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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1. Panel Surya 

PV module atau yang biasa disebut dengan panel surya, merupakan sebuah alat 

yang berfungsi sebagai pengubah energi cahaya menjadi energi listrik, dimana pada 

umumnya menggunakan cahaya yang dihasilkan oleh matahari. 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), semakin tinggi nilai Wp berpengaruh pada daya listrik yang 

dapat dipasok oleh panel surya. Pembangkitan daya listrik pada panel surya dapat 

digambarkan pada kurva V-I seperti yang terlihat pada gambar II.1.  

 

 
Gambar II.1 Kurva V-I [3]. 
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Gambar II.2 Kurva PV Panel Surya. 

 

Pada gambar II.2 terlihat bahwa daya (P = V * I) yang dihasilkan bergantung 

kepada titik kerja panel surya. Hal tersebut yang mendasari untuk dapat dilakukan 

pencarian titik kerja maksimum panel surya (MPPT).    

 

 

 

II.2. ATmega328 

ATmega328 merupakan keluarga mikrokontroler 8-bit AVR.  Selain itu, 

ATmega328 merupakan Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS) 8-bit 

yang berdaya rendah dan menggunakan arsitektur reduced instruction set computer 

(RISC). ATmega328 dapat mengeksekusi intruksi dengan cepat dalam satu siklus 

clock dan dapat mencapai 1 Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages 

(MIPS) per Mhz [4]. 
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Gambar II.3 ATmega328 pada Arduino Uno. 

 

Pada gambar II.3, terlihat ATmega328 mempunyai beberapa pin seperti pin 

Analog to Digital Converter (ADC), pin Serial Data Line (SDA) dan Serial Clock 

Line (SCL), hingga pin Pulse Width Modulation (PWM). Fungsi-fungsi dari pin 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembuatan perangkat SOSYS. Selain memiliki 

beberapa fungsi pada masing-masing pinnya, ATmega328 juga dapat diprogram 

menggunakan arduino IDE. Untuk memprogram menggunakan arduino IDE, 

ATmega328 harus mempunyai bootloader arduino. Salah satu keunggulan 

pemrograman menggunakan arduino IDE ialah Arduino IDE memiliki library default 

hingga library yang mudah didapatkan di internet, sehingga memudahkan 

programmer dalam pembuatan sourcecode. 

 

 

 

A
T

m
eg

a
3
2

8
 

SDA 

SCL 

A
D

C
 



8 

 

 

II.3. Communication 

 

II.3.1.  Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) 

 

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) merupakan salah satu 

teknik komunikasi data secara langsung, dimana satu bertugas sebagai penerima 

(receiver) dan pengirim (transmitter) atau yang biasa dikenal dengan sebutan Rx Tx. 

Pengiriman data UART tidak membutuhkan clock dalam proses transmisi datanya, 

pengiriman data dilakukan secara serial dengan memberikan start bit dan stop bit 

untuk untuk mengindikasikan awalan dan akhiran dari data yang dikirim [5]. Untuk 

menjaga proses pengiriman yang sinkron, frekuensi pengiriman data harus serupa. 

Pada UART besarnya pengiriman data dinyatakan dalam satuan bit per detik atau 

yang biasa disebut dengan baudrate. Besaran baudrate pada umumnya sebesar 1200 

hingga 115200 bit/detik.  

 

 

II.3.2.  Inter-Integrated Circuit (I2C) 

 

I2C merupakan teknik komunikasi data yang mirip dengan UART yaitu 

menggunakan pengiriman data secara serial. Namun, perbedaannya ialah pada I2C 

melakukan pengiriman data dengan menggunakan 2 jalur, yaitu Serial Data Line 

(SDA) dan Serial Clock Line (SCL) [6]. Data akan dikirimkan oleh master ke slave 

berdasarkan alamat yang dimiliki oleh slave. Keunggulan dari komunikasi 

menggunakan I2C dibandingkan dengan menggunakan UART ialah I2C dapat 

diubungkan dengan banyak slave, sehingga memungkinkan pengiriman data ke 

beberapa bus seperti pada penggunaan 2 atau lebih sensor hanya pada 2 jalur I2C. 
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II.3.3.  Baterai 

 

Baterai merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik untuk 

dapat digunakan nanti. Terdapat beberapa jenis baterai yang biasa digunakan untuk 

PLTS, yaitu   

1. Lead-Acid batteries 

a. Flooded 

b. Sealed 

2. Alkaline batteries 

a. Nickel-cadmium 

b. Nickel-iron 

 

Baterai dengan jenis Lead-Acid (sealed) merupakan baterai yang paling sering 

digunakan pada PLTS karena spill-proof dan tidak membutuhkan maintenance 

secara periodik [2]. Baterai tersebut mempunyai 3 stage pengisian yang biasa 

digunakan dalam proses pengisian yaitu, bulk phase, absorption, dan float. 

