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ABSTRACT 

The energy source is very helpful to provide the power requirements for the devices used in 

the outer islands have not electricity network. The outer islands became the last land on the 

sea border will be difficult to put a monitoring system because does not have a power source. 

If PLN will interconnect electricity networks in areas far from the city center requires 

substantial investment. Designing solar tracker to fulfill the power needs using solar panel 

monitoring camera in order to fulfill the monitoring device performance. Solar tracker 

system is designed using solar panel technology changes the angle of the surface by following 

the movement of a real time. The system changes the angle of the surface of solar panel 

technology is designed using the Raspberry pi and Real time clock (RTC) with the actuator is 

a DC motor to make the surface of the solar panels are always facing towards the sun come 

up. The result of the increase in energy when using solar tracker that testing is 16.11% the 

first day and the second day is 9.61%. Devices of this study can be to supply power to the 

camera security monitoring ocean and outer islands for 4 hour 9 minutes. 

Keywords: Solar tracker, Solar panel, Optimization of Absorption, Raspberry pi, DC Motor, 

Real time clock 

1. Latar Belakang 

Kepulauan Riau adalah salah satu 

provinsi di Indonesia yang memiliki 

wilayah lautan dengan potensi sumber 

daya alam yang sangat beragam. 

Kepulauan Riau terletak antara 00º 29ʹ 

lintang selatan dan 04º 40ʹ lintang utara 

serta antara 103º 22ʹ bujur timur sampai 

dengan 109º 4ʹ bujur timur. Luas wilayah 

Kepulauan Riau adalah 417.012,97 Km
2
, 

sedangkan daratannya adalah seluas 

10.595,41 Km
2
. 

Kepulauan Riau adalah salah satu 

daerah yang memiliki pulau terluar hingga 

19 buah pulau terluar. Dengan banyaknya 

pulau terluar tersebut angkatan laut yang 

bertugas menjaga pulau terluar tersebut 

tidak memiliki penjagaan keamanan yang 

maksimal di karenakan keterbatasan 

anggota penjagaan dan luas kawasan yang 

akan menyebabkan permasalahan 

diantaranya perompak kapal, pencurian 

pasir, pencurian ikan, penyelundupan 

barang ilegal dan lain sebagainya.  

Permasalahan tersebut dapat diatasi 

dengan menempatkan kamera monitoring 

untuk sistem keamanan perairan dan pulau 

terluar yang di operasikan oleh pihak 

keamanan terkait. Namun perlu menjadi 

perhatian, karena letak kamera monitoring 

dan perangkat keamanan tersebut di 

tempatkan di pulau terluar atau wilayah 

terpencil, maka listrik sebagai sumber daya 
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untuk mengoperasikan perangkat 

monitoring tersebut menjadi masalah 

utama.   

Berdasarkan permasalahan tersebut 

penulis bermaksud meneliti dan 

merancang solar tracker untuk men-supply 

daya bagi kamera monitoring sistem 

keamanan perairan dan pulau terluar 

secara optimal. Mendapatkan energi listrik 

yang optimal, solar tracker ini masih harus 

dilengkapi dengan suatu sistem kontrol 

terhadap arah datang cahaya matahari. 

Fungsi dari sistem kontrol tersebut untuk 

mengatur sudut permukaan dari solar 

panel agar selalu menghadap matahari 

sehingga energi dari sinar matahari dapat 

sepenuhnya diserap oleh permukaan solar 

panel. 

 

2. Landasan Teori 

a. Photovoltaic (Solar Panel) 

Photovoltaic merupakan suatu alat 

yang berfungsi sebagai konversi energi 

surya menjadi energi listrik yang 

dihasilkan oleh sinar matahari. 

Photovoltaic memiliki beberapa lapisan 

material semikonduktor tapis, biasanya 

semikonduktor yang digunakan adalah 

jenis bahan silikon. Pada aplikasinya sel 

surya disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk sebuah Panel surya (Muamar 

dkk., 2012). 

