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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah membuat set up karakterisasi panel surya yang dapat 

memberikan informasi perubahan nilai arus dan tegangan pada panel surya yang dipengaruhi dari 

perubahan jarak dan radiasi. Metode pengukuran dan pengujian set up karakterisasi panel surya 

dilakukan dengan pengujian langsung terhadap set up dengan menggunakan panel surya 50 Wp dan 

10 Wp.  

Hasil pengukuran set up karakterisasi panel surya 50 Wp menunjukkan nilai tegangan pada 

titik maksimum (Vmax) pada kondisi open circuit (Voc) pada jarak 60 cm dengan nilai tegangan (Voc) 

sebesar 17 V dan nilai arus pada titik maksimum (Imax) pada kondisi short circuit (Isc) sebesar 2,3 A, 

dengan daya yang diperoleh pada titik maksimum (Pmax) sebesar 39,1 watt. Hasil pengukuran set up 

karakterisasi panel surya 10 Wp menunjukkan nilai tegangan pada titik maksimum (Vmax) pada 

kondisi open circuit (Voc) pada jarak 125 cm dengan nilai tegangan (Voc) sebesar 15 V dan nilai arus 

pada titik maksimum (Imax) pada kondisi short circuit (Isc) sebesar 1,3 A, dengan daya yang diperoleh 

pada titik maksimum (Pmax) sebesar 19,5 watt. 

Kata kunci : set up karakterisasi, lampu halogen, panel surya, arus, tegangan, open circuit, short 

circuit. 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Panel surya merupakan sebuah perangkat 

yang dapat mengubah radiasi matahari 

menjadi energi listrik. Perangkat tersebut 

dapat bekerja sepanjang matahari menyinari 

bumi sehingga dapat dijadikan sebagai salah 

satu energi alternatif di Indonesia. Sebagai 

negara tropis, Indonesia hampir sepanjang 

tahunnya disinari oleh matahari dengan radiasi 

matahari rata – rata per hari adalah 4,8 

KWh/m2. Sehingga energi matahari dapat 

dijadikan sebagai energi alternatif untuk 

mengatasi devisit daya di beberapa daerah di 

Indonesia. Untuk mengoptimalkan potensi 

energi matahari dibutuhkan perangkat yang 

mailto:zulnisyah@gmail.com
mailto:kahfi@umrah.ac.id


2 
 

dapat mengkonversikan energi matahari 

menjadi energi listrik yaitu dengan 

memanfaatkan perangkat panel surya yang 

dapat merubah radiasi matahari menjadi 

energi listrik. Dalam pemanfaatan panel surya, 

karakterisasi perlu dilakukan untuk 

mengetahui titik maksimum tegangan yang 

dapat dihasilkan serta titik maksimum arus 

yang dihasilkan sehingga dapat diketahui 

berapa daya maksimum yang dapat dihasilkan 

oleh panel surya tersebut. Proses dalam 

karakterisasi panel surya faktor cuaca, 

intensitas matahari serta pergerakan matahari 

mempengaruhi proses pengukuran  

sehingga  perlu dibuat alat yang dapat 

memberikan informasi karakterisasi panel 

surya dengan radiasi dan jarak yang dapat 

diatur perubahannya.  

Penelitian karakterisasi panel surya 

khususnya terhadap perubahan kurva arus dan 

tegangan pernah dilakukan beberapa peneliti 

sebelumnya antara lain adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Suhandi, dkk (2012) yaitu 

melakukan penelitian tentang penentuan 

parameter – parameter karakterisasi sel surya 

untuk kondisi gelap dan kondisi penyinaran 

dari kurva karakteristik Arus – Tegangan (I – 

V). Permasalahan yang dihadapi pada 

penelitian ini adalah Nilai resistor seri (Rs) 

dapat ditentukan pada tegangan lebih  besar 

dari 2,5 V dan nilai resistor paralel (Rsh) dapat 

ditentukan pada tegangan lebih rendah dari 

1,75  V. Nilai - nilai resistor seri (Rs) dan 

resistor paralel (Rsh) tersebut adalah 9,01x102 

Ω dan 5,71x106 Ω secara  berturut-turut. 

Intensitas radiasi yang dihasilkan pada sun 

simulator dengan menggunakan lampu 

XENOPHOT 64653 dengan intensitas 77.75 

mW/cm2. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan 

oleh Karina, dkk (2012) melakukan penelitian 

tentang studi karakterisasi arus – tegangan 

(kurva I – V) pada sel tunggal polikristal 

silicon serta pemodelannya, dan beberapa 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

lainnya. Permasalahan yang dihadapi adalah 

pengukuran suhu dengan menggunakan 

blower adalah 300C dan ketika blower 

dimatikan  suhu meningkat menjadi 340C 

yang mempengaruhi tegangan pada sel surya. 

Didapatkan saat kondisi suhu 300C tegangan 

yang didapat adalah 0,37025 V dan ketika 

blower dimatikan dengan suhu site box 

sebesar 340C sebesar 0,33725 V mengalami 

penurunan tegangan sebesar 0,00825 V. 

Pengembangan penelitian tentang 

karakterisasi panel surya perlu dilakukan pada 

proses di lapangan bukan hanya satu sel surya 

saja yang harus diukur,  penggunaan sel surya 

di lapangan telah digabungkan dalam satu 

panel yang ukurannya sesuai dengan 

kebutuhan daya yang diperlukan, sehingga 

perlu dilakukan pengembangan teknologi 

pengukuran karakterisasi panel surya yang 

mampu mengukur kumpulan sel surya yang 

telah terhubung dalam satu panel. 

