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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Diagram Alir Perancangan Maximum Power Point Tracker (MPPT) 
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Gambar 3.1 Flow chart proses perancangan MPPT 

Dalam pembuatan suatu alat diperlukannya sebuah rancangan yang menjadi 

acuan dalam proses pembuatannya, sehingga kesalahan yang mungkin timbul 

dapat ditekan dan dihindari. 

Tahapan dalam perancangan Maximum Power Point Tracker (MPPT) yaitu 

berawal studi literatur yaitu bahan bacaan atau dasar yang bisa dijadikan rujukan 

dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Pada umumnya literatur bersumber dari 

buku, ataupun jurnal ilmiah, sehingga shahih digunakan sebagai sumber referensi. 

Setelah mempelajari literatur maka tahap selanjutnya masuk keperancangan alat, 

perancangan alat ini dimulai dari desain rangkaian Maximum Power Point 

Tracker (MPPT). Desain rangkaian Maximum Power Point Tracker (MPPT) 



41 
 

 

dibuat dengan menggunakan software EAGLE 7.1.0 Profesional. Perancangan alat 

berupa desain rangkaian Maximum Power Point Tracker (MPPT) telah selesai 

maka akan masuk ketahap selanjut nya yaitu ujicoba perancangan alat. Uji coba 

perancangan alat berupa pemeriksaan rangkaian Maximum Power Point Tracker 

(MPPT) apakah rangkaian telah tersambung dengan benar sesuai fungsi dari 

masing-masing komponen. Tahap selanjutnya apabila terjadi kesalahan maka 

perbaiki perancangan alat sedangkan apabila tidak maka lanjut ke proses 

pembuatan alat. Pembuatan alat Maximum Power Point Tracker (MPPT) dengan 

mencetak rangkaian board PCB dari hasil perancangan rangkaian Maximum 

Power Point Tracker (MPPT). Setelah tercetak PCB maka pemasangan, 

penggabungan komponen dan modul-modul pendukung lainnya, kemudian 

disusun ke sebuah papan acrylic. Langkah selanjutnya dengan pengujian alat 

berupa cek jalur rangkaian, cek tegangan disetiap modulnya, kalibrasi tegangan di 

power supply dan pengujian disetiap modul yang digunakan. Tahap selanjutnya 

apabila terjadi kesalahan maka perbaiki kelangkah pembuatan alat sedangkan 

apabila tidak maka lanjut ke proses penggunaan alat. Penggunaan alat ini 

dikoneksikan dengan panel solar cell dan baterai. Tahapan penggunaan alat telah 

selesai maka akan ke tahap pengambilan data. Pengambilan data ini diperoleh dari 

pengujian pengukuran selama dua hari yang dimulai pada pukul 09.00 WIB 

sampai dengan pukul 15.00 WIB. Tahap selanjutnya apabila data tidak sesuai 

maka kembali dengan pengukuran apabila sesuai maka data yang diperoleh telah 

benar dan dapat disimpulkan. 

 Tujuan dari perancangan alat ini adalah untuk mewujudkan gagasan dan 

didasari oleh teori serta fungsi dari sofware arduino uno dengan beberapa modul 

untuk kemudian dipadukan dengan beberapa modifikasi sehingga menghasilkan 

alat yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Dengan tujuan perencanaan 

pembuatan alat tersebut sehingga terdiri dari sebagai berikut: 

1. Menentukan deskripsi kerja dari alat yang direncanakan 

2. Menentukan komponen-komponen yang diperlukan 

3. Pedoman dalam proses pembuatan alat 

4. Mengatur tata letak komponen yang digunakan 

5. Meminimalisir kesalahan dalam proses pembuatan alat 
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6. Alat yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan 

3.2  Spesifikasi Rancang Bangun Model Maximum Power Point Tracker 

(MPPT) 

Spesifikasi rancang bangun Maximum Power Point Tracker (MPPT) yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Solar Panel yang digunakan adalah jenis polikristalin dengan spesifikasi 

pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Karakteristik Spesifikasi Solar Cell 

Parameter Kelistrikan Nilai 

Maximum Power (PMax) 80 W 

Open Circuit Voltage (Voc) 24,5 V 

Short Circuit Voltage (Isc) 4,45 A 

Voltage at Point of Maximum Power(Vmpp) 19,5 

2. Kontroller yang digunakan adalah Arduino Uno ATMega328. 

3. Sensor arus ACS 712 digunakan untuk mendeteksi dan mengukur arus 

yang mengalir dari solar panel sebagai perintah Arduino Uno 

ATMega328. 

