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Abstrak
Photovoltaic adalah salah satu metode pengkonversi energi matahari menjadi energi listrik dengan
menggunakan material semikonduktor. Sistem photovoltaic ini menggunakan solar cell yang dapat
menghasilkan energi listrik secara langsung dari matahari. Untuk memaksimalkan energi listrik
yang diperoleh dari modul solar cell, salah satu teknik yang dapat diterapkan adalah dengan
menambah luas permukaan tangkap sinar matahari pada sisi bidang modul solar cell dengan
pemanfaatan cermin datar yang berfungsi sebagai reflector sinar matahari. Pada penelitian ini,
reflector tersebut dipasang mengelilingi seluruh bidang modul solar cell dengan kemiringan
tertentu. Sedangkan luasan cermin datar yang digunakan sebagai reflector divariasikan dengan
mengatur panjang cermin datar tersebut pada beberapa variasi panjang tertentu. Pada pengujiannya,
modul solar cell tersebut diletakkan dengan menggunakan kemiringan tertentu yang besarnya
mengikuti arah timur ke barat pergerakan matahari. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa semakin
luas reflector akan menghasilkan daya listrik yang semakin besar, demikian pula dengan efisiensi
yang dihasilkan. Akan tetapi, menarik untuk dicermati bahwa peningkatan tersebut tidak linier yang
menunjukkan ada batas tertentu dimana pengaruh penambahan luas reflector akan menjadi tidak
signifikan lagi terhadap performa modul solar cell tersebut.
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Pendahuluan

Seiring dengan meningkatnya jumlah
penduduk di Indonesia, maka kebutuhan
energi listrik penduduk terus juga meningkat.
Peningkatan kebutuhan ini akan memerlukan
sumber energi yang lebih banyak, padahal
persediaan bahan bakar fosil sudah semakin
menipis. Hal ini membuat banyak usaha yang
telah dan sedang dilakukan untuk pencarian
sumber-sumber energi alternatif yang sering
disebut sebagai sumber energi baru dan
terbarukan.

Energi surya merupakan salah satu sumber
energi potensial yang dapat dimanfaatkan
sebagai pembangkit listrik yaitu sebagai
pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Untuk memanfaatkan potensi energi surya
tersebut, ada dua macam teknologi yang dapat
diterapkan, yaitu teknologi energi surya
termal dan photovoltaic.

Energi surya photovoltaic adalah sebuah
alat semikonduktor penghantar aliran listrik
yang dapat menyerap energi panas matahari
untuk menyuplai energi listrik.

Saat ini efisiensi penggunaan modul solar
cell yang didapat masih relatif rendah.
Penerimaan radiasi matahari pada modul
solar cell dapat mempengaruhi hasil keluaran
daya listrik [1]. Salah satu upaya untuk
meningkatkan efisiensinya tersebut adalah
dengan menambah luasan permukaan tangkap
sinar matahari pada sisi bidang modul solar
cell dengan pemanfaatan cermin datar sebagai
reflector.

Dasar Teori

Rancangan umum solar cell adalah
merupakan hamparan semikonduktor yang
dapat menyerap photon dari sinar matahari
dan mengubahnya menjadi energi listrik.
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Besarnya arus dan tegangan listrik yang
dihasilkan oleh modul solar cell tergantung
jumlah modul yang di susun secara seri atau
paralel.

Secara umum pembangkit listrik tenaga
surya (solar electric system) terdiri dari lima
bagian, yaitu modul solar cell, rechargeable
batteries, control unit, distribution dan beban
listrik [2].

Solar cell atau sering disebut sel surya
bekerja melalui suatu mekanisme yang
dikenal dengan nama efek photovoltaic untuk
merubah energi surya menjadi energi listrik.
Pada solar cell terdapat sambungan antara
dua lapisan tipis dari bahan semikonduktor
yang masing-masing diketahui sebagai
semikonduktor jenis p (positif) dan n (negatif)
[3].

