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Abstrak— Penggunaan kendali pengisian baterai penting untuk 

pembangkit listrik tenaga surya. Maximum Power Point Tracking 

(MPPT) merupakan salah satu algoritma yang digunakan dalam 

kendali pengisian. MPPT merupakan teknologi yang 

memanfatkaan pencarian titik daya maksimum yang dihasilkan 

oleh panel surya, dimana pencarian dilakukan berdasarkan hasil 

pengukuran sensor sebagai referensi. Pencarian titik tersebut 

dilakukan untuk meningkatkan efisiensi  proses pengisian baterai 

panel surya. Pemantauan data data sensor yang beroperasi 

dilakukan menggunakan komunikasi secara nirkabel (Wi-fi). 

Sistem pemantauan tersebut menyajikan data-data sensor dalam 

tampilan grafik pada website yang dapat diakses melalui access 

point yang telah dibuat. Selain itu, data sensor juga ditampilkan 

melalui Character Liquid Crystal Display (LCD) berukuran 20X4. 

Pada tugas akhir ini, (1) ATmega328 digunakan sebagai kendali 

utama, (2) rangkaian dua switching buck-boost DC-DC converter 

sebagai proses (plant) MPPT, (3) sensor (arus, tegangan, 

temperatur, dan intensitas cahaya) sebagai data referensi, (4) 

ESP8266 sebagai modul Wi-fi dan perturb & observe sebagai 

algoritma MPPT. Data dari sensor akan diproses oleh ATmega328 

untuk mencari titik maksimum berdasarkan algoritma perturb & 

observe, selanjutnya titik tersebut digunakan sebagai referensi 

untuk proses switching pada DC-DC converter. Data dari sensor 

dikirimkan secara nirkabel untuk ditampilkan dalam tampilan 

website dan data dikirimkan menggunakan protokol inter-

integrated circuit (I2C) pada tampilan LCD.  Hasil implementasi 

dan pengujian menunjukkan perangkat dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan, hal tersebut ditunjukkan dengan telah 

berjalannya algoritma MPPT dan sistem pemantauan.  

Kata kunci—MPPT, Buck-Boost, Sensor, Pemantuan 

I.  PENGANTAR 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan salah 
satu pembangkit listrik alternatif yang memanfaatkan energi 
matahari. Energi matahari diubah menjadi energi listrik 
menggunakan panel surya. Umumnya PLTS terdiri dari 
beberapa komponen dan konfigurasi yaitu panel surya, baterai, 
charge controller, dan komponen lainnya tergantung instalasi 
yang ingin dibangun [1]. Terdapat 3 komponen dasar untuk 
membangun instalasi PLTS sederhana Direct Current (DC), 

yaitu panel surya, kendali pengisian (charge controller), dan 
baterai.  

 

 

Gambar 1. Diagram Blok PLTS Sederhana 

Blok kendali digunakan untuk mengatur energi yang 
dihasilkan panel surya sebelum di simpan ke baterai. Fitur blok 
kendali berbeda-beda, sesuai dengan jenis teknologi yang 
dipilih. Kendali pengisian berpengaruh terhadap daya yang 
diterima serta umur penggunaan baterai. [2] Karena hal tersebut, 
fitur dan teknologi yang ditawarkan menjadi pertimbangan user 
untuk memilih kendali yang ingin digunakan. sehingga fokus 
peneliatian yang dilakukan adalah fitur yang ditawarkan dan 
fungsi utama yang dimiliki. Yaitu, meningkatkan efisiensi daya 
yang dihasilkan dengan istem pemantauan terhadap informasi-
informasi yang diinginkan. Untuk meningkatkan efisiensi daya 
yang dihasilkan dapat menggunakan algoritma pencarian titik 
maksimum atau yang biasa disebut dengan Maximum Power 
Point Tracking (MPPT) algorithm. Algoritma ini memanfaatkan 
hasil pengukuran dari sensor untuk menentukan titik maksimum 
yang dapat dihasilkan oleh solar panel. Selain itu data sensor 
digunakan untuk input sistem pemantauan kebutuhan penelitian. 

II. KENDALI PENGISIAN 

Pada gambar 1, untuk membuat kendali pengisian, 
dibutuhkan pengetahuan penggunaan panel surya dan baterai. 
Panel surya dan baterai mempunyai beberapa perbedaan 
berdasarkan kemampuan hingga penggunaan dari alat itu 
sendiri.  

