
 

52 
Elko Nurul Yaqin, 2017 
MAXIMUM POWER POINT TRACKING BERBASIS FUZZY LOGIC CONTROLLER PADA SISTEM 
PHOTOVOLTAIC 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, beberapa hal yang dapat 

disimpulkan terkait dengan rumusan masalah yang telah ditentukan diantaranya: 

Simpulan pertama, MPPT berbasis Fuzzy Logic Controller memiliki 

kinerja yang baik pada kondisi iradiasi dan suhu yang bervariasi. Hal tersebut 

ditunjukkan pada hasil simulasi bahwa daya yang dihasilkan photovoltaic mampu 

mendekati nilai maksimum dan memiliki efisiensi yang cenderung stabil, baik 

dalam kondisi iradiasi yang bervariasi, maupun dalam kondisi suhu yang 

bervariasi. 

Simpulan kedua, efisiensi penggunaan MPPT pada sistem photovoltaic 

memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem photovoltaic tanpa 

MPPT. Pada pemasangan beban R secara langsung dengan suhu yang bervariasi, 

photovoltaic bekerja dengan efisiensi rata-rata 99,73%, sedangkan dengan MPPT, 

efisiensi rata-rata yang dihasilkan adalah 99,85%. Disamping itu, pada 

pemasangan beban R secara langsung dengan iradiasi yang bervariasi, efisiensi 

rata-rata yang dihasilkan adalah 77,62%, sedangkan dengan MPPT, photovoltaic 

dapat bekerja dengan efisiensi rata-rata 98,71%. Pada pemasangan baterai secara 

langsung dengan suhu yang bervariasi, photovoltaic bekerja dengan efisiensi rata-

rata 86,84%, sedangkan dengan MPPT, efisiensi rata-rata yang dihasilkan adalah 

98,81%. Disamping itu, pada pemasangan baterai secara langsung dengan iradiasi 

yang bervariasi, efisiensi rata-rata yang dihasilkan adalah 87,86%, sedangkan 

dengan MPPT, photovoltaic dapat bekerja dengan efisiensi rata-rata 99,01%.  

Simpulan ketiga, perbedaan yang terjadi pada pemasangan beban R 

dengan pemasangan baterai dapat ditinjau dari arus dan tegangan yang dihasilkan. 

Pada beban R, arus dan tegangan yang dihasilkan oleh MPPT mengikuti nilai 

daya maksimum terhadap nilai beban. Pada baterai, tegangan yang dihasilkan oleh 

MPPT mengikuti nilai tegangan baterai dengan arus yang mengikuti nilai daya 
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maksimum. Namun bila ditinjau dari daya yang dihasilkan, keduanya mampu 

mendekati nilai maksimum dengan rangkaian yang sama. 

5.2  Rekomendasi 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, 

oleh karenanya masih diperlukan penelitian-penelitian lanjutan yang diharapkan 

dapat menyempurnakan penelitian ini. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 

adalah diimplementasikan secara fisik, melibatkan nilai resistansi internal untuk 

parameter yang dianggap ideal, menggunakan Artificial Intelligent (AI) seperti 

Genetic Algorithm (GA) atau Firefly Algorithm (FA) untuk menentukan nilai 

membership function pada Fuzzy Logic Controller, dan perlu dilakukan 

pengukuran cuaca pada kondisi wilayah yang sebenarnya.  
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