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Ringkasan 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 hal yang sangat penting dalam tahapan perencanaan dan pengembangan
SPV untuk dijadikan sebagai sumber sistem kelistrikan baik yang berskala besar maupun
berskala kecil adalah tersedianya data potensi SPV pada lokasi yang akan dikembangkan
tersebut. Selama ini data potensi SPV bersumber dari pengukuran yang dilakukan oleh
BMKG. Kelemahan jika merujuk data dari BMKG tersebut adalah data pengukuran berasal
dari satu lokasi tertentu, seperti di Bandar Udara. Kondisi tersebut kurang tepat digunakan
sebagai rujukan perencanaan dan pengembangan sistem kelistrikan di tempat lain
mengingat beda lokasi pengukuran akan memberikan perbedaan potensi SPV yang sangat
signifikan pula. Selain itu, mahalnya alat ukur potensi SPV ini juga menjadi kendala
tersendiri jika ingin menerapkannya di lokasi lain yang jumlahnya banyak dan lokasinya
tersebar satu sama lain.
Oleh sebab itu pada Penelitian Unggulan Universitas ini dilakukan pengembangan
alat ukur potensi SPV untuk keperluan data perencanaan dan pengembangan sistem
kelistrikan berbasiskan EBT di Kota Pekanbaru. Luaran dari Penelitian Unggulan
Universitas ini adalah terciptanya alat ukur potensi SPV yang bersifat portable, murah serta
handal untuk menganalisis lokasi yang akan dijadikan tempat pemasangan pembangkit
listrik berbasis SPV. Luaran lain dari penelitian ini adalah dihasilkan sebuah makalah
ilmiah yang terindeks Scopus dan materi ajar untuk mata kuliah pilihan” Energi Baru dan
Terbarukan” di Jurusan Teknik Elektro Universitas Riau.
Dalam pelaksaan penelitian ini, Ketua Peneliti didukung oleh dua orang Anggota
Peneliti yang memiliki fokus pada bidang sistem tenaga listrik, EBT dan green ICT serta 2
orang mahasiswa strata-1 Teknik Elektro. Sub topik yang dibahas oleh mahasiswa tersebut
adalah a. Pengembangan Alat Ukur Potensi SPV Berbasiskan Mikrokontroller Arduino
Uno dan b. Analisis Potensi SPV di Kota Pekanbaru untuk berbagai Kondisi Cuaca.

Kata Kunci: Solar Photovoltaic, Mikrokontroller Arduino Uno, Radiasi Matahari, Suhu dan Kelembaban,
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BAB I

1.1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian
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 telah memulai 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 (Office of
Energy Efficiency & Renewable Energy 2017). Secara umum, SPV yang terhubung ke
sistem kelistrikan sudah mencapai angka 10.7 GW (REN21 2016). Angka pertumbuhan
produksi listrik berbasiskan SPV ini terus berlanjut dan diperikarakan akan mencapai
puncaknya pada 30 tahun mendatang (Nehrenheim 2014).
Kota Pekanbaru Propinsi Riau terletak pada koordinat 101014’-101034’ bujur timur
dan 0025’-0045’ lintang utara menyebabkan ia menjadi salah satu 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 pengukuran potensi SPV yang
tepat dan efisien di lapangan (site) sangatlah diperlukan sebagai data dukung untuk
perencananaan dan pengembangan sistem kelistrikan berbasis SPV tersebut. Hal ini
diperlukan bahwa potensi kelistrikan dari SPV tidak hanya dipengaruhi oleh lokasi dan
radiasi matahari (watt/m2) namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu
udara (0c), kelembaban udara relatif (%) , kecepatan angin dan kondisi berawan atau
tidaknya.
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Persoalan dan tantangan yang muncul saat akan merencanakan dan mengembangkan
sistem kelistrikan berbasiskan SPV adalah kurang spesifik data dari hasil survei potensi
SPV dikarenakan data yang dirujuk oleh perencana berasal dari data Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kelemahan jika merujuk data dari BMKG adalah
bahwa data potensi SPV yang diukur berasal dari sumber pengukuran di titik tertentu
semisal: di Bandar Udara. Sehingga apabila menggunakan data dari BMKG maka kurang
tepat jika digunakan untuk rujukan perencanaan dan pengembangan sistem kelistrikan di
tempat lain yang lokasinya jauh dari bandar udara atau lokasi di mana BMKG
menempatkan alat ukurnya. Selain itu, mahalnya alat ukur potensi SPV ini juga menjadi
kendala tersendiri jika ingin menerapkannya di lokasi lain yang jumlah banyak dan
jaraknya juga tersebar dan berjauhan satu lokasi dengan lokasi lainya.
Oleh sebab itu pada Penelitian Unggulan Universitas ini dilakukan pengembangan
alat ukur potensi SPV untuk keperluan data perencanaan dan pengembangan sistem
kelistrikan berbasiskan energi baru dan terbarukan (EBT) di Kota Pekanbaru. Alat ukur
potensi SPV yang dihasilkan harus mampu mengukur berbagai parameter potensi SPV,
bersifat fleksibel, ekonomis serta handal untuk menganalisa lokasi yang akan dijadikan
tempat pemasangan modul SPV nantinya sehingga pengukurannya lebih detail dan bisa
digunakan di lokasi mana saja yang diinginkan.

