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Ringkasan

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan energi terbarukan
yang banyak digunakan pada dekade belakangan ini. Pada umumnya panel surya
pada PLTS dipasang pada sudut kemiringan tertentu. Sementara produksi energi
maksimal sebuah PLTS yaitu apabila posisi matahari berada tegak lurus dengan
Solar Photovoltaik. Sehingga, pemasangan seperti ini memiliki kekurangan yaitu
saat matahari bergerak membelakangi panel surya maka energi yang dihasilkan
oleh panel surya menjadi berkurang. Oleh karena itu, penelitian unggulan UNRI
ini bertujuaan untuk merancang dan memanfaatkan sistem Dual Axis Sun Tracker
(DAST) untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga didapatkan peningkatan
produksi energi oleh PLTS yang lebih besar jika dibandingkan panel surya tanpa
sun tracker.
Sistem DAST ini dirancang dan dibangun dengan menggunakan 4 buah
sensor LDR sebagai pendeteksi posisi matahari, sebuah mikrokontroler arduino
sebagai pengendali dan 2 buah motor servo yang ditempatkan pada sumbu vertikal
dan sumbu horizontal agar panel surya bergerak secara otomotasi dengan
demikian sinar matahari yang datang akan menerpa panel surya secara tegak
lurus. Untuk mengetahui besarnya peningkatan energi yang dihasilkan, maka
panel surya yang menggunakan DAST ini telah diuji dan dibandingkan dengan
panel surya tanpa sun tracker. Kondisi perbandingan yang telah dilakukan terdiri
dari 2 kondisi pengujian dan perbandingan yaitu: panel surya tanpa sun tracker
menghadap arah Timur dan ke arah Barat.
Sudut pemasangan panel surya tanpa sun tracker juga divariasikan dengan
sudut kemiringan 00, 150, 250, 350 dan 450. Dari perbandingan antara panel surya
menggunakan DAST dengan panel surya tanpa sun tracker ini didapatkan bahwa
peningkatan energi yang terbesar adalah 48%. Luaran yang telah dicapai dari
pelaksanaan penelitian unggulan Universitas Riau ini antara lain: sebuah
rancangan artikel untuk disubmit ke jurnal internasional, lulusan Sarjana Teknik
Elektro, prototipe peralatan dual axis sun tracker yang dapat beroperasi dengan
baik dan benar.
Kata Kunci: Arduino, Dual Axis Sun Tracker, Energy Gain, Solar PV
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PRAKATA
Puji dan syukur tim penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta’ala yang
telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga tim penulis bisa
menyelesaikan laporan akhir penelitian Unggulan Universitas dengan
judul “Peningkatan Enegi pada Pembangkit Listrik Tenaga Listrik Berbasiskan Dual
Axis Sun Tracker”.
Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Membuat rancangan sebuah prototipe DAST dimana keseluruhan sistemnya
di kendalikan dengan menggunakan mikrokontroler arduino.
2. Merancang 4 buah sensor LDR yang disekat menjadi 4 ruangan dan
memprogramnya ke arduino, sensor ini berfungsi sebagai Sun Tracker atau
pelacak arah sinar matahari teroptimal dengan cara membandingkan
intensitas cahaya ke 4 buah sensor LDR dan menggerakkan aktuator hingga
ke 4 sensor LDR mendapat intensitas cahaya yang sama.
3. Merancang dan memprogram modul data logger menggunakan arduino agar
dapat menyimpan data hasil pengukuran daya dari panel surya.
4. Data hasil pengukuran daya di analisa untuk mengetahui besar peningkatan
produksi energi yang dihasilkan dari panel surya dengan DAST dan akan
dibandingkan dengan panel surya statis yang menghadap arah timur dan barat
serta dipasang dengan beragam sudut kemiringan.
Dalam pelaksaan kegiatan penelitian ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan
dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Alamsdi Syahza, SE, MP, selaku ketua LPPM UR yang telah
memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian ini.
2. Jamarrintan Asmawi, Dicky Rinaldi dan Rendi Morino, selaku mahasiswa yang
telah terlibat dalam perakitan, pengujian dan pengambilan data penelitian ini.
Akhirnya tim penulis mengharapkan saran yang membangun kepada semua pihak
yang membaca laporan penelitian ini demi kesempurnaan isinya.
Pekanbaru, Oktober 2019
Tim Penulis
Iswadi Hasyim Rosma, ST, MT, PhD
Dian Yayan Sukma, ST, MT
Ery Safrianti, ST, MT
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BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penelitian
Setiap tahun setidaknya hampir seluruh wilayah di Indonesia terus

mengalami kekurangan pasokan energi listrik. Hal ini dikarenakan sebagian besar
pembangkit listrik di Indonesia memanfaatkan sumber energi yang tidak dapat
diperbaharui seperti gas atau minyak, sehingga bila sumber energi ini berkurang
atau habis maka dapat mengakibatkan kekurangan pasokan energi listrik. Untuk
mengatasi permasalahan ini dibutuhkan suatu pembangkit listrik yang sumber
energinya dapat diperbaharui, salah satunya adalah sumber energi matahari.
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber energi
matahari yang sangat berlimpah di karenakan wilayah Indonesia yang terletak di
sekitar daerah katulistiwa dan daerah tropis. Pemanfaatan energi matahari dalam
bentuk energi listrik melalui panel surya akan mengurangi konsumsi energi
masyarakat terhadap energi listrik yang berbahan bakar fosil, sehingga dapat
menghemat anggaran belanja rumah tangga, negara maupun pemerintah daerah
terkhususnya Provinsi Riau.
Pada dasarnya panel surya dipasang pada sudut tertentu dan tidak dapat
bergerak. Namun arah sinar matahari selalu berubah posisinya terhadap
permukaan bumi sehingga radiasi matahari yang diterimia oleh panel surya
menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, tujuan utama dari kegiatan penelitian ini
adalah untuk merancang Sistem Dual Axis Sun Tracker (DAST) – Pelacak arah
sinar matahari yang dapat menggerakkan panel surya secara otomatis mengikuti
arah sinar matahari. DAST ini memiliki 2 sumbu gerak yaitu dari timur ke barat
atau sebaliknya dan utara ke selatan atau sebaliknya, sehingga diharapkan dapat
mengoptimalkan daya keluaran yang dihasilkan oleh panel surya.
Pengendalian panel surya dengan sistem DAST ini menggunakan 4 buah
sensor intensitas cahaya Light Dependent Resistor (LDR) yang di sekat menjadi 4
bagian. Posisi dari ke 4 sensor tersebut adalah 2 sensor LDR pada sisi timur laut
dan barat laut dari panel surya dan 2 sensor LDR lainnya berada pada sisi barat
daya dan tenggara, sensor ini bekerja berdasarkan prinsip pembagi tegangan yang
berhubungan dengan besar intensitas cahaya. Hasil dari perbandingan ke 4 sensor
1

ini digunakan untuk menggerakkan 2 buah motor servo sumbu vertikal dan motor
servo sumbu horizontal yang dikontrol oleh Arduino ATmega 2560, dengan cara
memberikan sinyal Pulse Width Modulation (PWM) kepada motor servo sampai
ke 4 buah sensor mendapatkan intensitas cahaya yang sama, sehingga bidang
permukaan panel surya akan selalu tegak lurus terhadap sinar matahari teroptimal.
1.2.

Rumusan Masalah
Permasalahan yang dibahas pada Usul Penelitian Unggulan Universitas

Riau secara garis besar adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana merancang sistem penggerak panel surya menggunakan DAST
dengan menggunakan mikrokontroler Arduino dan sensor LDR?
2. Bagaimana cara kerja sensor LDR sebagai pencari posisi matahari sehingga
dapat digunakan sebagai masukan bagi DAST?
3. Bagaimana memanfaatkan data logger sebagai sistem monitoring energi yang
dihasilkan oleh panel surya?
4. Bagaimana pengaruh penggunaan sistem DAST terhadap produksi energi
yang dihasilkan panel surya, dibandingkan dengan 2 panel SPV yang dipasang
menghadap arah timur dan barat dengan beragai sudut kemiringan.
1.3.

Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dari penelitian ini adalah merancang dan membangun DAST

sehingga dapat meningkatkan produksi energi panel surya yang dimanfaatkan
pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Untuk merealisasikan maksud
tersebut, maka perlu dilaksanakan beberapa tujuan seperti berikut ini:
1. Membuat rancangan sebuah prototipe DAST dimana keseluruhan sistemnya di
kendalikan dengan menggunakan mikrokontroler arduino.
2. Merancang 4 buah sensor LDR yang disekat menjadi 4 ruangan dan
memprogramnya ke arduino, sensor ini berfungsi sebagai Sun Tracker atau
pelacak arah sinar matahari teroptimal dengan cara membandingkan intensitas
cahaya ke 4 buah sensor LDR dan menggerakkan aktuator hingga ke 4 sensor
LDR mendapat intensitas cahaya yang sama.
3. Merancang dan memprogram modul data logger menggunakan arduino agar
dapat menyimpan data hasil pengukuran daya dari panel surya.
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4. Data hasil pengukuran daya di analisa untuk mengetahui besar peningkatan
produksi energi yang dihasilkan dari panel surya dengan DAST dan
dibandingkan dengan panel surya statis yang menghadap arah timur dan barat
serta dipasang dengan beragam sudut kemiringan.

1.4.

Luaran / Manfaat Penelitian

1.4.1

Luaran Penelitian
Luaran yang ditargetkan yang bisa dihasilkan dari Penelitian Unggulan

Universitas Riau ini adalah sebagai berikut:
1.

Menghasilkan sebuah laporan akhir yang yang menggambarkan peningkatan
energi saat sebuah PLTS menggunakan dual axis sun tracker jika
dibandingkan dengan PLTS tanpa sun tracker.

2.

Menghasilkan artikel ilmiah yang untuk dapat dipublikasikan pada jurnal
internasional.

3.

Menghasilkan prosiding yang dipublikasikan pada seminar nasional.

4.

Menghasilkan ringkasan eksekutif yang memuat intisari hasil penelitian

5.

Menghasilkan rancangan skripsi 2 orang mahasiswa Teknik Elektro yang
mengangkat topik dual axis sun tracker

6.

Menghasilkan sebuah prototipe dual axis sun tracker

1.4.2

Manfaat Penelitian
Dengan berhasilnya perancangan dan pembuatan DAST ini maka

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:
1.

DAST

mampu

mengoptimalkan

intensitas

cahaya

matahari

yang

datang/menerpa pada panel surya..
2.

Dapat menjadi acuan bagi pengembang bidang energi terbarukan semisal
PLTS untuk memaksimalkan energi listrik yang dihasilkan.

3.

Dapat menjadi sumber referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan
pengembangan penelitian tentang sun tracker dual axis.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Kondisi Umum Lingkungan
Berdasarkan data penyinaran matahari yang dihimpun dari berbagai lokasi

di Indonesia menunjukkan sumber daya energi matahari Indonesia dapat
dikelompokkan berdasarkan wilayah yaitu kawasan barat dan timur Indonesia.
Sumber daya energi matahari kawasan barat Indonesia 4.5 kWh/m 2 perhari
dengan variasi bulanan sekitar 10% dan kawasan timur Indonesia 5.1 kWh/m2
perhari dengan variasi bulanan sekitar 9% serta rata-rata Indonesia 4.8 kWh/m2
perhari dengan variasi bulanan sekitar 9% (Kementrian ESDM, 2017).
Menurut penelitian (Handayani & Ariyanti, 2012) energi yang berasal dari
cahaya matahari merupakan sumber tenaga yang potensial untuk digunakan,
mengingat potensinya melimpah di wilayah Indonesia yaitu sebesar 4 kWh/m 2 per
hari. Sehingga di Indonesia terkhususnya wilayah Provinsi Riau, penggunaan
energi matahari dapat dimanfaatkan lebih optimal sebagai pembangkit listrik yang
menggunakan PLTS dengan sistem dual axis sun tracker.
Menurut penelitian (Simatupang, Susilo and Hermanto, 2013) sinar
matahari yang diterima dalam satu hari (Solar insolation dan Solar iradiation)
dapat bervariasi mulai dari 0.55 kWh/m 2 (2 MJ/m2) pada daerah dingin sampai
5.55 kWh/m2 (20 MJ/m2) pada daerah tropis. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, terjadi peningkatan efisiensi panel surya hingga 50% dengan
menggunakan metode solar tracker.

2.2.

Sistem Sun Tracker
Sistem Sun Tracker adalah sistem yang berfungsi untuk mengendalikan

pergerakan suatu panel surya untuk mengikuti pergerakan arah matahari yang
selalu berubah, sistem ini pada umumnya terdiri dua jenis yaitu sistem sumbu
tunggal (single axis) dan sumbu ganda (dual axis) seperti yang terlihat pada
Gambar 1. Sistem single axis terdiri dari dua metode yaitu Vertical rotating axis
yang menggunakan sudut azimuth sebagai referensi dan Horizontal rotating axis
yang menggunakan sudut elevasi sebagai referensi (Sharma, Vaidya and Jamuna,
2017). Sistem DAST merupakan gabungan dari kedua metode tersebut.
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Gambar 1. Sun Tracker Sumbu Tunggal (Single Axis) dan Sumbu Ganda (Dual
Axis) (Sharma, Vaidya and Jamuna, 2017)

Metode tracker pada sistem Sun Tracker terdiri dari dua metode yaitu
tracker pasif dan tracker aktif. Metode tracker aktif merupakan metode dimana
sistem melakukan pengukuran secara langsung terhadap arah sinar matahari,
sedangkan metode tracker pasif merupakan metode yang tidak melakakukan
pengukuran secara lansung tetapi memanfaatkan perhitungan astronomi dan
bergerak mengikuti matahari berdasarkan perhitungan tersebut.

2.3.

Produk Teknologi Pendukung

A. Panel Surya
Panel surya adalah perangkat yang dapat mengubah energi cahaya menjadi
energi listrik. Photo merujuk kepada cahaya dan voltaic merujuk kepada
tegangan. Terminologi ini digunakan untuk menjelaskan sel elektronik yang
memproduksi energi listrik direct current (dc) atau listrik arus searah dari energi
radian matahari (Brendel & Peibst, 2016). Photovoltaic cell dibuat dari material
semikonduktor terutama silikon yang dilapisi oleh bahan tambahan khusus. Jika
cahaya matahari mencapai cell maka electron akan terlepas dari atom silikon dan
mengalir membentuk sirkuit listrik sehingga energi listrik dapat dibangkitkan
(Dzulfikar & Broto, 2016). Bentuk fisiknya dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Panel surya Berbahan Dasar Monocrystalline
5

Panel surya bergantung pada efek photovoltaic untuk menyerap energi
matahari dan menyebabkan arus mengalir antara dua lapisan bermuatan yang
berlawanan. Panel surya biasanya memiliki umur 20 tahun lebih yang biasanya
dalam jangka waktu tersebut panel surya tidak akan mengalami penurunan
efisiensi yang signifikan. Namun, meskipun dengan kemajuan teknologi mutahir,
sebagian besar panel surya komersial saat ini hanya mencapai efisiensi 15% dan
sangat jarang yang melampaui 20% (Suyanto, 2014).

B. Arduino
Arduino adalah sebuah platform komputasi fisik open source berbasiskan
rangkain input/output (I/O) sederhana dan lingkungan pengembangan yang
mengimplementasikan Bahasa Processing. Arduino bersifat open source,
sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan objek interaktif mandiri atau
dapat dihubungkan ke perangkat lunak pada komputer (seperti Flash, Pengolahan,
VVVV, atau Max/MSP). Rangkaiannya dapat dirakit dengan tangan atau dibeli
(Kadir, 2015). Pada perancangan dan pembuatan penelitian ini digunakan jenis
papan arduino ATmega 2560, bentuk fisik dari Arduino ATmega 2560 dapat
dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Arduino ATmega

C. Charge Controller
Charge controller adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk
mengatur arus searah yang di isi ke baterai dan dikeluarkan dari baterai ke
peralatan elektronik. Fungsi utama dari charge controller ialah untuk
mempertahankan keadaan baterai dengan mencegah terjadinya distribusi arus dan
tegangan yang berlebihan pada baterai. Sistem pengaturan pengendalian

6

menentukan efektivitas pengisian baterai, pemanfaatan keluaran panel surya juga
kemampuan sistem ketika memberikan energi listrik ke peralatan elektronik
(Astra & Sidopekso, 2011).
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BAB III METODE PENELITIAN

3.1.

