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ABSTRAK 

 Electricity is one of the major needs in daily life - today. The era of globalization 

increasingly sophisticated and use of the electronic items requiring increased electricity 

consumption is increasing. Indonesia is currently in its specialty in some cities - big cities in 

deficit of electric power, due to population growth is increasing. Electrical energy needs are 

increasing force to develop renewable energy such as solar Energy is becoming one of the 

alternative energy sources as solar energy as one of unlimited energy. The sun can memacarkan 

an energy of 3.86 x 1026 joules per second and to apply the use of solar energy is to use solar 

cells but the problems that occur when solar cells are only able in a static state then by the 

photodiode expected solar cells capable of moving at a certain angle. 
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I. PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 

Listrik merupakan salah satu kebutuhan 

utama dalam kehidupan sehari – hari.Era 

globalisasi yang semakin canggih dan 

penggunaan barang elektronik yang makin 

meningkat mengharuskan konsumsi listrik 

semakin meningkat.Saat ini listrik banyak 

dihasilkan dari mesin generator sebagai 

pembangkit, karena di beberapa daerah 

seperti di daerah – daerah yang tidak 

memiliki sumber energy yang dapat 

menghasilkan listrik. 
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Saat ini di Indonesia khusus nya di beberapa 

kota – kota besar mengalami deficit daya 

listrik, karena pertumbuhan penduduk 

semakin meningkat. Hal ini mengharuskan 

perusahaan listrik menambah daya agar 

dapat memenuhi kebutuhan listrik 

konsumen. 

Energy matahari menjadi salah satu sumber 

energy alternative  karena energy matahari 

sebagai salah satu energy yang tidak 

terbatas. Matahari dapat memacarkan energi 

sebesar 3,86 x 1026 joule setiap 

detiknya.Penggunaan solar cel menjadi 

media utama untuk menyerap energy 

matahari,  

Penggunaan solar sel yang statis 

atau diletakan pada posisi tertentu saja 

memacu penulis untuk 

menggembangkan atau meningkatkan 

penggunaan solar sel dengan 

mengembangkan solar sel agar dapat 

mengikuti arah matahari yang hal ini 

sangat efektif untuk penyerapan energy 

matahari dengan pengaplikasian 

photodiode sebagai sensor untuk 

menggerakan solar sel mengikuti arah 

matahari. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang photodiode 

sebagai sensor pengontrol sel surya 

mengikuti arah matahari. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1) Mewujudkan elektrifikasi energi 

matahari sebagai converter energi 

listrik 

D. Batasan Masalah 

1) Perancangan alat berupa 

pengaplikasian photodiode sebagai 

sensor. 

2) Perancangan alat pengerak 

menggunakan motor dc sebagai alat 

penggerak 

3) Pengontrolan menggunakan 

mikrokontroler yang dapat 
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menjalankan perintah dari koding 

yang dirancang peneliti. 

4) Sensor yang digunakan ialah 

photodiode. 

 

E. Manfaat Penelitian  
 
1) Dapat membangun suatu 

pengaplikasian photodiode sebagai 

sensor pengontrol sel surya 

mengikuti arah matahari . 

2) Dapat merancang bangun alat 

pengontrolan sel surya mengikuti 

arah matahari dengan menggunakan 

photodiode sebagai sensor. 

3) Dapat mengoptimalkkan penggunaan 

sel surya agar dapat menghasilkan 

energy listrik yang maksimal. 

4) Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dalam dunia 

renewable energy dan elektronika 

khususnya dalam pengaplikasian 

photodiode sebagai sensor 

pengontrol sel surya mengikuti arah 

matahari . 

5) Peneliti berharap dapat dijadikan 

refrensi bagi rekan- rekan yang akan 

nantinya akan meneliti atau membuat 

suatu rancang bangun pengontrolan 

sel surya mengikuti arah matahari 

.khusus nya kepada rekan - rekan 

mahasiswa/i fakultas teknik 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

dalam bidang elektronika (arus 

lemah).  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan penilitian 

yang akan saya lakukan ialah Sistem 

Tracking Panel Surya Untuk Pengoptimalan 

Daya Menggunakan Metode Kontrol Self-

Tuning Pid Dengan Jst Jenis Perceptron. 

