 2. 3  Light Sensor BH 1750 (Mohannad Rawashdeh 2017) 

 

2.3.  Mikrokontroller Arduino Uno 

Arduino adalah sebuah board mikrokontroller yang berbasis ATmega328 

(Gambar 2.4). Arduino memiliki 14 pin input/output yang mana 6 pin dapat digunakan 

sebagai output PWM, 6 analog input, crystal osilator 16 MHz, koneksi USB, jack power, 

kepala ICSP, dan tombol reset. Arduino dapat dikoneksikan dengan komputer 

menggunakan kabel USB.  

 

Gambar 2. 4  Mikrokontroller Arduino (Arduino 2016) 

Didalam rangkaian board arduino terdapat mikrokontroler AVR seri ATMega 328 

yang merupakan produk dari Atmel. Arduino memiliki kelebihan tersendiri dibanding 

board mikrokontroler yang lain selain bersifat open source, arduino juga mempunyai 

bahasa pemrogramanya sendiri yang berupa bahasa C.  

Selain itu dalam board arduino sendiri sudah terdapat loader yang berupa USB 

sehingga mudah saat menulis program mikrokontroler didalam arduino. Sedangkan pada 

kebanyakan board mikrokontroler yang lain yang masih membutuhkan rangkaian loader 

terpisah untuk memasukkan program ketika kita memprogram mikrokontroler. Port USB 
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tersebut selain untuk loader ketika memprogram, bisa juga difungsikan sebagai port 

komunikasi serial.   

Arduino menyediakan 20 pin I/O, yang terdiri dari 6 pin input analog dan 14 pin  

digital input/output. Untuk 6 pin analog sendiri bisa juga difungsikan sebagai output digital 

jika diperlukan output digital tambahan selain 14 pin yang sudah tersedia. Untuk 

mengubah pin analog menjadi digital cukup mengubah konfigurasi pin pada program. 

Dalam board kita bisa lihat pin digital diberi keterangan 0-13, jadi untuk menggunakan pin 

analog menjadi output digital, pin analog yang pada keterangan board 0-5 kita ubah 

menjadi pin 14-19. dengan kata lain pin analog 0-5 berfungsi juga sebagi pin output digital 

14-16.   

 

2.4. Data Logger 

Data logger berguna untuk mengakuisis data yang dihasilkan oleh sensor. Data 

logger juga berfungsi untuk untuk menyimpan, menampilkan data hasil pengukuran. Data 

logger terdiri beberapa komponen yaitu regulator sebagai pengaman, mampu menurunkan 

tegangan menjadi 5 V. Clock eksternal untuk menentukan rentang waktu pembacaan dan 

penyimpanan data yang di inginkan. (per detik, menit, jam). RTC  untuk pencatat waktu 

pengukuran. SD-Card sebagai media penyimpanan data. Indikator on/off. LCD untuk 

menampilkan output yang diinginkan. Serta ATMega 328 pada Arduino untuk memproses 

data sesuai program yang di buat untuk mendapatkan output yang diinginkan. Gambar 2.5 

menunjukan ringkasan prototype dari sebuah data logger. 

 

 

Gambar 2. 5 Blok diagram Data logger (DATAQ Insturment 2017) 

Cara kerja dari data logger yaitu dimulai dari input dari alat ukur di respon oleh 

sensor-sensor pada alat ukur.  Kemudian di lakukan pembacaan oleh ADC pada 
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mikrokontroller. Output sensor yang sebelumnya berupa data analog dari sensor-sensor 

yang terukur di konversi menjadi tegangan digital agar dapat di baca oleh mikrokontroler. 

Sebelum masuk ke mikrokontroler, ada pembacaan waktu oleh RTC (timer). Lalu 

mikrokontroler memproses data yang sesuai dengan program yang di buat untuk 

mendapatkan output yang diinginkan.  Selanjutnya data yang telah diproses masuk ke 

media penyimpanan (SD-Card) dan ditampilkan ke LCD. Lalu kita dapat menganalisa hasil 

dari pengukuran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN (BAHAN dan METODE) 

Gambar 3.1 menunjukan peta jalan penelitian untuk pengembangan SPV sebagai 

sumber energi baru dan terbarukan yang akan dilaksanakan oleh tim peneliti yang berasal 

dari Jurusan Teknik Elektro. Tim peneliti terdiri dari 1 orang Ketua Peneliti dan 2 orang 

yang memiliki fokus penelitian pada sistem tenaga listrik dan energi baru dan terbarukan. 

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan 2 buah penelitian yang membahas topik solar 

photovoltaic (Dian Yayan Sukma and Hasyim Rosma 2017; Hasyim Rosma, Sukma, and 

Ali 2017). Dua buah penelitian tersebut telah menghasilkan luaran berupa: 1 publikasi 

ilmiah terindeks scopus (Iswadi Hasyim Rosma et al. 2017), 2 buah publikasi nasional 

(Amanda Khaira Perdana and Hasyim Rosma 2017; Arsaf and Hasyim Rosma 2017). 

Sedangkan Usul Penelitian ini akan membahas topik penentuan sudut optimum panel solar 

photovoltaic untuk menghasilkan konversi energi matahari menjadi energi listrik yang 

maksimum seperti direncanakan pada peta jalan penelitian pada Gambar 3.1. 
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T
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ik
 P

en
el

it
ia

n

2003-2012Tahun

Dana

Sistem Tenaga Listrik

1. Penerapan ATP-

EMTP Simulator untuk 

sistem proteksi tenaga 

listrik

2. Penerapan ATP-

EMTP untuk analisa 

transien arus tegangan

3. Penerapan 

mikrokontroler sebagai 

proteksi panas lebih 

pada motor listrik

4. Kendali mesin listrik 

menggunakan smart 

relay

1. PTK Block Grant 

PNBP UR

2. Penelitian Berbasis 

Lab PNBP UR

3. Beasiswa BPPs

4. Penelitian Dasar 

PNBP UR

L
u

a
ra

n

Sudah tercapai dan 

terpublikasi 1 

conference paper pada  

seminar nasional dan 1 

conference paper pada 

seminar internasional 

dan 1 buah diktat kuliah 

Rangkaian listrik

2012-2016

Sistem Tenaga Listrik 

dan Energi Baru 

terbarukan

1. Phasor measurement 

unit

2. Kestabilan sistem 

tenaga pada sistem 

dengan sumber energi 

baru terbarukan

1. BLN DIKTI

2. EPIC Cluster, QUB

3. Emily Sarah 

Montgomery

Sudah tercapai dan 

terpublikasi 1 buah 

artikel di jurnal 

internasional dan 4 buah 

conference paper pada 

seminar internasional 

yang seluruhnya 

terindeks scopus dan 

IEEE

2016-2017

Sistem Tenaga Listrik 

dan Energi Baru 

terbarukan

1. Penerapan software 

Homer dalam analisis 

Ketersedian sistem PLT 

Surya dan PLT Angin di 

Kota Pekanbaru

2. Alat Ukur Potensi 

Solar Photovoltaic 

sebagai data dukung 

sistem kelistrikan 

berbasiskan EBT

1. PNBP UR

Direncanakan 1 buah 

artikel di jurnal nasional 

dan 1 buah conference 

paper pada seminar 

internasional terindeks 

scopus

2018-2020

Energi Baru terbarukan

1. Penerapatan automatic 

solar station

2. Pembuatan pangkalan 

data potensi solari 

photovoltaic

3. Analisis Rencana 

Umum Energi Daerah 

(RUED) Propinsi Riau

Proses seleksi

1. PTUPT DRPM DIKTI

2. ESDM Propinsi Riau

Direncanakan 3 buah 

conference paper pada 

seminar internasional 

terindeks scopus dan 

seminar nasional serta 1 

artikel pada jurnal 

internasional terindeks 

scopus

2021-2025

Energi Baru terbarukan

1. Komparasi sudut 

datang radiasi matahari 

terhadap produksi energi 

solar photovoltaic

2. Penerapan sun tracker 

1 dan 2 sumbu untuk 

energi gain pada solar 

photovoltaic

3. Solar photovoltaic 

farm sakala besar (500 

kW)

Direncanakan

1. PTUPT DRPM DIKTI

2. Insinas

3. I Link Newton Fund 

UK dan PKLN

Direncanakan 3 buah 

conference paper pada 

seminar internasional 

terindeks scopus dan 

nasional dan 1 artikel 

pada jurnal internasional 

Scopus dan kerjasama 

dengan univ di United 

Kingdom

 

Gambar 3. 1 Peta Jalan Penelitian Tim Pengusul di Lab Konversi Energi Listrik
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Sub bab 3.1 sampai dengan 3.3 berikut memaparkan secara ringkas tahapan pelaksanaan 

kegiatan penelitian (metodologi) yang akan dilaksanakan pada Penelitian Unggulan 

Universitas ini. 

 

3.1. Perancangan dan Pembuatan Alat Ukur Energi Listrik yang Dibangkitan Solar 

Photovoltaic 

Kriteria yang harus dipenuhi dalam merancang alat ukur energi listrik dari SPV 

adalah bahwa alat yang dihasilkan harus mampu mengukur beberapa parameter terkait, 

seperti: energi listrik yang dibangkitkan, radiasi matahari, kelembaban dan suhu udara 

pada lokasi pengukuran. Dengan demikian dibutuhkan beberapa sensor yaitu: Sensor arus 

dan tegangan (untuk mengukur daya dan energi), sensor radiasi matahari, suhu dan 

kelembaban udara. Ringkasan proptype alat ukur energi yang akan dirancang dan dibangun 

dapat ditunjukan seperti pada Gambar 3.2. 

Solar Charger 

Controller

Solar Radiation 

Sensor (BH1750)

Solar 

Photovoltaic

Battery Storage

Temperature and 

Relative Humidity

Sensor (DHT 22)

Arduino Uno R3

Data Logger Shield SD Card

Measurement data

*.csv file

 

Gambar 3. 2 Rancangan dan Pembuatan Prototype Alat Ukur Energi Panel SPV 

 

3.2. Metode Pengambilan Data 

Pengambilan data yang bertujuan untuk menganalisis produksi energi listrik dari 

panel SPV (tipe monocrystalline dan polycrystalline) untuk berbagai tilted angle dilakukan 

di area laboratorium Konversi Energi Listrik Jurusan Teknik Elektro FT UR. Pengukuran 

dilakukan untuk beberapa variasi tilted angle dari panel SPV. Lama pengukuran 
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dilaksanakan sampai dengan 3 bulan dengan demikian akan didapatkan kondisi cuaca yang 

berbeda semisal: kelembaban, berawan, tidak berawan, suhu terik dan suhu saat mendung. 

Alat Ukur Susuna Panel SPV dengan sudut dan arah 

kemiringan yang bervariasi

Radiasi

Suhu

Kelembaban

Energi 

Daya

 

Gambar 3. 3  Susunan Peralatan Saat Pengambilan Data 

 

3.3. Teknik Analisis Data  

Data pengukuran energi yang dihasilkan oleh panel SPV (tipe monocrystalline dan 

polycrystalline) dengan variasi tilted angle selanjutnya akan diolah lebih lanjut untuk 

mendapatkan beberapa hal penting, seperti energi rata rata rata, radiasi rata rata, 

kelembaban dan suhu rata rata. Selanjutnya, pada Tabel 3.1 diuraikan tahapan kegiatan 

penelitian dengan rinci yang dimulai dari uraian kegiatan serta luaran dan indikator capaian 

yang diinginkan. 