1.2

Perumusan Masalah
Permasalahan yang akan diteliti dalam Penelitian Unggulan Universitas ini adalah:

1.

Bagaimana mengembangkan alat ukur potensi SPV yang bersifat portable.

2.

Bagaimana memilih dan kriteria apa yang digunakan agar alat ukur potensi SPV ini
biaya murah.

3.

Bagaimana merancang alat ukur potensi SPV ini agar datanya potensi dapat digunakan
sebagai data perancangan EBT di Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

4.

1.3

Bagaimana merakit alat ukur potensi SPV yang berbiaya murah dan portable.

Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dari Penelitian Unggulan Universitas ini adalah:

1.

Mengembangkan alat ukur potensi SPV yang dapat dipasang dilokasi yang diinginkan.
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2.

Memilih alat dan bahan serta melakukan kriteria teknis agar dihasilkan alat ukur
potensi SPV berbahan dan berbiaya murah sehingga bermanfaat bagi perencana yang
memiliki modal terbatas.

3.

Merancang alat ukur potensi SPV ini agar bermanfaat bagi perencanaan sistem
kelistrikan berbasiskan EBT di Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

4.

Merakit alat ukur potensi SPV yang berbahan dan berbiaya murah dan bersifat
portable.

5.

Menganalisa kinerja alat ukur potensi SPV.
Adapun tujuan dari Penelitian Unggulan Universitas ini adalah terciptanya alat ukur

potensi SPV untuk keperluan data perencanaan dan pengembangan sistem kelistrikan
berbasiskan energi baru dan terbarukan (EBT) di Kota Pekanbaru. Alat ukur potensi SPV
yang dihasilkan harus mampu mengukur berbagai parameter potensi SPV, bersifat
portable, ekonomis serta handal untuk menganalisa lokasi yang akan dijadikan tempat
pemasangan modul SPV nantinya sehingga pengukurannya lebih detail dan bisa digunakan
di lokasi yang diinginkan.

1.4.

Luaran/Manfaat Penelitian
Adapun luaran dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Menghasilkan alat ukur potensi kelistrikan berbasiskan SPV menggunakan bahan dan
biaya murah murah.

2.

Menjadi alat rujukan untuk menganalisa kebutuhan dan survey potensi SPV sebelum
merencanakan pembangunan sistem kelistrikan berbasis SPV dalam skala besar.

3.

Menghemat waktu dalam proses survei energi dan fleksibilitas alat ketika melakukan
pengukuran.

4.

Menghasilkan dua orang sarjana teknik elektro.

5.