Sistem Tracking ini menggunakan algoritma 

pengendalian P&O dan control self-tuning 

PID dengan JST Perceptron yang tertanam 

pada mikrokontroler ATMega 8535. Input 
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pengontrolan berasal dari hasil pembacaan 

tegangan dan arus dari solar cell kemudian 

diolah menggunakan mikrokontroler dan 

hasil pengolahan berupa sinyal control akan 

mengatur posisi motor servo. (Achmad Ulul 

Azmy, dkk. 2015) 

 

B. DASAR TEORI 

1. RADIASI  

Radiasi adalah pemancaran dan 

perambatan gelombang yang  Membawa 

tenaga melalui ruang atau antara, misal 

pemancaran dan perambatan gelombang 

elektromagnetik, gelombang bunyi; 

gelombang lenting; penyinaran. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa radiasi 

bukan hanya radiasi nuklir, tetapi juga 

radiasi lain seperti gelombang radio, 

gelombang televisi, pancaran sinar matahari, 

dll. (Charles A Munthe. 2011). 

2. MIKROKONTROLER 

Mikrokontroler Menurut Budiharto (2010 : 

77) Mikrokontroler adalah komponen atau 

alat pengendali yang berukuran kecil. 

Mikrokontroler merupakan komputer di 

dalam chip yang digunakanuntuk 

mengontrol peralatan elektronika, yang 

menekankan efesiensi dan efektifitas biaya. 

Secara harifah bias disebut pengendali kecil 

sebuah system elektronika yang sebelumnya 

banyak memerlukan komponen - komponen 

pendukung seperti IC TTL danCMOS dapat 

direduksi/diperkecil dan akhirnya terpusat 

serta dikendalikan oleh mikrokontroler. 

a. Mikrokontroler atmel 

Mikrokontroler produksi atmel dapat 

dikatakan sebagai mikrokontroler terlaris 

dan termurah saat ini. Chip 

mikrokontroler ini dapat diprogram 

menggunakan port parallel atau serial. 

(widodo budi harto, 2005) 

b. Mikrokontroler PIC 

Pic merupakan keluarga mikrokontroler tipe 

Risc buatan mikro chip technology yang 

bersumber dari pic 1650 yang dibuat oleh 

Devisi Mikroelektronika General 

Instrumens. Pic awalnya dibuat 

menggunakan teknologi general instrument 
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16 bit cpu, yaitu cp1600. (widodo budi 

harto, 2005) 

c. Mikrokontroler Maxim 

Maxim merupakan sala satu produsen 

chip yang focus pada komponen digital 

dan komunikasi, seperti mikrokontroler, 

akuisisi data, dan komponen RF (radio 

frekuensi). Maxim cukup inovatif 

dengan meluncurkan mikrokontroler 

yang mendukung jaringan computer 

antara lain, 80c400 dengan kecepatan 

tinggi. (widodo budi harto, 2005) 

3. Arduino 

Ardunio Menurut Budiharto (2010 : 

74) Arduino adalah pengendali mikro single 

– board yang bersifat open - source, 

diturunkan dari Wiring platform, dirancang 

untuk memudahkan penggunaan elektronik 

dalam berbagai bidang. Hardware nya 

memiliki prosesor Atmel AVR dan software 

nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. 

4. Software Arduino 1.0 (IDE) 

IDE (Integrated Develpoment 

Environment) adalah sebuah program  

khusus yang dapat berjalan pada komputer 

yang memungkinkan kita dapat mengontrol 

Arduino dengan memasukkan program-

program yang menggunakan bahasa C.  

 

Gambar 2.7 Tampilan software Arduino 1.0 

(Asfiansyah, 2013). 