Tabel 3. 1 Uraian Kegiatan Penelitian serta Luaran dan Indikator Capaian yang ditargetkan 
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No. Uraian Kegiatan Luaran dan Indikator Capaian Lokasi Penelitian

1
Pra Rancangan

Adanya data data perancangan yang 

diperlukan

Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan 

Teknik Elektro FT UR

2 Perancangan sistem sensor, 

akuisisi data dan penyimpan data 

ukur, serta alat telekomunikasi 

dari alat ukur energi dari panel 

SPV

Hasil perancangan yang 

menghasilkan alat ukur potensi SPV 

yang portable dan murah

Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan 

Teknik Elektro FT UR

3 Perakitan komponen elektronika 

alat ukur energi panel SPV 

Terciptanya alat ukur Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan 

Teknik Elektro FT UR

4 Pemasangan alat ukur energi 

solar photovoltaic dan 

pengambilan data

Adanya program/kodifikasi yang 

membuat alat ukur potensi SPV

Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan 

Teknik Elektro FT UR

5 Pengambilan data ukur untuk 

berbagai sudut kemiringan (tilted 

Angle) panel solar 

photovoltaicPemasangan alat 

ukur energi solar photovoltaic

Adanya data ukur Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan 

Teknik Elektro FT UR

6 Pengambilan data ukur untuk 

berbagai sudut kemiringan (tilted 

Angle) panel solar 

photovoltaicPemasangan alat 

ukur energi solar photovoltaic 

tipe polycrystalline dan 

monocrystalline

Adanya data ukur Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan 

Teknik Elektro FT UR

7 Menganalisis data ukur untuk 

berbagai sudut kemiringan (tilted 

Angle) panel solar 

photovoltaicPemasangan alat 

ukur energi solar photovoltaic

Adanya analisis pengaruh sudut 

kemiringan terhadap energi panel 

solar photovoltaic

Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan 

Teknik Elektro FT UR

8 Menganalisis data ukur untuk 

berbagai sudut kemiringan (tilted 

Angle) panel solar 

photovoltaicPemasangan alat 

ukur energi solar photovoltaic 

tipe polycrystalline dan 

monocrystalline

Adanya analisis pengaruh tipe (poly 

atau monocrystalline) terhadap 

energi panel solar photovoltaic

Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan 

Teknik Elektro FT UR

9 Pembimbingan 2 orang 

mahasiswa sarjana strata-1 

Teknik Elektro

Dua orang lulusan Sarjana Teknik 

Elektro 

Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan 

Teknik Elektro FT UR

10 Pemasangan dan pengujian 

kemampuan alat ukur potensi 

SPB

Terpasang alat dan bisa mengukur 

data potensi SPV di berbagai lokasi

Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan 

Teknik Elektro FT UR an beberapa 

kecamatan di Kota Pekanbaru

11 Penulisan Laporan Pelaksanaan 

Penelitian

Adanya laporan hasil penelitian Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan 

Teknik Elektro FT UR

12
Penulisan Materi Ajar

Materi ajar mata kuliah pilihan Energi 

Baru dan Terbarukan 

Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan 

Teknik Elektro FT UR

13 Penulisan makalah ilmiah 

konferensi nasional

Makalah ilmiah yang Ber ISBN Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan 

Teknik Elektro FT UR

14 Penulisan makalah ilmiah 

konferensi internasional

Makalah ilmiah yang terindeks 

Scopus

Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan 

Teknik Elektro FT UR

15 Penulisan arikel ilmiah terindeks 

Scopus

Arikel ilmiah yang terindeks Scopus Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan 

Teknik Elektro FT UR
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kegiatan yang telah dilaksanakan pada penelitian ini adalah merancang dan 

membangun alat ukur daya SPV yang sederhana. Tujuannya adalah untuk mengukur daya 

SPV di Kota Pekanbaru dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai sumber data ukur untuk 

pembangunan pangkalan data (database) SPV. Gambar 4.1 menunjukan gambaran umum 

alat ukur daya SPV yang telah dirancang dan dibangun pada penelitian ini. Ada 3 

komponen utama yang harus ada dalam perancangan yaitu: 

1. Power suplai berbasiskan solar panel. Power suplai ini dilengkapi dengan solar charger 

controller dan battery sebagai penyimpan energi saat di siang hari. 

2. Sistem minimum dan sistem data logger. Sistem minimum yang digunakan adalah 

Arduino Uno R3 sedangkan data logger yang diaplikasikan pada alat ukur potensi SPV 

ini adalah Logger Shielded Ada fruid. Dua komponen ini merupakan komponen penting 

dalam proses mengukur, menyimpan data ukur serta menghasilkan file ukur dalam 

format csv.  

3. Komponen terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah sensor. Sensor terdiri dari 

tegangan, dan arus. 

 

Gambar 4. 1 Alat Ukur SPV menunjukan Logger Shield dan LCD 
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Setelah keseluruhan langkah-langkah kerja dalam Penelitian Unggulan Universitas 

ini dilakukan maka berikut akan dijelaskan hasil beserta pembahasan dari tahapan-tahapan 

penelitian. 

 

4.1.   Proses Pengujian Solar Photovoltaic 

Proses pengujian SPV dilakukan untuk mendapatkan data hasil pengukuran yang 

dilakukan menggunakan alat ukur yang dilengkapi dengan beberapa sensor. Proses 

pengujian dilakukan pada sudut kemiringan yang berbeda dari sudut 0
0
, 15

0
, 30

0
, dan 40

0
 

ke arah timur setiap tujuh hari pada setiap variasi sudut. Gambar 4.2 menunjukkan variasi 

sudut kemiringan pada proses pengujian masing-masing panel SPV. 

45° 

30° 

15° 

0°  
Gambar 4. 2  Variasi Sudut Kemiringan Pada Pengukuran Parameter SPV 

 

Pada penelitian Unggulan Universitas ini digunakan dua buah SPV degam jenis 

monocrystalline dan polycrystalline. Selama proses pengujian didapatkan data hasil 

pengukuran dari arus dan tegangan keluaran dari masing-masing SPV. Data arus dan 

tegangan yang terukur kemudian diolah menjadi daya keluaran. Setelah daya keluaran 

didapat maka selanjutnya data tersebut diolah menjadi energi keluaran pada SPV tiap 

harinya. Selain itu juga dilakukan pengukuran parameter intensitas radiasi matahari, suhu 

udara, dan kelembaban relatif dan diolah untuk dibandingkan pengaruhnya terhadap energi 

keluaran masing-masing jenis SPV dengan 4 variasi sudut kemiringan.  

Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 di bawah ini memperlihatkan bentuk proses 

pengambilan data secara tampak depan dan belakang alat ukur yang digunakan.  
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Gambar 4. 3  Bentuk Fisik Pengukuran Tampak Depan 

 

 
Gambar 4. 4  Bentuk Fisik Pegukuran Tampak Belakang 

 

Alat yang digunakan untuk melakukan pengujian ini mulai melakukan pengukuran 

pada sudut 0
0
, 15

0
, 30

0
, dan 45

0
 secara bergantian salama tujuh hari setiap sudutnya dari 

tanggal 02 Oktober 2017 hingga pengujian terakhir tanggal 29 Oktober 2017. Pada setiap 

tujuh hari dilakukan penggambilan data pengukuran dari data logger per 10 detik.  

Data pengukuran yang ditampilkan pada hasil penelitian diperoleh menggunakan 

beberapa sensor. Data intensitas radiasi matahari (Irr) diperoleh dengan menggunakan 

sensor cahaya (BH-1750). Data enegi SPV jenis polycrystalline (W1) dan enegi SPV jenis 

monocrystalline (W2) diperoleh dengan menggunakan sensor arus (ACS712-5A) dan 

sensor tegangan (Voltage Devider) terhadap waktu (RTC (Real Time Clock)), kemudian 

dilakukan perhitungan energi setiap 5 menit menggunakan Persamaan 2.2. Data suhu udara 

(T) dan kelembaban relatif (%RH) diperoleh dengan menggunakan sensor thermo hygro 

(DHT-22). 
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Dengan menggunakan Persamaan 2.2 didapatkan nilai energi maksimum yang 

dapat dihasilkan oleh panel SPV jenis monocrystalline dan polycrystalline. Energi 

maksimum yang dapat dihasilkan oleh SPV pada penelitian berdasarkan data spesifikasi 

yang ada pada name plate panel adalah sebesar 1,705 Wh. Setelah data hasil pengolahan 

energi keluaran didapatkan selanjutnya di sajikan hasil dan analisis dari tiap-tiap data hasil 

pengujian. Berdasarkan data Wmax yang telah dihitung, maka ditemukan nilai energi 

maksimum yang dapat dihasilkan oleh masing-masing panel SPV. 

 

4.2.  Hasil Pengujian Pada Sudut Kemiringan 0
0
 

Pengujian hasil produksi energi SPV dan parameter cuaca (intensitas radiasi 

matahari, suhu udara dan kelembaban relatif) pada sudut kemiringan 0
0 

menggunakan dua 

jenis SPV 20 Wp. Pada sudut kemiringan ini dilakukan pengukuran selama tujuh hari yaitu 

hari senin sampai minggu, tanggal 02 Oktober 2017 sampai 08 Oktober 2017. Pengukuran 

ini dilakukan selama 12 jam yaitu dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB setiap 

harinya.  

Dari Gambar 4.5 terlihat bahwa produksi energi tertinggi yang dihasilkan dalam 

tujuh hari pengukuran adalah pada hari ke-6, tanggal 07 Oktober 2017. Panel SPV jenis 

polycrystalline menghasilkan energi sebesar 96,39 Wh dan jenis monocrystalline 

menghasilkan energi sebesar 98,67 Wh selama 12 jam. Persentase perbedaan energi antara 

kedua SPV tersebut didapatkan bahwa SPV jenis monocrystalline menghasilkan energi 

2,37% lebih besar dari jenis polycrystalline. 

Selain itu produksi energi terendah terlihat pada hari ke-3 tanggal 4 Oktober 2017 

dengan produksi energi SPV jenis polycrystalline sebesar 37,142 Wh. Sedangkan jenis 

monocrystalline menghasilkan energi sebesar 40,451 Wh dalam 12 jam. Persentase 

perbedaan energi antara kedua SPV didapatkan bahwa jenis monocrystalline menghasilkan 

energi 8,91% lebih besar dari polycrystalline. 

 Terlihat bahwa perbedaan produksi energi yang dihasilkan oleh kedua jenis SPV 

disebabkan oleh kondisi cuaca pada saat dilakukannya pengukuran. Perbedaan yang sangat 

signifikan antara kedua jenis SPV lebih terlihat pada hari ke-5 dimana SPV jenis 

monocrystalline menghasilkan energi 13,27% lebih besar dari polycrystalline . 

Berdasarkan Gambar 4.5 didapatkan koefisien korelasi dari panel SPV jenis polycrystalline 

dan monocrystalline dengan nilai 0,992. Hasil ini menunjukkan bahwa linieritas hubungan 

yang signifikan antara kedua panel SPV pada pengujian di sudut kemiringan 0
0
. 
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Gambar 4. 5 Perbandingan Produksi Energi Pada Sudut Kemiringan 0

0
 

 

Setelah analisis energi keluaran dari masing-masing SPV jenis berbeda maka 

selanjutnya disajikan hubungan antara produksi energi SPV terhadap pengaruh cuaca 

disekitarnya ditunjukkan pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 menunjukkan nilai rata-rata intensitas 

radiasi matahari yang dihasilkan dalam satu hari dengan energi keluaran oleh panel SPV 

jenis polycrystalline dan monocrstalline dari tanggal 02 Oktober 2017 sampai 08 Oktober 

2017.  