Makalah ilmiah yang terindeks scopus serta materi ajar untuk mata kuliah pilihan
Energi Baru dan Terbarukan di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas
Riau.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan alat ukur potensi SPV merupakan topik penelitian yang sedang
berkembang dan dilakukan oleh beberapa penelitia sejak beberapa tahun belakangan ini.
Jamal, dkk melakukan penelitian pemetaan potensi SPV yang terpasang pada atas atap
perumahan di Kota Dhaka, Bangladesh (Jamal and Ongsakul 2014). Teknik yang
digunakan adalah menggunakan geograpich information system (GIS) dan simulator
perangkat HOMER. Perangkat lunak HOMER juga digunakan pada penelitian yang
dilakukan oleh (Fantidis et al. 2013) untuk mengevaluasi performansi SPV dengan daya 20
kW. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mulaudzi and Bull 2016) melakukan
assesmen potensi SPV di beberapa lokasi Propinsi di Negara Afrika Selatan. Metode yang
digunakan untuk mendapatkan potensi SPV adalah TOPSIS.
Selain di Bangladesh dan Afrika Selatan, penelitian potensi SPV ini juga dilakukan
di Austria (Zeyringer et al. 2013). Potensi SPV yang diteliti adalah suplai sistem
kelistrikan yang berasal dari SPV panel yang dipasang pada atap bangunan. Di Negara
Eropa lainnya, Italy, juga dilakukan assesmen potensi SPV berdasarkan lebar area atap
yang digunakan untuk kelistrikan yang bersumber dari SPV (Bergamasco and Asinari
2011). Untuk mengevaluasi potensi SPV, digunakan radiasi matahari global yang berasal
dari peta radiasi matahari yang tersedia dengan gratis dari databasis Komisi Eropa.
Pada penelitian (Ridwan and Susanto 2015), dilakukan pengembangan alat ukur
durasi sinar matahari dengan menggunakan mikrokontroler ATMega 16. Durasi
penyinaran sensor Campbell Stokes. Campbell Stokes terdiri dari bola kaca dengan
diameter 4 inch dan kertas perekam peka cahaya. Bola kaca berfungsi memfokuskan sinar
matahari untuk membakar kertas perekam. Kelemahan Campbell Stokes, jika saat
pengamatan terjadi hujan maka kertas perekam akan basah dan saat matahari bersinar,
kertas perekam tidak langsung terbakar karena membutuhkan waktu untuk mengering dan
terbakar. Untuk memperkecil kelemahan tersebut dirancang dan dibuat alat pengukur
durasi penyinaran matahari digital dengan sensor cahaya LDR dan sebuah mikrokontroler.
Keluaran sensor LDR akan diubah menjadi sinyal digital oleh internal ADC
mikrokontroler selanjutnya diolah untuk menghasilkan data digital.
Penelitian (Pamungkas, et al., 2015) bertunjuan untuk merancang alat ukur intensitas
cahaya. Sensor yang digunakan sebagai pengukur intensitas cahaya adalah IC BH1750.
Pengukuran intensitas cahaya di suatu ruangan dapat dilakukan menggunakan alat ini
sehingga dapat diketahui pemenuhan standar intensitas cahaya suatu ruangan. Selanjutnya
4

perancangan sistem monitoring intensitas radiasi matahari dilakukan oleh (Andi, 2011).
Sensor yang digunakan pada penelitian tersebut adalah sensor photodiode BPW21.
Dari beberapa penelitian telah dikerjakana oleh peneliti sebelumnya, dilakukan
pengembangan alat ukur potensi SPV yang bersifat portabel, berharga murah dan handal
dengan menutupi kekurangan-kekurangan dari masing-masing alat ukur yang telah dibuat
dan digunakan oleh peneliti sebelumnya.
Subbab 2.1 sampai dengan subbab 2.5 menggambarkan beberapa komponen utama
yang digunakan untuk mewujudkan perancangan alat ukur potensi SPV yang akan
dikerjakan pada Penelitian Unggulan Universitas ini.

2.1.

Radiasi Matahari
Matahari adalah sumber energi bagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam

atmosfer yang penting bagi sumber kehidupan. Energi matahari merupakan penyebab
pokok dari perubahan dan pergerakan dalam atmosfer sehingga dapat dianggap sebagai
pengendali iklim dan cuaca yang besar. Perpindahan energi matahari dari suatu tempat
ketempat lain dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik baik dengan media
maupun tanpa media.