Perancangan set up karakterisasi panel surya 

dirancang untuk dapat mengukur kumpulan 

sel surya dalam satu panel. Alat tersebut 

dirancang dapat bergerak sehingga mampu 

melihat perubahan kurva  arus     ( I ) dan 

tegangan ( V ) ketika lampu tersebut 

mendekati panel surya atau menjauhinya.  
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B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan permasalahan yang telah 

dipaparkan pada latar belakang, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun set up 

karakterisasi panel surya? 

2. Bagaimana menghasilkan kurva tegangan 

dan arus dari set up karakterisasi panel 

surya? 

3. Bagaimana melakukan pendekatan radiasi 

matahari yang dihasilkan oleh lampu 

halogen sebagai perangkat simulator 

pengganti matahari? 

C. Tujuan  

Dari rumusan permasalahan diatas maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Dapat merancang set up karakterisasi panel 

surya. 

2. Dapat mengetahui nilai arus dan tegangan 

dengan faktor radiasi dan jarak. 

3. Radiasi yang dihasilkan set up 

karakterisasi memberikan hasil I dan V 

mendekati nilai I - V yang dihasilkan oleh 

radiasi matahari secara langsung.   

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini 

adalah : 

1. Dapat mengetahui perubahan kurva I – V 

dengan menggunakan set up karakterisasi 

panel surya. 

2. Dapat membangun alat simulator set up 

karakterisasi panel surya dengan lampu 

halogen sebagai pengganti matahari. 

3. Dapat dijadikan penelitian lanjutan bagi 

mahasiswa selanjutnya serta sebagai alat 

pembelajaran perhitungan kurva I – V 

panel surya dalam perkuliahan energi 

terbarukan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Terdahulu 

 Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan 

referensi berupa hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya guna membantu mencapai tujuan 

dari penelitian yang dilakukan. Sebagai 

rujukan dalam penulisan tugas akhir ini, 

beberapa penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Satwiko, dkk (2011) menyatakan bahwa 

simulasi pengukuran karakterisasi arus dan 

tegangan (I-V) dengan metode sun simulator 

pada radiasi dan jarak yang berbeda 

menunjukkan perubahan efisiensi yang saling 

berhubungan. Ketika radiasi lampu halogen 

sebesar 4000 watt dengan jarak yang diubah - 

ubah antara 80 cm, 70 cm, dan 60 cm, 

menunjukkan bahwa semakin besar jarak 

penyinarannya, arus yang dihasilkan dari 

hubung singkat (Isc)  dan daya yang dihasilkan 

akan semakin kecil.  

Hal ini dikarenakan ketika sel surya 

didekatkan dengan lampu halogen, intensitas 

radiasi yang diterima oleh sel surya menjadi 

lebih besar. Sel surya SX50U yang dilakukan 

pengukuran memiliki spesifikasi tegangan 

yang didapat pada kondisi panel surya tidak 

terhubung dengan beban (Voc) sebesar 21 volt, 

arus yang didapat pada kondisi hubung 

singkat (Isc) sebesar 3,23 ampere, dan daya 

yang didapat pada titik maksimum (Pmax) 

sebesar 50 watt. Gambar 1 merupakan hasil 

pengukuran karakteristik sel surya 

menggunakan Sun Simulator pada sumber 

radiasi 4000 watt dengan variasi jarak.  
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Gambar 1. Karakteristik sel surya 
menggunakan sun simulator ( Sumber : 

Sidopekso dkk 2011) 

 

Suhandi, dkk (2012) menyatakan 

bahwa pengukuran karakterisasi arus dan 

tegangan (I-V) sel surya baik dalam keadaan 

disinari maupun tanpa disinari, telah 

dikembangkan suatu sistem peralatan 

sederhana. Rancangan sistem pengukuran 

parameter karakterisasi sel surya yang dibuat 

dan digunakan ditunjukkan pada gambar 2. 

Sistem pengukuran ini dibuat dari bahan 

alumunium dan dihubungkan dengan 

rangkaian elektronik. Pada bagian atas 

ditempatkan lampu untuk mengukur 

karakterisasi arus dan tegangan (I-V) dalam 

keadaan diberi penyinaran. Lampu yang 

digunakan adalah lampu tipe XENOPHOT 

64653 dengan intensitas 77.75 mW/cm2, 

sedangkan sel surya yang digunakan adalah 

sel surya berbasis silikon amorf berseri KSC 

30763 dengan ukuran (3,4 x 1,5) cm2. 

 

Gambar 2. Rancangan sistem pengukur 

karakterisasi sel surya ( Sumber : Suhandi dkk 

2012) 

 

. 

Gambar 3. Kurva karakteristik I-V sel surya 
dalam keadaan tanpa penyinaran (Sumber : A 

Suhandi dkk 2012) 

 

 

Kurva karakteristik I-V sel surya 

silikon dalam kondisi tanpa penyinaran dari 

grafik yang dapat dilihat pada gambar 3 , 

pengaruh dari kedua resistor yaitu resistor 

yang tehubung secara seri (Rs) dan resistor 

yang terhubung secara paralel (Rsh) dapat 

dilihat dengan jelas. Nilai resistor seri (Rs) 

dapat ditentukan pada tegangan lebih  besar 

dari 2,5 V dan nilai resistor paralel (Rsh) dapat 

ditentukan pada tegangan lebih rendah dari 

1,75  V. Nilai - nilai resistor seri (Rs) dan 

resistor paralel (Rsh) tersebut adalah 9,01x102 

Ω dan 5,71x106 Ω secara  berturut-turut.  