 

Tabel 4. 1 Produksi Energi Terhadap Perubahan Radiasi Pada Sudut 0
0
 

Tanggal Irr (W/m
2
) W1 (Wh) W2 (Wh) 

02/10/2017 504,008 61,690 69,164 

03/10/2017 474,447 65,709 71,119 

04/10/2017 320,169 37,142 40,451 

05/10/2017 523,626 67,583 75,102 

06/10/2017 466,517 52,293 59,232 

07/10/2017 538,199 96,393 98,677 

08/10/2017 554,730 73,634 81,224 

Keterangan : 

 Irr = Intensitas radiasi matahari (W/m2) 

 W1 = Total Energi Polycrystalline (Wh) 

 W2 = Total Energi Monocrystalline (Wh) 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017 menghasilkan 

nilai energi tertinggi dan tanggal 04 Oktober 2017 menghasilkan nilai energi terendah. 

Karena variasi kondisi cuaca cukup beragam pada saat panel SPV menghasilkan energi 

tertinggi, maka pembahasan difokuskan lebih mendalam mengenai pengaruh SPV tehadap 

perubahan cuaca pada kondisi ini. Dari grafik yang ditunjukkan pada Gambar 4.6, 

pengujian tanggal 07 Oktober 2017 terlihat bahwa kurva perubahan radiasi langsung 
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mempengaruhi produksi energi panel SPV. Ketika intensitas radiasi meningkat, maka 

seiring dengan perubahan tersebut nilai produksi energi pada SPV jenis polycrystalline dan 

monocrystalline juga meningkat.  

 
Gambar 4. 6  Grafik Perubahan Radiasi Terhadap Produksi Energi Pada Sudut 0

0 

 

Jika dilihat dari peningkatan nilai radiasi saat pagi hari sejak matahari mulai terbit 

dan mencapai nilai intensitas radiasi matahari sekitar 550 W/m
2
 terdapat perbedaan nilai 

energi dari SPV jenis monocrystalline yang lebih rendah daripada polycrystalline seperti 

ditunjukkan pada Gambar 4.7. 

 
Gambar 4. 7 Perbandingan Produksi Energi SPV Saat Kenaikan Intensitas Radiasi 

Matahari 

 

Dari kurva pada Gambar 4.7 terlihat bahwa pada pukul 07.00 WIB energi yang 

dihasilkan oleh panel SPV jenis polycrystalline adalah 0,016 Wh dan monocrystalline 

adalah 0,013 Wh dengan nilai intensitas radiasi sebesar 107 W/m
2
. Pada pukul 08.00 WIB 

energi yang dihasilkan oleh panel SPV jenis polycrystalline adalah 0,36 Wh dan 

monocrystalline adalah 0,34 Wh dengan nilai intensitas radiasi sebesar 457 W/m
2
. Pada 
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pukul 09.00 WIB energi yang dihasilkan oleh panel SPV jenis polycrystalline adalah 0,641 

Wh dan monocrystalline adalah 0,649 Wh dengan nilai intensitas radiasi sebesar 609 

W/m
2
. Pada pukul 09.30 WIB energi yang dihasilkan oleh panel SPV jenis polycrystalline 

adalah 0,954 Wh dan monocrystalline adalah 1,019 Wh dengan nilai intensitas radiasi yang 

sama dengan nilai 739 W/m
2
. Berdasarkan data ini disimpulkan bahwa pada saat intensitas 

radiasi matahari dibawah 550 W/m
2
, panel SPV jenis polycrytalline dapat menghasilkan 

energi lebih besar dari jenis monocrystalline.  

Selain pengaruh intensitas radiasi matahari juga dianalisis pengaruh parameter 

cuaca lainnya yaitu suhu dan kelembaban relatif selama pengujian berlangsung terhadap 

proses pengukuran kedua jenis SPV. Pada umumnya setiap perubahan suhu udara langsung 

mempengaruhi kelembaban relatif atau perubahan kadar air yang ada di udara. Dari grafik 

pada Gambar 4.8 dapat dilihat bahwa pada pagi hari pukul 06.00 WIB didapat nilai suhu 

sebesar 24,3
0
C dan kelembaban sebesar 98,4% RH dikarenakan dipagi hari matahari masih 

berada disebelah timur dengan keadaan sedikit naik. Karena tidak menerima energi 

matahari secara langsung maka cahaya yang diterima masih rendah. Setelah pukul 08.45 

WIB suhu meningkat hingga mencapai 35
0
C dan nilai kelembaban 59,9%RH dan terus 

meningkat hingga pukul 10.00 WIB.  

Selanjutnya suhu berubah-ubah disebabkan oleh pergerakan awan yang dapat 

menyaring sinar matahari. Sejak pukul 16.00 WIB hingga matahari terbenam suhu terus 

menurun dari 37
0
C hingga menjadi  28,8

0
C dan kelembaban terus naik dari 54,2 %RH 

hingga menjadi 85,2%RH. Pada kurva yang terdapat pada Gambar 4.8 menunjukkan 

bahwa setiap perubahan yang terjadi pada suhu udara selalu berbanding terbalik terhadap 

nilai kelembaban. Pada saat suhu tertinggi, nilai kelembaban relatif akan menjadi lebih 

rendah dari pada nilai suhu udara. Penurunan nilai kelembaban ini terjadi karena kenaikan 

nilai suhu yang dapat mengurangi kapasitas kadar air di udara. Fenomena perbandingan 

antara suhu dan kelembaban tersebut akan selalu terjadi pada setiap pengujian. Pada kurva 

berkut ini ditampilkan pengaruh perubahan suhu udara terhadap kelembaban relatif pada 

tanggal 07 Oktober 2017. 
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Gambar 4. 8  Kurva Perbandingan Perubahan Suhu dan Kelembaban Relatif 

 

Dengan menggunakan metode regresi dapat ditemukan seberapa besar hubungan 

dan pengaruh kadar air udara (kelembaban relatif) terhadap suhu. Dari grafik hubungan 

antara suhu udara dan kelembaban yang terdapat pada Gambar 4.9 didapatkan persamaan 

grafik y = - 0,288x + 53,263y dengan y adalah suhu dan x adalah kelembaban relatif, 

dengan nilai koefisien determinasi atau keakuratan garis sebesar R
2
 = 0,978 dan nilai 

koefisien korelasinya r = -0,989. Karena nilai koefisien korelasi bernilai negatif yang 

tinggi, maka hubungan suhu dan kelembaban berbanding terbalik dengan koefisien 

penentu sebesar KP = R
2
 x 100%, maka 0,978 x  100% = 97,8%. Dari tingkat koefisien 

yang cukup tinggi ini, apabila nilai kelembaban meningkat maka nilai suhu menurun, dan 

begitu juga sebaliknya apabila nilai suhu meningkat maka nilai kelembaban menurun. 

Pengaruh kelembaban relatif terhadap suhu udara pada tanggal 07 Oktober 2017 terdapat 

pada grafik dalam Gambar 4.9. 

 

 
Gambar 4. 9 Grafik Hubungan Suhu dan Kelembaban Tanggal 07 Oktober 2017 
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Perubahan suhu akan mempengaruhi energi yang diproduksi sehingga parameter ini 

merupakan salah satu faktor utama yang dapat menunjang kinerja panel SPV untuk 

menghasilkan energi yang optimal. Berdasarkan Gambar 4.10 dapat disimpulkan bahwa 

ketika suhu udara berada dibawah 33,7 
0
C, energi yang dihasilkan oleh panel SPV jenis 

polycrystalline menghasilkan energi yang lebih besar dari monocrystalline. Energi yang 

dihasilkan oleh panel SPV monocrystalline dan polycrystalline akan saling mendahului 

ketika suhu udara berada antara 34 
0
C hingga 35,5 

0
C. Ketika suhu udara berada diatas 

35,5 
0
C, energi yang dihasilkan oleh panel SPV jenis monocrystalline akan selalu lebih 

besar dari jenis polycrystalline. Berikut kurva perbandingan produksi energi 

polycrystalline dan monocrystalline. 

 

 
Gambar 4. 10  Perbandingan Produksi Energi SPV Saat Kenaikan Suhu Udara 

 

 

 

 

4.3.  Hasil Pengujian Pada Sudut Kemiringan 15
0
 

Pengukuran dengan variasi sudut kemiringan 15
0
 dilakukan pada tanggal 09 

Oktober 2017 sampai dengan 15 Oktober 2017. Mekanisme pengujian dan pengolahan data 

dilakukan sama seperti pada sudut sebelumya, namun hanya terdapat perbedaan pada sudut 

pengujian SPV yang dipasang. Nilai perbandingan energi yang dihasilkan oleh kedua jenis 

SPV dalam tujuh hari dari tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan 15 Oktober 2017 

disajikan pada Gambar 4.11.  

Dari Gambar 4.11 terlihat bahwa produksi energi tertingggi dihasilkan pada hari 

ke-7, tanggal 15 Oktober 2017. Pada panel SPV jenis polycrystalline menghasilkan energi 

sebesar 91,570 Wh  dan monocrystalline menghasilkan energi sebesar 98,803 Wh dalam 

12 jam. Persentase perbedaan energi kedua SPV didapatkan bahwa jenis monocrystalline 

menghasilkan energi 7,90 % lebih besar dari polycrystalline. 
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Selain itu produksi energi terendah terlihat pada hari ke-6, tanggal 14 Oktober 

2017. Energi yang diproduksi pada hari ke-6 oleh panel SPV jenis polycrystalline adalah 

sebesar 37,589 Wh dan monocrystalline menghasilkan energi sebesar 41,694 Wh dalam 12 

jam. Persentase perbedaan energi antara kedua SPV didapatkan bahwa jenis 

monocrystalline menghasilkan energi 10,92 % lebih besar dari polycrystalline .  

Terdapatnya perbedaan produksi energi yang dihasilkan oleh kedua jenis SPV pada 

sudut pengukuran 15
0
 disebabkan oleh baik atau buruknya kondisi cuaca pada saat 

dilakukannya pengukuran. Perbedaan yang sangat signifikan antara kedua jenis SPV 

adalah pada hari ke-4 dimana SPV jenis monocrystalline menghasilkan energi 12,32 % 

lebih besar dari polycrystalline . Dari diagram batang pada Gambar 4.11 didapatkan 

koefisien korelasi dari SPV jenis polycrystalline dan monocrystalline dengan nilai 0,993. 

Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan linieritas yang sangat tinggi antara kedua jenis 

panel SPV. Pada saat kondisi pengukuran yang sama antara masing-masing panel SPV 

mengalami peningkatan dan penurunan produksi energi yang hampir sama. 

 

 
Gambar 4. 11  Perbandingan Produksi Energi Pada Sudut Kemiringan 15

0
 

 

Setelah analisis energi keluaran dari masing-masing SPV jenis berbeda maka 

selanjutnya disajikan hubungan antara produksi energi SPV terhadap pengaruh cuaca 

disekitarnya ditunjukkan pada Tabel 4.2. Tabel 4.2 menunjukkan nilai rata-rata intensitas 

radiasi matahari yang dihasilkan dalam satu hari dengan energi keluaran oleh panel SPV 

jenis polycrystalline dan monocrstalline dari tanggal 09 Oktober 2017 sampai 15 Oktober 

2017.  