Photovoltaic pada dasarnya terdiri 

dari sel-sel yang memiliki sisi p-n junction 

atau ikatan antara sisi positif dan negatif 

didalam sebuah sistem semikonduktor. Sel 

solar panel juga dikenal dengan nama 

solar cell atau sel surya (Handini, W., 

2008). Ilustrasi mengenai struktur sel 

photovoltaic ditunjukkan pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Ilustrasi Struktur Sel 

Photovoltaic 

 

b. Baterai 

Baterai merupakan perangkat yang 

mengandung sel listrik untuk menyimpan 

energi yang dapat dikonversi menjadi 

daya. Baterai menghasilkan listrik melalui 

proses kimia. Baterai adalah sebuah sel 

listrik dimana berlangsungnya proses 

elektrokimia yang reversible (dapat 

berkebalikan) dengan efisiensinya yang 

tinggi. Reaksi elektrokimia reversibel 

adalah proses berlangsung proses 

pengubahan kimia menjadi tenaga listrik 

(proses pengosongan) dan sebaliknya dari 

tenaga listrik menjadi tenaga kimia (proses 

pengisian) dengan cara proses regenerasi 

dari elektroda-elektroda yang dipakai, 

yaitu dengan melewatkan arus listrik 

dalam arah polaritas yang berlawanan 

didalam sel (Jauharah, W. D.,2013). 

Gambar 2 adalah baterai sebagai 

penyimpan energi listrik. 

 

Gambar 2. Baterai Sebagai Penyimpan 

Energi 
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c. Battery Charging Controller 

Battery Charging Controller 

berfungsi mengatur lalu lintas listrik dari 

modul surya ke baterai. Alat ini juga 

memiliki banyak fungsi yang pada 

dasarnya digunakan untuk melindungi 

baterai. Pengisi baterai atau Battery 

Charge Controller adalah peralatan 

elektronik yang digunakan untuk mengatur 

arus searah DC yang diisi ke baterai dan 

diambil dari baterai ke beban.  

Battery Charge Controller mengatur 

over charging (kelebihan pengisian) dan 

kelebihan tegangan (overvoltage) dari 

Panel surya. Kelebihan tegangan dan 

pengisian akan mengurangi umur baterai. 

Panel surya 12 V umumnya memiliki 

tegangan output 16 - 21 VDC. Jadi tanpa 

Battery Charge Controller, baterai akan 

rusak oleh overcharging dan 

ketidakstabilan tegangan. Baterai 

umumnya di-charge pada tegangan 14-

14,7 VDC (Pangeran dan Akbar, 2014). 

 

Gambar 3.  Battery Charge Controller 

Tipe PWM 

 

d. Konversi 12 VDC ke 5 VDC 

Konversi DC ke DC (konverter) 

berfungsi untuk mengkonversi tegangan 

masukkan searah konstan menjadi 

tegangan keluaran searah yang dapat 

divariasikan berdasarkan perubahan duty 

cycle rangkaian kontrol chopper-nya 

(Pradana, O., 2014). Diagram blok 

konverter ditunjukkan pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Blok Diagram Konverter 

DC ke DC 

 

e. Raspberry Pi 

Raspberry pi merupakan single 

board circuit yang memiliki ukuran sama 

dengan kartu kredit. Raspberry pi 

digunakan untuk berbagai keperluan, 

seperti spreadsheet, game dan bahkan bisa 

digunakan sebagai media player. 

Raspberry pi dikembangkan oleh yayasan 

nirlaba, Raspberry pi foundation yang 

dikendalikan sejumlah developer dan ahli 

komputer dari universitas Cambridge, 

Inggris. Raspberry pi bersifat open source 

(berbasis Linux) yang bisa dimodifikasi 

sesuai kebutuhan penggunanya. Sistem 

operasi utama Raspberry pi menggunakan 

Debian GNU/Linux dan bahasa 

pemprograman Python (Wibowo, K.). 

Raspberry pi ditunjukkan pada gambar 5 

. 

Gambar 5. Raspberry pi 2 Model B 

f. Real Time Clock (RTC) 

Real Time Clock (RTC) adalah jam 

di komputer yang umumnya berupa sirkuit 

terpadu yang berfungsi sebagai pemelihara 

waktu. RTC umumnya memiliki catu daya 

terpisah yaitu menggunakan baterai jenis 

litium sehingga dapat tetap berfungsi 

ketika catu daya komputer terputus. RTC 

pada umumnya menggunakan osilator 

kristal (Arrosyid, M. H. dkk., 2009). 



 
 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI – TEKNIK ELEKTRO - 2016 4 

 

 
Gambar 6. RTC DS3231 

 

g. Motor DC 

Motor DC adalah perangkat 

elektromagnetik yang mengubah energi 

listrik menjadi energi gerak. Energi 

mekanik yang dihasilkan bisa digunakan 

untuk menggerakkan sebuah beban 

elektronik yang berada dikawasan 

perusahaan maupun rumah tangga. Motor 

DC memerlukan tegangan yang searah 

pada kumparan medan untuk diubah 

menjadi energi mekanik. Kumparan medan 

pada motor DC disebut stator (bagian yang 

tidak berputar) dan kumparan jangkar 

disebut rotor (bagian yang berputar) 

(Rahayuningtyas. A., 2009). 