Energi tersebut mempunyai sifat-sifat seperti partikel dan

gelombang yang berpindah dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya.
Penerimaan radiasi matahari di permukaan bumi sangat bervariasi menurut tempat
dan waktu. Hal ini disebabkan oleh perbedaan letak lintang serta keadaan atmosfer
terutama awan dan juga kandungan debu maupun uap air. Jumlah radiasi matahari yang
diterima oleh bumi berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh:
1.

Setiap perubahan jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan
energi matahari.

2.

Besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang
diterima berbanding lurus dengan besarnya sudut datang.

3.

Lamanya durasi antara matahari terbit sampai terbenam.

4.

Sinar matahari yang melalui atmosfer, sebagian akan diserap, sebagian akan
dipantulkan, sebagian lagi akan dipecah dan sisanya langsung diteruskan ke
permukaan bumi.
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2.2.

Sel Surya
Sel surya atau juga sering disebut photovoltaic adalah perangkat yang mampu

mengkonversi langsung cahaya matahari menjadi listrik. Sel surya 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.
Sel surya 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 sel surya komersial menghasilkan tegangan DC sebesar 0,5 sampai 1 volt,
dan arus short-circuit dalam skala milliampere per cm2. Besar tegangan dan arus ini tidak
cukup untuk berbagai aplikasi, sehingga umumnya sejumlah sel surya disusun secara seri
membentuk modul surya. Satu modul surya biasanya terdiri dari 28-36 sel surya, 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
dibawah menunjukan ilustrasi dari modul surya.

Gambar 1. Struktur Sel Surya Silikon pn-junction
Sel surya 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. 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.
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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 dibawah.

Gambar 2. Cara Kerja Sel Surya

2.3.

Light Sensor BH1750
Modul sensor intensitas cahaya BH1750 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 3. Light Sensor BH 1750 (Mohannad Rawashdeh 2017)
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2.4.

Mikrokontroler Arduino Uno
Arduino adalah sebuah board mikrokontroller yang berbasis ATmega328. 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 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
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.
Sifat open source arduino juga banyak memberikan keuntungan tersendiri
untuk kita dalam menggunakan board ini, karena dengan sifat open source komponen yang
kita pakai tidak hanya tergantung pada satu merek, namun memungkinkan kita bisa
memakai semua komponen yang ada dipasaran.
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2.5.

Data Logger
Sistem data logger dirancang untuk akuisisi data berbagai macam sistem, dengan

tujuan yang bermacam-macam. Tujuan pembuatan data logger antara lain untuk
menyimpan data sebuah sistem, untuk menampilkan data sebuah sistem, untuk
menganalisa performa sebuah sistem, dan lain-lain. Untuk mengetahui pengambilan data
hasil pengukuran alat ukur yang akan diteliti maka di tambahkan data logger dalam sistem
tersebut, selain untuk mengetahui parameter-parameter yang terukur juga untuk keperluan
riset dan analisa.
Pada data logger ini 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 5. Blok diagram Data logger (Arduino 2016)

Source input dari data logger berupa input dari sensor-sensor yang dipasang pad alat
ukur seperti sensor cahaya, suhu, dan lain-lain. Dan input kontrol berupa akuisisi data,
program, dan penyimpanan data hasil pengukuran. Cara kerja dari ata logger ini yaitu
dimulai dari input dari alat ukur di respon oleh sensor-sensor pada alat ukur. Kemudian di
lakukan pembacaan oleh ADC pada 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
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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

