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ABSTRAK
Pembuatan modul ajar solar panel dengan data logger grafik PIV (daya, arus
dan tegangan) kemudian data dapat disimpan pada micro SD. Bertujuan
sebagai standart praktikum berkaitan dengan renewable energy di Politeknik
Negeri Malang. Sistem kerja modul yaitu solar panel menerima cahaya
lampu halogen kemudian akan diterima sebagai data input oleh solar charger
controller untuk pengisian daya otomatis sesuai kebutuhan inverter, yaitu 12
VDC akan diubah menjadi 220 VAC. Data logger akan menyimpan data
sensor PZEM-004T dan INA-219, kemudian output PIV di-plot sebagai
grafik. Beban dapat langsung diamati pada keluaran DC/AC. Solarpanelmonocrystalline 10WP pada cahaya lampu halogen 150 watt didapatkan
2170 lux jarak 50cm. Pengecasan accu otomatis cutt-off pada tegangan >13.9
VDC menjadi input lampu DC/motor DC ataupun inverter tegangan AC
menjadi input lampu AC/kipas AC dengan tegangan dropdown maksimal
20%. Plotter data ditampilkan dengan komunikasi serial data logger grafik
PIV(daya, arus dan tegangan)-IV (arus dan tegangan)-PV (daya dan
tegangan) dan sinyal sinusoidal/square sebagai analisa.
ABSTRACT
Making solar panel teaching modules with PIV(power, current, and voltage)
graphic data loggers, then data can be stored on micro SD. They were
aiming as a practical standard related to renewable energy in Malang State
Polytechnic. The module work system that is solar panel receives the halogen
lamp light will then be received as input data by the solar charger controller
for automatic charging according to the needs of the inverter, i.e., 12 VDC
will change to 220 VAC. The data logger will store PZEM-004T and INA219 sensor data, and then the PIV output is plotted as a graph. The load can
direct observed at the DC / AC output. 10WP solar panel-monocrystalline in
a 150-watt halogen lamp obtained 2170 lux at a distance of 50cm. Automatic
charging cut-off at voltage> 13.9 VDC becomes an input for DC lamps / DC
motors, or AC voltage inverters becomes an input for AC lamps / AC fans
with a maximum dropdown voltage of 20%. Data plotter is displaying with
serial communication data logger PIV (power, current, and voltage) –IV
(current and voltage)-PV(power and voltage) and sinusoidal/square signals
as analysis.
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1. PENDAHULUAN
Solar Panel adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik[1]. Mereka
disebut surya atas Matahari atau "sol" karena Matahari merupakan sumber cahaya terkuat yang dapat
dimanfaatkan. Panel surya sering kali disebut juga sel photovoltatic, photovoltaic dapat diartikan sebagai
"cahaya-listrik"[2]. Sel surya atau sel PV bergantung pada efek photovoltaic untuk menyerap energi Matahari
dan menyebabkan arus mengalir antara dua lapisan bermuatan yang berlawanan[3], [4].
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Penelitian sebelumnya, telah dikembangkan trainer pembangkit listrik tenaga surya menggunakan
lampu LED[5]. Pada penelitian tersebut menunjukkan perubahan energi matahari menjadi energi listrik yang
hasilnya digunakan untuk menghidupkan LED. Penelitian lainnya telah mengembangkan pembangkit listrik
tenaga surya dengan rotasi dinamis, hasil penelitian tersebut menunjukkan dengan menambahkan modul
pengerak dinamis untuk penjejakan matahari dapat menghasilkan keluaran daya yang optimal[6].
Pembelajaran tentang Energi Terbarukan bagi mahasiswa Program Studi Teknik Elektronika Politeknik
Negeri Malang dilakukan secara teori. Pentingnya peningkatan pembelajaran energi terbarukan pada saat ini,
maka perlu adanya fasilitas pada laboratorium untuk menunjang kemampuan mahasiswa. Salah satu upaya
peningkatan antara lain dengan mengembangkan modul renewable energy dalam kasus ini adalah modul
praktikum pengaplikasian solar panel photovoltatic[7], [8].
Saat ini fasilitas modul renewable energy di laboratorium masih belum tersedia. Oleh karena itu,
penelitian ini merancang sebuah Modul Ajar Pembangkit Listrik Tenaga Surya Jenis Monocristalline
Dengan Data Logger.
Perancangan dan realisasi modul Renewable energy ini berbasis Solar Panel sesuai dengan
pembelajaran yang diberikan kepada para mahasiswa. Pada dasarnya perancangan sebuah modul Renewable
Energy ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan sumber daya manusia.