Karakteristik arus dan tegangan (I-V) 

sel surya dalam kondisi disinari di bawah 

penyinaran berdasarkan hasil pengukuran 

terlihat pada gambar 4. Arus hubung singkat 

(Isc) dan tegangan rangkaian terbuka (Voc) 

berturut-turut sebesar 15,580270 mA dan 

2,9353183 V. Tegangan pada titik maksimum 

(Vm) dan arus pada titik maksimum (Im) 

masing-masing adalah tegangan dan arus pada 
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titik operasi optimum. Nilai Vm.Im diperoleh 

dari luasan maksimum dibawah kurva I - V. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 

Vm.Im sebesar 27,40464 mW.  

 
Gambar 4. Kurva karakteristik I-V sel surya 

dalam keadaan  penyinaran (Sumber : A 

Suhandi dkk 2012) 

 

Menurut Karina, dkk (2012) menyatakan 

pengukuran menggunakan blower, dinilai 

cukup membantu dalam menjaga kestabilan 

dalam ruang cermin yang beradadisekitar 

permukaan sel. Suhu pada pengukuran ini 

lebih rendah dibandingkan pengukuran tanpa 

blower, perubahan kurva karakteristik I-

Vterhadap perbedaan suhu dengan 

menggunakan blower dan tanpa menggunakan 

blower dapat dilihat pada gambar 5. 

Pengukuran suhu dengan menggunakan 

blower adalah 300C dan ketika blower 

dimatikan  suhu meningkat menjadi 340C 

yang mempengaruhi tegangan pada sel surya. 

Didapatkan saat kondisi suhu 300C tegangan 

yang didapat adalah 0,37025 V dan ketika 

blower dimatikan dengan suhu site box 

sebesar 340C sebesar 0,33725 V mengalami 

penurunan tegangan sebesar 0,00825 V 

 

Gambar 5. Perbedaan suhu dengan blower    

dan tanpa blower terhadap I-V 

 

Irmansyah, dkk (2008) menyatakan 

untuk mengetahui kinerja sel surya dilakukan 

pengukuran karakterisasi arus - tegangan (I-V) 

pada kondisi disinari dengan menggunakan 

sumber cahaya lampu merkuri 400 watt dan 

cahaya matahari. Luas penampang sel surya 

adalah 1,5 cm
2

. Pada pengujian dengan 

sumber cahaya lampu merkuri 400 watt, jarak 

antara sel surya dengan lampu adalah 30 cm 

dengan intensitas 30 mW/cm
2 

(diukur dengan 

radiometer). Sedangkan pengujian dengan 

sumber cahaya matahari dilakukan pada pukul 

11.00 – 12.00 dengan intensitas sebesar 36 

mW/cm
2 

(diukur dengan Radiometer). Hasil 

karakteristik sel surya dengan menggunakan 

lampu merkuri dan matahari dapat dilihat pada 

gambar 6, 7. 

 
Gambar 6. Kurva arus tegangan sel surya 

dengan lampu merkuri. (Sumber : Irmansyah 

dkk 2008) 
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Gambar 7. Kurva arus tegangan sel surya 

dengan matahari (Sumber : Irmansyah dkk 

2008) 

 

B. Landasan teori 

1. Panel surya 

Panel surya merupakan perangkat 

atau modul yang dapat mengubah radiasi 

matahari menjadi energi listrik. Perangkat 

tersebut dapat bekerja sepanjang matahari 

menyinari bumi. Energi matahari 

sesungguhnya merupakan sumber energi yang 

menjanjikan mengingat sifatnya continue serta 

jumlahnya yang besar dan melimpah 

ketersediannya. 

2. Karakterisasi Panel surya 

Satwiko (2011) menyatakan sel surya 

bekerja maksimum pada tingkat radiasi 

tertentu dari suatu sumber cahaya untuk bisa 

diubah menjadi keluaran berupa arus listrik 

dan tegangan. Bentuk kurva karakteristik I-V 

berbeda-beda pada intensitas dan temperatur 

tertentu. Arus keseluruhan yang didapat 

merupakan selisih antara arus fotolistrik IL dan 

arus dioda ID, dirumuskan dengan IL adalah 

arus saat sel surya disinari (Ampere), I0 adalah 

arus saturasi diode (Ampere), q adalah muatan 

elektron sebesar 1,602 x 10-19 C, V adalah 

tegangan keluaran (Volt), I adalah arus 

keluaran (Ampere), Rs adalah hambatan seri 

sel (Ω), Rsh adalah hambatan paralel sel (Ω), n 

adalah faktor ideal dioda (antara 1 sampai 2), 

k adalah konstanta Boltzman sebesar 1.38 x 

10-23 J/K, dan T adalah temperatur sel 

(Kelvin) . 

 Karakteristik arus dan tegangan (I-

V) sel surya berubah sepanjang perubahan 

besar radiasi cahaya yang mengenai 

permukaan modul surya. Semakin besar 

radiasi yang terkena modul, semakin besar 

pula daya dan efisiensinya . Kurva 

karakteristik sel surya serta kurva arus dan 

tegangan terhadap perubahan radiasi dapat 

dilihat pada gambar 8, 9. 

 

Gambar 8. Kurva karakteristik model sel 

surya (Sumber : Satwiko 2011) 

 

 

Gambar 9. Kurva karakteristik I-V terhadap 

perubahan iradiasi (Sumber : Satwiko 2011) 

 

  Suhu sel surya mempengaruhi fill 

factor dikarenakan ketika suhu di sekitar sel 

surya meningkat di atas suhu normal 25 °C, 

tegangan akan berkurang. Selain fill factor, 

efisiensinya juga turun beberapa persen. 

Sebaliknya ketika suhu meningkat, besarnya 
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arus juga akan meningkat. Untuk 

mensimulasikan cahaya yang akan mengenai 

permukaan modul sehingga diketahui efisiensi 

maksimum suatu modul, maka dapat 

digunakan sebuah simulasi matahari buatan 

(sun simulator) dengan menggunakan lampu 

halogen untuk mendapatkan kurva 

karakterisasi I – V panel surya.  