Gambar 9 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 Fakultas Teknik Universitas Riau. Tim peneliti terdiri dari satu
orang Ketua Peneliti yang memiliki fokus penelitian pada sistem tenaga listrik dan energi
baru dan terbarukan. Ketua peneliti akan bekerjasama dengan dua orang Anggota Peneliti
yang memiliki ketertarikan riset pada bidang Green ICT.
Skema pendanaan pada Penelitian Penelitian Unggulan Universitas ini hanya
berdurasi 6 bulan. Sehingga pada penelitian ini hanya dibahas topik pengembangan alat
ukur potensi SPV yang dilaksanakan pada tahun I (2017) yang berlangsung selama
6 bulan. Studi kasus pada penelitian ini adalah di laboratorium konversi energi listrik FT
UR serta beberapa titik lokasi pengukuran untuk pengujian alat ukur potensi SPV di
beberapa Kecamatan di lingkup Kota Pekanbaru.
SPV Farm untuk suplai
energi listrik Skala Besar
sebagai upaya
mereduksi CO2 di
Atmosper bumi
Tahun 5
Pengembangan Sun
Tracker 1 dan 2 sumbu
untuk optimasi SPV
Tahun 4
Studi Komparasi Potensi
SPV untuk berbagai
Sudut datang Radiasi
Matahari
Tahun 3
Peta Potensi SPV di
Propinsi Riau untuk
kesiapan RUED
Tahun 2
Pengembangan
Alat Ukur Potensi SPV
Tahun 1

Gambar 6. Peta Jalan Penelitian
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Subbab 3.1 sampai dengan subbab 3.3 berikut memaparkan beberapa tahapan
pelaksanaan kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan pada Penelitian Unggulan
Universitas ini dalam rangka mewujudkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan
sebelumnya.

3.1.

Pengembangan Alat Ukur Potensi SPV
Kriteria yang harus dipenuhi dalam merancang alat ukur potensi SPV adalah bahwa

alat yang dihasilkan harus mampu mengukur beberapa parameter terkait, seperti: radiasi
matahari, kelembaban udara dan suhu pada lokasi pengukuran. Dengan demikian
dibutuhkan tiga buah sensor utama agar alat ukur ini mampu mendeteksi parameter yang
dimaksud, yaitu sensor radiasi matahari, suhu dan kelembaban udara.
Besaran besaran yang diukur oleh sensor tersebut selanjutnya akan dilewatkan pada
logger yang berfungsi untuk mengambil data dari sensor dan selanjutnya meneruskan ke
mikrokontroler Arduino Uno. Data ukur yang sudah masuk dalam sistem minimum
Arduino Uno ini selanjutnya akan diolah untuk selanjutnya dijadikan data ukur yang
bermakna. Oleh Arduino uno setiap data ukur radiasi matahari, kelembaban udara dan suhu
lokasi akan disimpan dalam format csv (comma separate value) dengan frekuensi
pengukuran tiap 15 menit. Dengan demikian dalam 1 hari akan terdapat sebanyak 96
pengukuran tiap tiap parameter radiasi matahari, kelembaban udara dan suhu lokasi.
Penyimpanan data ukur dalam format csv ini bertujuan agar data hasil pengukuran
tersebut bisa digunakan untuk analisis lanjut menggunakan pengolah data semisal
mircosoft excell atau matlab atau bahasa paket pemograman sejenis. Mengingat jika
pengukuran dilakukan secara terus menerus maka alat ukur ini juga akan membutuhkan
sebuah teknik yang bisa mengirim data ukur tersebut ke server atau cloud storage. Proses
pengiriman data ukur ini bisa menggunakan komunikasi GSM berbasiskan Arduino Uno.
Dengan demikan kekhawatiran bakal penuhnya memori penyimpan (Micro SD) dapat
teratasi.

3.2. Lokasi Pengambilan Data dan Pengujian Alat
Pengambilan data yang bertujuan untuk menguji kinerja alat ukur yang dirancang
dan dikembangkan tersebut akan dilakukan di beberapa lokasi yang berbeda. Lokasi utama
berada di area laboratorium Konversi Energi Listrik Jurusan Teknik Elektro FT UR.
Kemudian lokasi lain yang dipilih adalah titik pengukuran di berbagai Kecamatan yang ada
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di Kota Pekanbaru. Saat pengambilan data, harus dipastikan terlebih dahulu agar tidak ada
halangan cahaya matahari dan sumber gangguan lainnya di sekitar alat ukur. Dengan
demikian radiasi matahari dan parameter ukur lainnya dapat diukur dengan baik.