Pada software Arduino terdiri dari 

beberapa icon, antara lain icon compile yang 

berfungsi untuk melakukan pengecekan 

terhadap program yang kita buat apakah 

terdapat error dalam penulisan maupun 

struktur program. Icon upload berfungsi 

untuk mengirim program yang telah selesai 

kedalam hardware Arduino. Icon new untuk 

membuka layar baru bagi penulis yang akan 

memulai membuat program yang baru. Icon 

save untuk menyimpan program yang telah 

dibuat. Dan icon serial monitor untuk 
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menampilkan data serial pada layar 

komputer.(Asfiansyah, 2013). 

5. Photodiode  
 

Photodiode merupakan piranti 

semikonduktor dengan struktur sambungan 

p-n yang dirancang untuk beroperasi bila 

dibiaskan dalam keadaan terbalik, untuk 

mendeteksi cahaya (Apriano.T, 2012). 

 
Gambar 1.Photodiode PD204-

6C/L3 (Sumber: Datashet photodiode, 2013) 

 

Prinsip kerja dari photodiode yaitu 

ketika sebuah photon (satuan energi dalam 

cahaya) dari sumber cahaya diserap, hal 

tersebut membangkitkan suatu elektron dan 

menghasilkan sepasang pembawa muatan 

tunggal, sebuah elektron dan sebuah hole, 

dimana suatu hole adalah bagian dari kisi-

kisi semikonduktor yang kehilangan 

elektron.  

Arah Arus yang melalui sebuah 

semikonduktor adalah kebalikan dengan 

gerak muatan pembawa.Cara tersebut 

didalam sebuah photodiode digunakan untuk 

mengumpulkan photon menyebabkan 

pembawa muatan seperti arus atau tegangan 

mengalir dibagian-bagianelektroda. 

Photodiode digunakan sebagai 

penangkap gelombang cahaya. Jika 

photodiode ini mendapat cahaya maka akan 

menghasilkan tegangan sekitar 0.5 volt dan 

arus yang dihasilkan tergantung dari 

intensitas cahaya yang masuk pada 

photodiode tersebut. (Gunarta. L, 2011) 

 

6. Motor Servo  
 

Motor Servo adalah sebuah motor 

DC kecil yang diberi sistem gear dan 

potensiometer sehingga dapat menempatkan 

“hom’ servo pada posisi yang di kehendaki. 

Motor servo ini jelas menggunakan istem 

loop sehingga posisi “hom” yang 

dikehendaki bisa dipertahankan.( Malik, 

2009)  

Motor servo biasa digunakan untuk 

robot berkaki, lengan robot atau sebagai 

actuator pada mobil robot. Motor servo 

terdiri dari sebuah motor DC, beberapa gear, 
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sebuah potensiometer, sebuah output shaft 

dan sebuah rangkaian control elektronik. ( 

Andrianto, 2008)  

 

III. METODE PENELITIAN 

A. WAKTU DAN TEMPAT 

PENELITIAN 

 Penelitian akan dilakukan di 

laboratorium Fakultas Teknik Universitas 

Maritim Raja Ali Haji dan rumah peneliti 

selama 10 Minggu untuk mencapai hasil 

yang optimal dan dapat di implementasikan 

secara baik. 

B. JENIS PENELITIAN 

Penelitian yang akan dilakukan 

berupa Pengaplikasian photodiode sebagai 

sensor pengontrol sel surya mengikuti arah 

gerak matahari. Penggunaan photodiode saat 

ini menjadi pilihan yang sangat efektif dan 

murah sebagai sensor radiasi matahari. 

C. BAHAN ATAU MATERI 

PENELITIAN 

1. HARDWARE 

Hardware yang digunakan atau bahan yang 

di butuhkan ialah 

a) Arduino 

b) Photodiode 

c) Computer / laptop 

d) Servo 

 

2. SOFTWARE 

Dalam pengerjaan alat ini 

membutuhkan software untuk membuat 

coding yaitu  

a) Software Arduino 1.0 (IDE) 

 

D. PERANCANGAN UMUM 

SISTEM DAN CARA KERJA 

ALAT 

1. Perancangan Umum Sistem 
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Perancangan umum system yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu untuk menjadi 

acuan peniliti dalam membuat suatu system 

control sel surya mengikuti arah matahari 

menggunakan photodiode sebagai sensor. 