4. LCD 16x2 digunakan untuk menampilkan tegangan, arus, dan daya yang 

dihasilkan dari solar panel. 

5. Modul Real Time Clock (RTC) DS 1307 digunakan untuk membuat dan 

mensesuaikan waktu yang sesungguhnya dari mulai tanggal, tahun, jam, 

menit, dan detik. 

6. Modul Sd Card digunakan untuk menyimpan data waktu dan hasil dari 

solar panel. 

7. Modul LM 2596S digunakan untuk menurunkan tegangan sebagai suplai 

Arduino Uno. 

8. Rangkaian Optocoupler dan Pembagi tegangan digunakan sebagai 

pengatur untuk proses pengecasan dan penurunan tegangan. 

3.3 Perancangan Sistem kerja Maximum Power Point Tracker (MPPT) 



43 
 

 

Perancangan ini menerapkan metode Perturbation & Observation (P&O) 

untuk merancang pengendali MPPT tersebut. Pengendali sistem MPPT 

menggunakan tegangan dan arus panel sel surya sebagai variabel masukan yang 

akan digunakan untuk menghitung duty-cycle agar diperoleh daya maksimal pada 

panel sel surya. 

Secara umum Maximum Power Point Tracker (MPPT) yaitu dengan cara 

seluruh kinerja dari sistem dikendalikan oleh pengendali berupa mikrokontroler 

Arduino Uno ATMega328 yang bekerja sesuai dengan perintah yang diatur 

melalui software Arduino. Arduino mendapatkan input daya dari baterai, 

kemudian output dihasilkan dari solar panel dan diproses oleh Arduino yang serta 

disimpan untuk pengisisan baterai. Dari baterai tersebut sudah bisa digunakan 

untuk beban lampu DC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Blok Diagram 

Dari gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa sistem ini adalah untuk mengatur 

dan memaksimalkan daya. Pengaturan nya melalui Arduino, Scale Down, dan 

Optocopler. Daya yang dihasilkan oleh solar panel pada titik maksimal setelah 

diolah oleh sistem sehingga tercapai titik optimal. Titik tersebut merupakan titik 

kerja tegangan optimal. Sistem Maximum Power Point Tracker (MPPT) dirancang 

untuk mengendalikan tegangan keluaran sel surya agar sel surya mampu bekerja 
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pada titik kerja tegangan optimal tersebut, yang hasilnya akan ditampilkan di LCD 

dan disimpan di MicroSD. 

 

3.4  Perancangan Hardware Maximum Power Point Tracker (MPPT) 

Solar panel yang digunakan pada Maximum Power Point Tracker ini 

berjenis polikristalin. Mengapa memilih bahan jenis polikristalin pada solar panel 

untuk Maximum Power Point Tracker ini dikarenakan kota Bandung merupakan 

daerah lembab dan cenderung siklus sinar matahari kota Bandung terbilang 

sangatlah sebentar. Maka untuk penyerapan panas sinar matahari dan 

dikonversikan ke energi listrik menjadi cepat oleh sebab itu pemilihan bahan jenis 

polikristalin sangat lah cocok dan untuk harga terbilang murah dibandingkan 

bahan jenis monokristalin. 