Lampu halogen tersebut disusun di 

dalam box reflektor di mana di setiap sisi box 

tersebut merupakan cermin. Ruang reflektor 

ini berfungsi mengurangi cahaya untuk keluar 

sehingga tidak ada cahaya loss, dan tepat 

mengenai modul surya. Modul surya 

ditempatkan dibagian atas box reflector tepat 

mengarah langsung kepada lampu halogen. 

Keuntungan penggunaan sun simulator yaitu 

untuk bisa memodelkan radiasi matahari 

kepada sel surya tanpa dipengaruhi cuaca dan 

temperatur sekitar, serta karakterisasi sel surya 

lebih akurat mendekati model. 

 
Gambar 10.  Kurva karakteristik I-V terhadap            
perubahan temperatur  (Sumber : Satwiko 

2011) 

 

Agustinus (2013) menyatakan untuk 

mendapatkan nilai efesiensi yang terjadi pada 

panel surya, perlu dilakukan pengukuran 

kurva V-I yang kemudian diperoleh parameter 

– parameter lain seperti Isc (arus hubung 

singkat), Voc (tegangan tanpa beban), fill 

factor (FF), efesiensi (ƞ), Pm. Karakteristik 

output dari panel surya dapat dilihat dari 

kurva performansi, kurva I-V menunjukkan 

hubungan antara arus dan tegangan. 

 

Gambar 11. Kurva karakteristik I-V 

(sumber : www.panel surya.com) 

 

3. Fill Factor 

Fill factor pada dasarnya adalah ukuran 

kualitas dari sel surya. Hal ini dihitung dengan 

membandingkan daya maksimum teoritis dan 

daya output pada tegangan rangkaian terbuka 

dan hubungan pendek. Persamaan  fill factor, 

kurva grafis dan rangkaian ekuivalen panel 

surya dapat dilihat dibawah ini :  

   
    

  
 
       

       
                

(1) 

 

 
Gambar 12. Kurva Fill Factor arus dan 

tegangan ( http://www.ni.com ) 

 

 

Gambar 13. Rangkaian ekuivalen panel surya 

( http://www.ni.com ) 

 

http://www.panel/
http://www.ni.com/
http://www.ni.com/
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4. Lampu halogen 

lampu halogen adalah lampu yang 

dibuat dari kaca kuarsa yang tipis dan tahan 

panas, pada lampu halogen ditambahkan 

sedikit gas halogen seperti iodin dan bromin, 

Putaran halogen menambah umur dari bola 

lampu dan mencegah penggelapan kaca 

sampul dengan mengangkat serbuk wolfram 

dari bola lampu bagian dalam kembali ke 

filamen, lampu halogen memancarkan cahaya 

dengan suhu warna yang lebih tinggi. 

 

 

Gambar 14. Lampu Halogen (Sumber : 

Lampu tembak.com) 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Pada proses perancangan dan pembuatan 

set up karakterisasi panel surya dilakukan 

dengan beberapa tahapan penelitian seperti, 

pengambilan data, skema perancangan alat, 

pembuatan alat serta pengujian alat, analisa 

dan perancangan. Penelitian tersebut 

dilakukan selama kurang lebih selama 6 bulan 

dan perencanaan tempat penelitian dilakukan 

di tanjung pinang, Kepulauan Riau  sebagai 

tempat pengujian alat tersebut.  

B. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini : 

Tabel 3. Alat dan bahan 

No NO Alat dan bahan Jumlah 

1 Panel surya 2 unit 

2 Lampu halogen 2 unit 

3 Volt meter 1 unit 

4 Box set up 1 unit 

5 kabel instalasi ±10 meter 

6 Kabel extention 1 unit 

7 Adaptor 12 V 1 A 1 unit 

8 
Mikrokontroller arduino 

uno 
1 unit 

9 Sensor lm 35 1 unit 

10 Dimmer 500 w 1 unit 

11 Saklar 1 unit 

12 Switch 3 unit 

13 LCD 16 x 2 1 unit 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan 

data adalah : 

1. Studi Literatur 

Metode pengumpulan data melalui studi 

literatur yaitu dengan mengkaji buku-buku 

referensi dan jurnal yang terkait dengan 

penelitian yang dilakukan. 

2. Pengujian langsung 

Mengumpulkan data - data dengan cara 

melakukan pengujian langsung terhadap 

set up yang di rancang. 

3. Wawancara 

Metode pengumpulan data dengan 

bertanya langsung pada orang-orang yang 

ahli pada bidangnya. 

D. Perancangan Alat  

Perancangan alat dimulai dengan 

melakukan pengukuran tata letak lampu yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suhu_warna
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buat center agar intensitas yang dipancarkan 

oleh lampu halogen dapat meyebar secara 

merata, perancangan selanjutnya dilakukan 

dengan mengukur tinggi,dan lebar set up yang 

dibuat sesuai dengan tinggi dan lebar panel 

yang digunakan, serta dilakukan pengukuran 

jarak lampu terhadap panel.  Set up alat dapat 

dilihat pada Gambar 15, 16, 17, dan 18. 

 

Gambar 15. Jarak lampu 

 

Gambar 16. Jarak lampu terhadap panel 

surya 

 

Gambar 17. Panjang dan tinggi box setup 

karakterisasi 

 

Gambar 18. Lebar box set up karakterisasi 

 

E. Cara Kerja Alat 

 Pencahayaan untuk mendapatkan  

radiasi dan intensitas cahaya pada matahari 

dilakukan dengan bantuan sun simulator yang 

didalam hal ini diganti dengan lampu halogen 

yang radiasi dan intensitas cahaya mendekati 

radiasi dan intensitas matahari. Set up 

dirancang  portable atau mudah di pindahkan 

posisinya sesuai dengan pengukuran 

karakterisasi yang dilakukan.  