A. Panel Surya 

Panel Surya mempunyai beberapa jenis berdasarkan bahan 
penyusunnya seperti panel surya berbahan mono-crystalline, 
poly-crystalline, dan amorphous [2].   Selain hal tersebut panel 
surya memiliki beberapa nilai maksimal pembangkitan energi 
listrik yang dapat dihasilkan pada suhu dan kondisi sinar 
matahari standar. Nilai tersebut berupa satuan wattpeak (Wp), 
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semakin tinggi nilai Wp berpengaruh pada daya listrik yang 
dapat dipasok oleh panel surya. Besaran Wp tersebut tergantung 
dari datasheet masing-masing panel surya. Pembangkitan daya 
listrik pada panel surya dapat digambarkan pada kurva I-V 
seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Kurva I-V [3]  

Pada gambar 2 terlihat perbedaan masing-masing kurva 

berdasarkan kondisi pengujian pada panel surya. Dengan 

menggunakan rumus dibawah ini didapat grafik PV seperti 

pada gambar 3. 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼  (1) 

 

 

Gambar 3. Kurva I-V [3]  

Pada gambar 3 terlihat bahwa daya yang dihasilkan bergantung 

kepada titik kerja panel surya. Hal tersebut yang mendasari 

pencarian titik kerja maksimum panel surya (MPPT).  

B. Baterai 

Baterai digunakan untuk menyimpan energi listrik hasil 

pembangkitan. Terdapat beberapa jenis baterai yang biasa 

digunakan untuk PLTS, yaitu [2] 

• Lead-Acid batteries 

o Flooded 

o Sealed 

• Alkaline batteries 

o Nickel-cadmium 

o Nickel-iron 

 

Baterai Lead-Acid (sealed) paling sering digunakan pada PLTS 

karena spill-proof dan tidak membutuhkan maintenance secara 

periodik. Baterai pada jenis Lead-Acid mempunyai 3 stage 

pengisian yaitu; bulk phase, absorption, dan float. Bedanya 

adalah pada bulk phase kondisi pengisian dilakukan dengan 

cara memberikan constant current, pada absorption dan float 

dilakukan pengisian pada 2 nilai constant voltage [4]. Dari 

ketiga stage tersebut bulk phase merupakan kondisi pengisian 

yang tepat untuk dilaksanakan algoritma MPPT. 

C. Kendali Pengisian  

Untuk menjalankan algoritma MPPT dan sistem 
pemantauan, pada perangkat kendali pengisian dibutuhkan 3 
bagian utama yaitu;sensor, DC-DC converter, dan kendali. 
Sensor dibutuhkan sebagai data referensi pencarian titik 
maksimum, DC-DC converter dibutuhkan sebagai pelaksana 
instruksi dari hasil pencarian titik maksimum, sedangkan 
kendali dibutuhkan untuk memproses data sensor, memberikan 
instruksi pada DC-DC converter, dan mengirim data untuk 
ditampilkan sebagai sistem pemantauan.  

Fungsi utama dari perangkat ini ialah meningkatkan efisiensi 
daya yang dihasilkan oleh solar panel serta melakukan sistem 
pemantauan terhadap sensor-sensor yang digunakan. Sehingga 
didapatkan spesifikasi perangkat sebagai berikut:  

• Menaikkan dan menurunkan tegangan panel surya 
(Buck-Boost dengan range berkisar 0-30V dan arus 
maksimal 10A) 

• Menjalankan algoritma MPPT 

• Mengukur besaran arus panel surya dan baterai 
(maksimal 10A) 

• Mengukur besaran tegangan panel surya dan baterai (0-
30V) 

• Mengukur besaran suhu sekitar panel surya (0-70 
derajat celcius) 

• Mengukur besaran intensitas cahaya sekitar panel surya 

• Menampilkan data sensor melalui LCD 20X4 

• Dapat dikoneksikan melalui Wi-Fi 

• Menampilkan data sensor melalui tampilan website 

III. DESAIN DAN IMPLEMENTASI  

 Desain sistem terbagi menjadi 3 bagian sub modul, 
yaitu  

• Sub modul sensor 

• Sub modul tracking 
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• Sub modul kendali, antarmuka, dan connection 

 

Berikut diagram blok sistem secara keseluruhan (gambar 4) 

 

 

Gambar 4. Diagram Blok Sistem 

A. Sub modul Sensor 

Sub modul berfungsi untuk mengakusisi data dari masing-
masing sensor yang digunakan. Pada sub modul ini digunakan 4 
jenis sensor, yaitu 

• Sensor Tegangan (DC) 

• Sensor Arus (DC) 

• Sensor Temperatur 

• Sensor Intensitas Cahaya 

Pada sensor tegangan digunakan prinsip pembagi tegangan 
(voltage divider) seperti yang terlihat pada gambar 5. Rangkaian 
tersebut digunakan guna scaling tegangan dari panel 
surya/baterai (0-30V) sehingga menjadi pembacaan maksimum 
yang dapat dilakukan oleh ATmega328 (0-5V). 