Sehingga alur penelitian yang didapati 

peneliti sesuai dengan tujuan dan harapan 

peneliti. 

2. Cara Kerja Alat 

Pada perancang system umum dapat 

dijabarkan tentang system dan alur kerja dari 

alat yang akan di buat peneliti. Dari gambar 

diatas peneliti akan menjelaskan cara kerja 

dari alat tersebut. Saat photodiode 

mendapatkan radiasi matahari dengan nilai 

tertentu maka photodiode akan memberikan 

perintah mikrokontroler arduino untuk 

melakukan perintah selanjutnya yaitu 

menggerakan servo sehingga posisi sel sel 

surya akan bergerak sesuai arah matahari.  

System pengontrolan prototype ini akan 

bergantung pada radiasi matahari ketika 

photodiode tidak mendapatkan radiasi 

matahari maka alat tidak akan bekerja. 

Photodiode akan didesain sedemikan rupa 

agar mendapatkan radiasi matahari yang 

maksimal begitu pulak dengan sel surya 

yang nantinya bisa mendapatkan hasil yang 

maksimal. Penggunaan system ini sangatlah 

simple dan murah sehingga effisiensi dalam 

penelitian ini sangat murah. 

E. PERANCANGAN PHOTODIODE 

Perancangan photodiode merupakan 

perancangan photodiode agar dapat 

menghasilkan data yang dapat di baca atau 

di olah oleh arduino nano. Photodiode hanya 

memiliki 2 kaki yaitu Positif dan Negatif, 
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agar dapat terbaca oleh arduino maka di 

butuhkan output data dengan menambahkan 

resistor sehingga dapat menghasilkan data 

yang dapat terbaca oleh arduino nano. 

 

 

 

Gambar 3.1 Rangkaian Photodioda 

 

Gambar 3.2 Hasil Rangkaian 

Photodioda 

Berikut penjelasan kaki pada rangkaian 

photodiode : 

Kaki 1 : Gnd merupakan supply yang 

nantinya akan di supply dengan tegangan 

ground. 

Kaki 2 : Vcc merupakan supply yang 

nantinya akan disupply dengan tegangan 5 

volt. 

Kaki 3 : Signal merupakan supply signal 

agar dapat terbaca dan di olah oleh arduino 

nano. 

 Setelah rangkaian selesai didesain 

dan di rakit maka modul photodiode sudah 

dapat digunakan dalam penelitian yang 

dilakukan peneliti dan dapat terbaca atau 

dapat diolah oleh arduino nano. 

F. Perancangan Rangkaian Down 

Voltage 

Perancangan rangkaian down voltage 

dibutuhkan dalam penelitian ini karena 

komponen pendukung lainnya 

membutuhkan tegangan di bawah tengangan 

sumber supply.Pada rangkaian ini 
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membutuhkan capacitor dan IC L7805 V 

sehingga menghasilkan tegangan 5 volt. 

 

 

 

Gambar 3.3 Rangkaian Down 

Voltage 

 

 

 

Gambar 3.4 hasil rangkaian Down 

Voltage 

 Pada rangkaian penurun tegangan 

atau Down Voltage diberi input tegangan 9 

volt dari baterai tegangan input ini yang 

akan di turunkan pada rangkaian ini 

sehingga menghasilkan output tegangan 5 

volt. Rangkaian ini menggunakan IC 

L7805V yang merupakan IC penurun 

Tegangan 5 Volt. 

G. Perakitan Perangkat 

Perancangan perangkat merupakan 

perancangan akhir setelah perancangan 

komponen utama dan pengukung yang telah 

di rancang peneliti.Perakitan berupa 

perakitan rangakaian photodiode, rangkaian 

down voltage, servo dan mini solar panel. 

 

 

 

Gambar 3.5 Skema Rangkaian 

Perakitan Photodioda, Servo, dan Mini Solar 

Panel 

 

 

Gambar 3.6 Perakitan Photodioda, Servo, 

dan Mini Solar Panel 

Solar 

Panel 
M 
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Gambar 3.6 merupakan hasil perakitan 

photodiode , servo dan mini solar panel. 