 
Gambar 7. Motor DC dengan Gearbox 

 

h. Relay 

Relay adalah sebuah saklar yang 

dikendalikan oleh arus. Relay memiliki 

sebuah kumparan tegangan rendah yang 

dililitkan pada sebuah inti. Didalam sebuah 

relay memiliki armatur besi yang akan 

tertarik menuju inti apabila arus mengalir 

melewati kumparan. Armatur ini terpasang 

pada sebuah tuas berpegas. Ketika armatur 

tertarik menuju ini, kontak jalur bersama 

akan berubah posisinya dari kontak normal 

tertutup ke kontak normal terbuka (Turang, 

D. A. O., 2015). Gambar 8 adalah bentuk 

relay. 

 
Gambar 8. Relay 

 

3. Perancangan Sistem Kerja 

Sistem yang akan diteliti pada 

penelitian ini terbagi atas 2 bagian utama 

yaitu bagian solar panel stand alone 

(mandiri) dan bagian mekanisme 

pengoptimalan penyerapan panas radiasi 

matahari. Bagian solar panel stand alone 

(mandiri) terdiri atas solar panel sebagai 

alat konversi energi panas radiasi matahari, 

Battery charging controller (BCC) sebagai 

pengontrol tahapan pengecasan baterai, 

baterai sebagai media penyimpanan energi 

dan konverter sebagai penurun tegangan 

12 VDC ke 5 VDC. 

 Sistem mekanisme pengoptimalan 

penyerapan panas radiasi matahari terdiri 

atas Raspberry pi sebagai microcontroller, 

Real time clock (RTC) sebagai 

memperbaharui waktu (jam), motor DC 

sebagai penggerak solar panel, relay 

sebagai pengontrol arah motor DC dan 

Rangkaian pengendali kecepatan motor 

DC. Gambar 9 adalah flowchart sistem 

keseluruhan. 
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Gambar 9. Flowchart Perancangan Solar 

tracker untuk Men-supply Daya Kamera 

Monitoring  

 

Perangkat penelitian yang digunakan 

akan berpengaruh terhadap hasil dan 

kinerja yang didapat pada perancangan 

solar tracker untuk men-supply daya 

kamera monitoring sistem keamanan 

perairan dan pulau terluar. Perangkat pada 

penelitian ini disesuaikan dengan rumusan 

masalah dan tujuan pada penelitian untuk 

mendapatkan hasil yang optimal. Adapun 

perangkat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Perangkat Penelitian 

 
 

Instalasi pada gambar 10 

menjelaskan hardware yang akan 

dirancang menjadi landasan dalam 

perancangan sistem solar tracker untuk 

kamera monitoring sistem keamanan 

perairan dan pulau terluar. 

 
Gambar 10. Instalasi Hardware Sistem 

 

4. Analisa Dan Hasil 

a. Pengujian Solar panel 

Pengujian solar panel dilakukan 

dengan mengukur besar tegangan dan arus 

yang dihasilkan solar panel pada siang 

hari. Solar panel yang digunakan adalah 

solar panel jenis polikristalin berkapasitas 

10 WP. Waktu pengujian dilakukan selama 

dua hari yaitu pada tanggal 29 Juni 2016 

dan 30 Juni 2016 untuk mendapatkan 

perbandingan secara optimal dengan lokasi 

halaman masjid raya dompak. Alat ukur 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah multimeter digital dan solar power 

meter. 

Pengujian tersebut dilakukan pada 

pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 

16.00 WIB dengan sistem pengambilan 

data setiap setengah jam sekali. Pengujian 

solar panel ini langsung dihadapkan 
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kearah panas radiasi matahari dengan 

tinggi perangkat solar panel dari atas 

permukaan tanah yaitu 173 cm 

menggunakan alat meteran yang 

ditunjukkan pada gambar 11. 

 
Gambar 11. Pengujian Solar panel 

 

Pengambilan data solar panel 

dilakukan dengan 2 buah cara yaitu dengan 

posisi solar panel pada keadaan statis 

(keadaan diam) dan posisi solar panel 

dengan pergerakan sudut permukaan (solar 

tracker). Hasil dari pengujian solar panel 

pada hari pertama dan hari kedua 

ditunjukkan pada gambar 12 dan gambar 

13. 