Hingga saat ini terdapat beberapa jenis
modul solar cell yang berhasil dikembangkan
oleh para peneliti untuk mendapatkan modul
yang memiliki efisiensi yang tinggi, murah
dan mudah dalam pembuatannya, yaitu
diantaranya adalah polikristal (poly-
crystalline), monokristal (mono-crystalline)
dan amorphous silicon [4]. Dari ketiga jenis
diatas, salah satu modul solar cell yang
digunakan pada penelitian ini adalah jenis
monokristal.

Prinsip kerja modul solar cell monokristal
adalah berdasarkan konsep semikonduktor p-
n junction. Pada sel surya terdapat junction
antara dua lapisan tipis yang terbuat dari
bahan semikonduktor yang masing-masing
merupakan semikonduktor tipe-n sebagai
elektron (muatan negatif), dan semikonduktor
tipe-p sebagai hole (muatan positif). Junction
akan membentuk medan listrik sehingga
elektron (dan hole) bisa diekstrak oleh
material kontak untuk menghasilkan listrik.
Ketika semikonduktor tipe-p dan tipe-n
terkontak, maka elektron bergerak dari
semikonduktor tipe-n ke tipe-p dan
membentuk kutub positif pada semikonduktor
tipe-n, dan sebaliknya kutub negatif pada
semikonduktor tipe-p. Ketika cahaya matahari
mengenai susunan p-n junction ini maka akan
mampu mendorong elektron bergerak menuju
kontak negatif yang dimanfaatkan sebagai
listrik, dan sebaliknya hole bergerak menuju
kontak positif menunggu elektron datang [5].

Besarnya energi yang mampu diserap oleh
modul solar cell tersebut adalah perkalian
antara intensitas radiasi matahari yang
diterima dengan luas permukaan timpa, secara
matematika dapat ditulis:

E = It . A (1)
dimana:

E = Energi [W]
It = Intensitas radiasi matahari [W/m2]
A = Luas modul [m2]
Sedangkan untuk besarnya daya sesaat

yaitu perkalian antara tegangan dan arus yang
dihasilkan oleh sel photovoltaic, dapat
dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Pp = V . I (2)
dimana:

Pp = Daya [W]
V = Tegangan [V]
I = Arus [A]
Efisiensi keluaran maksimum didefinisikan

sebagai prosentase keluaran daya optimum
terhadap energi cahaya yang digunakan, yang
dapat ditulis sebagai :

sesaat = x 100% (3)

dimana  :

= Efesiensi [%] (4)

Metode

Pada penelitian ini telah diuji dua modul
solar cell, dimana satu modul diuji setelah
diberi reflector dan modul yang lainnya diuji
tanpa reflector, sebagai pembanding, yang
skemanya dapat dilihat pada Gambar 1.
Cermin kaca datar telah digunakan pada
penelitian ini sebagai reflector.  Penelitian
dilakukan di Laboratorium Energi Surya
Universitas Udayana di Denpasar. Waktu
pengujian ditentukan mulai pukul 08.00 s/d
16. 00 Wita. Skema alat uji selama penelitian
ditunjukkan pada Gambar 2.

Modul solar cell yang digunakan pada
penelitian ini adalah solar cell model Sp 75
(Siemens) dengan beberapa spesifikasi teknis
seperti electrical rating pada 1kW/m2,
suhu cell 25°C, panjang modul 120cm, lebar
53cm, maximum power rating 75W, minimum
power rating 70W, Arus 4.4A, voltage rated



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV)
Banjarmasin, 7-8 Oktober 2015

KE-44

17V, short circuit current 4.8A dan open
circuit voltage 21.7V.

Gambar 1 Rancangan pembangkit listrik
tenaga surya

Gambar 2 Skema alat uji PLTS dengan
dengan dan tanpa reflector

Gambar 3 Variasi sudut dan panjang reflector
Pada awal pengujian adalah menentukan

variasi sudut reflector, (Ө), yaitu sudut antara
dinding reflector dan permukaan horizontal
dari panel solar cell. Pada penelitian ini
modul solar cell diuji pada sudut reflector
sebesar 65o. Kemudian dilanjutkan dengan
memariasikan panjang reflector, r, yaitu
sebesar r1=20cm, r2=40cm dan r3=60cm.
Definisi Ө dan r dapat diilustrasikan seperti
pada Gambar 3. Selama pengujian posisi
modul solar cell diatur kemiringannya setiap
jam untuk mendapatkan posisi timpaan sinar
matahari yang tegak lurus permukaan modul.