3.3. Pengujian dan Pembahasan
Pengujian alat ukur potensi SPV ini akan dilakukan secara menyeluruh untuk setiap
parameter parameter ukurnya. Parameter ukur dari alat ini akan dibandingkan dengan alat
ukur lain yang ada seperti alat ukur radiasi matahari, alat ukur temparatur (thermometer)
dan alat ukur kelembaban (hygrometer). Dengan demikian alat ukur yang sudah teruji
kebenarannya ini juga akan dimasukan kegiatan pengadaan maupun penyewaan di dalam
RAB Penelitian Unggulan Universitas ini.
Selanjutnya pada Tabel 1 diuraikan tahapan kegiatan penelitian dengan rinci yang
dimulai dari uraian kegiatan serta luaran dan indikator capaian yang diinginkan.
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Tabel 1. Uraian Kegiatan Penelitian serta Luaran dan Indikator Capaian yang ditargetkan.
No.

Uraian Kegiatan

Luaran dan Indikator Capaian
Lokasi Penelitian
Adanya data data perancangan yang Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan
diperlukan
Teknik Elektro FT UR

1

Pra Rancangan

2

Perancangan sistem sensor,
akuisisi data dan penyimpan data Hasil perancangan yang
ukur, serta alat telekomunikasi
menghasilkan alat ukur potensi SPV
dari alat ukur potensi SPV ke
yang portable dan murah
server/cloud sotrage

3

4

5

6
7

Perakitan komponen elektronika
alat ukur potensi SPV
Perakitan dan pembuatan
program/kodisfikasi
telekomunikasi data ukur
menggunakan antara sistem
minimum arduino ke server
menggunakan GSM modul
Pembimbingan 2 orang
mahasiswa sarjana strata-1
Teknik Elektro
Pemasangan dan pengujian
kemampuan alat ukur potensi
SPB
Penulisan Laporan Pelaksanaan
Penelitian

8

Penulisan Materi Ajar

9

Penulisan makalah ilmiah
terindeks Scopus

Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan
Teknik Elektro FT UR

Terciptanya alat ukur

Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan
Teknik Elektro FT UR

Adanya program/kodifikasi yang
membuat alat ukur potensi SPV

Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan
Teknik Elektro FT UR

Dua orang lulusan Sarjana Teknik
Elektro

Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan
Teknik Elektro FT UR

Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan
Teknik Elektro FT UR an beberapa
kecamatan di Kota Pekanbaru
Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan
Adanya laporan hasil penelitian
Teknik Elektro FT UR
Materi ajar mata kuliah pilihan Energi Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan
Baru dan Terbarukan
Teknik Elektro FT UR
Makalah ilmiah yang terindeks
Lab. Konversi Energi Listrik Jurusan
Scopus
Teknik Elektro FT UR
Terpasang alat dan bisa mengukur
data potensi SPV di berbagai lokasi
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BAB IV

4.1.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Potensi SPV berbasiskan Pengukuran Ground
Pengukuran potensi SPV di Kota Pekanbaru akan memberikan beberapa keuntungan,

diantaranya:
1. Mendukung Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam rangka mempersiapkan rencana
umum energi daerah (RUED).
2. Memberikan iklim penelitian yang dapat menggambarkan kondisi potensi SPV untuk
kota Pekanbaru yang memiliki iklim tropis dan berada di bawah sabuk khatulistiwa.
3. Menyediakan data dukung untuk aplikasi terapan seperti perangkat untuk menganalisa
ketersediaan EBT dan perangkat untuk meramalkan potensi EBT di sebuah lokasi yang
belum ada pengukuran.
Gambar 7 menunjukan peta lokasi Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru terdiri dari 12
Kecamatan. Untuk mendapatkan potensi SPV di tiap tiap Kecamatan, maka penempatan
alat ukur potensi SPV sebaiknya diletakan pada 12 titik lokasi di Kecamatan tersebut.