 

Tabel 4. 2 Produksi Energi Terhadap Perubahan Radiasi Pada Sudut 15
0
 

Tanggal Irr (W/m
2
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10/10/2017 432 50,151 55,649 

11/10/2017 525 66,874 73,496 

12/10/2017 506 51,273 57,591 

13/10/2017 479 45,963 44,807 

14/10/2017 573 37,589 41,694 

15/10/2017 585 91,570 98,803 
Keterangan : 

 Irr = Intensitas radiasi matahari (W/m2) 

 W1 = Total Energi Polycrystalline (Wh) 

 W2 = Total Energi Monocrystalline (Wh) 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat pada tanggal 15 Oktober 2017 menghasilkan total 

energi tertinggi dan tanggal 14 Oktober 2017 menghasilkan total energi terendah. Karena 

variasi kondisi cuaca cukup beragam pada saat panel SPV menghasilkan energi tertinggi, 

maka akan dibahas lebih dalam mengenai pengaruh SPV tehadap perubahan cuaca pada 

kondisi ini. Terlihat juga bahwa pengukuran energi tanggal 13 Oktober 2017 yang 

menghasilkan energi polycrystalline lebih besar dari monocrystalline. Fenomena ini terjadi 

karena panel SPV menerima rata-rata intensitas radiasi matahari dibawah 500 W/m
2
 yang 

disebabkan oleh cuaca rata-rata mendung. 

 Grafik pada Gambar 4.12 menunjukkan bahwa pada pengujian tanggal 15 Oktober 

2017 terlihat kurva perubahan radiasi langsung mempengaruhi produksi energi SPV. 

Ketika intensitas radiasi meningkat, maka seiring dengan perubahan tersebut nilai produksi 

energi pada SPV jenis polycrystalline dan monocrystalline juga meningkat. 

 
Gambar 4. 12 Grafik Perubahan Radiasi Terhadap Produksi Energi Pada Sudut 15

0
 

 

Berbeda dengan keadaan pada sudut pengukuran 0
0

, pada sudut pengukuran 15
0
 

seiring dengan peningkatan nilai intensitas radiasi matahari maka produksi energi dari 

kedua jenis SPV selalu turut meningkat. Sejak pukul 16.35 WIB hingga pukul 17.30 WIB 

terjadinya produksi energi polycrystalline yang lebih besar dari monocrystalline yang 

disebabkan oleh permukaan SPV yang tidak lagi menghadap ke arah matahari secara 
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langsung. Namun ketika matahari terbit hingga matahari muncul sepenuhnya, nilai 

produksi energi dari SPV jenis monocrystalline selalu lebih tinggi daripada produksi energi 

polycrystalline seperti ditunjukkan pada Gambar 4.13. 

 
Gambar 4. 13 Perbandingan Produksi Energi Saat Kenaikan Intensitas Radiasi Matahari 

 

Sejak awal terbitnya matahari hingga intensitas radiasi matahari mencapai 550 

W/m
2
, terlihat bahwa perbedaan energi yang dihasilkan oleh kedua jenis SPV sangat kecil. 

Namun pada saat intensitas radiasi matahari berada diatas 550 W/m
2
, energi yang 

dihasilkan oleh monocystalline jauh lebih besar dari polycrystalline. Berdasarkan data ini 

disimpulkan bahwa pada saat intensitas radiasi matahari dibawah 550 W/m
2
, panel SPV 

jenis monocrystalline menghasilkan energi sedikit lebih besar dari polycrystalline. 

Selain pengaruh intensitas radiasi matahari juga dianalisis pengaruh parameter 

cuaca lainnya yaitu suhu dan kelembaban relatif selama pengujian berlangsung terhadap 

proses pengukuran kedua jenis SPV tersebut. Pada umumnya setiap perubahan suhu udara 

juga langsung mempengaruhi kelembaban relatif atau perubahan kadar air yang ada di 

udara. Dari grafik pada Gambar 4.14 dapat dilihat bahwa pada pagi hari pukul 06.05 WIB 

didapat nilai suhu sebesar 23,9
0
C dan kelembaban sebesar 99,9% RH dikarenakan dipagi 

hari matahari masih berada disebelah timur dengan keadaan sedikit naik. Karena tidak 

menerima energi matahari secara langsung maka cahaya yang diterima masih rendah. 

Setelah pukul 08.00 WIB suhu meningkat hingga mencapai 33
0
C dan nilai kelembaban 

79,6 %RH dan terus meningkat hingga pukul 09.45.  

Terjadinya perubahan suhu udara disebabkan oleh pergerakan awan yang dapat 

menyaring sinar matahari sehingga mempengaruhi cahaya yang sampai ke permukaan 

bumi. Sejak pukul 16.10 WIB hingga matahari terbenam, suhu udara terus menurun dari 

50,5
0
C hingga menjadi  34,1

0
C dan kelembaban terus naik dari 30,8 %RH menjadi 55,5 

%RH. Pada kurva yang terdapat pada Gambar 4.14 terlihat  bahwa setiap perubahan yang 
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terjadi pada suhu udara selalu berbanding terbalik terhadap nilai kelembaban. Pada saat 

suhu tertinggi, nilai kelembaban relatif akan menjadi lebih rendah daripada nilai suhu 

udara. Penurunan nilai kelembaban ini terjadi karena kenaikan nilai suhu yang dapat 

mengurangi kapasitas kadar air di udara. Fenomena perbandingan antara suhu udara dan 

kelembaban akan selalu terjadi pada setiap pengukuran yang dilakukan dalam penelitian. 

Pada kurva dalam Gambar 4.14 ditampilkan pengaruh perubahan suhu terhadap 

kelembaban relatif pada tanggal 15 Oktober 2017. 

 

 
Gambar 4. 14 Kurva Perbandingan Perubahan Suhu dan Kelembaban Relatif 

 

Dengan menggunakan metode regresi dapat ditemukan besar hubungan dan 

pengaruh kadar air udara (kelembaban relatif) terhadap suhu. Dari grafik hubungan antara 

suhu dan kelembaban yang terdapat pada Gambar 4.15 didapatkan persamaan grafik y = - 

0,2978x + 54,492y, dimana y adalah nilai suhu dan x adalah nilai kelembaban relatif, 

dengan nilai koefisien determinasi atau keakuratan garis sebesar R
2
 = 0,941 dan nilai 

koefisien korelasinya r = -0,97. Karena nilai koefisien korelasi bernilai negatif yang tinggi, 

maka hubungan suhu dan kelembaban berbanding terbalik. Sedangkan koefisien 

penentunya adalah KP = R
2
 x 100%, maka 0,941 x 100%. Dari tingkat koefisien penentu 

yang cukup tinggi ini, apabila nilai kelembaban meningkat maka nilai suhu menurun, dan 

begitu juga sebaliknya apabila nilai suhu meningkat maka nilai kelembaban relatif 

menurun. Pengaruh kelembaban relatif terhadap suhu pada tanggal 15 Oktober 2017 dapat 

dilihat pada grafik yang terdapat pada Gambar 4.15. 
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Gambar 4. 15  Grafik Hubungan Suhu dan Kelembaban Tanggal 15 Oktober 2017 

 

Peningkatan suhu akan mempengaruhi energi yang diproduksi panel SPV, sehingga 

parameter ini merupakan salah satu faktor utama yang dapat menunjang kinerja panel SPV 

untuk menghasilkan energi yang optimal. Berdasarkan Gambar 4.16 dapat disimpulkan 

bahwa ketika suhu udara berada dibawah 34,3
0
C dimana perbandingan energi yang 

dihasilkan kedua panel SPV dibawah 5%. Energi yang dihasilkan oleh SPV jenis 

monocrystalline selalu lebih besar dari polycrystalline dari matahari terbit hingga pukul 

16.30 WIB. Berikut kurva perbandingan produksi energi polycrystalline dan 

monocrystalline. 

 
Gambar 4. 16  Perbandingan Produksi Energi Saat Kenaikan Suhu Udara 

 

4.4.  Hasil Pengujian Pada Sudut Kemiringan 30
0
 

Pengukuran pada sudut kemiringan 30
0
 dilakukan dari tanggal 16 Oktober 2017 

sampai dengan 22 Oktober 2017. Nilai perbandingan energi yang dihasilkan oleh kedua 

jenis SPV disajikan pada Gambar 4.17.  

Dari Gambar 4.17 terlihat bahwa produksi energi tertingggi yang dihasilkan dalam 

tujuh hari pengukuran yaitu pada hari pertama, tanggal 16 Oktober 2017. Pada panel SPV 

jenis polycrystalline menghasilkan energi sebesar 79,005 Wh dan jenis monocrystalline 
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menghasilkan energi sebesar 81,625 Wh dalam 12 jam. Persentase perbedaan energi kedua 

SPV tersebut didapatkan bahwa jenis monocrystalline menghasilkan energi 3,32% lebih 

besar dari polycrystalline. 

Selain itu produksi energi terendah terlihat pada hari ke-7, tanggal 22 Oktober 

2017. Energi yang diproduksi pada hari ke-7 oleh SPV jenis polycrystalline sebesar 28,323 

Wh dan monocrystalline menghasilkan energi sebesar 29,123 Wh dalam 12 jam. 

Persentase perbedaan energi antara kedua jenis SPV tersebut didapatkan bahwa 

monocrystalline menghasilkan energi 2,83% lebih besar dari polycrystalline. 

Terdapatnya perbedaan produksi energi yang dihasilkan oleh kedua jenis SPV pada 

sudut pengukuran 30
0
 disebabkan oleh baik atau buruknya kondisi cuaca saat pengukuran. 

Perbedaan yang sangat signifikan antara kedua jenis SPV adalah pada hari ke-5 dimana 

jenis monocrystalline menghasilkan energi 18,41% lebih besar dari polycrystalline . 

Berdasarkan data dari diagram batang pada Gambar 4.17 didapatkan koefisien korelasi dari 

SPV jenis polycrystalline dan monocrystalline dengan nilai 0,991. Hasil ini menunjukkan 

bahwa hubungan linieritas yang sangat tinggi antara kedua jenis panel SPV tersebut. Pada 

saat kondisi pengukuran yang sama antara panel SPV jenis polycrystalline dan 

monocrystalline mengalami peningkatan dan penurunan yang sama pada produksi 

energinya. 