 Lampu akan bergerak maju dengan 

bantuan rell untuk mengetahui perubahan 

intensitas cahaya yang mendekati panel surya 

terhadap hubungan arus dan tegangan (I-V) 

dan sebaliknya akan bergerak mundur untuk 

mengetahui perubahan intensitas cahaya yang 

menjauhi panel surya terhadap hubungan arus 

dan tegangan (I-V). Nilai karakterisasi panel 

surya dengan menggunakan set up yang 

dirancang dapat diketahui dengan Voltmeter 

yang dipasang serta AVOmeter yang 

digunakan 

Gambar 19. Proses kerja alat 
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Gambar 20. Flow chart perancangan set up     

karakterisasi panel surya 

Berdasarkan flow chart diatas proses 

pembuatan set up karakterisasi panel surya 

dilakukan dengan beberapa proses antara lain 

1. Kajian literatur merupakan landasan dalam 

proses pembuatan set up karakterisasi 

dimana data data penelitian terdahulu 

diperlukan dalam proses pembuatan set up 

karakterisasi panel surya.  

2. Perancangan set up karakterisasi 

merupakan proses setelah didapatkan data- 

data penunjang yang berkaitan dengan set 

up karakterisasi,radiasi serta karakteristik 

arus dan tegangan sehingga dapat 

dirancang set up yang dapat memberikan 

informasi baik dari perubahan jarak serta 

perubahan radiasi. 

3. Pengujian alat merupakan proses 

pengukukuran terhadap nilai arus dan 

tegangan yang di hasilkan oleh panel surya 

menggunakan set up yang dirancang.  

4. Evaluasi hasil mengevaluasi hasil 

pengukuran dan menganalisa faktor – 

faktor yang mempengaruhi hasil 

pengukuran untuk dijadikan input pada 

penelitian selanjutnya. Hasil pengukuran 

pada titik maksimum akan dibandingkan 

dengan data pengukuran menggunakan 

matahari secara langsung. Jika hasil yang 

didapati mendekati pengukuran radiasi 

matahari secara langsung atau persentase 

perbandingan dibawah 25 % maka 

penelitian dapat dilanjutkan ketahap 

berikutnya dan jika persentase 

perbandingan diatas 25 % maka penelitian 

kembali ke proses perancangan hingga 

mendapatkan persentse perbandingan 

dibawah 25 %. 

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN  

A.  Pengujian Lampu Halogen 

 Lampu halogen dibutuhkan sebagai 

alat pengujian panel surya dengan 

memanfaatkan intensitas radiasi lampu 

tersebut. Lampu halogen yang digunakan 

adalah halogen floodlight 150 watt dan 

halogen markis 300 Watt. Pemilihan lampu 

halogen dengan daya 450 watt yaitu karna saat 

menggunakan lampu dengan daya 150 watt 

karakteristik arus dan tegangan yang didapat 

belum mendekati perbandingan nilai arus dan 

tegangan yang dihasilkan dengan pengukuran 

radiasi matahari secara langsung sehingga 

diperlukan peningkatan daya agar radiasi yang 

dihasilkan semakin besar sehingga 
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berpengaruh terhadap perubahan karakteristik 

nilai arus dan tegangan sehingga ditambahkan 

lampu halogen dengan daya 300 watt sehingga 

total daya lampu halogen sebesar 450 W 

dengan radiasi 46 W/m2 dengan hasil arus dan 

tegangan sebesar 2,3 A dan 17 V dengan daya 

39,1 W untuk panel surya 50 Wp dan 10 Wp  

dan tegangan sebesar 1,3 A dan 15 V dengan 

daya 19,5 V.  

Data pengukuran panel surya dengan 

menggunakan radiasi matahari secara 

langsung dengan tegangan sebesar 19,1 V dan 

arus sebesar 2,6 A dengan daya 49,66 W 

untuk panel surya 50 Wp dan tegangan 

sebesar 21 V dan arus sebesar 0,52 A dengan 

daya 10,92 untuk PV 10 Wp.  Sehingga 

didapat perbandingan data antara lampu 

halogen dan matahari terhadap nilai arus dan 

tegangan mendekati nilai pengukukuran 

dengan menggunakan matahari dengan 

perbandingan 1 : 1,27 untuk panel surya 50 

Wp dan 1 : 0,56 dengan persentase 

pembanding sebesar ±21 %. Data 

perbandingan tersebut didapat dengan 

membandingkan data penelitian yang 

dilakukan Sandos dan muchammad (2013 dan 

2011). Pengujian dengan lampu halogen 

menggunakan dimmer dengan 4 titik 

pengujian dimulai dari titik maksimum hingga 

titik minimum penerangan. Pengujian juga 

dilakukan dengan menguji intensitas cahaya 

dan panas lampu halogen yang diterima panel 

surya, serta melihat perubahan intensitas 

cahaya jika lampu mendekat atau menjauhi 

panel surya tersebut. Pengujian lampu halogen 

dapat dilihat pada gambar 4.1, 4.2, 4.3.  