2. METODE PENELITIAN
2.1 Rancangan Penelitian
Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode rekayasa. Metode rekayasa adalah suatu kegiatan
merancang (design) yang tidak rutin, sehingga di dalamnya terdapat kontribusi baru, baik dalam bentuk,
proses maupun produk yang digunakan[9]. Gambar 1 menunjukan diagram alir penelitian.

START

INPUT: Solar Cell

Tegangan masuk input
Solar Charger Control

Pengubahan tegangan DC ke AC
oleh Inverter

Data Logger

Plotter sinyal P,I,V

OUTPUT : Beban

FINISH
Gambar 1. Diagram alir sistem alat
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Para penelitian ini dibuat sebuah modul ajar pembangkit listrik tenaga surya dengan data logger,
komponen yang digunakan terdiri dari 2 modul PV jenis monocrystalline (10 WP); SCC dengan jenis PWM
untuk pengaturan pengisian ke baterai dan overcharging; baterai dengan ukuran tiga kali lebih besar dari arus
keluaran, inverter jenis SPWM untuk menghasilkan sinyal sinusoidal murni; INA-219 sebagai pendeteksi
tegangan dan arus DC; PZEM-004T untuk mendeteksi daya, tegangan dan frekuensi AC; modul MAX232
sebagai media pengiriman data ke PC untuk data plotter; regulator tegangan 7809 untuk mengaktifkan
rangkaian. Untuk bagian data logger, sampling time yang diatur sebesar 0.5s setiap pengiriman data yang
akan disimpan ke microSD. Mikrokontroler pada modul ini menggunakan Arduino Uno, yang digunakan
untuk membaca pembacaan sensor tegangan, arus baik DC maupun AC; pengaturan trigger ke driver mosfet;
menyimpan hasil pembacaan arus dan tegangan ke kartu memori.
2.2 Cara kerja alat
Sistem kerja pada modul ajar memiliki beberapa elemen penyusun, yaitu panel surya, scc (solar charger
controller), baterai 12 volt, inverter, beban AC & DC, dan komponen penyusun data logger [10], [11]. Pada
setiap bagian tersebut memiliki fungsi masing – masing, seperti yang ditunjukan pada Gambar 2. Dari
Gambar 1 merupakan contoh sederhana untuk merangkai setiap bagian modul ajar. Pengguna dapat
merangkai untuk melakukan berbagai percobaan yang diinginkan.