 
Gambar 4. 17 Perbandingan Produksi Energi Pada Sudut Kemiringan 30

0
 

 

Setelah analisis energi keluaran dari masing-masing SPV jenis berbeda maka 

selanjutnya disajikan hubungan antara produksi energi SPV terhadap pengaruh cuaca 

disekitarnya ditunjukkan pada Tabel 4.3. Tabel 4.3 menunjukkan nilai rata-rata intensitas 

radiasi matahari yang dihasilkan dalam satu hari dengan energi keluaran oleh panel SPV 

jenis polycrystalline dan monocrstalline dari tanggal 16 Oktober 2017 sampai 22 Oktober 

2017. 
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Tabel 4. 3 Produksi Energi Terhadap Perubahan Radiasi Pada Sudut 30
0 

Tanggal Irr (W/m
2
) W1 (Wh) W2 (Wh) 

16/10/2017 590,321 79,005 81,625 

17/10/2017 469,175 36,705 38,850 

18/10/2017 598,461 66,742 73,125 

19/10/2017 485,560 47,275 52,506 

20/10/2017 503,389 46,499 55,061 

21/10/2017 549,167 70,637 75,395 

22/10/2017 359,329 28,323 29,123 
Keterangan : 

 Irr = Intensitas radiasi matahari (W/m2) 

 W1 = Total Energi Polycrystalline (Wh) 

 W2 = Total Energi Monocrystalline (Wh) 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 menghasilkan 

energi tertinggi dan tanggal 22 Oktober 2017 menghasilkan energi terendah. Karena variasi 

kondisi cuaca yang beragam terdapat pada saat panel SPV menghasilkan energi tertinggi, 

maka akan dibahas lebih lengkap mengenai pengaruh SPV tehadap perubahan cuaca pada 

tanggal 16 Oktober 2017. 

Grafik pada Gambar 4.18 menunjukkan bahwa pada pengujian tanggal 16 Oktober 

2017 terlihat kurva perubahan radiasi langsung mempengaruhi produksi energi panel SPV. 

Ketika intensitas radiasi meningkat, maka seiring dengan perubahan tersebut nilai produksi 

energi pada SPV jenis polycrystalline dan monocrystalline juga meningkat. Pada sudut 

pengukuran 30
0
 seiring dengan peningkatan nilai intensitas radiasi matahari maka produksi 

energi dari SPV turut meningkat sejak matahari terbit hingga pukul 13.20 WIB. Dari pukul 

13.20 WIB sampai matahari terbenam terjadi produksi energi yang sangat rendah pada 

masing-masing SPV meskipun menerima intensitas radiasi yang cukup untuk 

menghasilkan listrik. Fenomena ini terjadi karena posisi arah panel SPV yang jauh ke arah 

timur sehingga tidak lagi menerima sinar matahari secara langsung dan pancaran cahaya 

matahari sudah terjadi refleksi pada permukaan panel SPV. Namun nilai produksi energi 

dari SPV jenis monocrystalline selalu lebih tinggi daripada produksi energi SPV jenis 

polycrystalline. 
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Gambar 4. 18 Grafik Perubahan Radiasi Terhadap Produksi Energi Pada Sudut 30
0
 

 

Selain pengaruh intensitas radiasi matahari juga dianalisis pengaruh parameter 

cuaca lainnya yaitu suhu dan kelembaban relatif selama pengujian berlangsung terhadap 

proses pengukuran kedua jenis SPV. Pada umumnya setiap perubahan suhu udara langsung 

mempengaruhi kelembaban relatif atau kadar air yang ada di udara. Grafik pada Gambar 

4.19 manjelaskan bahwa pada pagi hari pukul 06.05 WIB didapat nilai suhu sebesar 24
0
C 

dan kelembaban sebesar 95% RH dikarenakan saat pagi hari matahari masih berada 

disebelah timur dengan keadaan sedikit naik. Karena tidak menerima energi matahari 

secara langsung maka cahaya  yang diterima masih rendah. Ketika pukul 08.00 WIB suhu 

udara meningkat hingga mencapai 31,4
0
C dan nilai kelembaban relatif 74,5%RH dan terus 

meningkat hingga pukul 09.25 WIB.  

Selanjutnya suhu berubah-ubah karena pergerakan awan yang dapat menyaring 

sinar matahari. Sejak pukul 14.05 WIB hingga pukul 17.20 WIB suhu udara mencapai nilai 

tertinggi dengan nilai sebesar 44,9
0
C sampai 50,3

0
C dan kelembaban dengan nilai sebesar 

33,4%RH sampai 24,8%RH. Pada Gambar 4.19 ditunjukkan bahwa setiap perubahan yang 

terjadi pada suhu udara selalu berbanding terbalik terhadap nilai kelembaban. Pada saat 

suhu tertinggi, nilai kelembaban relatif akan menjadi lebih rendah dari pada nilai suhu 

udara. Penurunan nilai kelembaban ini terjadi karena kenaikan nilai suhu yang dapat 

mengurangi kapasitas kadar air di udara. Fenomena perbandingan antara suhu udara dan 

kelembaban tersebut selalu terjadi pada setiap pengujian yang dilakukan. Pada kurva 

berkut ini ditampilkan pengaruh perubahan suhu terhadap kelembaban relatif pada tanggal 

16 Oktober 2017. 
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Gambar 4. 19 Kurva Perbandingan Perubahan Suhu dan Kelembaban Relatif 

 

Dengan menggunakan metode regresi dapat ditemukan besar hubungan dan 

pengaruh kadar air udara (kelembaban relatif) terhadap suhu udara. Dari grafik hubungan 

antara suhu dan kelembaban yang terdapat pada Gambar 4.20 didapatkan persamaan grafik 

y = -0,3089x +54,013, dimana y adalah suhu dan x adalah kelembaban relatif, dengan nilai 

koefisien determinasi atau keakuratan garis sebesar R
2
 = 0,9379 dan nilai koefisien 

korelasinya r = -0,967. Karena nilai koefisien korelasi bernilai negatif yang tinggi, maka 

hubungan suhu dan kelembaban berbanding terbalik. Sedangkan koefisien penentu yang 

didapatkan adalah KP = R
2
 x 100%, maka 0,9379 x 100% = 93,79%. Dari tingkat koefisien 

penentu yang cukup tinggi ini, apabila nilai kelembaban meningkat maka nilai suhu 

menurun, dan begitu sebaliknya apabila nilai suhu meningkat maka nilai kelembaban 

relatif menurun. Pengaruh kelembaban relatif terhadap suhu udara pada tanggal 16 Oktober 

2017 terlihat pada grafik yang terdapat pada Gambar 4.20. 

 

 
Gambar 4. 20 Grafik Hubungan Suhu dan Kelembaban Tanggal 16 Oktober 2017 
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menghasilkan energi yang optimal. Berdasarkan Gambar 4.21 disimpulkan bahwa ketika 

suhu udara berada pada nilai 37,4
0
C sampai 43,4

0
C kedua jenis panel SPV menghasilkan 

energi tertinggi. Berikut kurva perbandingan produksi energi  panel SPV jenis 

polycrystalline dan monocrystalline. 

 

 
Gambar 4. 21  Perbandingan Produksi Energi SPV Saat Kenaikan Suhu Udara 

 

4.5.  Hasil Pengujian Pada Sudut Kemiringan 45
0
 

Pengukuran pada sudut kemiringan 45
0
 dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2017 

sampai dengan 29 Oktober 2017. Nilai perbandingan energi yang dihasilkan oleh kedua 

jenis SPV dalam tujuh hari disajikan pada Gambar 4.22.  

Dari Gambar 4.22 terlihat bahwa produksi energi tertingggi dihasilkan dalam tujuh 

hari pengukuran adalah pada hari ke-6, tanggal 28 Oktober 2017. Pada panel SPV jenis 

polycrystalline menghasilkan energi sebesar 91,570 Wh dan monocrystalline menghasilkan 

energi sebesar 98,803 Wh dalam 12 jam. Persentase perbedaan energi antara kedua SPV 

didapatkan bahwa jenis monocrystalline menghasilkan energi 9,71% lebih besar dari 

polycrystalline.  

Selain itu produksi energi terendah terlihat pada hari ke-4, tanggal 26 Oktober 

2017. Energi yang diproduksi pada hari ke-4 oleh panel SPV jenis polycrystalline adalah 

sebesar 29,581 Wh dan monocrystalline menghasilkan energi sebesar 31,608 Wh dalam 12 

jam. Persentase perbedaan energi antara kedua SPV didapatkan bahwa SPV jenis 

monocrystalline menghasilkan energi 6,85% lebih besar dari polycrystalline .  

Terdapatnya perbedaan produksi energi yang dihasilkan oleh kedua jenis SPV pada 

sudut pengukuran 45
0
 disebabkan oleh baik atau buruknya kondisi cuaca saat pengukuran. 

Perbedaan yang sangat signifikan antara kedua jenis SPV terdapat pada hari ke-2 dimana 

SPV jenis monocrystalline menghasilkan energi 11,19% lebih besar dari polycrystalline.  
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Dari diagram batang pada Gambar 4.22 didapatkan koefisien korelasi dari SPV 

jenis polycrystalline dan monocrystalline dengan nilai 0,999. Hasil ini menunjukkan bahwa 

hubungan linieritas yang sangat tinggi antara kedua jenis panel SPV yang diuji. Pada saat 

kondisi pengukuran antara panel SPV jenis polycrystalline dan monocrystalline mengalami 

peningkatan dan penurunan yang sama pada produksi energinya. 

 

 
Gambar 4. 22 Perbandingan Produksi Energi Pada Sudut Kemiringan 45

0
 

 

Setelah analisis energi keluaran dari masing-masing SPV jenis berbeda maka 

selanjutnya disajikan hubungan antara produksi energi SPV terhadap pengaruh cuaca 

disekitarnya ditunjukkan pada Tabel 4.4. Tabel 4.4 menunjukkan nilai rata-rata intensitas 

radiasi matahari yang dihasilkan dalam satu hari dengan energi keluaran oleh panel SPV 

jenis polycrystalline dan monocrstalline dari tanggal 23 Oktober 2017 sampai 29 Oktober 

2017.  

 

Tabel 4. 4 Produksi Energi Terhadap Perubahan Radiasi Pada Sudut 45
0 

Tanggal Irr (W/m
2
) W1 (Wh) W2 (Wh) 

23/10/2017 626,631 47,872 51,188 

24/10/2017 674,858 48,706 54,159 

25/10/2017 673,606 50,115 52,286 

26/10/2017 544,892 29,581 31,608 

27/10/2017 632,473 41,119 44,150 

28/10/2017 677,865 55,906 61,336 

29/10/2017 645,154 57,261 57,721 
Keterangan : 

 Irr = Intensitas radiasi matahari (W/m
2
) 

 W1 = Total Energi Polycrystalline (Wh) 

 W2 = Total Energi Monocrystalline (Wh) 
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Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017 menghasilkan 

energi tertinggi dan pada tanggal 26 Oktober 2017 menghasilkan energi terendah. Karena 

variasi kondisi cuaca cukup beragam saat panel SPV menghasilkan energi tertinggi, maka 

akan dibahas lebih lengkap mengenai pengaruh SPV tehadap perubahan kondisi cuaca 

pada tanggal 28 Oktober 2017. 

Dari grafik pada gambar 4.23 ditampilkan bahwa pada pengujian tanggal 28 

Oktober 2017 terlihat kurva perubahan radiasi yang langsung mempengaruhi produksi 

energi masing-masing panel SPV. Ketika intensitas radiasi meningkat, maka seiring 

dengan perubahan tersebut nilai produksi energi pada SPV jenis polycrystalline dan 

monocrystalline juga meningkat. 