Hasil dan Pembahasan

Penjelasan pada gambar-gambar hasil
penelitian untuk modul solar cell dengan
penambahan reflector ditulis dengan cavity
receiver sedangkan sebagai pembanding
modul solar cell tanpa reflector ditulis tanpa
cavity receiver.

Dari semua panjang reflector yang diuji
menunjukkan bahwa dengan penambahan
reflector akan menghasilkan arus dan
tegangan yang lebih besar dibandingkan
dengan tanpa reflector. Seperti dapat kita lihat
pada Gambar 4 sampai dengan Gambar 6
menunjukkan arus listrik yang dihasilkan
dengan variasi panjang reflector r1=20cm,
r2=40cm dan r=60cm secara berturut-turut.

Gambar 4 Arus listrik yang dihasilkan pada
panjang reflector r1=20cm.

Gambar 5 Arus listrik yang dihasilkan pada
panjang reflector r2=40cm.



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV)
Banjarmasin, 7-8 Oktober 2015

KE-44

Gambar 6 Arus listrik yang dihasilkan pada
panjang reflector r3=60cm.

Arus listrik yang dihasilkan paling besar
dicapai pada panjang reflector sebesar
r3=60cm yaitu sebesar 6,18A dengan
besarnya intensitas radiasi matahari sebesar
928W/m2. Sedangkan arus listrik yang
dihasilkan pada panjang reflector r2=40cm
dan r1=20cm masing-masing sebesar 5,94A
dan 4,81A yaitu pada intensitas radiasi
matahari masing-masing sebesar 1005W dan
966W.

Demikian pula untuk tegangan listrik yang
dihasilkan menunjukkan kecenderungan yang
sama, yaitu tegangan listrik yang dihasilkan
lebih besar modul solar cell dengan reflector
dibandingkan dengan modul solar cell tanpa
reflector. Tegangan listrik maksimum yang
diperoleh ternyata menunjukkan hasil yang
hampir sama yaitu sekitar 19,7V untuk semua
variasi panjang reflector, seperti ditunjukkan
pada Gambar 7 sampai dengan Gambar 9.
Dari Gambar 7 dapat kita lihat, bahwa untuk
panjang reflector r3=60cm besarnya tegangan
listrik yang dihasilkan adalah sebesar 19,7V.
Demikian pula untuk panjang reflector
r2=40cm dan r1=20cm diperoleh besarnya
tegangan listrik yang dihasilkan adalah
sebesar 19,8V dan 19,7V. Hal ini dapat kita
lihat pada Gambar 8 dan 9.

Seperti yang dapat kita lihat pada Gambar
4 sampai dengan Gambar 9, bahwa
kecenderungan perubahan besarnya arus dan
tegangan listrik yang dihasilkan setiap jam
mengikuti besarnya intensitas radiasi matahari
yang diterima oleh modul solar cell. Hal ini
sudah jelas disebabkan karena besarnya
intensitas radiasi matahari merupakan satu-

satunya sumber energi pada modul solar cell
yang diuji.

Pada saat intensitas radiasi matahari naik,
maka arus dan tegangan listrik yang
dihasilkan juga cenderung naik, demikian
pula sebaliknya dengan menurunnya besarnya
intensitas radiasi matahari maka akan
diperoleh kecenderungan penurunan besarnya
arus dan tegangan listrik yang dapat dicapai
oleh modul solar cell yang diuji.

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa
daya listrik yang dihasilkan menunjukkan
hasil yang lebih besar pada modul solar cell
dengan penembahan reflector dibandingkan
dengan modul solar cell tanpa reflector. Hal
ini jelas dapat ditunjukkan bahwa sesuai
dengan persamaan yang digunakan pada
penelitian ini, untuk arus dan tegangan listrik
yang dihasilkan lebih besar untuk modul solar
cell dengan penambahan reflector, maka daya
listrik yang dihasilkan juga akan semakin
besar. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 10
sampai dengan Gambar 12.