 
Gambar 12. Grafik Pengujian Solar panel 

(Daya Output) Hari Pertama dengan Beban 

Lampu DC 3 W 

 
Gambar 13. Grafik Pengujian Solar panel 

(Daya Output) Hari Kedua dengan Beban 

Lampu DC 3 W 

b. Pengujian BCC 

Pengujian Battery charging 

controller (BCC) dilakukan dengan cara 

memberikan tegangan input yang berasal 

dari output solar panel. Pemberian 

tegangan tersebut dilakukan untuk 

mengoperasikan rangkaian BCC agar bisa 

diukur tegangan yang berada pada 

rangkaian tersebut. Pengukuran tegangan 

pada rangkaian BCC akan dilakukan 

melalui port input tegangan, output 

tegangan (arah baterai) dan tegangan yang 

menuju ke beban. Pengukuran yang telah 

dilakukan pada Battery charging 

controller (BCC)  mendapatkan hasil yang 

ditunjukkan pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Pengukuran BCC 

 
 

c. Pengujian Baterai 

Pengujian baterai adalah pengujian 

yang dilakukan untuk mengetahui 

tegangan baterai yang berada di dalamnya, 

betarai dalam keadaan baik dan dapat 

digunakan dalam penelitian ini. Baterai 

yang akan diuji coba adalah jenis baterai 

kering dengan tegangan 12 VDC dan arus 

7,2 Ah/20HR. Baterai akan diuji dengan 

mengukur tegangan yang terdapat dalam 

dalam baterai itu sendiri yang akan 

ditampilkan pada gambar 14. 

 
Gambar 14. Pengukuran Tegangan 

Baterai dengan Mulitimeter Digital 
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Pengukuran yang telah dilakukan 

dengan menggunakan multimeter digital 

mendapatkan hasil tegangan didapatkan 

pada pengukuran adalah 13,21 VDC. 

Apabila tegangan yang terukur adalah 

kurang dari 10 VDC, maka baterai dalam 

keadaan seperti itu tidak memiliki muatan 

dan harus diisi ulang. 

 

d. Pengujian Konverter 

Penelitian ini menggunakan sumber 

listrik dari baterai dengan tegangan 12 

VDC. Sistem pada penelitian ini 

menggunakan tegangan maksimal 5 VDC, 

sehingga membutuhkan konverter untuk 

menurunkan tegangan dari 12 VDC 

menjadi 5 VDC. Pembuktian konverter 

bekerja dengan baik adalah dengan 

mengukur tegangan input dan tegangan 

output pada konverter yang ditunjukkan 

pada tabel 3. Tegangan input yang 

digunakan adalah baterai 12 VDC. Tabel 3 

adalah hasil pengukuran pada konverter. 

 

Tabel 3. Hasil Pengukuran Tegangan 

Konverter 

 
 

 

e. Pengujian Raspberry pi 

Raspberry pi adalah perangkat yang 

digunakan sebagai pemproses kinerja 

sistem untuk menjalankan program sesuai 

dengan penelitian. 

 
Gambar 15. Raspberry pi 

Raspberry pi pada penelitian ini 

menggunakan sistem operasi bernama 

Raspbian Jessie. Sistem operasi tersebut 

diunduh pada laman www.raspberrypi.org. 

Setelah sistem operasi selesai diunduh 

selanjutnya file tersebut berupa format .zip 

dan di-extract menjadi file asli. Setelah itu 

file tersebut di-copy kedalam memory card 

dan dipasang pada Raspberry pi. Pertama 

kali Raspberry pi diaktifkan harus 

memerlukan monitor yang menggunakan 

kabel HDMI untuk men-setting Raspberry 

pi. Ketika Raspberry pi diaktifkan, lampu 

indikator PWR dan ACT akan aktif yang 

menyatakan Raspberry pi siap untuk 

diprogram. 

 

f. Pengujian RTC 

Real time clock DS3231 ini 

menggunakan perangkat I2C sebagai 

interface antara RTC dengan Raspberry pi. 

I2C harus diaktifkan terlebih dahulu agar 

Raspberry pi dapat berkomunikasi dengan 

RTC. 

Pengujian RTC terhadap Raspberry 

pi dilakukan dengan shutdown Raspberry 

pi dengan melepas kabel power, kabel 

LAN, dan dihidupkan kembali setelah 

beberapa jam. Apabila waktu pada 

Raspberry pi update, berarti RTC sudah 

berhasil. Pengujian RTC pada penelitian 

ini dinyatakan berhasil karena setelah 

Raspberry pi dimatikan dan dihidupkan 

kembali dalam waktu satu jam, RTC tetap 

meng-update waktu Raspberry pi sesuai 

waktu Indonesia barat. 