Berikut gambar 3.3 bentuk fisik solar panel jenis polikristalin dan 

spesifikasinya yang digunakan pada Maximum Power Point Tracker: 

 

Gambar 3.3 bentuk fisikSolar Panel dan Spesifikasi solar panel 

Untuk pembuatan layout perangkat keras pada alat ini menggunakan 

bantuan Arduino Uno ATMEGA328, dipilihnya Arduino Uno ini memiliki fitur-

fitur chip yang cukup lengkap. Selain itu juga memiliki kecepatan yang lebih baik 

yaitu satu siklus mesin untuk satu intruksi dengan kecepatan hingga 16MHz serta 
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banyak tersedia dipasaran.  Mikrokontroler ini dapat bekerja perlu mendapat 

tegangan kerja berupa tegangan kerja sebesar 5 V dengan arus 30 mA dan ground 

serta clock, dengan clock yang digunakan pada perancangan ini sebesar 16 MHz.. 

selain itu hardware terbagi menjadi tiga yaitu minimum sistem, sistem pembagi 

tegangan dan sistem octacoupler.  

3.4.1 Rangkaian Sistem Maximum Power Point Tracker (MPPT) 

Rangkaian minimum sistem ini terdiri dari dua rangkaian. Rangkaian 

tersebut adalah rangkaian mikrokontroler dan rangkaian Maximum Power Point 

Tracker (MPPT) skematik Eagle 7.1.0 Profesional. Berikut skematik ditunjukan 

gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Skematik Rangkaian Keseluruhan 

Rangkaian ini menggunakan komponen yaitu resistor 10Ω, 40Ω, 100 Ω dan 

470Ω, kemudian resistor tersebut sebagai pembagi tegangan.  Komponen yang 

digunakan selain resistor yaitu IC 4N35 digunakan sebagai dc-dc kontrol yang 

nanti nya sebagai saklar digital. IC 4N35 juga dapat mengatur sistem PWM, 

karena alat ini menggunakan sistem PWM (Pulse width modulation) yaitu sistem 

yang mengatur fungsi pengisian dan pembebasan arus dari baterai ke beban (alat 

yang di gunakan). Komponen yang lainnya transistor mosfet IRFZ44N. IRFZ44N 

tersebut nantinya digunakan sebagai penurun tegangan atau buck converter. 

Setelah komponen tersebut dirangkai kemudian diaplikasikan menjadi 

bentuk fisik PCB yang nanti nya sebagai board Maximum Power Point Tracker 

(MPPT). Berikut layout PCB dalam rancangan ditunjukan pada gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Rangkaian Board Keseluruhan 

3.4.2 Sistem Pembagi Tegangan 

Sistem pembagi tegangan yaitu suatu rangkaian elektronika sederhana yang 

berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi tegangan yang lebih kecil. Fungsi 

dari pembagi tegangan pada rangkaian Maximum Power Point Tracker (MPPT) 

yaitu untuk membagi tegangan masukan menjadi satu atau beberapa tegangan 

keluaran yang diperlukan oleh komponen lainnya didalam rangkaian ini. Hanya 

dengan menggunakan dua buah resistor untuk membuat pembagi tegangan.  

Resistor menggunakan 40Ω dan 100Ω. 

     
  

     
    

Dimana : Vout  = Tegangan output (V) 

 R1 = Resistansi resistor 1 (Ω) 

 R2 = Resistansi resistor 2 (Ω) 

 Vin = Sumber tegangan (V) 

 Resistor 1 menggunakan 100Ω dan Resistor 2 menggunakan 40Ω sehingga 

tegangan keluaran sebesar 5V. Untuk pemilihan komponen resistor ditentukan 

dari tegangan yang dikeluarkan oleh solar cell sebesar 18V dan Vout yang akan 

digunakan oleh tegangan Arduino Uno sebesar 5V. Berikut rangkaian pembagi 

tegangan untuk Arduino Uno ditunjukan gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Rangkaian Pembagi Tegangan Untuk Arduino 

3.4.3 Sistem Optocoupler 

Rangkaian optocoupler atau optoisolator merupakan komponen 

penggabungan (coupling) antara rangkaian sumber dan rangkaian penerima. 