Gambar 7 Tegangan listrik yang dihasilkan
pada panjang reflector r3=60cm.
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Gambar 8 Tegangan listrik yang dihasilkan
pada panjang reflector r2=40cm.

Gambar 9 Tegangan listrik yang dihasilkan
pada panjang reflector r1=20cm.

Demikian pula untuk hasil perhitungan
efisiensi yang diperoleh bahwa modul solar
cell tanpa penambahan reflector menunjukkan
hasil yang lebih kecil dibandingkan modul
solar cell dengan penambahan reflector. Hal
ini dapat kita lihat pada Gambar 13 sampai
dengan Gambar 15.

Gambar 10 Daya listrik yang dihasilkan pada
panjang reflector r1=20cm.

Gambar 11 Daya listrik yang dihasilkan pada
panjang reflector r2=40cm.

Gambar 12 Daya listrik yang dihasilkan pada
panjang reflector r3=60cm.
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Gambar 13 Efisiensi dihasilkan pada panjang
reflector r1=20cm.

Gambar 14 Efisiensi dihasilkan pada panjang
reflector r2=40cm.

Gambar 15 Efisiensi dihasilkan pada panjang
reflector r3=60cm.

Menarik untuk dicermati bahwa hasil
perhitungan rata-rata daya listrik yang

dihasilkan menunjukkan peningkatan dengan
adanya penambahan panjang reflector dari
r1=20cm sampai r3=60cm. Akan tetapi kalau
dilihat pada Gambar 16, sebenarnya pada
modul solar cell tanpa penambahan reflector
besarnya daya listrik yang dihasilkan tidak
stabil, artinya pengujian selama tiga hari
menunjukkan rata-rata daya yang dihasilkan
berfluktuasi. Hal ini dapat disebabkan karena
fluktuasi besarnya intensitas radiasi matahari
yang diterima modul solar cell. Meskipun
demikian masih dapat kita lihat dengan jelas
bahwa penambahan panjang reflector akan
menghasilkan daya listrik yang semakin
besar.

Gambar 16 Daya listrik rata-rata yang
dihasilkan pada variasi panjang reflector.

Gambar 17 Efisiensi rata-rata yang dihasilkan
pada variasi panjang reflector.
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Hasil serupa juga diperoleh untuk hasil
perhitungan rata-rata efisiensi modul solar
cell, kalau dibandingkan dengan hasil
perhitungan rata-rata daya listrik yang
dihasilkan. Menariknya, peningkatan daya
listrik dan efisiensi yang diperoleh tidaklah
linier, yaitu dengan penambahan panjang
reflector dari r2=40cm menjadi r3=60cm
terjadi peningkatan yang lebih kecil
dibandingkan dengan hasil yang diperoleh
pada penambahan panjang reflector dari
r1=20cm dan r2=40cm, seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 17.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada performa
modul solar cell dengan penambahan
reflector maka dapat dibuat kesimpulan
bahwa dengan penambahan reflector pada
modul solar cell, yang dibuat dari cermin
datar mampu meningkatkan performa modul
solar cell yang diuji.

Dengan sudut reflector sebesar 65o

diperoleh bahwa dengan penambahan panjang
reflector akan mampu meningkatkan
performa modul solar cell.

Arus dan tegangan listrik yang diperoleh
setiap jam cenderung mengikuti perubahan
besarnya intensitas radiasi matahari yang
menimpa modul solar cell.

Tegangan maksimum yang mampu dicapai
hampir sama besarnya untuk semua variasi
panjang reflector, tetapi arus listrik yang
diperoleh meningkat dengan bertambahnya
panjang reflector. Sehingga diperoleh daya
listrik dan efisiensi yang semakin meningkat
pula dengan penambahan panjang reflector
pada modul solar cell yang diuji.
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