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Oktober

2019. Pengambilan data perbadingan panel surya menggunakan DAST dengan
panel surya tanpa sun tracker ini berlokasi di atap Gedung C dari Fakultas Teknik
Universitas Riau. Secara letak geografisnya, penelitian ini berposisi pada garis
lintang 0028’47.9”U dan pada garis bujur 101022’35.9”T seperti yang terlihat pada
Gambar 4.

Gambar 4. Letak Geografis Lokasi Pengambilan Data

3.2.

Metode Pelaksanaan Program
Dalam pelaksanaan pembuatan DAST ini, yang perlu diperhatikan adalah

spesifikasi dari masing-masing peralatan dan harga dari peralatan tersebut agar
mendapatkan peralatan yang baik dan harga minimal. Pencariannya dilakukan
melalui toko online terpercaya yang memberikan spesifikasi pada peralatan yang
hendak dibeli. Peralatan ini disesuaikan dengan spesifikasi yang diinginkan dan
harga yang terjangkau.
Setelah pembelian peralatan, dilakukan pembagian tugas untuk setiap
anggota dengan kemampuan dan tugas masing-masing agar pembuatan dual axis
sun tracker ini dapat terlaksana dengan baik dan cepat. Dalam pembuatannya tak
luput dari menelaah kembali spesifikasi peralatan dan rangkaian peralatan
tersebut. Apabila pembagian dari setiap bagian dari DAST telah dibuat, dilakukan
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penyatuan dan penyesuaian peralatan DAST dengan kondisi wilayah. DAST yang
telah dibuat dilakukan uji coba lapangan dengan pengambilan data daya keluaran
panel surya dan dibandingkan dengan pengambilan data daya keluaran dari panel
surya tanpa sun tracker.

3.3.

Perencanaan Dual Axis Sun Tracker
Dalam perencanaan dan pembuatan DAST memerlukan beberapa tahapan,

yaitu:
1.

Pengadaan alat dan bahan yang dibutuhkan.

2.

Desain kerangka dual axis sun tracker dan kerangka panel surya tanpa
penggerak.

3.

Pembuatan sistem sensor dan penggerak sun tracker.

4.

Pembuatan sistem charge controller.

5.

Pembuatan sistem penggerak sun tracker

6.

Pembuatan sistem penyimpan data daya output dari panel surya.

7.

Penetapan posisi dari masing-masing alat yang diletakkan pada dual axis sun
tracker.

8.

Uji coba dual axis sun tracker dan memaksimalkan kinerjanya.

9.

Penetapan

kemampuan

dual

axis

sun

tracker

yang

dicapai

dan

membandingkan hasilnya dengan panel surya tanpa penggerak.

3.4.

Pembangunan Prototipe Dual Axis Sun Tracker
Pembuatan “Dual Axis Sun Tracker” ini dilaksanakan sesuai dengan

beberapa pembagian pengerjaan dengan keterangan sebagai berikut :

A. Pengadaan Alat dan Bahan
Untuk pembelian alat dan bahan, beberapa dibeli dari luar negeri untuk
memaksimalkan kinerja dual axis sun tracker seperti photovoltaic, motor servo,
data logger, battery dan charge controller. Ada juga alat dan bahan lainnya dibeli
dari dalam negeri yang memiliki keandalan baik demi meminimalisir biaya
pembuatan barang.
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B. Pembuatan DAST
Pembuatan desain kerangka dual axis sun tracker dibuat seimbang dan
kokoh agar mampu menahan panel surya. Kaki pondasi sumbunya dibuat dapat
bergerak sehingga mempermudah pergerakan sumbu yang bergerak dari selatanutara, seperti yang terlihat pada Gambar 5. Sedangkan untuk penggeraknya
menggunakan motor DC dengan gearbox dan ditambah pulley-belt sehingga
mampu untuk memutar beban yang berat.

Gambar 5. Rancangan DAST

C. Pembuatan Sistem Suplai dan Charge Controller
Solar panel yang digunakan adalah panel yang memiliki efisiensi cell lebih
dari 15% dalam mengubah sinar matahari menjadi listrik. Energi listrik yang
dihasilkan akan digunakan untuk mengisi baterai. Ketika tegangan listrik yang
dihasilkan lebih besar dari yang diperlukan untuk pengisian baterai, maka charge
controller berfungsi untuk mengalihkan sisa tegangan ke komponen listrik yang
diperlukan (sedang dijalankan) dan menghindari terjadinya pengurangan umur
baterai akibat kelebihan tegangan.

D. Pembuatan Sistem Penggerak Sun Tracker
Pergerakan dari DAST ini adalah motor servo yang diatur oleh
microcontroller arduino yang telah deprogram untuk dapat bergerak mengikuti
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arah sinar matahari berdasarkan perbandingan 4 buah sensor cahaya LDR seperti
yang terlihat pada Gambar 3.3.

Gambar 6. Diagram Blok Perancangan Dual Axis Sun Tracker

E. Sistem penyimpanan data daya output panel surya
Data logger yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 2 buah modul
yang kompetibel terhadap arduino ATmega 2560, kedua modul tersebut adalah
micro SD card SPI module yang digunakan untuk menyimpan data ke SD card
dan modul RTC (Real Time Clock) DS3231 yang digunakan untuk menyediakan
waktu sebenarnya yang telah diprogram melalui arduino. Bentuk dari data logger
shield dapat dilihat pada Gambar 7. dan flowchart yang digunakan untuk
memprogram data logger ini dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 7. Module Data logger
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Mulai

Keluaran Panel SPV
dengan Dual Axis Sun
Tracker atau tanpa tracker

Sensor
Tegangan

Sensor
Arus

Daya
P=VxI

Data hasil pengukuran
di input pada data
logger setiap 6 menit
dalam format .CSV

Data hasil pengukuran di
tampilkan pada display
LCD setiap 6 menit

Selesai

Gambar 8. Flowchart Program Pengambilan Data

3.5.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu

mengukur produksi energi yang dihasilkan panel surya yang menggunakan sistem
DAST dengan panel surya yang di pasang statis dengan beberapa sudut tertentu.
Objek dari penelitian ini yaitu 3 unit panel surya berbahan dasar monocrystalline,
panel surya pertama akan dipasang dengan sistem DAST, sedangkkan panel surya
kedua akan dipasang statis menghadap ke arah timur dan panel surya ketiga akan
dipasang statis menghadap ke arah barat. Pengujian dan pengukuran Panel surya
akan dilakukan selama 5 hari dengan beragam sudut panel surya yang dipasang
statis yaitu 00, 150, 250, 350 dan 450. Sedangkan untuk sampling time atau waktu
pengambilan data pada penelitian ini dilakukan secara otomatis oleh data logger
dan arduino dengan durasi pengambilan data setiap 6 menit.
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3.6.

Teknik Analisis Data
Dalam pengambilan data pada penelitian ini didapatlah 3 besaran yaitu

arus, tegangan dan daya dari panel surya. dari ketiga besaran ini maka didapatlah
besaran energi total yang dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut
ini.
∑
Keterangan:
= Total energi (Wh)
= Daya ke n+1 (Watt)
= Daya ke n (Watt)
Setelah mendapatkan data hasil produksi dari panel surya dengan sistem
DAST, panel surya yang dipasang statis menghadap ke timur dan panel surya
yang dipasang statis menghadap ke barat, maka besar peningkatan energi yang
dihasilkan pada hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dapat dicari dengan
persamaan berikut.

Keterangan:
Energy Gain

= Peningkatan energi yang dihasilkan panel surya (%).
= Produksi energi yang dihasilkan panel surya dengan sistem
DAST (Wh).
= Produksi energi yang dihasilkan panel surya yang dipasang
statis menghadap timur atau barat dengan sudut kemiringan
00, 150, 250, 350 dan 450 (Wh).

3.7.