Gambar 7. Peta Kota Pekanbaru

Saat ini, 1 buah alat ukur potensi solar photovoltaic sudah terpasang pada atap
gedung C Fakultas Teknik Universitas Riau (Kecamatan Tampan), seperti ditunjukan pada
Gambar 8. Selain faktor lokasi di tiap tiap Kecamatan, pemilihan penempatan alat ukur
potensi SPV sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal antara lain: kondisi permukaan,
pusat bangunan, pusat pemukiman dan pusat beban listrik (pelanggan).
15

Gambar 8. Alat ukur potensi SPV di atap Gedung C Fakultas Teknik UR

4.2.

Rancang Bangun Alat Ukur Potensi SPV
Alat ukur potensi SPV dapat di bagi menajdi tiga kategori (Zell et al. 2015), sebagai

berikut:
1. Alat Ukur untuk penelitian
2. Alat Ukur untuk range menengah
3. Alat Ukur sederhana.
Tiap tiap kategori alat ukur tersebut memiliki keunggulan dan kegunaanya masing
masing (Zell, et al., 2015). Kegiatan yang telah dilaksanakan pada penelitian ini adalah
merancang dan membangun alat ukur potensi SPV yang sederhana. Tujuannya adalah untuk
mengukur potensi SPV di Kota Pekanbaru dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai
sumber data ukur untuk pembangunan pangkalan data (database) potensi SPV. Gambar 9
menunjukan gambaran umum alat ukur potensi 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 dengan kapasitas daya 20 Wp. 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
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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
radiasi matahari, suhu udara dan kelembaban relatif udara.
Solar
Photovoltaic

Solar Charger
Controller

Solar Radiation
Sensor (BH1750)
Temperature and
Relative Humidity
Sensor (DHT 22)

Arduino Uno R3
Measurement data
*.csv file
Battery Storage

Data Logger Shield

SD Card

Gambar 9. Overview Alat Ukur Potensi SPV

4.3.

Pemilihan Sensor

4.3.1

Sensor Radiasi Matahari
Sensor utama yang diperulakan dalam rancang bangun alat ukur potensi SPV ini

adalah sensor radiasi matahari. Untuk mengukur radiasi matahari biasanya menggunakan
pyranometer and pyrheliometer (Mancilla-David et al. 2014). Namun kekurangannya
adalah bahwa tipe tipe sensor jenis tersebut berharga relatif mahal, oleh karena itu sensor
yang digunakan pada penelitian ini adalah BH1750. Walaupun berdasarkan aspek teknis
dan ekonomis phototransistor lebih disukai (Hidalgo, Martinez, and Vidal 2013), namun
berdasarkan yang dijelaskan oleh (Pamungkas, Hafiddudin, and Rohmah 2015) bahwa
sensor BH1750 memiliki kelebihan tersendiri seperti: pengukuran yang akurat, output
sensor yang dalam bentuk data digital yang kompatibel dengan arduino uno R3 yang
digunakan pada penelitian ini. Oleh karena itu dalam rancangannya, BH1750 digunakan
sebagai sensor radiasi matahari.
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4.3.2

Sensor Suhu Udara dan Kelembaban Relatif Udara
Suhu udara dan kelembaban relatif udara diukur dengan menggunakan berbagai

macam sensor seperti LM35, DHT11, DHT22 and DS8B20 (YAK Utama 2016).
Berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis, pada penelitian ini menggunakan sensor
DHT22 dikarenakan sensor ini kapabel untuk mengukur kedua besaran ukur suuhu udara
dan kelembaban relatif udara.

4.5.

Demo Alat Ukur Potensi SPV
Sebagai penerapan awal atas alat ukur yang sudah dirancang dan dibangun, sebuah

demo peralatan berhasil diaplikasikan seperti ditunjukan pada Gambar 10. Alat ini sudah
mampu mengukur tiga buah parameter utama yaitu radiasi matahari, suhu udara dan
kelembaban relatif udara. Besaran ukur disampling tiap 5 menit dan disimpan dalam sd
card dalam format csv.