 

 

Gambar 5. Rangkaian Pembagi Tegangan. 

menggunakan hukum pembagian tegangan di daptkan 

persamaan berikut: 

 

𝑉𝑂𝑈𝑇 =
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
× 𝑉𝐷𝐶 (2) 

        

𝑉𝐷𝐶 = (𝑅1 + 𝑅2) ×  𝐼 (3) 

 

Sehingga dapat ditentukan nilai Rtotal (R1+R2) (persamaan (3)) 
dengan menggunakan nilai VDC (max) = 30 V dan Imax = 1 
mA, maka didapatkan nilai Rtotal = 30 kΩ. Dari nilai tersebut 
dapat dicari nilai R1 dan R2 menggunakan persamaan 1 dan nilai 
Vout (max) = 5 V. Didapatkan nilai R1 = 25 kΩ dan R2 = 5 kΩ. 

Untuk mengurangi efek pembebanan yang ditimbulkan sensor 
tegangan, digunakan rangkaian voltage follower menggunakan 
OpAmp LM741. Dengan menggunakan persamaan (4), OpAmp 
dapat digunakan karena mempunyai nilai penguatan (Av) 
sebesar 1 dimana Vo = Vi.dan dimana pada kondisi Op Amp 
ideal nilai Rf = 0 (short circuit) dan R1 = ∞ (open circuit) [3]. 

𝑉𝑂 = (1 +
𝑅𝑓 

𝑅1 
) 𝑉𝑖 (4) 

Pada sensor arus digunakan juga OpAmp LM741 untuk 
mengurangi efek pembebanan sensor. Sensor arus menggunakan 
sensor ACS712 dengan rating arus 20 ampere (A), dimana 
sensor tersebut dapat digunakan dengan polaritas terbalik, 
sehingga range pembacaan arus berkisar antara -20A – 20A.  
Cara untuk melakukan pembacaan pada sensor arus serupa 
dengan sensor tegangan, yakni sensor arus mengubah range 
pembacaan arus -20A–20A menjadi range tegangan maksimum 
yang dibaca oleh ATmega328. Pada sensor temperatur 
digunakan sensor AM2320 karena sensor tersebut dapat 
dijalankan menggunakan protokol I2C dimana hal tersebut 
menguntungkan dalam proses desain, yaitu mengurangi 
penggunaan pin dan dapat digabungkan dengan sensor BH1750 
sebagai sensor cahaya. Protocol I2C merupakan teknik 
komunikasi antara master dengan satu atau beberapa slave yang 
terhubung melalui 2 buah kabel, yaitu sebagai (Serial Data) 
SDA Line dan (Serial Clock) SCL line [4]. Sub modul sensor 
dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan tata letak sensor seperti 
yang terlihat pada gambar 6. 

 

 

Gambar 6. Sensor  suhu dan sensor intensitas cahaya 



Pada gambar 6 Sensor diletakkan disamping solar panel untuk 

mengukur suhu dan intensitas cahaya disekitar solar panel serta, 

sensor dapat dihubungkan melalui port RJ45. 

 

Gambar 7. Sensor Tegangan dan  Sensor Arus. 

Pada gambar 7 Sensor tegangan dan sensor arus digunakan 

untuk mengukur tegangan dan arus pada panel surya dan 

baterai. 

B. Sub Modul Tracking 

Sub modul tracking berfungsi sebagai pelaksana instruksi 
terhadap alogritma MPPT. Sub modul ini terdiri dari rangkaian 
two switch buck-boost seperti yang terlihat pada gambar 8, 
dimana rangkaian ini mengandalkan kemampuan switching 
yang ada pada metal oxide semiconductor field effect transistor 
(MOSFET) berdasarkan mode yang ingin dijalankan (buck atau 
boost). MOSFET yang digunakan untuk menjalankan fungsi 
switching ialah tipe power MOSFET IRF3205. MOSFET ini 
dipilih karena mempunyai rating arus yang tinggi dan fast 
switching. MOSFET ini membutukan tegangan VGS minimal 
10V untuk dapat dijalankan fungsi pensaklarannya sehingga, 
digunakan IC TLP250 sebagai MOSFET driver untuk 
menjembatani antara pin gate MOSFET dengan pin PWM pada 
ATmega328. Diagram blok sub modul dapat dilihat pada 
gambar 9. 

 

Gambar 8. Rangkaian Two Switch Buck-Boost 

 

 

Gambar 9. Diagram Blok Sub Modul Tracking. 

C. Sub Modul Kendali, Antarmuka, dan Connection 

 Sub modul ini berfungsi sebagai pemroses data-data dari 
sensor, algoritma MPPT, dan pengiriman data sensor untuk 
ditampilkan pada sistem pemantauan.  

  

Gambar 10. Diagram Blok Sub Modul Kendali, Antarmuka, dan 

Connection 

Pada gambar 10 algoritma MPPT diproses pada blok MCU 

(ATmega328), dimana Algoritma MPPT yang berjalan pada 

sub modul ini ialah algoritma perturb & observe. Algoritma 

tersebut berjalan seperti flowchart pada gambar 11. 