Pencapaian Tujuan Program
Yang ingin dicapai dari pembuatan Dual Axis Sun Tracker ini yakni

menerapkan sistem dual axis sun tracker agar menjaga sinar matahari tetap tegak
lurus dengan bidang panel photovoltaic, sehingga dapat meningkatkan daya dan
produksi energi yang dihasilkan dari panel photovoltaic.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian prototipe dual axis sun tracker terdiri dari 2 tahap pengujian
seperti yang telah di terangkan pada Bab sebelumnya yaitu pengujian didalam
ruangan (Indoor) dan pengujian diluar ruangan (Outdoor). Apabila pengujian
mekanika dan sensor sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka langkah
selanjutnya yaitu melakukan pengambilan data selama 5 hari dengan sudut panel
SPV (Solar Photovoltaic) statis yang beragam. Setelah data yang dinginkan sudah
didapat maka langkah selanjutnya adalah menganalisa hasil pengambilan data,
analisa dilakukan pada ketiga panel SPV yaitu panel SPV dengan sistem dual axis
sun tracker, panel SPV statis meghadap ke arah timur dan panel SPV statis
meghadap ke arah barat. Data yang di analisa adalah data hasil produksi dari ke
tiga panel SPV tersebut dan panel SPV statis akan dibandingkan hasil produksi
energi dan peningkatan energinya dengan panel SPV yang menggunakan sistem
dual axis sun tracker.

4.1.

Pembuatan Rancangan Dual axis sun tracker
Rancangan dari dual axis sun tracker ini terdiri dari 3 sistem utama yaitu

sensor cahaya LDR (Light Dependent Resistor), mikrokontroler Arduino ATmega
2560 dan aktuator berupa 2 unit motor servo. Sensor cahaya LDR terdiri dari 4
buah LDR yang disekat menjadi 4 ruangan, sensor ini nantinya akan digunakan
untuk mencari posisi intensitas cahaya paling tinggi dari sebuah sumber cahaya.
Sedangkan mikrokontroler digunakan untuk memproses segala sistem secara
langsung dari pembacaan sensor, pembanding intensitas cahaya tertinggi,
pengukuran daya panel SPV, penyimpanan hasil data pengukuran dan pemberi
perintah aktuator untuk bergerak sesuai program yang telah dibuat. Selanjutnya
aktuator atau motor servo yang merupakan sistem penggerak dari dual axis sun
tracker ini, motor servo yang digunakan adalah 2 unit untuk sumbu vertikal dan
sumbu horizontal. Motor servo ini dirancang terkopel dengan roda gigi 25 teeth
dan melalui rantai ke roda gigi 34 teeth yang telah terkopel dengan shaft dari
panel SPV, sehingga motor servo dapat menggerakkan panel dengan sudut
maksimum 660. Penyebab dual axis sun tracker dapat mengikuti arah matahari
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teroptimal terletak pada sistem sensor cahaya LDR yang disekat menjadi 4 ruang
seperti yang terlihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Sensor Pendeteksi Arah Cahaya Teroptimal

Rangkaian kendali dual axis sun tracker ini memiliki sistem kendali close
loop, dimana setiap pasang kombinasi LDR memiliki sistem umpan balik atau
feedback yang berupa perbedaan besar nilai tegangan keluaran yang diakibatkan
perubahan intensitas cahaya setiap pasang kombinasi LDR karena adanya
bayangan, sistem feedback ini digunakan sebagai pemicu pergerakan motor servo
berdasarkan perintah atau program dari arduino berupa sinyal PWM sehingga
panel SPV akan selalu mengikuti arah pergerakan matahari secara langsung atau
dapat disebut sistem ini menggunakan metode tracking aktif. Sistem kendali ini
selalu membaca setiap kombinasi 2 unit LDR per ruang dan arahnya yang dapat
disebut kombinasi LDR timur, kombinasi LDR barat, kombinasi LDR selatan dan
kombinasi LDR utara. Pada kendali pergerakan sumbu horizontal, bila kombinasi
LDR barat terhalang bayangan sekat maka panel SPV dengan servo sumbu
horizontal akan bergerak ke arah barat hingga ke 4 ruang sekat mendapat
intensitas cahaya yang sama dan begitu pula sebaliknya apabila kombinasi LDR
timur yang terkena bayangan, diagram blok dari kendali pergerakan sumbu
horizontal ini dapat dilihat pada Gambar 10.
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Gambar 10. Diagram Blok Sistem Dual Axis Sun tracker untuk Sumbu Horizontal

Sedangkan untuk kendali pergerakan sumbu vertikal, bila kombinasi LDR
selatan yang terhalang bayangan sekat maka kerangka putar panel SPV dengan
servo sumbu vertikal akan bergerak ke arah selatan hingga ke 4 ruang sekat
mendapat intensitas cahaya yang sama dan begitu pula sebaliknya apabila
kombinasi LDR utara yang terkena bayangan, diagram blok dari kendali
pergerakan sumbu vertikal ini dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Diagram Blok Sistem Dual Axis Sun tracker untuk Sumbu Vertikal

4.2.

Pembuatan Rancangan Monitoring Daya
Pembuatan rancangan monitoring daya adalah dengan membuat sistem

penyimpanan data hasil pengukuran daya atau data logger yang terdiri dari 2
modul micro SD card SPI module dan modul RTC (Real Time Clock) DS3231,
dimana kedua modul ini akan digunakan untuk menyimpan data hasil pengukuran
dari sensor tegangan, sensor arus ACS712 dengan amplifier ADS1115 dan beban
yang digunakan dalam pengukuran daya adalah beban tetap berupa resistor daya.
Seluruh kerja dari data logger ini akan di kendalikan oleh arduino yang telah
diprogram. Program arduimo akan melakukan perhitungan antara data tegangan
dan data arus sehingga menjadi data daya yang dikeluarkan oleh panel SPV dalam
waktu nyata pada saat arduino mengambil data tersebut. Data tegangan, arus dan
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daya dalam waktu sebenarnya akan disimpan oleh data logger ke dalam SD card
dengan format CSV (Comma Separated Value), data pengukuran juga akan
ditampilkan pada layar LCD agar pengguna dapat dengan mudah memantau kerja
sistem pengukur. Penempatan rangkaian komponen monitoring daya dapat dilihat
pada Gambar 12.

Gambar 12. Penempatan rangkaian komponen monitoring daya

4.3.

Pengujian Dual axis sun tracker
Pengujian dual axis sun tracker ini dilakukan untuk mengetahui

kemampuan dari kerja alat, agar dapat bekerja sesuai dengan rancangan yang telah
dibuat. Pada pengujian ini dilaksanakan 2 proses pengujian yaitu, pengujian
didalam ruangan (Indoor) dengan sumber cahaya portable dan pengujian diluar
ruangan (Outdoor) atau pengujian langsung dengan sinar matahari.

4.3.1. Pengujian Dual axis sun tracker didalam Ruangan (Indoor)
Pengujian dual axis sun tracker yang dilakukan didalam ruangan untuk
mengetahui sensitifitas kerja alat terhadap perubahan posisi sumber cahaya.
Lampu portable diarahkan ke arah sensor cahaya secara tidak seimbang dan
menyebabkan adanya perbedaan intensitas cahaya yang terbaca saat alat dalam
keadaan aktif, sehingga servo sumbu vertikal maupun servo sumbu horizontal
akan berusaha bergerak sesuai program untuk membuat ke 4 LDR mendapat
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intensitas cahaya yang sama. Pada pengujian ini menggunakan beberapa posisi
pengujian untuk lampu portable yaitu dari arah timur, barat, selatan dan utara.

Gambar 13. Pengujian Dalam Ruangan Sun tracker dengan Posisi Lampu
Portable dari (A) Arah Timur, (B) Arah Selatan, (C) Arah Barat dan (D) Arah
Utara

Dari pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dual axis sun
tracker sudah dapat mengikuti kemanapun arah posisi dari lampu portable.
Berikut ini adalah rincian dari Gambar 13 tentang pengujian didalam ruangan:
1. Pada saat lampu berada pada posisi arah timur dan kombinasi LDR barat
terkena bayangan sekat, maka kondisi ini akan mengaktifkan program
servo sumbu horizontal / vertikal yang akan menggerakkan panel SPV ke
arah lampu dengan posisi apapun di arah timur.
2. Pada saat lampu berada pada posisi arah selatan dan kombinasi LDR utara
terkena bayangan sekat, maka kondisi ini akan mengaktifkan program
servo sumbu vertikal / horizontal yang akan menggerakkan panel SPV ke
arah lampu dengan posisi apapun di arah selatan.
3. Pada saat lampu berada pada posisi arah barat dan kombinasi LDR timur
terkena bayangan sekat, maka kondisi ini akan mengaktifkan program
servo sumbu horizontal / vertikal yang akan menggerakkan panel SPV ke
arah lampu dengan posisi apapun di arah barat.
4. Pada saat lampu berada pada posisi arah utara dan kombinasi LDR selatan
terkena bayangan sekat, maka kondisi ini akan mengaktifkan program
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servo sumbu vertikal / horizontal yang akan menggerakkan panel SPV ke
arah lampu dengan posisi apapun di arah utara.