}

Gambar 10. Hasil Perancangan Alat Ukur Potensi SPV menunjuka Arduino Logger Shield
dan LCD
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4.5.1 Pengukuran Radiasi Matahari
Alat ukur potensi SPV telah diuji pada tanggal 1 August 2017 yang diletakap di
atap Gedung C FT UR seperti ditunjukan pada Gambar 8 sebelumnya. Sedangkan Gambar
11 menggambarkan hasil ukur radiasi matahari dengan menggunakan sensor BH1750
dalam periode satu hari penuh. Hasil pengukuran dari alat ukur ini sudah dibandingkan
dengan meter ukur dan menunjukan hasil yang sama satu sama lain.
700
500
400
300
200
100
00.00

21.36

19.12

16.48

14.24

12.00

09.36

07.12

04.48

02.24

0
00.00

Solar Radiation (watt/m2)

600

Time

Gambar 11. Hasil pengukuran radiasi matahari untuk pengujian pada tanggal 1st August
2017

Seperti yang ditunjukan pada Gambar 11 bahwa hasil pengukuran menunjukan
trend pengukuran yang normal dimana radiasi matahari sangat rendah pada jam 00.00 –
06.30 dan 17.30-24.00. Radiasi matahari puncak terjadi pada selang waktu 09.30 – 14.30.
Hal ini mengindikasikan selang waktu tersebut menghasilkan potensi radiasi matahari yang
sangat besar.
Meskipun ada ketepatan antara alat ukur potensi SPV denagn meter ukur, terlihat
jelas pada Gambar 11 bahwa sensor BH1750 memiliki kekuranga bahwa rang ukurnya
sangat sempit yang hanya terbatas maksimum 650 watt/m2. Dari hasil pada Gambar 11
tersebut, akan sangat tepat jika diletakan penutup pada sensor tersebut dengan demikian
range ukurnya akan menjadi meningkat.
Skenario lain yang akan dicoba untuk mensiasati kekurang BH1750 adalah dengan
menerapkan sensor radiasi matahari lain seperti pyranometer, pyrheliometer dan
radiometer dengan demikian akan didapatkan range ukur yang lebih lebar lagi.
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4.5.2 Pengukuran Suhu Udara dan Kelembaban Relatif Udara
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Gambar 12. Hasil Pengukuran suhu udara dan kelembaban relatif udara pada tanggal 1
August 2017
Suhu udara dan kelembaban relatif udara diukur menggunakan sensor DHT22.
Dinamika suhu dan kelembaban udara dapat dilihat pada Gambar 12. Kelembaban udara
relatif di Kota Pekanbaru pada tanggal 1 Agustus 2017 cukuptingga pada saat malam hari,
yaitu sebesar 75% to 92%. Saat siang hari, kelembaban udara relatif menurun hinggan
50%. Pada Gambar 12 juga ditunjukan trend hasil pengukuran suhu udara di Kota
Pekanbaru pada 1st August 2017. Suhu udara di Kota Pekanbaru bervariasi dari 230C to
360C. Suhu udara yang tertingga dapat dilihat pada siang hari sebagai suhu tipikal di
daerah tropis.
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BAB V

5.1.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Sangat jelas dari pembahasan bahwa rancang bangun alat ukur potensi solar

photovoltaic berpotensi besar untuk diterapkan untuk pembuatan peta potensi solar
photovoltaic di Kota Pekanbaru. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus
dipertimbangkan jika ingin menggunakan sensor radiasi matahari BH1750 mengingat
range ukurnya yang masih kecil. Selanjutnya sistem data logger dapat bekerja sesuai
dengan perancangan yang diinginkan dimana data logger tersebut dapat merekam
parameter ukur, menyimpan hasil data ukur, dan menyimpannya dalam format file csv.
Hasil data ukur yang tersimpan dalam format file csv ini selanjutnya daapt digunakan
untuk penerapan lanjut menggunakan paket pemograman semisal Mathcad, Matlab
maupun excell spreadsheet.

5.2.

Saran
Alat ukur potensi SPV direncanakan untuk dipasang di outdorr dengan iklim dan

cuaca yang berbeda, oleh karena itu maka peralatan yang dihasilkan harus handal dan
tahan terhadap berbagai kondisi cuaca.
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