
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah negara tropis yang dilewati oleh garis katulistiwa memiliki intensitas 

matahari yang tinggi pertahunnya. Panel surya merupakan alat yang digunakan untuk 

mendapatkan energi alternatif yang bersumber dari cahaya matahari. Energi yang dihasilkan dari 

panel surya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor sinar datangnya 

matahari atau sinar UV(Ultra Violet). Sinar matahari pada tiap jamnya berubah-ubah yang 

diakibatkan karena adanya rotasi bumi yang berputar pada sumbunya atau biasa disebut rotasi 

bumi. Pada umumnya panel surya yang terpasang pada instalasi tidak mengalami perubahan 

posisi mengikuti sinar UV(Ultra Violet) pada matahari dan tidak ada pengolahan arus yang 

dihasilkan dari sinar matahari ketika penyimpanan sudah penuh. Hal itu mengakibatkan tidak 

optimalnya tegangan yang dihasilkan panel surya.  

Matahari merupakan sumber energi yang bergerak dan setiap derajat matahari bergerak akan 

mempengaruhi besar penerimaan intensitas cahaya yang akan diterima oleh suatu alat / bahan 

yang disebut panel surya. Panel surya akan menghasilkan energi listrik sesuai besar intensitas 

cahaya yang diterimanya dari pancaran cahaya matahari. Untuk memanfaatkan energi cahaya 

matahari dengan maksimal maka panel surya ini harus terus diarahkan sesuai dengan arah 

pancaran cahaya matahari. Arus listrik merupakan besaran penting untuk mengetahui 

produktivitas panel surya menghasilkan daya listrik. Selain itu arus juga sangat penting untuk 

diamati karena panel surya hanya bekerja pada siang hari atau saat ada cahaya. Semakin besar 

intensitas cahaya matahari yang ditangkap oleh panel surya, semakin besar daya listrik yang 

dihasilkan. Oleh karena itu dibuat alat "Pembuatan Sistem sistem kencali rotasi matahari pada 



panel surya yang menggunakan Sensor" yang semua sistemnya dikontrol oleh mikrokontroler 

arduino uno (Zulfi, 2010). 

Cara kerjanya menggunakan sensor cahaya LDR(Light Dependent Resistor) yang berfungsi 

untuk mengikuti arah sinar UV(Ultra Violet) dari matahari. Dari sensor cahaya yang digunakan 

untuk mengikuti atau mengatur perubahan sudut kemiringan panel surya dengan menggunakan 

motor servo sebagai penggerak. Hal ini agar pada setiap perubahan waktu, panel surya dapat 

meningkatkan penangkapan pancaran sinar matahari. Jika pancaran sinar matahari yang diterima 

panel sel surya dapat ditingkatkan, maka tegangan yang dihasilkan panel suryapun dapat 

meningkat dibandingkan dengan panel surya tanpa menggunakan sistem ini. 

1.1    Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara 

lain : 

1. Menipisnya energi listrik Indonesia. 

2. Lambatnya pertumbuhan pasokan listrik di Indonesia. 

3. Kurangnya pemanfaatan energi surya dalam pembangkit listrik. 

4. Belum optimal penyerapan energi surya pada pembangkit listrik tenaga surya. 

5. Masih sedikit pembangkit listrik di Indonesia yang menggunakan energi terbaru. 

1.3    Batasan Masalah 

Mengingat terlalu luasnya masalah dalam pembuatan alat ini, maka dibatasi pembahasan 

pada: 

1. Sistem hanya menginvestigasi kinerja untuk kendali rotasi matahari yang memanfaatkan 

komponen sensor LDR(Light Dependent Resistor). 

2. Perancangan perangkat keras kendali rotasi matahari hanya terdiri dari timur ke barat. 



3. Realisasi alat yang terbatas, alat hanya dibuat berupa prototipe panel surya. 

1.4    Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana merancang sistem kendali panel surya mengikuti arah sinar UV(Ultra Violet) 

matahari menggunakan sensor LDR(Light Dependent Resistor). 

2. Bagaimana memanfaatkan arus listrik yang didapat dari sinar UV(Ultra Violet) untuk 

langsung digunakan pada saat baterai penuh. 

3. Bagaimana tegangan keluaran panel surya yang dilengkapi Kendali rotasi matahari 

dengan panel surya yang hanya dalam keadaan diam? 

1.5   Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Memaksimalkan penangkapan sinar UV(Ultra Violet) pada panel surya menggunakan 

sensor LDR(Light Dependent Resistor) dan motor servo. 

2. Untuk memaksimalkan penggunaan arus listrik yang didapat dari sinar UV(Ultra Violet).   

1.6    Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan energi listrik yang dihasilkan panel surya. 

2. Dapat mengoptimalkan penyerapan energi panel surya. 

3. Alat ini dapat dijadikan perangkat praktik penunjang dalam kendali otomatis. 

1.7   Metode Penelitian 

 Proses penelitian dan perancangan melalui beberapa tahap secara sistematis, agar diperoleh 

data yang akurat. Dimulai dengan pengumpulan data, perancangan, pembuatan alat, pengujian, 



hingga analisis hasil sistem. Alat ini bekerja mendeteksi sinar matahari menggunakan empat 

buah sensor LDR(Light Dependent Resistor), dimulai pagi hari setelah terbit sinar matahari 

dengan sudut yang tepat untuk penempatan sensor LDR(Light Dependent Resistor) terhadap 

garis normal adalah 45° sampai saat malam sinar matahari terbenam. Sedangkan pada bagian 

keluaran terdiri atas motor servo dc yang digunakan untuk mengerakkan panel surya.  

1.8   Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail, dapat 

berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau 

masalah yang berhubungan dalam penulisan penelitian. 

BAB III Analisis dan Perancangan 

Bab ini menguraikan tentang gambaran objek penelitian, meliputi analisis terhadap 

masalah sistem yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis kebutuhan 

terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan sistem yang diusulkan. 

Perancangan sistem berisikan model-model penyelesaian masalah sistem lama 

dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang diusulkan.  

 

 

 



BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari analisis masalah, perangkat pendukung 

implementasi sistem komputerisasi, desain sistem baru, implementasi program dan 

analisa kinerja sistem. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran – saran dari seluruh pembahasan. 
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