4.3.2. Pengujian Dual Axis Sun tracker diluar Ruangan (Outdoor)
Pengujian alat diluar ruang ini dilaksanakan dari pukul 08.00 – 16.00
untuk melihat progres kerja dual axis sun tracker yaitu dari sistem penggerak
beserta sensitifitas sensor cahaya, sistem pengukur hasil keluaran panel SPV,
sistem penyimpan dan monitoring hasil pengukuran panel SPV. Pada saat alat
diaktifkan pada pukul 08.00, dual axis sun tracker langsung mencari arah
intensitas cahaya matahari tertinggi melalui sensor cahaya LDR menggunakan
program logika dari arduino, tetapi hasilnya masih terdapat bayangan sekat yang
menutupi sensor LDR sehingga bisa dianggap sensor masih kurang sensitif dan
belum tegak lurus terhadap arah matahari, karena itulah dilakukan kalibrasi ulang
sensitifitas sensor LDR dengan memutar potensiometer. Setelah beberapa kali
melakukan kalibrasi sensitifitas sensor LDR, panel SPV sudah dapat tegak lurus
terhadap arah datangnya sinar matahari atau tidak ada bayangan yang menutupi ke
4 sensor LDR sesuai dengan tujuan program yang diinginkan dalam penelitian ini,
pengujian alat diluar ruangan bisa dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14. Pengujian Dual Axis Sun tracker diluar Ruangan

Uji coba sistem pengukuran dual axis sun tracker juga dilakukan pada saat
pengujian diluar ruangan ini untuk mengetahui kerja sistem pengukuran dan
penyimpanan data keluaran panel SPV sudah bekerja dengan baik atau belum.
Hasil pengukuran yang diinginkan pada penelitian ini harus presisi dengan nilai
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toleransi yang kecil, tetapi pada saat pengujian masih ditemukan ke tidak presisian
pada pembacaan sensor arus ACS712 dengan amplifier ADS1115. Setelah
dilakukan perbaikan program arduino dan penambahan saklar kalibrasi awal
sensor arus, akhirnya sistem pengukur arus sudah sangat presisi saat dibandingkan
dengan multimeter seperti yang terlihat pada Gambar 15.

Gambar 15. Uji Coba Kepresisian Sensor Arus ACS712 dengan ADS1115

Setelah seluruh sistem pengukuran sudah presisi sesuai multimeter,
langkah selanjutnya melakukan pengecekan pada SD card untuk mengetahui
apakah pengambilan data beserta waktunya telah sesuai dengan yang telah
ditampilkan pada LCD pada saat waktu pengukuran, perbaikan keseluruhan
sistem selesai pada pukul 09.00 dan berikut ini merupakan rincian dari pengujian
luar ruangan dual axis sun tracker berdasarkan waktu pengujian:
1. Pengujian dari pukul 09.00-11.30, kombinasi LDR timur lebih dominan
menerima sinar matahari dibandingkan kombinasi LDR barat sehingga
tegangan yang keluar dari LDR timur lebih besar dari LDR barat. Selisih
dari kedua kombinasi LDR tersebut akan dibandingkan dengan nilai
toleransi yang didapat dari kalibrasi dengan potensiometer, sehingga
arduino akan memberikan sinyal PWM ke motor servo sumbu horizontal
sebesar +10 secara terus menerus sampai ke 4 LDR mempunyai intensitas
cahaya yang sama dan pergerakan motor servo akan berlawanan arah
jarum jam.
2. Pengujian dari pukul 11.30-13.00, kombinasi LDR timur hampir sama
menerima sinar matahari dibandingkan kombinasi LDR barat sehingga
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tegangan yang keluar dari LDR timur mendekati sama dengan LDR barat,
dengan sudut panel SPV mendekati 00 dan dalam posisi ini LDR timur
LDR barat seimbang.
3. Pengujian dari pukul 13.00-16.00, kombinasi LDR barat lebih dominan
menerima sinar matahari dibandingkan kombinasi LDR timur sehingga
tegangan yang keluar dari LDR barat lebih besar dari LDR timur. Selisih
dari kedua kombinasi LDR tersebut akan dibandingkan dengan nilai
toleransi yang didapat dari kalibrasi dengan potensiometer, sehingga
arduino akan memberikan sinyal PWM ke motor servo sumbu horizontal
sebesar -10 secara terus menerus sampai ke 4 LDR mempunyai intensitas
cahaya yang sama dan pergerakan motor servo akan searah jarum jam.
4. Pada saat pelaksanaa pengujian sun tracker diluar ruangan matahari tidak
berada tepat di arah timur atau barat dari pukul 09.00-16.00, tetapi posisi
matahari sedikit bergeser ke arah lintang utara, hal ini dikarenakan
peredaran semu tahunan matahari. Bulan pengujian dan pengambilan data
pengukuran di lakukan pada bulan juli-agustus, dimana menurut (Notton,
2017) pada bulan ini posisi matahari bergeser ke arah lintang utara. Karena
peredaran semu tahunan matahari pada saat pengujian, arduino juga
memberi perintah ke motor servo sumbu vertikal untuk bergerak searah
jarum jam atau berlawanan arah jarum jam berdasarkan perbandingan
Intensitas Cahaya Dari Sensor LDR.

4.4. Pengujian DAST dengan Panel SPV Statis Beragam Sudut Kemiringan
Menghadap Timur dan Barat.
Pengujian kemampuan DAST ini menggunakan 3 panel SPV dengan
spesifikasi yang sama sebagai objek percobaan, ke 3 panel SPV ini dipasang pada
DAST, panel SPV statis menghadap ke timur dan panel SPV statis menghadap ke
barat. Kedua kondisi panel SPV statis tersebut akan dirancang dengan beragam
sudut kemiringan pertanggal pengambilan data yaitu 0 0, 150, 250, 350 dan 450, data
dari daya keluaran ketiga panel SPV ini akan disimpan dengan menggunakan data
logger dan akan diolah menjadi grafik produksi energi yang diambil setiap 6
menit selama waktu pengujian dilaksanakan dari jam 07.00-17.00. Hasil produksi
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energi dari kedua panel SPV statis akan dibandingkan dengan panel SPV yang
menggunakan tracker untuk mengetahui besar peningkatan energi yang dihasilkan
dari DAST, proses pengambilan data panel SPV ini dapat dilihat pada Gambar 16.

Gambar 16. Pengujian DAST dengan Panel SPV yang Dipasang Statis
Menghadap Timur dan Barat

4.4.1. Pengujian Produksi Energi Sun Tracker dengan SPV Statis
Berkemiringan 00
Pengujian pada hari pertama menggunakan panel SPV DAST dan panel
SPV yang di pasang statis bersudut 00, pengujian ini dilaksanakan dari jam 07.0017.00 WIB. Dari hasil pengujian ketiga metode tersebut didapatlah data nilai
tegangan, arus dan daya, ketiga data ini akan di simpan ke data logger setiap 6
menit dan akan diolah dengan Microsoft Axcel menjadi data produksi energi
menggunakan persamaan 2.9. Grafik dari hasil produksi energi panel SPV statis
berkemiringan 00 dan panel SPV dengan DAST terhadap waktu dapat dilihat pada
Gambar 17.
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Gambar 17. Pengujian DAST dengan Panel SPV Statis Sudut 00