 

g. Pengujian Motor DC 

Pengujian motor DC dilakukan 

dengan cara memberikan tegangan baterai 

12 VDC pada kedua kutub yang dimiliki 
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oleh motor DC tersebut. Pengujian motor 

DC dihubungkan dengan tegangan baterai. 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui 

apakah motor DC beroperasi dan dapat 

digunakan pada penelitian ini. 

Menurut datasheet motor DC, ketika 

motor DC diberikan tegangan dengan 

posisi positif dihubungkan dengan positif 

sumber dan negatif dihubungkan dengan 

negatif sumber, maka motor DC akan 

berputar searah jarum jam. Apabila posisi 

positif dihubungkan dengan negatif 

sumber dan negatif dihubungkan dengan 

positif sumber, maka motor DC akan 

berputar berlawanan dengan arah jarum 

jam. 

 

h. Pengujian Modul Relay  

Pengujian modul relay dilakukan 

dengan cara mengontrol relay dengan 

perangkat Raspberry pi yang sudah ditulis 

program relay-nya terlebih dahulu. 

Modul relay motor DC diuji dengan 

pengontrolan melalui program pada 

Raspberry pi. Sebelumnya dituliskan 

terlebih dahulu program relay pada 

directory Raspberry pi. Program yang 

telah dibuat pada terminal dengan 

memanggil program berikut ini. 

sudo nano relay.py 

Program relay.py tersebut ditulis untuk 

menjalankan motor DC kearah kanan dan 

kiri dalam satu perintah eksekusi. Setelah 

program selesai ditulis, selanjutnya sistem 

dijalankan dengan menjalankan program 

tersebut pada terminal. Program tersebut 

dijalankan dengan memanggil program 

seperti dibawah ini pada terminal: 

sudo python relay.py 

 

i. Pengujian Rangkaian Pengendali 

Kecepatan 

Rangkaian pengendali kecepatan 

motor DC diuji dengan memberikan 

tegangan input berupa baterai 12 VDC dan 

akan diukur tegangan outputnya dengan 

menggunakan multimeter digital. 

Penelitian ini tegangan motor DC yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan rpm 

rendah digunakan tegangan 5 VDC. Tabel 

4 adalah hasil pengukuran tegangan 

rangkaian pengendali tegangan. 

 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Rangkaian 

Pengendali Kecepatan 

 
 

j. Pengujian Keseluruhan Sistem 

Pengujian keseluruhan sistem dari 

perangkat yang sudah dinyatakan bahwa 

perangkat berhasil digunakan dengan baik. 

Perangkat yang sudah diuji secara pertahap 

tersebut siap digabungkan menjadi satu 

sistem untuk menjalankan perintah sesuai 

dengan tujuan dari penelitian ini. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

kinerja keseluruhan sistem yang telah 

dibuat. Gambar 16 adalah gambar dari 

perangkat secara keseluruhan. 

 
Gambar 16. Perangkat Secara 

Keseluruhan 
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Daya yang dibutuhkan untuk 

mengoperasikan sistem selama 8 jam 

dipaparkan pada tabel 5. 

 

Tabel 5. Daya untuk Mengoperasikan 

Sistem Solar tracker 

 
 

Sistem tersebut diuji dengan 

memberikan beban kamera monitoring 

sistem keamanan perairan dan pulau 

terluar yang terhubung melalui sistem 

solar tracker ini. kamera monitoring 

sistem keamanan perairan dan pulau 

terluar digunakan untuk mengatahui 

apakah perancangan solar tracker bekerja 

secara keseluruhan sistem. Gambar 17 

adalah gambar dari pengujian solar tracker 

dengan memberikan beban kamera 

monitoring sistem keamanan perairan dan 

pulau terluar. 

 
Gambar 17. Pengujian Solar tracker 

dengan Menggunakan Beban  

Kamera Monitoring 

 

Sistem pergerakan motor DC dengan 

digerakan oleh modul relay dan dikontrol 

menggunakan Raspberry pi pada 

pengujian perangkat secara bertahap akan 

dihubungkan terhadap solar panel dengan 

mengikuti perubahan jam secara real time. 