Gambar 21. Pengujian lampu terhadap PV 

 

Gambar 22. Pengujian tegangan input AC 

terhadap lampu 

 

Gambar 23. Pengujian lampu dengan   

menggunakan dimmer 
 

Gambar 24. Rel set up karakterisasi panel   

pada titik 0 cm 
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Tabel 4. Spesifikasi lampu halogen 

 

Gambar 25. Rel set up karakterisasi panel   

         surya pada titik 120 cm 

 

B. Pengujian Konektor Pengukuran 

              Konektor merupakan salah satu 

komponen untuk menghubungkan beberapa 

perangkat saat proses pengukuran dilakukan 

dengan multi meter apakah panel surya dan 

perangkat lain dapat terukur. Saat peroses 

pengukuran konektor berfungsi dengan baik, 

dimana pengukuran tegangan pada panel 

surya dapat terdeteksi oleh avo meter. 

Proses pengujian dapat dilihat pada 

gambar 26.  

 

Gambar 26. pengujian konektor 

D. Pengujian Beban 

          Beban merupakan salah satu rangkaian 

yang berfungsi untuk mengetahui penurunan 

tegangan pada panel surya. Pengujian beban 

dilakukan dengan menggunakan multimeter 

apakah rangkaian tersebut dalam kondisi baik 

atau tidak sesuai dengan pengukuran seperti 

gambar dibawa ini :  

 

Gambar 27. Pengukuran Beban 

 

E. Pengujian Indikator suhu 

 Indikator suhu merupakan salah satu 

perangkat yang dibutuhkan untuk mengetahui 

prubahan suhu yang dihasilkan lampu halogen 

saat menjauhi panel surya dan mendekati 

panel surya. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan mikrokontroller arduino dengan 

menggunakan sensor LM 35 dan lcd display 

16 x 2 yang berfungsi sebagai pendeteksi suhu 

yang kemudian diproses oleh mikrokontroller 

dan ditampilkan pada display. Tampilan 

display adalah seperti dibawah ini : 

 

Gambar 28. Tampilan suhu pada Display 

Spesifikasi lampu halogen 

Tipe Daya Tegangan Dimensi 

Halogen 
floodlight 

150 W 240 V 78 mm 

halogen 
markis 

300 W 240 V 117 mm 
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Gambar 29. Sensor LM 35 pendeteksi suhu 

 

F. Proses pengukuran 

          Pengukuran dilakukan dengan 

menghubungkan konektor panel surya dengan 

konektor alat ukur  serta konektor beban untuk 

mendapatkan hasil pengukuran karakterisasi 

arus dan tegangan dari panel tersebut baik 

dalam keadaan open circuit ataupun short 

circuit . Proses pengukuran dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

 

Gambar 30. pengukuran Panel surya 50 Wp 

(Open circuit) 

 

 

 
Gambar 31. Rangkaian panel surya Open 

circuit 

 

 

 
Gambar 32. Pengukuran panel surya Short 

circuit 

 

Gambar 33. Rangkaian panel surya Short 

circuit 

 

G. Hasil pengujian Panel surya  

      1. Pengujian panel surya 50 Wp 

                Pengujian panel dilakukan dengan 

menggunakan set up karakterisasi untuk 

mendapatkan kurva arus dan tegangan. 

Pengukuran dilakukan pada jarak 60 cm 75 

cm 90 cm dan 105 cm. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan rel pada lampu halogen 

yang mendekati dan menjauhi panel surya 

tersebut. Pengujian juga dilakukan dengan 

menggunakan dimmer dengan memanfaatkan 

perubahan daya yang berpengaruh terhadap 

penerangan yang dihasilkan oleh lampu 

halogen. Pengukuran dilakukan dengan 

mengambil 4 titik sampel data pengukuran. 

Data pengukuran dapat dilihat pada grafik 

pengukuran dibawah ini : 
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Gambar 34. Kurva karakteristik arus dan 

tegangan (I-V) sampel 1  

 

 

 Pengukuran karakterisasi arus dan 

tegangan (I-V) dengan menggunakan set up 

karakterisasi panel surya pada gambar diatas 

dengan radiasi lampu halogen sebesar 450 

watt menunjukkan nilai tegangan pada titik 

maksimum (Vmax) pada kondisi open circuit 

(Voc) pada jarak 60 cm dengan nilai tegangan 

(Voc) sebesar 17 V dan nilai arus pada titik 

maksimum (Imax)pada kondisi short circuit 

(Isc) sebesar 2,3 A, dengan daya yang 

diperoleh pada titik maksimum (Pmax) sebesar 

39,1 watt. Nilai maksimum didapat ketika 

radiasi yang dipancarkan oleh lampu halogen 

terhadap panel surya diterima sepenuhnya. 

Penurunan nilai karakteristik arus dan 

tegangan (I-V) terjadi pada titik 75 cm – 105 

cm ketika radiasi yang dipancarkan oleh 

lampu halogen pada set up karakterisasi panel 

surya tidak sepenuhnya diterima oleh panel 

tersebut. 

 
Gambar 35. Kurva karakteristik arus dan 

tegangan (I-V) sampel 2 

 

 

 Pengukuran karakterisasi arus dan 

tegangan (I-V) dengan menggunakan set up 

karakterisasi panel surya pada gambar diatas 

dengan radiasi lampu halogen sebesar 338 

watt menunjukkan nilai tegangan pada titik 

maksimum (Vmax) pada kondisi open circuit 

(Voc) pada jarak 75 cm dengan nilai tegangan 

(Voc) sebesar 16 V dan nilai arus pada titik 

maksimum (Imax) pada kondisi short circuit 

(Isc) sebesar 1,4 A, dengan daya yang 

diperoleh pada titik maksimum (Pmax) sebesar 

22,4 watt. Nilai maksimum didapat ketika 

radiasi yang dipancarkan oleh lampu halogen 

terhadap panel surya diterima sepenuhnya. 