Dari Gambar 17. Dapat diketahui bahwa pada jam 07.00 sampai jam 10.30
Sun Tracker memproduksi energi lebih besar dibandingkan panel SPV sudut 0 0
karena Sun Tracker selalu berusaha mengikuti arah radiasi sinar matahari
teroptimal yaitu kearah timur, sedangkan panel SPV sudut 00 tidak selalu tegak
lurus terhadap matahari dan menerima radiasi sinar matahari yang lebih rendah
dinadingan DAST. Dari jam 10.30 sampai jam 14.20 produksi energi Sun Tracker
dan panel SPV sudut 00 mendapatkan nilai yang hampir sama karena panel SPV
sudut 00 mendekati dan sudah tegak lurus terhadap matahari, sehingga radiasi
sinar matahari yang di terima kedua panel hampir sama. Pada jam 14.20 sampai
jam 17.00 matahari kembali tidak tegak lurus terhadap panel SPV sudut 00
sehingga menurunkan hasil produksi energinya, sedangkan panel SPV dengan Sun
Tracker masih tetap berusaha tegak lurus terhadap sinar matahari kearah barat
sehingga produksi energinya lebih tinggi dibandingkan panel SPV statis bersudut
00.
Pengujian pada hari pertama ini produksi energi yang dihasilkan panel
SPV dengan Sun Tracker sebesar 73.4 Wh sedangkan untuk panel SPV sudut 0 0
menghasilkan energi sebesar 59.6 Wh. Dari hasil pengujian dan pengambilan data
produksi energi panel SPV, dapat diketahui bahwa produksi energi yang
dihasilkan panel SPV dengan Sun Tracker lebih besar dibandingkan panel SPV
statis dengan sudut kemiringan 00.
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4.4.2. Pengujian Produksi Energi Sun Tracker dengan SPV Statis Timur dan
Barat berkemiringan 150
Pengujian pada hari kedua menggunakan panel SPV DAST dan dua panel
SPV yang di pasang statis menghadap arah timur dan barat bersudut 15 0,
pengujian ini dilaksanakan dari jam 07.00-17.00. Dari hasil pengujian ketiga
metode tersebut didapatlah data nilai tegangan, arus dan daya, ketiga data ini akan
di simpan ke data logger setiap 6 menit dan akan diolah dengan Microsoft Axcel
menjadi data produksi energi menggunakan persamaan 2.9. Grafik dari hasil
produksi energi kedua panel SPV statis berkemiringan 15 0 dan panel SPV dengan
DAST terhadap waktu dapat dilihat pada Gambar 18.

Gambar 18. Pengujian DAST dengan Panel SPV Statis Sudut 150

Dari Gambar 18. Dapat diketahui bahwa pada jam 07.00 sampai jam 10.30
Sun Tracker memproduksi energi lebih besar dibandingkan kedua panel SPV
statis sudut 150 karena Sun Tracker selalu berusaha mengikuti arah radiasi sinar
matahari teroptimal yaitu pada jam tersebut kearah timur. Produksi energi panel
SPV statis timur lebih besar dibandingkan panel SPV statis barat, karena radiasi
cahaya matahari dari arah timur yang menerpa panel SPV statis barat lebih rendah
dibandingkan radiasi yang menerpa panel SPV statis timur. Dari jam 10.30
sampai jam 13.10 produksi energi Sun Tracker dan kedua panel SPV statis sudut
150 mendapatkan nilai yang hampir sama, karena panel SPV statis arah timur dan
barat telah mendapat radiasi sinar matahari yang hampir sama dengan Sun
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Tracker. Pada jam 13.10 sampai jam 15.00 arah matahari menjadi tidak tegak
lurus terhadap panel SPV sudut 150 yang menghadap arah timur sehingga
menurunkan hasil produksi energinya dan pada jam 15.00 sampai jam 17.00 nilai
produksi panel SPV statis timur menjadi lebih rendah lagi karena radiasi yang
menerpanya semakin berkurang. Sedangkan pada panel SPV dengan Sun Tracker
dan panel SPV statis barat, hasil produksinya hampir sama tetapi bila
dibandingkan lagi maka panel SPV dengan Sun Tracker lah yang paling besar
produksi energinya pada saat jam-jam tersebut. Dari grafik juga dapat diketahui
pengaruh cuaca berawan dapat menurunkan keluaran energi yang dihasilkan panel
SPV (Iswadi Hasyim Rosma et al., 2017) dan juga mempengaruhi performa Sun
Tracker dual axis.
Pengujian pada hari kedua ini produksi energi yang dihasilkan panel SPV
dengan menggunakan Sun Tracker sebesar 75.5 Wh, sedangkan untuk panel SPV
sudut 150 menghadap arah timur menghasilkan energi sebesar 56.4 Wh dan untuk
panel SPV sudut 150 menghadap arah barat menghasilkan energi sebesar 58 Wh.
Dari hasil pengujian dan pengambilan data produksi energi panel SPV, dapat
diketahui bahwa produksi energi yang dihasilkan panel SPV dengan Sun Tracker
lebih besar dibandingkan kedua panel SPV statis dengan sudut kemiringan 15 0
yang menghadap arah timur dan barat.

4.4.3. Pengujian Produksi Energi Sun Tracker dengan SPV Statis Timur dan
Barat berkemiringan 250
Pengujian pada hari ketiga menggunakan panel SPV DAST dan dua panel
SPV yang di pasang statis menghadap arah timur dan barat bersudut 25 0,
pengujian ini dilaksanakan dari jam 07.00-17.00. Dari hasil pengujian ketiga
metode tersebut didapatlah data nilai tegangan, arus dan daya, ketiga data ini akan
di simpan ke data logger setiap 6 menit dan akan diolah dengan Microsoft Axcel
menjadi data produksi energi menggunakan persamaan 2.9. Grafik dari hasil
produksi energi kedua panel SPV statis berkemiringan 25 0 dan panel SPV dengan
DAST terhadap waktu dapat dilihat pada Gambar 19.
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Gambar 19. Pengujian DAST dengan Panel SPV Statis Sudut 250

Dari Gambar 19. Dapat diketahui bahwa pada jam 07.00 sampai jam 10.40
Sun Tracker memproduksi energi lebih besar dibandingkan kedua panel SPV
statis sudut 250 karena Sun Tracker selalu berusaha mengikuti arah radiasi sinar
matahari teroptimal yaitu pada jam tersebut kearah timur. Produksi energi panel
SPV statis timur lebih besar dibandingkan panel SPV statis barat, karena radiasi
cahaya matahari dari arah timur yang menerpa panel SPV statis barat lebih rendah
dibandingkan radiasi yang menerpa panel SPV statis timur. Dari jam 10.40
sampai jam 12.50 produksi energi Sun Tracker dan kedua panel SPV statis sudut
250 mendapatkan nilai yang hampir sama, karena kedua panel SPV statis arah
timur dan barat telah mendapat radiasi sinar matahari yang hampir sama dengan
Sun Tracker. Pada jam 12.50 sampai jam 17.00 arah matahari menuju barat dan
telah membelakangi SPV sudut 250 yang menghadap arah timur sehingga
menurunkan hasil produksi energinya karena radiasi cahaya matahari yang
menerpanya semakin berkurang. Sedangkan pada panel SPV dengan Sun Tracker
dan panel SPV statis barat, hasil produksinya hampir sama tetapi bila
dibandingkan lagi maka panel SPV dengan Sun Tracker lah yang paling besar
produksi energinya pada saat jam-jam tersebut.
Pengujian pada hari ketiga ini produksi energi yang dihasilkan panel SPV
dengan menggunakan Sun Tracker sebesar 96.7 Wh, sedangkan untuk panel SPV
sudut 250 menghadap arah timur menghasilkan energi sebesar 69.9 Wh dan untuk
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panel SPV sudut 250 menghadap arah barat menghasilkan energi sebesar 71.6 Wh.
Dari hasil pengujian dan pengambilan data produksi energi panel SPV, dapat
diketahui bahwa produksi energi yang dihasilkan panel SPV dengan Sun Tracker
lebih besar dibandingkan kedua panel SPV statis dengan sudut kemiringan 250
yang menghadap arah timur dan barat.
4.4.4. Pengujian Produksi Energi Sun Tracker dengan SPV Statis Timur
dan Barat berkemiringan 350
Pengujian pada hari ke empat menggunakan panel SPV DAST dan dua
panel SPV yang di pasang statis menghadap arah timur dan barat bersudut 35 0,
pengujian ini dilaksanakan dari jam 07.00-17.00. Dari hasil pengujian ketiga
metode tersebut didapatlah data nilai tegangan, arus dan daya, ketiga data ini akan
di simpan ke data logger setiap 6 menit dan akan diolah dengan Microsoft Axcel
menjadi data produksi energi menggunakan persamaan 2.9. Grafik dari hasil
produksi energi kedua panel SPV statis berkemiringan 35 0 dan panel SPV dengan
DAST terhadap waktu dapat dilihat pada Gambar 20.