Program yang telah dibuat akan 

digabungkan pada satu directory. Program 

yang dibuat pada directory Raspberry pi 

adalah program motor DC bergerak searah 

jarum jam dan berlawanan jarum jam 

dengan memberikan polaritas tegangan 

yang berbeda antara motor DC dan sumber 

tegangan. Pembuatan directory tersebut 

dilakukan pada terminal dengan 

memanggil program berikut ini. 

sudo nano kanan.py 

sudo nano kiri.py 

Program kanan.py dan kiri.py 

tersebut ditulis dengan program utama 

yaitu penggabungkan program motor DC 

kearah kanan dan kerah kiri untuk 

menjalankan program dalam satu perintah 

eksekusi. 

Setelah program selesai ditulis, 

selanjutnya sistem dijalankan dengan 

menjalankan program tersebut pada 

terminal. Program tersebut dijalankan 

dengan memanggil program seperti 

dibawah ini pada terminal: 

sudo python kanan.py 

sudo python kiri.py 

Program yang telah dibuat 

berdasarkan pergerakan arah kanan dan 

arah kiri akan dipanggil berdasarkan waktu 

secara real time dengan menggunakan 

schedule berupa crontab yang berada pada 

directory Raspberry pi. Crontab 

merupakan penulisan program dengan cara 

memanggil nama prgram tersebut dan 

menjalankan program tersebut berdasarkan 

waktu yang telah diatur. Pembuatan 

directory crontab tersebut dilakukan pada 

terminal dengan memanggil program 

berikut ini. 

Sudo crontab –e 

Program crontab -e tersebut ditulis 

dengan program utama yaitu 

penggabungkan program motor DC dan 
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waktu schedule  untuk menjalankan 

program dalam satu perintah eksekusi. 

Gambar 18 adalah penulisan program 

secara keseluruhan dengan crontab. 

 
Gambar 18. Penulisan Program Crontab e 

 

Program tersebut akan diset sesuai 

dengan jam pergerakan dalam sehari, 

dalam sehari terdapat 5 pergerakan dengan 

4 pergerakan mengikuti pergerakan 

matahari dan 1 pergerakan mengembalikan 

solar panel dalam keadaan semula. Hal ini 

bertujuan agar solar panel selalu 

menghadap kearah datang sinar matahari. 

Tabel perubahan setiap sudut pergerakan 

solar panel ditunjukkan pada tabel 6. 

 

Tabel 6. Perubahan Setiap Sudut 

Pergerakan Solar panel 

 

 
 

k. Kinerja Sistem Keseluruhan 

Solar panel yang digunakan 

memiliki spesifikasi 10 Wp, 20,24 Voc, 

0,8459 A  Isc, 17,2 Vmp, 0,69 A Imp 

dengan hasil yang telah didapatkan pada 

saat pengukuran dihari yang cerah adalah 

21,7 V dan 0,41 A Imp. Hasil dari 

pengujian tersebut dinyatakan bahwa solar 

panel memiliki kinerja yang baik sesuai 

dengan spesifikasi perangkat. 

Sistem solar tracker diuji coba untuk 

mendapatkan perbandingan antara 

pengukuran solar panel statis (diam) dan 

pengukuran solar panel yang dirancang 

dengan penggunaan pergerakan sudut 

permukaan solar panel (solar tracker). 

Pengukuran dilakukan dengan solar panel 

dihubungkan melalui beban Lampu DC 

dengan daya 3 W. 

Hasil pengukuran Solar panel pada 

hari pertama keadaan statis (diam) 

menggunakan beban lampu DC dengan 

daya 3 W mendapatkan hasil nilai daya 

output minimum yaitu 2,263 W terjadi 

pada pukul 15.30 WIB dan nilai daya 

output maksimum yaitu 5,562 W terjadi 

pada pukul 12.30 WIB, sedangkan hasil 

pengukuran solar panel dengan pergerakan 

sudut (solar tracker) nilai daya output 

minimum yaitu 2,79 W terjadi pada pukul 

16.00 WIB dan nilai daya output 
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maksimum yaitu 5,643 W terjadi pada 

pukul 13.00 WIB. 

Hasil pengukuran Solar panel pada 

hari kedua keadaan statis (diam) 

menggunakan beban lampu DC dengan 

daya 3 W mendapatkan hasil nilai daya 

output minimum yaitu 3,186 W terjadi 

pada pukul 08.00 WIB dan nilai daya 

output maksimum yaitu 8,364 W terjadi 

pada pukul 12.30 WIB, sedangkan hasil 

pengukuran solar panel dengan pergerakan 

sudut (solar tracker) nilai daya output 

minimum yaitu 3,88 W terjadi pada pukul 

16.00 WIB dan nilai daya output 

maksimum yaitu 8,364 W terjadi pada 

pukul 12.00 WIB. 