Perakitan terletak pada atas permukaan box 

karena rangkaian photodiode harus 

mendapatkan pancaran cahaya sehingga 

perakitan diletakan pada outbox.  

 

 

 

Gambar 3.7 Skema rangkaian Perakitan 

Arduino nano dan Rangkaian Down Voltage 

 

 

 

Gambar 3.8 Perakitan Arduino nano dan 

Rangkaian Down Voltage 

Perakitan ardiuno nano dan 

rangkaian down voltage di rakit di dalam 

box agar perakitan alat penelitian lebih rapi 

dan terlindung. 

IV. PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 
PERANGKAT  
A. Pengujian Perangkat Keseluruhan 

Pengujian perangkat kesesluruhan 

merupakan pengujian perangkat 

tahap akhir.Setelah semua komponen 

pendukung dan komponen utama 

dilakukan pengujian dan dirancang 

dengan baik. 

Gambar 4.4 Pengujian Perangkat 

keseluruhan 

Dalam pengujian ini dilakukan 

menggujaan senter sebagai pengganti cahaya 

matahari.Sinar / cahaya pancaran senter 

dapat digunakan karena photo diode yang 

dirancang dapat mendeteksi cahaya. Dalam 
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hal ini ketika diberikan cahaya pada 

photodiode sunrise servo bergerak dari 

posisi awal yaitu berada di posisi 90o menuju 

posisi 20o dan akan mengikuti arah matahari 

sesuai dengan gerak matahari yang bergerak 

menuju barat / sunset.  

B. Pengukuran Dan Analisis Hasil 

Pengukuran Tegangan  Pada Sensor 

Photodiode Dan  Radiasi Matahari 

1. Rata – Rata Pengukuran 
Photodiode no. 1 Selama 5 Hari 

 

Selama pengukuran tegangan pada 

photodiode no. 1 total rata – rata tegangan 

yang di dapati yaitu 1.38 volt, namun hasil 

rata – rata tegangan yang di hasilkan terjadi 

pada pukul 12.00 wib hingga 16.00 wib  

dengan hasil pengukuran sebesar 0 volt yang 

merupakan hasil minimum rata – rata pada 

photodiode no. 1 hal ini dikarenakn 

photodiode tidak mendapatkan pancaran 

sinar matahari dan hasil maksimum 

pengukuran terjadi pada pukul 10.00 wib 

dengan hasil rata – rata tegangan sebesar 

3.88 volt. 

2. Rata – Rata Hasil Penukuran 

Photodiode No. 2 Selama 5 Hari 

 

Pada photodiode no. 2 nilai tegangan 

minimum yaitu 0 volt dengan waktu yang 

berbeda yaitu pada pukul 08.00 wib dan 

13.00 wib hingga 16.00 wib. hasil minimum 

terjadi akibat tidak didapati pancaran sinar 

matahari sehingga tidak ada nilai tegangan 

yang dihasilkan. Hasil maksimum rata – rata 

photodiode no. 2 yang didapati ialah sebesar 

3.56 volt selama 5 hari. 
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3. Rata – Rata Hasil Penukuran 

Photodiode No. 3 Selama 5 Hari 

 

 

 

Pada hasil total rata – rata photodiode 

no. 3 sebesar 1.35 volt dengan nilai 

minimum sebesar 0 volt yang terjadi pada 

pukul 08.00 wib hingga 09.00 wib serta 

14.00 wib hingga 16.00 hal ini terjadi 

dikarenakan pancaran sinar matahari tidak di 

dapati oleh photodiode no. 3. Namun hasil 

rata – rata maksimum didapati pada pukul 

12.00 wib dengan hasil sebesar 4 volt. 

4. Rata – Rata Hasil Penukuran 

Photodiode No. 4 Selama 5 Hari 

 

Pada photodiode no. 4 hasil rata – rata 

maksimum sebesar 4 volt pada pukul 13.00 

wib pada jam tersebut pancaran sinar 

matahari mengenai photodiode no. 4 dan 

nilai rata – rata minimum yang dihasilkan 

photodiode no. 4 yaitu 0 volt dengan hasil 

total rata – rata 1.58 volt. 