Gambar 20. Pengujian DAST dengan Panel SPV Statis Sudut 350
Dari Gambar 20. Dapat diketahui bahwa pada jam 07.00 sampai jam 11.00
Sun Tracker memproduksi energi lebih besar dibandingkan kedua panel SPV
statis sudut 350 karena Sun Tracker selalu berusaha mengikuti arah radiasi sinar
matahari teroptimal yaitu pada jam tersebut kearah timur. Sedangkan produksi
energi panel SPV statis timur lebih besar dibandingkan panel SPV statis barat,
karena radiasi cahaya matahari dari arah timur yang menerpa panel SPV statis
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barat sangat kurang dibandingkan radiasi yang menerpa panel SPV statis timur
yang telah mendekati dan tegak lurus terhadap matahari. Dari jam 11.00 sampai
jam 12.20 produksi kedua panel SPV statis sudut 35 0 mendapatkan nilai produksi
yang hampir sama, karena kedua panel SPV statis arah timur dan barat telah
mendapat radiasi sinar matahari yang hampir sama, tetapi produksi yang
dihasilkan panel SPV dengan Sun Tracker lebih besar dibandingkan kedua panel
statis tersebut. Pada jam 12.20 sampai jam 17.00 arah matahari menuju barat dan
telah membelakangi SPV sudut 350 yang menghadap arah timur sehingga
menurunkan hasil produksi energinya karena radiasi cahaya matahari yang
menerpanya semakin berkurang. Sedangkan pada panel SPV dengan Sun Tracker
dan panel SPV statis barat telah mendekati dan tegak lurus terhadap matahari
sehingga hasil produksinya hampir sama, tetapi bila dibandingkan lagi maka panel
SPV dengan Sun Tracker lah yang paling besar produksi energinya pada saat jamjam tersebut.
Pengujian pada hari ke empat ini produksi energi yang dihasilkan panel
SPV dengan menggunakan Sun Tracker sebesar 89.5 Wh, sedangkan untuk panel
SPV sudut 350 menghadap arah timur menghasilkan energi sebesar 62.3 Wh dan
untuk panel SPV sudut 350 menghadap arah barat menghasilkan energi sebesar
61.9 Wh. Dari hasil pengujian dan pengambilan data produksi energi panel SPV,
dapat diketahui bahwa produksi energi yang dihasilkan panel SPV dengan Sun
Tracker lebih besar dibandingkan kedua panel SPV statis dengan sudut
kemiringan 350 yang menghadap arah timur dan barat.
4.4.5. Pengujian Produksi Energi Sun Tracker dengan SPV Statis Timur dan
Barat berkemiringan 450
Pengujian pada hari ke lima menggunakan panel SPV DAST dan dua
panel SPV yang di pasang statis menghadap arah timur dan barat bersudut 45 0,
pengujian ini dilaksanakan dari jam 07.00-17.00. Dari hasil pengujian ketiga
metode tersebut didapatlah data nilai tegangan, arus dan daya, ketiga data ini akan
di simpan ke data logger setiap 6 menit dan akan diolah dengan Microsoft Axcel
menjadi data produksi energi menggunakan persamaan 2.9. Grafik dari hasil
produksi energi kedua panel SPV statis berkemiringan 45 0 dan panel SPV dengan
DAST terhadap waktu dapat dilihat pada Gambar 21.
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Gambar 21. Pengujian DAST dengan Panel SPV Statis Sudut 450

Dari Gambar 21. Dapat diketahui bahwa pada jam 07.00 sampai jam 11.10
Sun Tracker memproduksi energi lebih besar dibandingkan kedua panel SPV
statis sudut 450 karena Sun Tracker selalu berusaha mengikuti arah radiasi sinar
matahari teroptimal yaitu pada jam tersebut kearah timur. Sedangkan produksi
energi panel SPV statis timur lebih besar dibandingkan panel SPV statis barat,
karena radiasi cahaya matahari dari arah timur yang menerpa panel SPV statis
barat sangat berkurang atau telah membelakangi arah matahari dibandingkan
radiasi yang menerpa panel SPV statis timur yang telah mendekati dan tegak lurus
terhadap matahari. Dari jam 11.10 sampai jam 12.50 produksi kedua panel SPV
statis sudut 450 mendapatkan nilai produksi yang hampir sama, karena radiasi
yang diterima kedua panel SPV tersebut hampir sama, tetapi produksi yang
dihasilkan panel SPV dengan Sun Tracker masih lebih besar dibandingkan kedua
panel statis tersebut. Pada jam 12.50 sampai jam 17.00 arah matahari menuju
barat dan telah membelakangi SPV sudut 45 0 yang menghadap arah timur
sehingga sangat menurunkan hasil produksi energinya karena radiasi cahaya
matahari yang menerpanya sangat berkurang. Sedangkan pada panel SPV dengan
Sun Tracker dan panel SPV statis barat telah mendekati dan tegak lurus terhadap
matahari sehingga hasil produksinya hampir sama, tetapi bila dibandingkan lagi
maka panel SPV dengan Sun Tracker lah yang paling besar produksi energinya
pada saat jam-jam tersebut.
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Pengujian pada hari kelima ini produksi energi yang dihasilkan panel SPV
dengan menggunakan Sun Tracker sebesar 125.4 Wh, sedangkan untuk panel SPV
sudut 450 menghadap arah timur menghasilkan energi sebesar 84.3 Wh dan untuk
panel SPV sudut 450 menghadap arah barat menghasilkan energi sebesar 85.1 Wh.
Dari hasil pengujian dan pengambilan data produksi energi panel SPV, dapat
diketahui bahwa produksi energi yang dihasilkan panel SPV dengan Sun Tracker
lebih besar dibandingkan kedua panel SPV statis dengan sudut kemiringan 45 0
yang menghadap arah timur dan barat.

4.5.

Peningkatan Produksi Energi Pada Dua Panel SPV Statis Menghadap
Arah Timur dan Barat dengan DAST
Dari ketiga metode yaitu metode dengan DAST, panel SPV statis

menghadap arah timur dan panel SPV statis menghadap arah barat, kedua panel
SPV statis ini di pasang dengan beragam sudut yaitu 0 0, 150, 250, 350 dan 450.
Maka didapatlah hasil pengujian produksi dari ketiga panel SPV tersebut yang di
ambil selama 5 hari, dari hasil produksi ini diketahui metode dengan Sun Tracker
dual axis menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan kedua metode
pemasangan lainnya, karena Sun Tracker selalu berusaha tegak lurus terhadap
arah datangnya sinar matahari sehingga produksi energinya menjadi lebih optimal.
Pada Gambar 22. berikut ini merupakan perbandingan ke lima hasil pengujian dari
tiga metode pengambilan data yang telah dilaksanakan.
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Gambar 22. Data Produksi Energi 2 buah Panel SPV Statis Menghadap Arah
Timur dan Barat dengan DAST

Dari Gambar 22. peningkatan energi dari penggunaan DAST terhadap
panel SPV statis timur dan panel SPV statis barat, dapat dicari dengan
menggunakan persamaan 2.10.