Berdasarkan data yang telah 

didapatkan, maka dihitung kenaikan energi 

dari metode pergerakan sudut permukaan 

solar panel (solar tracker) yang 

dibandingkan dengan metode statis (diam) 

dengan menggunakan persamaan (5) 

adalah sebagai berikut: 

Kenaikan energi solar panel 

menggunakan beban DC dihitung dengan 

persamaan (5) sebagai berikut: 

Kenaikan energi (%) = 
4 496 - 3 867

     
 x 100% 

          = 16,11 % (H 1) 

 

Kenaikan energi (%) = 
5 964 - 5 441

5 441
 x 100% 

         = 9,61 % (H 2) 

 

Pencarian kenaikan energi yang 

dilakukan untuk mendapatkan hasil secara 

optimal ketika menggunakan metode 

pergerakan sudut permukaan solar panel 

yang dibandingkan dengan metode statis 

(diam). Hasil kenaikan energi yang 

didapatkan ketika menggunakan metode 

pergerakan sudut permukaan solar panel 

(solar tracker) pada hari pertama dengan 

menggunakan beban sebesar 16,11 %, 

sedangkan hasil kenaikan energi yang 

didapatkan ketika menggunakan metode 

pergerakan sudut permukaan solar panel 

(solar tracker) pada hari kedua dengan 

menggunakan beban sebesar 9,61 %. 

Perbandingan kenaikan energi yang 

didapatkan pada percobaan dihari pertama 

dan di hari kedua memiliki perbedaan 

cukup besar ketika menggunakan beban 

mendapatkan hasil sebesar 16,11 % dan 

9,61 %.  

Perbedaan hasil kenaikan energi 

yang didapatkan ketika dilakukan 

pengukuran selama 2 hari memiliki 

perbedaan yang terlihat jelas. Perbedaan 

itu disebabkan oleh penyinaran matahari 

terhadap bumi setiap harinya memiliki 

panas radiasi matahari yang berbeda dan 

tidak sama. 

Battery charging controller (BCC) 

pada penelitian ini akan terhubung dengan 

solar panel, baterai dan beban. Spesifikasi 

yang digunakan berkapasitas 10 A. Kinerja 

dari BCC ini bekerja dengan menerima 

input tegangan dari solar panel dan 

melakukan pengecasan terhadap baterai 

dengan melalui rangkaian BCC ini. Saat 

melakukan percobaan, dianalisis bahwa 

BCC ini akan mengecas terhadap baterai 

dan selama pengecasan akan tetap 

mengoperasikan beban. Apabila baterai 

sudah penuh, maka solar panel akan 

memutuskan aliran baterai dan langsung 

mengalirkan tegangan ke beban apabila 

matahari dalam keadaan cerah tanpa 

tertutup hambatan apapun. 

Baterai yang sudah terisi penuh akan 

men-supply daya untuk kamera monitoring 

keamanan perairan dan pulau terluar. 

Baterai yang memiliki kapasitas 12 V dan 

arus 7,2 Ah akan menghasilkan daya 

sebesar 86,4 Wh. Daya yang dihasilkan 
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seharusnya dapat mengoperasikan 

perangkat kamera monitoring sistem 

keamanan perairan dan pulau terluar 

selama 8 jam. Karena penelitian ini 

bersifat prototipe, maka pengoperasian 

perangkat monitoring menjadi tidak 

menyala selama rentang waktu 8 jam, 

tetapi dapat mengoperasikan perangkat 

kamera monitoring selama 4 jam 9 menit. 

Saat baterai kosong setelah 

memberikan sumber daya untuk kamera 

monitoring sistem keamanan perairan dan 

pulau terluar, maka baterai otomatis akan 

terisi kembali selama keadaan panas 

radiasi matahari memiliki keadaan cerah. 

Pengisian baterai yang kosong (charging) 

akan memerlukan waktu sekitar ± 6 jam. 

Sistem pergerakan solar panel 

menggunakan mikrokontroller yaitu 

Raspberry pi dengan spesifikasi RAM 1 

GB dan menggunakan memory  card 8 GB 

dengan space yang dapat digunakan 

sebesar 6 GB karena 2 GB digunakan 

untuk menyimpan operasional sistem 

raspbian.  