Penurunan nilai karakteristik arus dan 

tegangan (I - V) terjadi pada titik 90 cm – 105 

cm ketika radiasi yang dipancarkan oleh 

lampu halogen pada set up karakterisasi panel 

surya tidak sepenuhnya diterima oleh panel 

tersebut. 

 
Gambar 36. Kurva karakteristik arus dan 

tegangan (I-V) sampel 3  

 

 Pengukuran karakterisasi arus dan 

tegangan (I-V) dengan menggunakan set up 

karakterisasi panel surya pada gambar diatas 

dengan radiasi lampu halogen sebesar 226 

watt menunjukkan nilai tegangan pada titik 

maksimum (Vmax) pada kondisi open circuit 

(Voc) pada jarak 75 cm dengan nilai tegangan 
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(Voc) sebesar 15 V dan nilai arus pada titik 

maksimum (Imax) pada kondisi short circuit 

(Isc) sebesar 0,9 A, dengan daya yang 

diperoleh pada titik maksimum (Pmax) sebesar 

13,5 watt. Nilai maksimum didapat ketika 

radiasi yang dipancarkan oleh lampu halogen 

terhadap panel surya diterima sepenuhnya. 

 Penurunan nilai karakteristik arus 

dan tegangan (I-V) terjadi pada titik 90 cm – 

105 cm ketika radiasi yang dipancarkan oleh 

lampu halogen pada set up karakterisasi panel 

surya tidak sepenuhnya diterima oleh panel 

tersebut. 

 
Gambar 37. Kurva karakteristik arus dan 
tegangan (I-V) sampel 4 

 

 Pengukuran karakterisasi arus dan 

tegangan (I-V) dengan menggunakan set up 

karakterisasi panel surya pada gambar diatas 

dengan radiasi lampu halogen sebesar 114 

watt menunjukkan nilai tegangan pada titik 

maksimum (Vmax) pada kondisi open circuit 

(Voc) pada jarak 75 cm dengan nilai tegangan 

(Voc) sebesar 12 V dan nilai arus pada titik 

maksimum (Imax) pada kondisi short circuit 

(Isc) sebesar 0,5 A, dengan daya yang 

diperoleh pada titik maksimum (Pmax) sebesar 

6 watt. Nilai maksimum didapat ketika radiasi 

yang dipancarkan oleh lampu halogen 

terhadap panel surya diterima sepenuhnya. 

Penurunan nilai karakteristik arus dan 

tegangan (I-V) terjadi pada titik 90 cm – 105 

cm ketika radiasi yang dipancarkan oleh 

lampu halogen pada set up karakterisasi panel 

surya tidak sepenuhnya diterima oleh panel 

tersebut. 

 Hasil pengujian membuktikan bahwa 

set up karakterisasi yang dirancang mampu 

memberikan informasi nilai pengukuran 

karakteristik arus dan tegangan (I-V) pada 

panel tersebut. Pengukuran kurva karakteristik 

panel surya dengan menggunakan radiasi 

lampu halogen yang bervariasi dapat dilihat 

terjadi perubahan pada masing – masing 

sampel pengukuran. Perubahan terlihat dari 

penurunan nilai arus dan tegangan (I-V) pada 

kondisi open circuit (Voc) dan short circuit 

(Isc) yang disebabkan pada penurunan lampu 

halogen pada set up karakterisasi panel surya. 

Semakin besar radiasi yang dipancarkan oleh 

lampu halogen maka semakin besar nilai arus 

dan tegangan (I-V) yang akan dihasilkan oleh 

panel surya dan semakin kecil radiasi lampu 

halogen maka semakin kecil nilai arus dan 

tegangan (I-V) yang dihasilkan oleh panel 

surya. Hasil pengujian membuktikan bahwa 

set up karakterisasi yang dirancang mampu 

memberikan informasi nilai pengukuran 

karakteristik arus dan tegangan (I-V) pada 

panel tersebut. 

2. pengujian PV 10 W 

                Pengujian panel dilakukan dengan 

menggunakan set up karakterisasi untuk 

mendapatkan kurva (I – V) dalam pengukuran 

pengujian dilakukan pada jarak 75 cm 90 cm 

dan 105 cm serta 125 cm pengujian dilakukan 

dengan menggunakan rel pada lampu halogen 

yang mendekati dan menjauhi panel surya 
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tersebut.pengujian juga dilakukan dengan 

menggunakan dimmer dengan memanfaatkan 

perubahan daya yang berpengaruh terhadap 

penerangan yang dihasilkan oleh lampu 

halogen. Pengukuran dilakukan dengan 

mengambil 4 titik sampel.  

 
Gambar 38.  Kurva karakteristik arus dan 

tegangan (I-V) sampel 1 

 

 Pengukuran karakterisasi arus dan 

tegangan (I-V) dengan menggunakan set up 

karakterisasi panel surya pada gambar diatas 

dengan radiasi lampu halogen sebesar  450 

watt menunjukkan nilai tegangan pada titik 

maksimum (Vmax) pada kondisi open circuit 

(Voc) pada jarak 125 cm dengan nilai tegangan 

(Voc) sebesar 15 V dan nilai arus pada titik 

maksimum (Imax) pada kondisi short circuit 

(Isc) sebesar 1,3 A, dengan daya yang 

diperoleh pada titik maksimum (Pmax) sebesar 

19,5 watt. Nilai maksimum didapat ketika 

radiasi yang dipancarkan oleh lampu halogen 

terhadap panel surya diterima sepenuhnya. 

 Penurunan nilai karakteristik arus 

dan tegangan (I-V) terjadi pada 75 cm – 105 

cm ketika radiasi yang dipancarkan oleh 

lampu halogen pada set up karakterisasi panel 

surya tidak sepenuhnya diterima oleh panel 

tersebut. 