Pengambilan data hari ke-1 (Sudut Kemiringan 00):
Panel SPV statis:



Pengambilan data hari ke-2 (Sudut Kemiringan 150):
Panel SPV statis timur :
Panel SPV statis barat :



Pengambilan data hari ke-3 (Sudut Kemiringan 250):
Panel SPV statis timur :
Panel SPV statis barat :



Pengambilan data hari ke-4 (Sudut Kemiringan 350):
Panel SPV statis timur :
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Panel SPV statis barat :


Pengambilan data hari ke-5 (Sudut Kemiringan 450):
Panel SPV statis timur :
Panel SPV statis barat :
Berdasarkan pengambilan data diatas dapat diketahui bahwa panel SPV

yang menggunakan DAST memiliki peningkatan energi yang lebih besar
dibandingkan kedua panel SPV statis. Terlihat pada pengujian DAST hari ke-1
dengan panel SPV statis sudut 00 mendapatkan peningkatan energi sebesar 23%,
pengujian hari ke-2 menggunakan dua panel SPV statis sudut 150 menghadap arah
timur yang mendapatkan peningkatan energi sebesar 34% sedangkan untuk panel
SPV statis arah barat mendapatkan peningkatan energi sebesar 30%, pengujian
hari ke-3 menggunakan dua panel SPV statis sudut 250 menghadap arah timur
yang mendapatkan peningkatan energi sebesar 38% sedangkan untuk panel SPV
statis arah barat mendapatkan peningkatan energi sebesar 35%, pengujian hari ke4 menggunakan dua panel SPV statis sudut 350 menghadap arah timur yang
mendapatkan peningkatan energi sebesar 43% sedangkan untuk panel SPV statis
arah barat mendapatkan peningkatan energi sebesar 44% dan pengujian hari ke-5
menggunakan dua panel SPV statis sudut 450 menghadap arah timur yang
mendapatkan peningkatan energi sebesar 48% sedangkan untuk panel SPV statis
arah barat mendapatkan peningkatan energi sebesar 47%. Pada Tabel 4.1 berikut
ini merupakan rangkuman dari peningkatan produksi energi penggunaan DAST.
Tabel 4.1. Peningkatan Produksi Energi Menggunakan DAST
Hari ke-2 Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5
Panel SPV
Hari ke-1
Sudut
Sudut
Sudut
Sudut
Statis
Sudut 0°
15°
25°
35°
45°
Arah Timur
23 %
34 %
38 %
43 %
48 %
Arah Barat

23 %

30 %

35 %

44 %

47 %

Dari keseluruhan data hasil pengukuran dapat diketahui bahwa semakin
besar perubahan sudut pemasangan pada kedua panel SPV statis maka semakin
besar pula rugi-rugi dayanya, karena berkurangnya waktu penyinaran matahari
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terhadap kedua panel SPV statis tersebut. Matahari selalu bergerak dari timur ke
barat, saat pagi hari panel SPV statis yang dipasang menghadap arah timur akan
mendapat sinar matahari lebih baik dari pada panel SPV statis arah barat yang
membelakangi sinar matahari dan begitu pula sebaliknya pada saat sore hari,
sehingga waktu untuk panel SPV statis arah timur dan barat terkena sinar matahari
teroptimal hanya kurang dari setengah hari. Oleh karena itu perlu adanya
penggunaan DAST yang dapat selalu mengikuti arah pergerakkan matahari
kemanapun arah matahari bergerak dan alat ini akan selelu berusaha
memposisikan panel SPV untuk dapat tegak lurus terhadap arah datangnya sinar
matahari teroptimal.
4.6.

Efisiensi Sistem Penggerak
Sistem penggerak yang digunakan pada penelitian ini menggunakan motor

servo power HD WP 23 Kg, motor jenis ini dipilih karena mudah di kendalikan
dengan mikrokontroler, tahan terhadap air dan memiliki torsi yang cukup besar
dalam keadan aktif yaitu 23 kg (Power HD, 2016). Tujuan awal penggunaan
sistem penggerak ini yaitu dalam jangka waktu tertentu motor servo harus tidak
aktif dan dapat menahan berat panel SPV tetap pada posisinya untuk menghemat
energi listrik yang digunakan motor tersebut, tetapi selama pengujian dan
pengambilan data mekanisme dari motor servo ini tidak dapat menahan berat
panel SPV apabila tidak diberi energi listrik. Sehingga dalam skripsi ini motor
servo terpaksa harus hidup selama pengambilan data berlangsung untuk menahan
berar panel SPV, hal ini menyebabkan penggunaan motor servo sebagai sistem
penggerak menjadi kurang efisien dalam konsumsi energi listrik. Setelah penulis
mencari solusi kedepannya untuk menyelesaikan masalah ini ditemukanlah suatu
mekanisme motor yang dapat menahan suatu berat benda walapun dalam keadaan
tidak aktif yaitu motor DC dengan gear cacing (worm gear) yang dapat dilihat
pada Gambar 23.
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Gambar 23 Motor DC dengan Gear Cacing (Worm Gear)

Seperti yang terlihat pada Gambar 23. mekanisme gear yang lebih besar
pada motor ini hanya dapat berputar saat motor dalam keadaan aktif atau gear
pada rotor memutar gear yang lebih besar tetapi pada saat motor dalam keadaan
tidak aktif, gear pada rotor akan manahan gaya putar dari gear yang lebih besar
sehingga kedua posisi gear tidak akan berubah. Mekanisme seperti ini lah yang
dibutuhkan pada sistem DAST sebagai sistem penggerak untuk menghemat energi
listrik yang digunakan motor penggerak, contoh dari jenis motor ini adalah motor
power window untuk kaca pintu mobil. Penggunaan motor jenis ini dapat
meningkatkan efisiensi konsumsi energi listrik bila dikombinasikan dengan
program pengaktifan motor dalam waktu tertentu dari mikrokontroler arduino.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan
Setelah melakukan peroses perancangan, pembuatan alat, pengujian,

pengambilan data dan analisa dari prototype dual axis sun tracker, maka
didapatlah beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem sensor pembaca arah sinar matahari LDR dan mekanisme
penggerak dari dual axis sun tracker, telah bekerja secara optimal sesuai
yang di inginkan saat pengujian dan pengambilan data.
2. Sistem monitoring

dan penyimpanan hasil keluaran panel SPV yang

menggunakan data logger, dapat beroperasi dengan baik menampilkan
hasil pengukuran pada display LCD dan menyimpan data tersebut kedalam
SD Card.
3. Secara keseluruhan dual axis sun tracker yang telah dibuat, dapat bekerja
dengan baik dan menghasilkan produksi energi yang lebih besar
dibandingkan kedua panel SPV yang dipasang statis menghadap arah
timur dan barat.
4. Peningkatan produksi energi menggunakan dual axis sun tracker
dibandingkan kedua panel SPV yang dipasang statis yang dapat dilihat
pada Tabel

4.1. menunjukkan bahwa semakin besar perubahan sudut

pemasangan pada kedua panel SPV statis maka semakin besar pula rugirugi dayanya, karena semakin berkurang pula waktu penyinaran matahari
terhadap kedua panel SPV statis tersebut. Oleh karena itu perlu adanya
penggunaan dual axis sun tracker yang dapat selalu mengikuti arah
pergerakkan matahari kemanapun arah matahari bergerak dan alat ini akan
selelu berusaha memposisikan panel SPV untuk dapat tegak lurus terhadap
arah datangnya sinar matahari teroptimal.
5. Dari Tabel 4.1 juga diketahui bahwa pengambilan data dengan sudut
panel SPV statis 00 yang memiliki lebih mendekati hasil produksi energi
dual axis sun tracker, karena posisinya setiap waktu terkena sinar matahari
tetapi kurang optimal dan panel SPV statis dengan sudut 450 yang
memiliki hasil produksi energi yang paling rendah bila dibandingkan
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dengan dual axis sun tracker, karena pada waktu tertentu panel ini akan
lebih cepat membelakangi arah sinar matahari dibandingkan penggunaan
sudut lainnya.
6. Sudut pengambilan produksi energi panel SPV statis yang terbaik untuk
wilayah Provinsi Riau adalah 00 karena indonesia terletak pada garis
khatulistiwa, tetapi posisi ini dapat menimbulkan genangan air yang dapat
merusak panel SPV apabila hujan, sehingga panel SPV statis sudut 150 lah
yang paling baik dalam kondisi wilayah ini.
5.2.

Saran
DAST yang telah dirancang dan dibuat masih memiliki kekurangan.

Karena itulah berikut ini merupakan saran mengembang untuk kedepannya:

1. Penggunaan motor servo pada penelitian ini ternyata kurang efisien karena

motor servo harus selalu dalam keadaan aktif untuk menahan berat panel
SPV, sehingga perlu adanya penggantian motor servo menjadi motor
direct current (DC) dengan gear cacing, jenis motor ini selain
mekanismenya dapat memutar beban yang berat juga dapat menahan gaya
putaran dari berat panel SPV saat motor dalam keadaan tidak aktif.
Sehingga penggunaan motor jenis ini dapat

meningkatkan efisiensi

konsumsi energi listrik apabila dikambinasikan dengan program dari
mikrokontroller yaitu pengaktifan motor dalam waktu tertentu.
2. Karena sebagian besar penurunan dan kenaikan produksi energi saat
pengambilan data disebabkan oleh cuaca yang berubah ubah, maka
disarankan melakukan pengukuran parameter cuaca.
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