 

Gambar 11. Flowchart Perturb & Observe 

 

IV. PENGUJIAN DAN HASIL 

A. Pengujian Sub Modul Sensor  

 

Gambar 12. Data sensor tegangan  (kalibrasi) 

 

Gambar 13. Sensor Arus 

 

Gambar 14. Sensor Intensitas Cahaya 

 

Gambar 15. Sensor Suhu 

Pengujian masing-masing sensor dilakukan dengan cara 
membandingkan hasil pengukuran dengan alat ukur standar 
diantarannya, (1) multimeter digital RIGOL GM 3068 pada 
pengujian sensor tegangan dan sensor arus seperti yang terlihat 
pada gambar 12 dan 13, (2) Lux Meter HYELEC MS6612 pada 
pengujian sensor intensitas cahaya seperti yang terlihat pada 
gambar 14. Sedangkan, pada sensor suhu dilakukan pengujian 
dengan cara membandingkan sensor sejenis yaitu, sensor 
dsb18b20 seperti yang terlihat pada gambar 15. 
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B. Pengujian Sub Modul Tracking 

 

 

Gambar 16. Sinyal PWM yang dibangkitkan oleh ATmega328 

 

Gambar 17. Pengujian Switcing pada MOSFET 

Pengujian dilakukan dengan cara memberikan sinyal PWM 

yang dibangkitkan oleh ATmega328 (lihat gambar 16) 

melewati IC TLP 250 sebelum diteruskan kedua MOSFET 

yang ada pada rangkaian DC-DC Converter. Pada gambar 17 

terlihat grafik telah menunjukkan fungsi switching pada sub 

modul telah berhasil. Selain itu, pengujian untuk penggunaan 

mode DC-DC converter  dapat dilihat pada lampiran. 

C. Pengujian Sub Modul Kendali, Antarmuka, dan 

Connection 

 

Gambar 18. Tampilan Website Sistem Pemantauan (1) 

 

Gambar 19. Tampilan Website Sistem Pemantauan (2) 

Pengujian dilakukan dengan cara mengkoneksikan Komputer 

dengan access point yang telah dibuat oleh modul ESP8266, 

dan terlihat dapat board  dapat menampilkan data pengukuran 

(dummy) Seperti yang terlihat pada gambar 18-19.   

D. Pengujian Intergrasi Sub Modul 

 

Gambar 20. Tampilan pengujian integrasi sub modul 

 

Gambar 21. Pengujian Sistem Pemantauan Perangkat 

Pengujian dilakukan dengan cara menghubungkan seluruh sub 

modul. Kemudian perangkat dihubungkan dengan panel surya 

dan baterai untuk melihat efisiensi yang dihasilkan dan 

pengiriman data pada sistem pemantauan. Didalam pengujian 

tersebut dijalankan algoritma perturb & observe, data akusisi, 

dan sistem pemantauan secara bersamaan seperti yang terlihat 

pada gambar 20-21.  



V. KESIMPULAN 

Perangkat kendali pengisian ini terbagi menjadi 3 bagian sub 
modul, yaitu sub modul sensor, sub modul tracking, dan sub 
modul kendali, antarmuka, dan connection. Pengujian masing-
masing sub modul telah berhasil dilakukan mulai dari 
pengukuran masing-masing sensor hingga tampilan data dari 
sensor. Selain itu implementasi dan pengujian integrasi telah 
berhasil dilakukan hal ini ditunjukkan dari kenaikan efisiensi 
setelah menggunakan perangkat kendali pengisian yang telah 
dibuat dan dapat dilakukannya sistem pemantauan secara 
nirkabel ataupun langsung.  Namun, perangkat yang dibuat 
masih memiliki kekurangan pada bagian tracking dan sistem 
pemantauan. Pada bagian tracking proses pencarian MPPT 
mempunyai kesalahan pembacaan yang cukup besar dan respon 
yang lambat, hal ini dikarenakan teknik MPPT yang digunakan 
dan tidak ada sistem kendali untuk perbaikan error pembacaan. 
Sedangkan, Pada bagian sistem pemantauan koneksi tidak dapat 
dilakukan dengan jarak berkisar 3-4 meter, apabila lebih dari 
jarak tersebut pengiriman data akan terganggu hingga 
terputusnya koneksi sistem pemantauan. Oleh karena itu 
dibutukan perbaikan perangkat pada bagian tracking dan sistem 
pemantauan. 

Untuk pengembangan selanjutnya dapat dilakukan sistem 
pemantauan secara Internet of Thing (IOT) atau dengan kata lain 
dapat terhubung dengan internet. Selain itu, perangkat dapat 
dikembangkan dengan memberikan pengamanan pada 
perangkat hingga pengaturan otomatis terhadap beban. 
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