Perbedaannya ialah pada bulk phase kondisi pengisian dilakukan dengan cara 

memberikan constant current, sedangkan pada absorption dan float dilakukan 

pengisian pada 2 nilai constant voltage [7]. Dari ketiga stage tersebut bulk phase 

merupakan kondisi pengisian yang tepat untuk dilaksanakan algoritma MPPT. 

 

 

II.3.4.  MPPT 

 

 Maximum Power Point Tracking merupakan algoritma yang umumnya 

digunakan pada kendali pengisian PLTS dengan cara mencari titik maksimum daya 

yang dapat dibangkitkan oleh panel surya. Proses pencarian titik maksimum dapat 

dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu: 

1. Perturb and Observe (hill climbing method) 

2. Incremental Conductance Method 

3. Fractional Short Circuit Current 

4. Fractional Open Circuit Voltage 

5. Neural Network 
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6. Fuzzy Logic  

 

Masing-masing teknik mempunyai keunggulan dan kelemahan yang berbeda. 

Teknik perturb & observe merupakan teknik yang paling sering digunakan. Karena, 

teknik tersebut memiliki komputasi yang rendah. Gambar II.4 merupakan flowchart 

dari teknik perturb & observe. 

 

 
 

Gambar II.4 Perturb & Observe. 
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Teknik tersebut memanfaatkan hasil pengukuran nilai tegangan dan arus yang 

dihasilkan oleh panel surya. hasil tersebut kemudan dimanfaatkan untuk mencari titik 

maksimum yang dapat dihasilkan panel surya. teknik ini dapat dimanfaatkan pada 

perangkat SOSYS untuk melakukan proses tracking. 

 

 

 

II.3.5.  DC-DC Converter 

 

DC-DC converter merupakan sebuah rangkaian yang berfungsi merubah 

tegangan DC menjadi tegangan DC namun dengan nilai tegangan yang lebih rendah 

atau lebih tinggi dari tegangan input rangkaian. Rangkaian DC-DC Converter 

mempunyai beberapa jenis topologi. Masing-masing mempunyai karakteristik, 

keunggulan, dan kelemahan yang berbeda.  Umumnya ialah efisiensi yang dihasilkan 

berbeda dari masing-masing topologi. Topologi yang biasa digunakan ialah topologi 

buck converter (menurunkan tegangan), boost converter (menaikkan tegangan), dan 

buck-boost converter (menaikkan dan menurunkan tegangan). Gambar II.5 

merupakan contoh topologi boost converter dan gambar II.6 merupakan contoh 

topologi buck converter. 

 

 

Gambar II.5 Rangkaian Boost Converter. 
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Gambar II.6 Rangkaian Buck Converter. 

 

 

 

II.3.6.  ESP8266 

 

ESP8266 merupakan sebuah modul Wi-fi yang diiproduksi oleh Shanghai-

based Chinese Manufacturer Espressif System (gambar II.7). ESP8266 mempunyai 

kemampuan performansi menjalankan sendiri perintah aplikasi atau menjadi slave 

untuk host dari sebuah mikokontroller. ESP8266 juga mempunyai beberapa mode 

Wi-fi seperti Station, Soft access point (AP), dan Soft AP + Station. Modul ini 

beroperasi pada 3 mode yaitu mode aktif, mode sleep, dan mode deep sleep, sehingga 

dengan adanya mode tersebut ESP8266 kurang lebih mengkonsumsi sekitar 20 μA 

pada mode deep sleep (dengan real time clock (RTC) masih berjalan) dan kurang 

dari 0.6-1 mA untuk dapat terhubung pada access point [8]. Gambar II.8 merupakan 

flowchart power management ESP8266. 
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Gambar II.7 ESP8266. 

 

 
 

Gambar II.8 Power Management ESP8266 [8]. 

Seperti yang dikatakan dalam [8] penjelasan dari masing-masing kondisi 

manajemen daya pada modul ESP8266 (lihat gambar II.8): 
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1. Off: pin ada CHIP_PU berniai ‘0’. Sehingga is tidak diaktifkan dan semua 

registers dihapuskan 

2. Deep-sleep: pada kondisi ini hanya RTC yang berjalan selebihnya dalam 

kondisi off 

3. Sleep: hanya RTC yang berjalan. Kristal osilator tidak berjalan  

4. Wakeup: Pada kondisi ini, sistem berpindah pada kondisi sleep, menjadi 

kondisi PWR mode apabila ada kegiatan pada saat kondisi sleep seperti 

(host dan RTC Timer 

5. On: Pada kondisi ini clock berjalan dengan kecepatan tinggi sehingga 

dapat dioperasikan pada performa yang maksimal 

 

 

 