Raspberry pi akan membaca 

program yang telah dibuat pada crontab 

seperti layaknya schedule yang 

memberikan sinyal saat schedule telah 

sampai pada waktunya. Ketika program 

tersebut sudah berjalan dan memberikan 

sinyal yang berasal dari program crontab, 

maka Raspberry pi akan mengoperasikan 

rangkaian modul relay dengan pergerakan 

kearah kanan ataupun kekiri berdasarkan 

relay yang telah diprogram untuk 

menjalankan motor DC sebagai penggerak 

permukaan solar panel.  

Motor DC pada penelitian ini akan 

menggerakkan permukaan solar panel 

kearah kanan pada pukul 07.00 WIB 

dengan derajat 70º pada pukul 09.00 WIB 

dengan derajat 40º, pukul 11.00 WIB 

dengan derajat 0º, pukul 13.00 WIB 

dengan derajat 40º, pukul 15.00 WIB 

dengan derajat 70º  dan pada pukul 17.00 

WIB permukaan solar panel akan kembali 

pada keadaan semula pada pukul 07.00 

WIB secara terus menerus pengoperasian 

selama setiap sehari. 

Motor DC bergerak dengan 

menggunakan bantuan modul relay yang 

dikontrol dengan menggunakan raspberry 

pi. Modul relay berfungsi memberikan 

arah kanan dan kiri pada motor DC dengan 

cara membalikkan kutub positif (+) dan 

negatif (-) pada kontak relay berupa NC 

(nornally close) dan NO (normally open). 

Ketika motor DC digunakan untuk 

memutar perrmukaan solar panel kearah 

kanan, maka relay 1 aktif dalam keadaan 

kontak NC (normally close) dan akan 

digunakan untuk memutar motor DC 

kearah kanan sedangkan relay 2 tidak aktif 

dalam keadaan kontak NO (normally 

open). Sebaliknya apabila motor DC 

digunakan untuk memutar permukaan 

solar panel kearah kiri, maka relay 2 aktif 

dalam keadaan kontak NC (normally 

close) dan akan digunakan untuk memutar 

motor DC kearah kiri sedangkan relay 1 

tidak aktif dalam keadaan kontak NO 

(normally open).  

 

5. Penutup 

a. Kesimpulan 

1. Perancangan solar tracker pada 

penelitian ini hanya berupa prototype 

dengan menggunakan jenis solar 

panel 10 WP, media penyimpanan 

berkapasitas 7,2 AH dan Battery 

charging controller (BCC) 

berkapasitas 10 A dapat 

mengoperasikan kamera monitoring 

sistem keamanan perairan dan pulau 

terluar selama 4 jam 9 menit. 
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2. Sistem pengoptimasi penyerapan 

permukaan solar panel dirancang 

dengan menggunakan motor DC 

sebagai penggerak mekanik dengan 

perubahan derajat permukaan solar 

panel yaitu 70º – 40º – 0º – 40º – 70º 

agar dapat mengikuti pergerakan 

matahari berdasarkan pewaktuan 

secara real time dengan 

menggunakan perangkat Real time 

clock (RTC). 

3. Hasil kenaikan energi didapatkan 

ketika metode pergerakan sudut 

permukaan solar panel (solar 

tracker) pada hari pertama 

menggunakan beban yaitu sebesar 

16,11 %, sedangkan pada hari kedua 

menggunakan beban kenaikan energi 

yang didapatkan yaitu sebesar 9,61 

%. 

 

b. Saran 

1. Perancangan solar tracker ini masih 

dibuat dengan tidak melakukan 

perhitungan ketika dalam kondisi 

hujan atau tidak anti terhadap air. 

2. Perancangan solar tracker dalam 

keadaan sebenarnya harus 

menghitung kebutuhan daya yang 

digunakan untuk pengoperasian 

beban selama 8 jam dengan 

memperhitungkan kapasitas solar 

panel, baterai dan Battery charging 

controller (BCC). 

3. Perancangan solar tracker akan 

men-supply daya untuk kamera 

monitoring, namun pada penelitian 

ini belum dilengkapi dengan 

monitoring beban untuk melihat 

bagaimana beban dapat terpenuhi 

dalam sistem pembangkit solar 

panel tersebut. 

4. Perancangan solar tracker 

menggunakan media penyimpanan 

berupa baterai yang nantinya 

digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan beban kamera monitoring, 

namun penelitian ini belum 

dilengkapi dengan monitoring 

baterai untuk melihat kapasitas 

baterai secara spesifik yang tersedia 

dalam tahap penyaluran. 
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