5. Rata – Rata Hasil Penukuran 

Photodiode No. 5 Selama 5 Hari 

 

Hasil rata – rata pengukuran 

photodiode no. 5 dengan hasil maksimum 

sebesar 4 volt pada pukul 16.00 wib dengan 

posisi matahari yang akan terbenam. 

Namum hasil rata – rata minimum 0 volt 

terjadi pada pukul 08.00 wib hingga 15.00 

wib yang merupakan posisi photodiode tidak 

mendapatkan pancaran sinar matahari dan 
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total rata – rata pada photodiode no. 5 ialah 

0.44 volt. 

6. Rata – Rata Tegangan Pada Solar 

Panel Selama 5 Hari 

 

Hasil pengukuran sel surya selama 5 

hari didapatkan hasil total rata – rata sebesar 

5.25 volt.Dengan hasil minimum rata – rata 

2.26 volt yang terjadi pada pukul 08.00 wib 

hal ini terjadi karena factor cuaca yang 

kurang baik namum hasil maksimum masih 

didapatkan pada pukul 13.00 wib dengan 

hasil sebesar 9.8 volt. 

7. Rata – Rata Nilai Radiasi Matahari 

 

Dari hasil pengukuran maka di 

dapatkan total rata – rata radiasi matahari 

selama 5 hari yaitu 848 W/m2. Namum 

radiasi matahari maksimal selalu terjadi 

pada pukul 13.00 wib  dengan hasilr rata – 

rata sebesar 1349.2 W/m2 yang merupakan 

radiasi puncak sehingga pada waktu tersebut 

menjadi waktu ideal radiasi matahari dan 

rata – rata minimum radiasi matahari ialah 

sebesar 391.8 W/m2 pada pukul 08.00 wib. 

8. Pembahasan  

1. SUDUT KEMIRINGAN 

Setelah dilakukan proses pengujian 

serta pengukuran terhadap perangkat yang 

telah dirancang terdapat sudut kemiringan 

yang dihasilkan dari cara kerja perangkat. 
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Sudut kemiringan terjadi akibat adanya 

pergerakan yang terjadi pada perangkat. 

Sudut kemiringan yang terjadi dalam 

penelitian ini yaitu kemiringan 0o, 23o, 49o, 

72o, 90o, 104o, 144o, 156o, dan 180o. 

a. Sudut Kemiringan 0o 

Setelah dilakukan pengukuran dan 

dilakukan analisis, sudut kemiringan 0o rata 

–rata terjadi pada pukul 08.00 wib, dimana 

pada waktu tersebut matahari mulai terbit 

dan menghasilkan pancaran sinar matahari 

yang menyinari sensor sehingga perangkat 

dapat bergerak pada sudut 0o. namun pada 

sudut kemiringan 0o merupkan posisi 

dimana perangkat berada dalam posisi atau 

titik awal dan sudut ini rata – rata terjadi 

pada pukul 08.00 wib. 

b. Sudut Kemiringan 23o 

Sudut kemiringan 23o merupakan 

pergerakan perangkat dalam tahap pertama 

dimana sensor photodiode no. 1 dan no. 2 

mendapatkan pancaran sinar matahari 

sehingga sensor memberikan signal pada 

ardiuno dan arduino menggerakan perangkat 

pada posisi 23o dengan waktu rata – rata 

pada pukul 09.00 wib.  

c. Sudut Kemiringan 49o 

Pada sudut kemiringan 49o terjadi pada 

pukul 10.00 wib dimana posisi matahari 

juga mulai bergerak sehingga perangkat juga 

mulai bergerak dari posisi 23o dimana sensor 

photodiode no. 1 hingga no. 3 mendapatkan 

signal dan menggerakan servo pada sudut 

49o.  

d. Sudut kemiringan 72o 

Sudut kemiringan 72o merupakan sudut 

pergerakan yang terjadi setelah photodiode 

no. 1 hingga 3 mengirimkan signal ke 

arduino sehingga menghasilkan pergerakan 

pada sudut 72o dan rata – rata terjadi pada 

pukul 11.00 wib. 
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e. Sudut kemiringan 90o 