Bagian sumber dan bagian penerima tidak kontak atau terhubung secara fisik, 

namun sepenuhnya terpisah. Optocoupler melindungi bagian sinyal kuat 

(tegangan tinggi) untuk memengaruhi sistem di bagian yang menggunakan sinyal 

rendah (tegangan rendah). Ketika solarcell menggunakan mikrokontroler agar 

bagian mikrokontroler dan komponen-komponennya tidak terpengaruhi oleh 

beban atau terjadi arus lebih maka rangkaian optocoupler lah akan bekerja 

sebagaimana fungsinya. Rangkaian ini penggabungan antara octacupleur 4N35 

dengan mosfet IRFZ44N dan resistor yang berfungsi sebagai pengaman dan 

penurun tegangan yang aman untuk penggunaan baterai, pengisisan baterai, 

penggunaan Arduino Uno serta modul modul pendukung lainnya serta pengaturan 

PWM yang nanti nya sinyal PWM ini akan mengatur menaikkan arus sehingga 

mencapai titik dimana titik tersebut hasil yang optimal. Rangkaian optocoupler 

yang dirancang ditunjukan pada gambar 3.7 
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Gambar 3.7 Rangkaian Octocoupler 

3.5  Rangkaian Penggabungan Modul dengan Arduino Uno 

Dalam bagian ini dijelaskan rangkaian penggabungan dari Arduino sebagai 

terdiri dari beberapa modul diantaranya sebagai berikut : 

1. Arduino Uno dengan modul I2C dan LCD 

 

Gambar 3.8 Connection Diagram Arduino Uno Ke LCD 

Pemasangan nya yaitu ditunjukan pada gambar 3.8 dengan cara kabel 

kuning modul pin SCL ke Arduino pin SCL, kabel coklat modul pin SDA ke 

Arduino pin SDA, kabel hitam modul pin GND ke Arduino pin GND dan kabel 

merah modul pin VCC ke Arduino pin VCC 5V. LCD ini akan menampilkan 

Tegangan, Arus, dan Daya yang di hasil kan dari Maximum Power Point Tracker 

(MPPT). 

2. Arduino Uno dengan modul RTC 

 
Gambar 3.9 Connection Diagram Arduino Uno ke RTC DS1307 

Pemasangan nya yaitu ditunjukan pada gambar 3.9 dengan cara kabel hijau 

modul pin SCL ke Arduino pin SCL, kabel kuning modul pin SDA ke Arduino 
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pin SDA, kabel merah modul pin VCC ke Arduino VCC 5V dan kabel biru modul 

pin GND ke Arduino pin GND. Modul RTC ini digunakan untuk menampilkan 

waktu Tanggal, bulan, tahun, dan jam yang nantinnya akan muncul dan disimpan 

oleh SD Card. 

3. Arduino Uno dengan modul SD Card 

 

Gambar 3.10 Connection Diagram Arduino Uno ke modul SD Card 

Pemasangan nya yaitu ditunjukan pada gambar 3.10 dengan cara kabel 

hitam modul pin CS ke Arduino pin 4, kabel merah modul pin SCK ke Arduino 

pin 13, kabel kuning modul MOSI ke Arduino pin 11, kabel hijau modul MISO ke 

Arduino pin 12 dan kabel abu modul VCC ke Arduino pin VCC 5V, dan kabel 

biru modul GND ke Arduino pin GND. Modul SD Card ini digunakan untuk 

menyimpan  waktu Tanggal, bulan, tahun, jam, tegangan, arus, dan daya yang 

dihasilkan dari Maximum Power Point Tracker (MPPT). 

4. Arduino Uno dengan modul Sensor Arus ACS 712 

 
Gambar 3.11 Connection Diagram Arduino Uno ke modul ACS 712 
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Pemasangan nya yaitu ditunjukan pada gambar 3.11 dengan cara kabel 

output  dengan cara kabel merah modul pin GND ke Arduino pin GND, kabel 

kuning modul pin OUT ke Arduino pin OUT, dan kabel Biru modul pin VCC ke 

Arduino pin VCC 5V. Kabel input sebelah kiri warna biru kabel positif(+) dari 

solar panel dan sebelah kanan warna merah kabel dari Maximum Power Point 

Tracker (MPPT). Sensor arus ini untuk mendeteksi besar arus yang mengalir 

lewat blok terminal. 