 
Gambar 39. Kurva karakteristik arus dan 

tegangan (I-V) sampel 2 

 

 Pengukuran karakterisasi arus dan 

tegangan (I-V) dengan menggunakan set up 

karakterisasi panel surya pada gambar diatas 

dengan radiasi lampu halogen sebesar  338 

watt menunjukkan nilai tegangan pada titik 

maksimum (Vmax) pada kondisi open circuit 

(Voc) pada jarak 125 cm dengan nilai tegangan 

(Voc) sebesar 14 V dan nilai arus pada titik 

maksimum (Imax) pada kondisi short circuit 

(Isc) sebesar 0,9 A, dengan daya yang 

diperoleh pada titik maksimum (Pmax) sebesar 

12,6 watt. Nilai maksimum didapat ketika 

radiasi yang dipancarkan oleh lampu halogen 

terhadap panel surya diterima sepenuhnya. 

 Penurunan nilai karakteristik arus 

dan tegangan (I-V) terjadi pada titik 75 cm – 

105 cm ketika radiasi yang dipancarkan oleh 

lampu halogen pada set up karakterisasi panel 

surya tidak sepenuhnya diterima oleh panel 

tersebut. 

 
Gambar 40. Kurva karakteristik arus dan 

tegangan (I-V) sampel 3 
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 Pengukuran karakterisasi arus dan 

tegangan (I-V) dengan menggunakan set up 

karakterisasi panel surya pada gambar diatas 

dengan radiasi lampu halogen sebesar  226 

watt menunjukkan nilai tegangan pada titik 

maksimum (Vmax) pada kondisi open circuit 

(Voc) pada jarak 125 cm dengan nilai tegangan 

(Voc) sebesar 12 V dan nilai arus pada titik 

maksimum (Imax) pada kondisi short circuit 

(Isc) sebesar 0.6 A, dengan daya yang 

diperoleh pada titik maksimum (Pmax) sebesar 

7,2 watt. Nilai maksimum didapat ketika 

radiasi yang dipancarkan oleh lampu halogen 

terhadap panel surya diterima sepenuhnya. 

 Penurunan nilai karakteristik arus 

dan tegangan (I-V) terjadi pada titik 75 cm – 

105 cm ketika radiasi yang dipancarkan oleh 

lampu halogen pada set up karakterisasi panel 

surya tidak sepenuhnya diterima oleh panel 

tersebut. 

 
Gambar 41. Kurva karakteristik arus dan 

tegangan (I-V) sampel 4 

 

 Pengukuran karakterisasi arus dan 

tegangan (I-V) dengan menggunakan set up 

karakterisasi panel surya pada gambar diatas 

dengan radiasi lampu halogen sebesar 114 

watt menunjukkan nilai tegangan pada titik 

maksimum (Vmax) pada kondisi open circuit 

(Voc) pada jarak 125 cm dengan nilai tegangan 

(Voc) sebesar 7 V dan nilai arus pada titik 

maksimum (Imax) pada kondisi short circuit 

(Isc) sebesar 0,3 A, dengan daya yang 

diperoleh pada titik maksimum (Pmax) sebesar 

2,1 watt. Nilai maksimum didapat ketika 

radiasi yang dipancarkan oleh lampu halogen 

terhadap panel surya diterima sepenuhnya. 

Penurunan nilai karakteristik arus dan 

tegangan (I-V) terjadi pada titik 75 cm – 105 

cm ketika radiasi yang dipancarkan oleh 

lampu halogen pada set up karakterisasi panel 

surya tidak sepenuhnya diterima oleh panel 

tersebut. 

 Hasil pengujian membuktikan bahwa 

set up karakterisasi yang dirancang mampu 

memberikan informasi nilai pengukuran 

karakteristik arus dan tegangan (I-V) pada 

panel tersebut. Dimensi set up 2x1x1 m 

bertujuan untuk memberikan informasi yang 

mendekati pergerakan matahari dari titik 

minimum hingga berada pada titik puncak 

serta kembali lagi ketitik minimum yang 

didapat pada perancangan pada titik 0 cm dan 

60-75 cm merupakan titik puncak dan kembali 

ke titik minimum pada jarak 105 cm tinggi 

dan lebar dibuat agar pancaran radiasi terfokus 

pada panel surya sehingga radiasi yang 

dihasilkan tidak menyebar. Pengukuran kurva 

karakteristik panel surya dengan 

menggunakan radiasi lampu halogen yang 

bervariasi dapat dilihat terjadi perubahan pada 

masing – masing sampel pengukuran. 

Perubahan terlihat dari penurunan nilai arus 

dan tegangan (I-V) pada kondisi open circuit 

(Voc) dan short circuit (Isc) yang disebabkan 

pada penurunan lampu halogen pada set up 

karakterisasi panel surya.  
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 Semakin besar radiasi yang 

dipancarkan oleh lampu halogen maka 

semakin besar nilai arus dan tegangan (I-V) 

yang akan dihasilkan oleh panel surya dan 

semakin kecil radiasi lampu halogen maka 

semakin kecil nilai arus dan tegangan (I-V) 

yang dihasilkan oleh panel surya. Hasil 

pengujian membuktikan bahwa set up 

karakterisasi yang dirancang mampu 

memberikan informasi nilai pengukuran 

karakteristik arus dan tegangan (I-V) pada 

panel tersebut. Hasil kurva yang didapat dari 

pengukukuran karakterisasi panel surya 

terhadap nilai arus dan tegangan masih 

mendekati dengan persentase perbandingan 

±21%, permasalahan yang dihadapi dari hasil 

pengukuran adalah radiasi lampu yang masih 

perlu peningkatan,material set up serta volume 

area dari set up karakterisasi panel tersebut.   
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