Pada sudut pengukuran 45
0
 ini seiring dengan peningkatan nilai intensitas radiasi 

matahari maka produksi energi dari kedua jenis SPV turut meningkat dari mulai matahari 

terbit hingga pukul 11.00 WIB. Dari pukul 11.00 WIB sampai matahari terbenam energi 

yang diproduksi oleh masing-masing panel SPV semakin rendah dari sebelumnya 

meskipun keadaan cuaca seperti intensitas radiasi cukup untuk membangkitkan listrik. Hal 

ini terjadi karena posisi arah panel SPV pada sudut kemiringan 45
0
 yang membuat 

permukaan panel SPV jauh ke arah timur sehingga tidak lagi menerima sinar matahari 

secara langsung. Namun nilai produksi energi dari SPV jenis monocrystalline dominan 

selalu lebih tinggi daripada jenis polycrystalline. 

 

 
Gambar 4. 23 Grafik Perubahan Radiasi Terhadap Produksi Energi Pada Sudut 45

0 
 

 

 Pada Gambar 4.23 terlihat bahwa energi yang dihasilkan oleh panel SPV saat pukul 

07.30 WIB sampai pukul 08.00 WIB terjadi kenaikan energi yang sangat signifikan dari 

0,01 Wh sampai 0,97 Wh dengan intensitas radiasi dari 87,59 W/m
2
 sampai 473,88 W/m

2
. 

Penurunan energi yang signifikan juga terjadi dari pukul 11.00 WIB sampai pukul 12.00 
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WIB dimana energi yang dihasilkan 1,09 Wh menjadi 0,10 Wh dengan intensitas radiasi 

matahari yang hampir sama, yaitu sekitar 800 W/m
2
. 

Selain pengaruh intensitas radiasi matahari juga dianalisis pengaruh parameter 

cuaca lainnya yaitu suhu dan kelembaban relatif terhadap proses pengukuran kedua jenis 

SPV selama pengujian berlangsung. Pada umumnya setiap perubahan suhu udara langsung 

mempengaruhi kelembaban relatif atau kadar air yang ada di udara. Dari grafik pada 

Gambar 4.24 dapat dilihat bahwa pada pagi hari dari pukul 06.05 WIB didapat nilai suhu 

sebesar 24,2
0
C dan kelembaban sebesar 99,9% RH yang disebabkan saat pagi hari 

matahari masih berada disebelah timur dengan keadaan sedikit naik. Karena tidak 

menerima matahari secara langsung maka cahaya yang diterima masih rendah. Setelah 

pukul 08.00 WIB suhu meningkat hingga mencapai 32,5
0
C dan nilai kelembaban 79,4 

%RH dan suhu udara terus meningkat hingga pukul 14.10 WIB.  

Perubahan suhu udara terjadi karena pergerakan awan yang dapat menyaring sinar 

matahari. Sejak pukul 14.10 WIB hingga matahari terbenam suhu terus menurun dari 

51,5
0
C hingga menjadi  33,2

0
C dan kelembaban terus naik dari 28,8%RH menjadi 

57,0%RH. Pada kurva yang terdapat pada Gambar 4.24 menunjukkan bahwa setiap 

perubahan yang terjadi pada suhu udara selalu berbanding terbalik terhadap nilai 

kelembaban. Pada saat suhu tertinggi, nilai kelembaban relatif akan menjadi lebih rendah 

dari pada nilai suhu udara. Penurunan nilai kelembaban ini terjadi karena kenaikan nilai 

suhu yang dapat mengurangi kapasitas kadar air di udara. Fenomena perbandingan antara 

suhu udara dan kelembaban relatif selalu terjadi pada setiap pengujian yang dilakukan. 

Pada kurva berkut ditampilkan pengaruh perubahan suhu terhadap kelembaban relatif pada 

tanggal 28 Oktober 2017. 

 

 
Gambar 4. 24 Kurva Perbandingan Perubahan Suhu dan Kelembaban Relatif 
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Dengan menggunakan metode regresi dapat ditemukan seberapa besar hubungan 

dan pengaruh kadar air udara (kelembaban relatif) terhadap suhu udara. Dari grafik 

hubungan antara suhu udara dan kelembaban relatif yang terdapat pada Gambar 4.25 

didapatkan persamaan grafik y=-0,3063x + 55,049, dimana y adalah suhu dan x adalah 

kelembaban relatif dengan nilai koefisien determinasi atau keakuratan garis sebesar R
2
 = 

0,9289 dan nilai koefisien korelasinya r = -0,962. Karena nilai koefisien korelasi bernilai 

negatif yang tinggi, maka hubungan suhu dan kelembaban relatif berbanding terbalik. 

Sedangkan koefisien penentu yang didapatkan adalah KP = R
2
 x 100%, maka 0,9289 x 

100% = 92,89%. Dengan tingkat koefisien penentu yang cukup tinggi ini, apabila nilai 

kelembaban meningkat maka nilai suhu menurun, dan begitu juga sebaliknya apabila nilai 

suhu meningkat maka nilai kelembaban menurun. Pengaruh kelembaban relatif terhadap 

suhu pada tanggal 28 Oktober 2017 dapat dilihat pada grafik yang terdapat pada Gambar 

4.25. 

 

 
Gambar 4. 25 Grafik Hubungan Suhu dan Kelembaban Tanggal 28 Oktober 2017 

 

Peningkatan suhu akan mempengaruhi energi yang diproduksi SPV sehingga 

parameter ini menjadi salah satu faktor utama yang dapat menunjang kinerja SPV untuk 

menghasilkan energi yang optimal. Saat kenaikan suhu udara yang terdapat pada gambar 

4.26 disimpulkan bahwa ketika pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.00 dengan suhu udara 

berada pada nilai 32,5
0
C sampai 40,8

0
C energi yang dihasilkan oleh kedua panel SPV 

menghasilkan energi tertinggi. Berikut kurva perbandingan produksi energi  panel SPV 

jenis polycrystalline dan monocrystalline. 
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Gambar 4. 26  Perbandingan Produksi Energi SPV Saat Kenaikan Suhu Udara 

4.6.  Hubungan Produksi Energi Solar Photovoltaic Dengan Intensitas Radiasi 

Matahari dan Suhu Udara 

Pada analisa berikut ini akan dijelaskan hubungan antara intensitas radiasi matahari 

dan suhu udara yang masuk dengan energi yang dihasilkan oleh panel SPV jenis 

polycrystalline dan monocrystalline menggunakan analisis linear berganda. 

 

4.6.1 Intensitas Radiasi Matahari dan Suhu Udara Terhadap Produksi Energi SPV 

di Sudut 0˚ 

Analisa hubungan ini dilakukan pada produksi energi teringgi di sudut pengukuran 

0
0
, tanggal 07 Oktober 2017. Pengukuran panel SPV pada pengujian di sudut 0

0
 

menghasilkan energi yang merata dari pukul 06.05 WIB sampai pukul 17.55 WIB sesuai 

dengan kenaikan dan penurunan intensitas radiasi matahari. 

1. Hubungan produksi energi polycrystalline (W1) dengan intensitas radiasi (Irr) dan 

suhu udara (T). 

Untuk menganalisis Pengaruh Irr dan T Terhadap W1 dilakukan analisis regresi 

linear berganda. W1 merupakan variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh Irr (X1) dan 

T (X2) yang menjadi variabel independen. Berdasarkan data-data yang telah diolah pada 

program SPSS 24.0, maka diperoleh hasil regresi dengan W1 sebagai variabel dependennya 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 Hasil Regresi Linear Berganda Pada Sudut Pengukuran 0
0
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,867 ,145  -5,973 ,000 

Irr ,001 ,000 ,685 12,651 ,000 

T ,027 ,005 ,287 5,299 ,000 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 
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Berdasarkan Tabel 4.5 diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 
 

Ŷ = -0,867 + 0,001 X1 + 0,027 X2 + e 

Dari hasil perhitungan dan persamaan analisis statistik koefisien regresi  linear 

berganda diatas maka dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta persamaan diatas adalah sebesar -0,867 yang berarti jika variabel Irr 

(X1) dan T (X2) konstan bernilai nol, maka W1 akan mengalami penurunan sebesar 

0,867%. 

b. Variabel Irr (X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0,001. Yang berarti ketika terjadi kenaikan W1 sebesar 1% maka Irr  akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,001% dengan asumsi variabel yang lain bernilai 

tetap. Hal ini secara statistik Irr memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap W1 dengan nilai sebesar 0,000. 

c. Variabel T (X2) memiliki pengaruh yang positif terhadap W1 sebesar 0,027. Yang 

berarti ketika terjadi kenaikan W1 sebesar 1% maka T akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,027% dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap. Hal ini secara 

statistik T memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap W1 dengan nilai 

sebesar 0,000. 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat koefisien determinasi berganda (R2) sebesar 

0,885 yang berarti bahwa sumbangan variabel Irr dan variabel T, terhadap W1 yaitu 

sebesar 88,5%. Sedangkan sisanya 11,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4. 6 Uji Koefisien Determinasi Berganda (R
2
) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

R Square 

Change 

1 ,941
a
 ,885 ,884 ,17482 ,885 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 

2. Hubungan produksi energi monocrystalline (W2) dengan intensitas radiasi (Irr) dan 

suhu udara (T). 

Untuk menganalisis Pengaruh Irr dan T Terhadap W2 dilakukan analisis regresi 

linear berganda. W2 merupakan variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh Irr (X1) dan 

T (X2) yang menjadi variabel independen. Berdasarkan data-data yang telah diolah pada 

program SPSS 24.0, maka diperoleh hasil regresi dengan W2 sebagai variabel dependennya 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4. 7 Hasil Regresi Linear Berganda Pada Sudut Pengukuran 0
0
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,884 ,161  -5,496 ,000 

Irr ,001 ,000 ,693 12,166 ,000 

T ,027 ,006 ,271 4,755 ,000 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 4.7. diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Ŷ = -0,884 + 0,001 X1 + 0,027 X2 + e 

Dari hasil perhitungan dan persamaan analisis statistik koefisien regresi  linear 

berganda diatas maka dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta persamaan diatas adalah sebesar -0,884 yang berarti jika variabel Irr 

(X1) dan T (X2) konstan bernilai nol, maka W2 akan mengalami penurunan sebesar 

0,884%. 

b. Variabel Irr (X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0,001. Yang berarti ketika terjadi kenaikan W2 sebesar 1% maka Irr  akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,001% dengan asumsi variabel yang lain bernilai 

tetap. Hal ini secara statistik Irr memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap W2 dengan nilai sebesar 0,000. 

c. Variabel T (X2) memiliki pengaruh yang positif terhadap W2 sebesar 0,027. Yang 

berarti ketika terjadi kenaikan W2 sebesar 1% maka T akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,027% dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap. Hal ini secara 

statistik T memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap W2 dengan nilai 

sebesar 0,000. 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat koefisien determinasi berganda (R
2
) sebesar 

0,873 yang berarti bahwa sumbangan variabel Irr dan variabel T, terhadap W2 yaitu 

sebesar 87,3%. Sedangkan sisanya 12,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

 

 

Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinasi Berganda (R
2
) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

R Square 

Change 

1 ,934
a
 ,873 ,871 ,19378 ,873 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 
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4.6.2 Intensitas Radiasi Matahari dan Suhu Udara Terhadap Produksi Energi SPV 

di Sudut 15
0
 

Analisa hubungan ini dilakukan pada produksi energi teringgi di sudut pengukuran 

15
0
, tanggal 15 Oktober 2017. Pengukuran panel SPV pada pengujian di sudut 15

0
  

menghasilkan energi yang merata dari pukul 06.05 WIB sampai pukul 14.40 WIB sesuai 

dengan kenaikan dan penurunan intensitas radiasi matahari. 