5. Arduino Uno dengan modul LM 2596 

 

Gambar 3.12 Connection Diagram Arduino Uno ke modul LM2596 

Pemasangan nya yaitu ditunjukan pada gambar 3.12 dengan cara kabel 

output dengan cara kabel merah modul pin positif(+) ke Arduino pin VCC 5V, 

kabel ungu modul pin negative( - ) ke Arduino pin GND, dan kabel Biru modul 

pin VCC ke Arduino pin VCC 5V. Kabel input sebelah kiri warna biru kabel 

positif(+) 12V atau inputnya dengan tegangan 4V sampai dengan 35V. Nilai 

outputnya bisa di turunkan sampai dengan tegangan terkecil 1,5V yang bersumber 

dari baterai 12V. 

3.6 Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

Perancangan perangkat lunak meliputi keseluruhan yang berhubungan 

dengan rancangan dan pembuatan alat secara fisik dan aplikasi berupa software. 

Berikut perangkat lunak yang berhubungan dengan alat yang dirancang. 

3.6.1 Diagram Alir Program 

Diagram alir ini menjelaskan proses kerja Maximum Power Point Tracker 

(MPPT) sesuai perangkat keras yang dibuat, agar program yang telah dibuat 

terstruktur dan jelas. Berikut gambar diagram: 
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Gambar 3.13 Diagram Alir Program Maximum Power Point Tracker (MPPT) 

Berdasarkan gambar 3.13 diagram alir program maka dimaksudkan diawal 

proses dimulai programan IDE Arduino dengan inisiasi, inisiasi ditunjukan untuk 

proses kerja program modul. Inisiasi modul yaitu LCD (Liquid Cristal Display), 

Real Time Clock (RTC), Sensor Arus ACS712, dan Modul SD Card. Maka akan 

diproses setiap modul dengan sesuai fungsi permodulnya. Setelah diproses maka 

akan menjadi data yaitu LCD (Liquid Cristal Display) siap menerima perintah 

selanjutnya, sedangkan Real Time Clock (RTC) maka akan membaca waktu dan 

siap menerima perintah selanjutnya agar waktu dapat ditampilkan pada modul SD 

Card, selanjutnya Sensor Arus ACS712 maka akan menjadi data untuk membaca 

arus dari Solar Cell dan siap menerima perintah selanjutnya, Untuk Modul SD 

Card maka akan menjadi data dan siap menerima perintah selanjutnya. 

Proses selanjutnya yaitu kontrol PWM dengan mengatur duty cycle sehingga 

IRRFZ44N mengalirkan arus dan proses selanjutnya dapat diukur tegangan, arus 

dan daya sehingga menjadi keputusan. Keputusan ini apabila dapat diukur 

tegangan, arus dan daya maka hasil akan ditampilkan pada LCD dan disimpan 
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hasil pada data base SD Card. Apabila keputusan ini tidak maka kembali ke 

proses inisiasi apakah ada program bahasa yang salah atau program tertimpah 

dengan program yang lain, sehingga menghasilkan data dan proses selesai. 

3.6.2 Program Sofware Arduino Uno 

Board Arduino dibutuhkan suatu perangkat lunak untuk menuliskan 

program yang dapat memberikan perintah pada board Arduino. Untuk membuat 

program pengunggahan program kedalam mikrokontroler dibutuhkan sebuah 

program software yaitu Arduino IDE tampilan Arduino IDE ditunjukan pada 

gambar 3.14. Setelah di install maka langkah pertama mendownload library yang 

akan digunakan, menghafal port yang akan disambungkan.setelah selesai 

membuat koding maka sudah bisa di upload dengan syarat tidak terjadi eror. 

Upload menggunakan kabel USB Serial. Setelah itu cabut kabel USB dan 

operasikan alat MPPT tersebut setelah terkoneksi dengan beberapa modul yang 

sudah ada pada diagram. 

 

Gambar 3.14 Program Arduino Untuk MPPT Solar Cell 
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 Yang terpenting dari pemprograman Arduino Uno ini library biasanya 

ketika baru diinstall library untuk pendukung pemprograman belum tersedia 

maka apabila ada salah satu modul terjadi eror dikarenakan library tidak ada 

maka harus mendownload atau menginstall terlebih dahulu. Fitur tersebut telah 

tersedia di menu Tools kemudian klik board Arduino kemudian pilih boards 

manager. 