Sudut kemiringan 90o merupakan posisi 

sudut tegak lurus terhadap matahari yang 

terjadi pada pukul 12.00 wib namun pada 

sudut kemiringan berikut sensor photodiode 

yang bekerja merupakan sensor photodiode 

no. 2 hingga no. 4. 

f. Sudut kemiringan 104o 

sudut kemiringan 104o terjadi pada 

pukul 13.00 wib dimana radiasi matahari 

terdapat pada titik puncak. Namun pada 

sudut kemiringan ini sensor photodiode 

yang bekerja ialah no. 3 dan no. 4. 

g. Sudut kemiringan 144o 

Sudut kemiringan 144o rata – rata terjadi 

pada pukul 14.00 wib dan hanya sensor 

photodiode no. 4 saja yang bekerja hal ini 

dikarenakan posisi matahari yang mulai 

bergerak menuju matahari terbenam. 

 

 

h. Sudut kemiringan 156o 

Pada sudut kemiringan 156o rata – rata 

terjadi pada pukul 15.00 wib dan pada sudut 

ini sensor yang mendapatkan pacaran sinar 

matahari yaitu sensor photodiode no. 4 dan 

matahari akan terbenam. 

i. Sudut kemiringan 180o 

Sudut kemiringan 180o merupkan sudut 

dimana matahari akan terbenam dan pada 

waktu 16.00 wib, pada posisi ini sensor 

photodiode no. 5 bekerja dan memberikan 

signal pada arduino untuk bergerak pada 

posisi 180o 

Secara keseluruhan sudut kemiringan akan 

mengalami perubahan posisi setiap jamnya 

dan sensor photodiode berpengaruh terhadap 

sudut kemiringan perangkat.  

2. Tegangan Rata -  Rata Photodioda, 

Sel Surya Dan Radiasi Matahari. 

a. Tegangan Rata – Rata 

Photodiode. 
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Dalam penelitian ini photodiode memiliki 

tegangan yang dihasilkan dari pancaran 

sinar matahari sehingga menghasilkan 

tegangan.Dari hasil pengukuran terhadap 5 

buah sensor photodiode tegangan rata – rata 

yang dihasilkan 1.17 volt.Tegangan tersebut 

merupakan tegangan rata – rata dari 

keseluruhan sensor photodiode.Besar 

kecilnya tegangan yang dihasilkan 

photodiode berpengaruh terhadap matahari. 

b. Tegangan Sel Surya  

Tegangan sel surya merupakan tegangan 

hasil pengukuran pada sel surya yang berada 

pada perangkat yang digunakan dalam 

penelitian ini.Dari hasil pengukuran, rata – 

rata tegangan yang dihasilkan sebesar 5.25 

volt.Tegangan yang dihasilkan juga sangat 

berpengaruh terhadap cuaca. 

c. Radiasi Matahari 

Pengukuran Radiasi matahari dilakukan 

menggunakan alat sensor radiasi matahari 

dan dilakukan pengukuran secara bersamaan 

dengan perangkat untuk mengetahui 

tegangan yang dihasilkan dari nilai radiasi 

matahari.Setelah dilakukan pengukuran 

selama 5 hari di dapati hasil rata – rata 

radiasi matahari sebesar 848 W/m2. 

V. Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Pada penelitian ini di dapati 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Photodioda dapat dijadikan 

sensor dan dapat di 

aplikasikan pada prototyope 

solar tracer. 

2. Photodiode belum bisa 

maksimal digunakan pada 

solar tracer dalam skala 

besar. 

 

B.  Saran 

Pada penelitian ini terdapat beberapa 

saran yang dapat di kembangkan 

peneliti berikutnya. 
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1. Perlu pengembangan lebih lanjut 

untuk mengaplikasikan 

photodiode sebagai sensor 

terutama pada solar tracer. 

2. Dapat mengaplikasikan 

photodiode dalam penelitian 

yang lain. 

3. Perlu penelitian lebih lanjut 

dalam pengaplikasian 

photodiode. 
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