1. Hubungan produksi energi polycrystalline (W1) dengan intensitas radiasi (Irr) dan 

suhu udara (T). 

Untuk menganalisis Pengaruh Irr dan T Terhadap W1 dilakukan analisis regresi 

linear berganda. W1 merupakan variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh Irr (X1) dan 

T (X2) yang menjadi variabel independen. Berdasarkan data-data yang telah diolah pada 

program SPSS 24.0, maka diperoleh hasil regresi dengan W1 sebagai variabel dependennya 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 9 Hasil Regresi Linear Berganda Pada Sudut Pengukuran 15
0
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,516 ,095  -5,439 ,000 

Irr ,002 ,000 1,086 29,966 ,000 

T -,023 ,003 -,292 -8,069 ,000 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Ŷ = 0,516 + 0,002 X1 - 0,023 X2 + e 

Dari hasil perhitungan dan persamaan analisis statistik koefisien regresi  linear 

berganda diatas maka dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta persamaan diatas adalah sebesar 0,516 yang berarti jika variabel Irr 

(X1) dan T (X2) konstan bernilai nol, maka W1 akan mengalami kenaikan sebesar 

0,516%. 

b. Variabel Irr (X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0,002. Yang berarti ketika terjadi kenaikan W1 sebesar 1% maka Irr  akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,002% dengan asumsi variabel yang lain bernilai 

tetap. Hal ini secara statistik Irr memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap W1 dengan nilai sebesar 0,000. 

c. Variabel T (X2) memiliki pengaruh yang negatif terhadap W1 sebesar 0,023. Yang 

berarti ketika terjadi kenaikan W1 sebesar 1% maka T akan mengalami penurunan 
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sebesar 0,023% dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap. Hal ini secara 

statistik T memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap W1 dengan nilai 

sebesar 0,000. 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat koefisien determinasi berganda (R
2
) sebesar 

0,883 yang berarti bahwa sumbangan variabel Irr dan variabel T, terhadap W1 yaitu 

sebesar 88,3%. Sedangkan sisanya 11,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi Berganda (R
2
) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

R Square 

Change 

1 ,940
a
 ,883 ,881 ,18041 ,883 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 

 

2. Hubungan produksi energi monocrystalline (W2) dengan intensitas radiasi (Irr) dan 

suhu udara (T). 

Untuk menganalisis Pengaruh Irr dan T Terhadap W2 dilakukan analisis regresi 

linear berganda. W2 merupakan variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh Irr (X1) dan 

T (X2) yang menjadi variabel independen. Berdasarkan data-data yang telah diolah pada 

program SPSS 24.0, maka diperoleh hasil regresi dengan W2 sebagai variabel dependennya 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 11 Hasil Regresi Linear Berganda Pada Sudut Pengukuran 15
0
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,543 ,102  5,307 ,000 

Irr ,002 ,000 1,805 30,097 ,000 

T -,024 ,003 -,288 -7,994 ,000 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 4.11. diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Ŷ = 0,543 + 0,002 X1 - 0,024 X2 + e 

Dari hasil perhitungan dan persamaan analisis statistik koefisien regresi  linear 

berganda diatas maka dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta persamaan diatas adalah sebesar 0,543 yang berarti jika variabel Irr 

(X1) dan T (X2) konstan bernilai nol, maka W2 akan mengalami kenaikan sebesar 

0,543%. 
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b. Variabel Irr (X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0,002. Yang berarti ketika terjadi kenaikan W2 sebesar 1% maka Irr  akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,002% dengan asumsi variabel yang lain bernilai 

tetap. Hal ini secara statistik Irr memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap W2 dengan nilai sebesar 0,000. 

c. Variabel T (X2) memiliki pengaruh yang negatif terhadap W2 sebesar 0,024. Yang 

berarti ketika terjadi kenaikan W2 sebesar 1% maka T akan mengalami penurunan 

sebesar 0,024% dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap. Hal ini secara 

statistik T memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap W2 dengan nilai 

sebesar 0,000. 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat koefisien determinasi berganda (R
2
) sebesar 

0,884 yang berarti bahwa sumbangan variabel Irr dan variabel T, terhadap W2 yaitu 

sebesar 88,4%. Sedangkan sisanya 11,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 
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Tabel 4. 12 Uji Koefisien Determinasi Berganda (R
2
) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

R Square 

Change 

1 ,940
a
 ,884 ,882 ,19464 ,884 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 

 

4.6.3 Intensitas Radiasi Matahari dan Suhu Udara Terhadap Produksi Energi SPV 

di Sudut 30
0
 

Analisa hubungan ini dilakukan pada produksi energi teringgi di sudut pengukuran 

30
0
, tanggal 16 Oktober 2017. Pengukuran panel SPV pada pengujian di sudut 30

0
  

menghasilkan energi yang merata dari pukul 06.05 WIB sampai pukul 13.25 WIB sesuai 

dengan kenaikan dan penurunan intensitas radiasi matahari. 

1. Hubungan produksi energi polycrystalline (W1) dengan intensitas radiasi (Irr) dan 

suhu udara (T). 

Untuk menganalisis Pengaruh Irr dan T Terhadap W1 dilakukan analisis regresi 

linear berganda. W1 merupakan variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh Irr (X1) dan 

T (X2) yang menjadi variabel independen. Berdasarkan data-data yang telah diolah pada 

program SPSS 24.0, maka diperoleh hasil regresi dengan W1 sebagai variabel dependennya 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 13 Hasil Regresi Linear Berganda Pada Sudut Pengukuran 30
0
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,884 ,158  5,357 ,000 

Irr ,002 ,000 ,977 15,603 ,000 

T -,031 ,005 -,428 -6,835 ,000 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Ŷ = 0,884 + 0,002 X1 - 0,031 X2 + e 
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Dari hasil perhitungan dan persamaan analisis statistik koefisien regresi  linear 

berganda diatas maka dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta persamaan diatas adalah sebesar 0,884 yang berarti jika variabel Irr 

(X1) dan T (X2) konstan bernilai nol, maka W1 akan mengalami kenaikan sebesar 

0,884%. 

b. Variabel Irr (X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0,002. Yang berarti ketika terjadi kenaikan W1 sebesar 1% maka Irr  akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,002% dengan asumsi variabel yang lain bernilai 

tetap. Hal ini secara statistik Irr memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap W1 dengan nilai sebesar 0,000. 

c. Variabel T (X2) memiliki pengaruh yang negatif terhadap W1 sebesar 0,031. Yang 

berarti ketika terjadi kenaikan W1 sebesar 1% maka T akan mengalami penurunan 

sebesar 0,031% dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap. Hal ini secara 

statistik T memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap W1 dengan nilai 

sebesar 0,000. 

 

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dilihat koefisien determinasi berganda (R
2
) sebesar 

0,643 yang berarti bahwa sumbangan variabel Irr dan variabel T, terhadap W1 yaitu 

sebesar 64,3%. Sedangkan sisanya 35,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4. 14 Uji Koefisien Determinasi Berganda (R
2
) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

R Square 

Change 

1 ,802
a
 ,643 ,638 ,30372 ,643 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 

 

2. Hubungan produksi energi monocrystalline (W2) dengan intensitas radiasi (Irr) dan 

suhu udara (T). 

Untuk menganalisis Pengaruh Irr dan T Terhadap W2 dilakukan analisis regresi 

linear berganda. W2 merupakan variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh Irr (X1) dan 

T (X2) yang menjadi variabel independen. Berdasarkan data-data yang telah diolah pada 

program SPSS 24.0, maka diperoleh hasil regresi dengan W2 sebagai variabel dependennya 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 15 Hasil Regresi Linear Berganda Pada Sudut Pengukuran 30
0
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
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1 

(Constant) ,852 ,160  5,330 ,000 

Irr ,002 ,000 ,983 15,884 ,000 

T -,032 ,005 -,424 -6,850 ,000 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Ŷ = 0,852 + 0,002 X1 - 0,032 X2 + e 

Dari hasil perhitungan dan persamaan analisis statistik koefisien regresi  linear 

berganda diatas maka dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta persamaan diatas adalah sebesar 0,852 yang berarti jika variabel Irr 

(X1) dan T (X2) konstan bernilai nol, maka W2 akan mengalami kenaikan sebesar 

0,852%. 

b. Variabel Irr (X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0,002. Yang berarti ketika terjadi kenaikan W2 sebesar 1% maka Irr  akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,002% dengan asumsi variabel yang lain bernilai 

tetap. Hal ini secara statistik Irr memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap W2 dengan nilai sebesar 0,000. 

c. Variabel T (X2) memiliki pengaruh yang negatif terhadap W2 sebesar 0,032. Yang 

berarti ketika terjadi kenaikan W2 sebesar 1% maka T akan mengalami penurunan 

sebesar 0,032% dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap. Hal ini secara 

statistik T memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap W2 dengan nilai 

sebesar 0,000. 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat dilihat koefisien determinasi berganda (R
2
) sebesar 

0,652 yang berarti bahwa sumbangan variabel Irr dan variabel T, terhadap W2 yaitu 

sebesar 65,2%. Sedangkan sisanya 34,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4. 16 Uji Koefisien Determinasi Berganda (R
2
) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

R Square 

Change 

1 ,807
a
 ,652 ,647 ,30814 ,652 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 

 



 

 

46 

 

4.6.4 Intensitas Radiasi Matahari dan Suhu Udara Terhadap Produksi Energi SPV 

di Sudut 45
0
 

Analisa hubungan ini dilakukan pada produksi energi teringgi di sudut pengukuran 

45
0
, tanggal 28 Oktober 2017. Pengukuran panel SPV pada pengujian di sudut 45

0
  

menghasilkan energi yang merata dari pukul 06.05 WIB sampai pukul 13.00 WIB sesuai 

dengan kenaikan dan penurunan intensitas radiasi matahari. 

1. Hubungan produksi energi polycrystalline (W1) dengan intensitas radiasi (Irr) dan 

suhu udara (T). 

Untuk menganalisis Pengaruh Irr dan T Terhadap W1 dilakukan analisis regresi 

linear berganda. W1 merupakan variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh Irr (X1) dan 

T (X2) yang menjadi variabel independen. Berdasarkan data-data yang telah diolah pada 

program SPSS 24.0, maka diperoleh hasil regresi dengan W1 sebagai variabel dependennya 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 17 Hasil Regresi Linear Berganda Pada Sudut Pengukuran 45
0
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,193 ,151  7,903 ,000 

Irr ,001 ,000 ,912 12,850 ,000 

T -,040 ,004 -,627 -8,830 ,000 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Ŷ = 1,193 + 0,001 X1 - 0,040 X2 + e 
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Dari hasil perhitungan dan persamaan analisis statistik koefisien regresi  linear 

berganda diatas maka dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta persamaan diatas adalah sebesar 1,193 yang berarti jika variabel Irr 

(X1) dan T (X2) konstan bernilai nol, maka W1 akan mengalami kenaikan sebesar 

1,193%. 

b. Variabel Irr (X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0,001. Yang berarti ketika terjadi kenaikan W1 sebesar 1% maka Irr  akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,001% dengan asumsi variabel yang lain bernilai 

tetap. Hal ini secara statistik Irr memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap W1 dengan nilai sebesar 0,000. 

c. Variabel T (X2) memiliki pengaruh yang negatif terhadap W1 0,040. Yang berarti 

ketika terjadi kenaikan W1 sebesar 1% maka T akan mengalami penurunan sebesar 

0,040% dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap. Hal ini secara statistik T 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap W1 dengan nilai sebesar 

0,000. 