Gambar 2. Blok Diagram Sederhana Sistem
Cara kerja pada modul ajar ini dapat dilihat pada Gambar 2, dimana panel surya yang menerima cahaya
lampu halogen akan mengeluarkan tegangan dan dihubungkan dengan solar charger conrol untuk tujuan
pengisian baterai. Kemudian output dari baterai dapat dihubungkan dengan inverter untuk diubah ke bentuk
sinyal AC. Output sinyal DC pada SCC maupun sinyal AC pada inverter dapat diberi sebuah beban yang
bertujuan untuk menganalisa perubahan daya yang keluar. Selanjutnya pada data logger dapat dihubungkan
pada sinyal DC ataupun AC, yang kemudian tegangan dan arus akan dibaca oleh sensor untuk disimpan pada
sebuah micro SD[12]. Sehingga pengguna dapat menganalisa perubahan data dari setiap waktu pembacaan
sensor. Selain itu dari rangkaian data logger dapat dihubungkan dengan PC untuk kemudian jenis sinyal yang
terbaca dapat ditampilkan pada software plotter sinyal yang sudah ter-install[13].
Pada modul ini terdapat dimmer AC yang terhubung dengan lampu halogen, sehingga kecerahan pada
lampu dapat diatur. Hal tersebut bertujuan untuk menganalisa perubahan output tegangan maupun arus pada
solar panel, karena perubahan intensitas cahaya berbanding lurus dengan tegangan maupun arus yang
dikeluarkan. Terdapat 2 buah panel surya dimana keduanya dapat dihubungkan dengan rangkaian seri atau
paralel. Perubahan tegangan dan arus pada panel surya akan memengaruhi waktu pengisian baterai.
Dari proses pengisian baterai terdapat sebuah inverter yang dapat mengeluarkan 2 buah sinyal, yaitu
sinyal sinus dan square [14]. Kedua sinyal tersebut dibangkitkan oleh sebuah mikrokontroler arduino nano
[15]. Dari oscillator akan terhubung dengan sebuah driver mosfet untuk proses perubahan dari sinyal DC
menjadi sinyal AC. Setiap bentuk sinyal memiliki sebuah driver, sehingga pada inverter terdapat 2 buah
driver dengan input dari mikrokontroler yang berbeda. Pengguna dapat menekan sebuah switch selector
untuk memilih sinyal yang akan diaktifkan.
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Pengolahan data tegangan dan arus DC/AC dapat terekam melalui pembacaan sensor yang kemudian
dikirim untuk disimpan pada sebuah micro SD. Selain tegangan dan arus, pada isi file penyimpanan tertera
tanggal dan waktu pembacaan sehingga pengguna dapat mengetahui jika terjadi perubahan data pada suatu
waktu. Micro SD yang digunakan merupakan micro SD yang memiliki format FAT32/16.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Sistem Pengisian baterai
Solar panel yang mendapat paparan cahaya lampu halogen, sehingga mengeluarkan tegangan dan arus
yang besarnya dipengaruhi sudut dan intensitas cahaya yang dikeluarkan. Paparan cahaya akan 100% pada
titik tengah bidang solar panel, sedangkan sisi kanan kiri akan mendapatkan jumlah 80% dari paparan cahaya
lampu halogen, hal tersebut sesuai dengan teori data beamangle untuk fokus sinar yang didapatkan
berdasarkan bentuk reflektor.
Tabel 1. Hasil pengujian tegangan solar panel
No
Kondisi
Tegangan Output
Keterangan
1
Seri
35.5 volt
Tanpa beban
2
Paralel
17.80 volt
Tanpa beban
3
Seri
17.20 volt
Solar panel di SCC
4
Paralel
17.10 volt
Solar panel di SCC
Pada percobaan dilakukan dengan pengujian pengisian battery selama 1 jam, dan menghasilkan
penambahan daya baterai +/- 200mV pada jarak cahaya 55cm dengan intensitas cahaya sebesar 2170 lux
pada titik tengah bidang solar panel. Penggunaan aki dengan spesifikasi 12 Volt 5Ah, saat proses pengujian
pengisian selama 60 menit daya baterai dapat bertambah antara 100mV-500mV hal dipengaruhi oleh besar
intensitas cahaya yang diberikan pada panel surya.
3.2 DC to AC Inverter
Pada mikrokontroler sebagai pembangkit sinyal, maka terdapat 2 buah program yang berbeda. Pada
program tersebut memiliki jeda waktu sebesar 10 ms pada pergantian dari bentuk sinyal top dan bottom,
sehingga secara teori rumus frekuensi akan menghasilkan 50Hz.
Pada rangkaian driver mosfet yang telah dibuat, setiap driver menggunakan seri komponen yang
berbeda. Hal tersebut disebabkan karena kecepatan perubahan data yang berbeda dari setiap sinyal. Sehingga
dibutuhkan komponen yang dapat melakukan kecepatan switching yang sesuai pada bentuk data yang
dikeluarkan. Bentuk keluaran sinyal ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Sinyal sinusoida dan sinyal square
Setelah dilakukan penyelesaian rangkaian maka selanjutnya dilakukan pengujian terhadap rangkaian,
dimana setiap rangkaian akan diberikan jenis beban yang sama untuk pengambilan data sinyal, baik untuk
pengujian sinyal sinus dan sinyal square (kotak).

No
1
2
3

Beban
Lampu AC 3 Watt
Fan AC 17 Watt
Tanpa beban

Tabel 2. Hasil Sinyal Sinus
Tegangan
175 Volt
138 Volt
203 Volt
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Arus
3.4 Ampere
2.8 Ampere
3.9 Ampere

Frekuensi
49.95 HZ
49.95 HZ
49.95Hz
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Beban
Lampu AC 3 Watt
Fan AC 17 Watt
Tanpa beban

Tabel 3. Hasil Sinyal Square (Kotak)
Tegangan
Arus
210 Volt
4.12 Ampere
176 Volt
3.43 Ampere
225 Volt
4.45 Ampere

81

Frekuensi
50 Hz
50 Hz
50 Hz

3.3 Data Logger
Setiap perekaman data akan disimpan pada micro SD. Data yang masuk merupakan hasil dari
pembacaan sensor INA-219 (sensor DC) dan sensor PZEM-004t (sensor AC). Data yang terbaca akan
disimpan setiap 500ms secara real time. Pembacaan data hanya dapat dilakukan secara bergantian antara
sinyal AC atau DC bergantung pada penggunaan. Berikut contoh perekaman data dari sinyal DC pada
Gambar 4.

Gambar 4. Contoh Hasil Perekaman Sinyal DC

3.4 Plotter
Selain disimpan pada data logger, data yang terbaca pada sensor dapat dimonitoring pada PC yang
sudah ter-install software plotter sinyal. Dari rangkaian menuju PC, pengiriman data dilakukan dengan
komunikasi serial menggunakan kabel RS232. Sehingga pada sistem pengiriman dilakukan secara
bergantian, jadi setiap satu data yang dikirim akan diberikan waktu jeda untuk mengirimkan data
selanjutnya. Jeda waktu yang diberikan harus sinkron antara perangkat pengirim dan penerima, sehingga
meminimalisir terjadinya error pada tampilan data.
Terdapat dua jenis tampilan pada software. Pertama adalah tampilan data setiap satuan (P, V, I) dimana
tampilanya berupa bentuk dari jenis sinyal yang terbaca (Gambar 5). Kemudian yang kedua adalah
perbandingan 2 buah satuan (P – V, I – V) dimana tampilannya berupa grafik respon dari perubahan setiap
data yang dibaca (Gambar 6).

Gambar 5. Tampilan Sinyal Sinus

Gambar 6. Tampilan I – V
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4. KESIMPULAN
Pada sistem pengisian baterai, paparan cahaya lampu halogen akan 100% pada bidang tengah solar
panel. Sedangkan pada sisi kanan dan kiri akan mendapat 80% dari paparan cahaya lampu halogen. Pada DC
to AC inverter, pemilihan mosfet lebih dari 22 ampere dapat meningkatkan keberhasilan hasil keluaran
inverter. Software visual basic dan data logger digunakan untuk mengamati perubahan sinyal, tegangan, arus,
dan daya. Semakin banyak data yang direkam oleh data logger, maka data yang dihasilkan akan lebih akurat.
Alat ini dapat digunakan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Malang untuk praktikum di lab Elektronika
sebagai pembelajaran tentang renewable energy khususnya tentang pembangkit listrik tenaga surya yang
komponennya meliputi solar panel, inverter, dan juga data logger.
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