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat dilihat koefisien determinasi berganda (R
2
) sebesar 

0,544 yang berarti bahwa sumbangan variabel Irr dan variabel T, terhadap W1 yaitu 

sebesar 54,4%. Sedangkan sisanya 45,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4. 18 Uji Koefisien Determinasi Berganda (R
2
) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

R Square 

Change 

1 ,738
a
 ,544 ,538 ,30859 ,544 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 

 

2. Hubungan produksi energi monocrystalline (W2) dengan intensitas radiasi (Irr) dan 

suhu udara (T). 

Untuk menganalisis Pengaruh Irr dan T Terhadap W2 dilakukan analisis regresi 

linear berganda. W2 merupakan variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh Irr (X1) dan 

T (X2) yang menjadi variabel independen. Berdasarkan data-data yang telah diolah pada 

program SPSS 24.0, maka diperoleh hasil regresi dengan W2 sebagai variabel dependennya 

sebagai berikut: 
 

Tabel 4. 19 Hasil Regresi Linear Berganda Pada Sudut Pengukuran 45
0
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,289 ,166  7,764 ,000 
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 Irr ,002 ,000 ,913 12,862 ,000 

 T -,043 ,005 -,619 -8,720 ,000 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 
 

Berdasarkan Tabel 4.19 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 
 

Ŷ = 1,289 + 0,002 X1 - 0,043 X2 + e 

Dari hasil perhitungan dan persamaan analisis statistik koefisien regresi  linear 

berganda diatas maka dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta persamaan diatas adalah sebesar 1,289 yang berarti jika variabel Irr 

(X1) dan T (X2) konstan bernilai nol, maka W2 akan mengalami kenaikan sebesar 

1,289%. 

b. Variabel Irr (X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0,002. Yang berarti ketika terjadi kenaikan W2 sebesar 1% maka Irr  akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,002% dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap. 

Hal ini secara statistik Irr memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

W2 dengan nilai sebesar 0,000. 

c. Variabel T (X2) memiliki pengaruh yang negatif terhadap W2 sebesar  0,043. Yang 

berarti ketika terjadi kenaikan W2 sebesar 1% maka T akan mengalami penurunan 

sebesar 0,043% dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap. Hal ini secara 

statistik T memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap W1 dengan nilai 

sebesar 0,000. 

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dilihat koefisien determinasi berganda (R
2
) sebesar 

0,544 yang berarti bahwa sumbangan variabel Irr dan variabel T, terhadap W2 yaitu 

sebesar 54,4%. Sedangkan sisanya 45,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4. 20 Uji Koefisien Determinasi Berganda (R
2
) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

R Square 

Change 

1 ,738
a
 ,544 ,538 ,33936 ,544 

Sumber: Data Olahan SPSS 24.0, 2018 

 

4.7 Hasil Pengujian Solar Photovoltaic Jenis Monocrystalline dan Polycrystalline 

Terhadap Parameter Cuaca 

 Setelah masing-masing sudut pengujian SPV jenis monocrystalline dan 

polycrystalline dibahas pada sub bab sebelumnya maka terlihat bahwa produksi energi dari 

SPV sangat dipengaruhi oleh parameter-parameter cuaca yang diterima oleh masing-

masing SPV tersebut. Terlihat bahwa pada sudut 0
0
 SPV jenis monocrystalline memiliki 

kinerja yang lebih bagus ketika intensitas radiasi matahari yang diterimanya memiliki nilai 
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diatas 550 W/m
2
 yang mana apabila intensitas radiasi matahari meningkat maka diikuti 

dengan peningkatan nilai suhu dan  penurunan nilai kelembaban relatif. Begitu juga di 

sudut pengujian 15
0
, 30

0
, dan 45

0
 karakteristik produksi energi selalu dipengaruhi oleh naik 

atau turunnya nilai intensitas radiasi matahari dan suhu yang diterima oleh SPV tersebut 

dengan penurunan kelembaban relatifnya.  

Namun karakteristik produksi energi pada monocrystalline sedikit berbeda dengan 

SPV jenis polycrsitalline. SPV jenis polycrsitalline memiliki produksi energi yang dapat 

mengungguli produksi energi SPV jenis monocrystalline pada kondisi intensitas radiasi 

matahari dibawah 550 W/m
2 

yang mana kondisi penyinaran matahari pada nilai tersebut 

nilai suhu terlihat juga tidak lebih tinggi daripada nilai suhu pada kondisi intensitas radiasi 

diatas 550 W/m
2
. Maka terlihat bahwa dari keseluruhan hasil pengujian dan analisis yang 

dilakukan didapatkan karakteristik SPV jenis monocrystalline cocok ditempatkan pada 

kondisi iklim tropis yang intensitas nilai radiasinya diatas 550 W/m
2
 dengan suhu rata-rata 

sekitar 35
0
C. SPV jenis polycristalline lebih cocok untuk diterapkan pada kondisi 

lingkungan sub tropis atau nilai intensitas radiasi mataharinya bernilai dibawah 550 W/m
2
. 

Selain itu dari hasil pengukuran antara polycrystalline akan menghasilkan energi 

yang lebih baik ketika cuaca mendung, dan monocrystalline akan menghasilkan energi 

yang lebih besar ketika menerima intensitas radiasi matahari yang cukup besar seperti teori 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka selain perbandingan antara SPV kedua jenisSPV 

yang diteliti, juga dilakukan perbandingan pada iklim tropis tang dilakukan peneliti 

sebelumnya. 

Tabel 4. 21 Perbandingan Hasil Pengujian dengan Penelitian Sebelumnya Pada Iklim 

Tropis 

No Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 (Humada dkk, 2016), 

Performance 

evaluation of two PV 

technologies (c-Si and 

CIS) for building 

integrated photovoltaic 

based on tropical 

climate condition: A 

case study in Malaysia 

Pengukuran SPV 

Monocrystalline 

dan CIS secara 

langsung di atap 

gedung pada Iklim 

tropis di Malaysia. 

Faktor kapasitas 

pembangkitan energi yang 

dihitung untuk SPV 

monocrystalline dan CIS 

adalah 15,6% dan 14,4% 

sebagai nilai terendah dan 

21,12% dan 20,2% sebagai 

nilai tertinggi. 

2 (Rasyid, 2017), 

Comparative 

Performance Testing 

of Solar Panels for 

Melakukan 

pengukuran 

langsung dengan 

cara pemasangan 3 

Menunjukkan bahwa SPV 

monocrystalline 

menghasilkan energi 

terbaik dari 2 jenis SPV 
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Smart City Micro-

Grids 

jenis teknologi SPV 

(monocrystalline, 

polycrystalline, dan 

micromorph 

silicon) di atap 

rumah di Banten, 

Indonesia 

lainnya. 

3 (Khair, 2018),  

Analisis Produksi 

Energi Solar 

Photovoltaic Jenis 

Monocrystalline dan 

Polycrystalline Pada 

Iklim Tropis 

Metode 

eksperimental 

pengukuran 

langsung SPV 

monocrystalline dan 

polycrystalline Pada 

Iklim tropis dengan 

skenario 4 sudut 

(0
0
, 15

0
, 30

0
, 45

0
) 

- Masing-masing SPV 

menghasilkan energi 

tertinggi ketika pengujian 

pada sudut 0
0
 dan 15

0
. 

- Pada pengukuran di sudut 

0
0
 di pagi hari, 

Polycrystalline 

menghasilkan energi lebih 

tinggi. Selain itu 

Monocrystalline 

menghasilkan energi yang 

selalu  lebih tinggi dari 

Polycrystalline pada 

setiap sudut pengukuran. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Setelah dilakukan proses pengujian serta analisa dan membandingkan dengan teori-

teori penunjang, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada sudut 0
0
 didapat nilai produksi energi polycrystalline lebih tinggi daripada 

monocrystalline ketika mendapatkan intensitas radiasi matahari dibawah 550 W/m
2
, 

namun ketika nilai intensitas radiasi diatas 550 W/m
2
 produksi energi pada 

monocrystalline selalu lebih tinggi daripada polycrystalline. Energi yang dihasilkan 

ketika pengukuran SPV pada sudut 15
0
, 30

0
, 45

0
 dengan jenis monocrystalline selalu 

dominan lebih tinggi daripada jenis polycrystalline dengan terkadang jenis 

polycrystalline menghasilkan energi yang sama ataupun lebih besar dari 

monocrystalline. 

2. Waktu penurunan produksi energi kedua jenis SPV pada sudut 30
0
 dan 45

0
 hampir 

sama. Panel SPV pada pengujian di sudut 30
0
 mengalami penurunan kinerja dengan 

signifikan setelah pukul 13.20 WIB, sedangkan pengujian di sudut 45
0
 mengalami 

penurunan kinerja dengan signifikan setelah pukul 13.25 WIB. Pengujian panel SPV 

pada pengujian di sudut 15
0
 mengalami penurunan yang signifikan setelah pukul 14.40 

WIB. Namun pengukuran pengujian di sudut 0
0
 menghasilkan energi SPV yang 

merata sesuai dengan kenaikan dan penurunan intensitas radiasi matahari. 

3. Besar pengaruh intensitas radiasi matahari dan suhu udara terhadap produksi energi 

SPV jenis polycrystalline dan monocrystalline pada sudut kemiringan 0
0
 adalah 

sebesar 88,5% dan 87,3%, pada sudut kemiringan 15
0
 adalah sebesar 89,8% dan 

90,4%, pada sudut kemiringan 30
0
 adalah sebesar 74,9% dan 74,1%, dan pada sudut 

kemiringan 45
0
 adalah sebesar 45,0% dan 45,7%. 

4. Nilai produksi energi SPV jenis monocrystalline sangat bagus diterapkan pada kondisi 

lingkungan dengan nilai intensitas radiasi matahari diatas 500 W/m
2
 dengan kenaikan 

nilai radiasi matahari selalu diikuti dengan kenaikan nilai suhu dan penurunan nilai 

kelembaban relatif sehingga dapat disimpulkan nilai produksi energi bergantung pada 

kondisi cuaca yang menerpa SPV. 

5. SPV jenis monocrystalline cocok diterapkan pada kondisi cuaca dengan intensitas 

radiasi matahari yang tinggi dan suhu panas seperti pada kondisi iklim tropis 
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sementara jenis polycrystalline lebih cocok diterapkan pada kondisi cuaca yang 

mendung dan suhu yang sedang. 

 

5.2. Saran 

Pada penelitian selanjutnya perlu perlu dilakukannya pengujian SPV dengan sudut 

yang berbeda-beda pada jenis polycrystalline dan monocrystalline dalam kondisi cuaca 

yang sama untuk dapat melihat perbandingan daya dan energi keluaran dari masing-masing 

SPV. Pada penelitian selanjutnya diharapkan agar melakukan pengukuran pada penelitian 

ini pada dua arah mata angin yaitu arah timur dan barat. Diharapkan juga peneitian 

selanjutnya juga menambahkan parameter kecepatan angin yang mempengaruhi produksi 

energi SPV. 
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