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Abstrak—Dengan kemajuan teknologi solar
cell menjadi sangat umum sekarang ini. Seperti yang
kita ketahui solar cell adalah alat yang mengubah
sinar matahari langsung menjadi listrik dan
keuntungan adalah sinar matahari dapat diperoleh
setiap hari secara bebas dan penggunaan solar cell
sangatlah luas di dunia. Permasalahannya yang ada
sekarang ini adalah solar cell yang terpasang
kebanyakan masih bersifat statis. Oleh karena itu,
perlu dibuat suatu sistem yang dapat mengatur solar
cell bergerak sesuai dengan data pergerakan jadwal
matahari yang telah di tentukan, sehingga bisa
memanfaatkan energi matahari sesuai pergerakan
matahari dengan maksimal. Pada solar tracking ini
menggunakan motor stepper 12volt, RTC sebagai
menentukan waktu disaat solarcell bergerak, dan
mikrokontroller Atmega 16 sebagai pengendali
sistem. Hasil yang didapat perbandingan daya
menggunakan solar tracking yaitu 5,94W dan 5,83W,
sedangkan tanpa mengunakan solar tracking 3,45W
dan 3,34W dan perbandingan daya 0,79%. Performa
PID terbaik dengan nilai Kp = 7.5,
Ki = 0.4687
dan Kd = 30. Dengan menggunakan Parameter PID
tersebut respon motor menjadi lebih baik dan sesuai
dengan setpoint. Selain itu di dapatkan analisa dari
PID yaitu Mp (overshoot)= 1100 Rpm, Td (time
delay)= 4 detik, Tr (time rise)= 15 detik, Ts (settling
time)= 29 detik, %error steadystate = 10%, %Mp
(overshoot)= 2.91%
Keywords: Solar Tracking System, Data dari
gerakan matahari, Motor Stepper.
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I.

PENDAHULUAN

emanfaatan panel surya sekarang ini
bermacam-macam salah satunya dengan
cara mengarahkan panel surya terhadap
pergerakan matahari. Dengan cara ini
maka akan didapatkan hasil maksimal
dari penyerapan energi matahari tersebut. Sistem ini
harus didukung dengan pergerakan mekanik panel
surya yang dapat berputar 3600 sehingga dapat
bergerak ke arah timur, utara, barat dan selatan.
Maka diperlukan 2 buah motor yaitu motor atas dan
motor bawah.
Dengan adanya data pergerakan matahari
selama 1 tahun yang sudah dapat kita ketahui
melalui data BMKG. Di saat bulan 22 Maret dan 22
September matahari berada di garis khatulistiwa (00).
Sedangkan pada bulan 21 juni matahari berada di
23,50 LU dan pada bulan 22 Desember berada di
23,50 LS. Dari data ini diketahui bahwa setiap
bulannya pergerakan matahari bergerak 7,830.

Oleh karena itu, perlu dibuat suatu sistem
yang dapat mengatur solar cell bergerak sesuai
dengan pergerakan jadwal matahari yang telah di
tentukan tiap bulan selama 1 tahun. Maka pada
skripsi ini dirancang alat dengan judul “Sistem
Kontrol Motor Pada Solar Tracking System”.
II.
TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini adalah pembahasan dasar teori
dan
pengetahuan-pengetahuan
dasar
yang
mendukung pegembangan skripsi ini :
2.1
Mikrokontroler
Mikrokontroler AVR ATmega16 memiliki
fitur yang cukup lengkap. Mikrokontroler AVR
ATmega16 dilengkapi dengan internal ADC,
EEPROM internal, Timer/Counter, PWM, analog
comparator, dll. Sehingga dengan fasilitas yang
lengkap
ini
memungkinkan
kita
belajar
mikrokontroler AVR dengan lebih mudah dan
efisien, serta dapat mengembangkan kreativitas
penggunaan mikrokontroler ATmega16.
Fitur Atmega16
Fitur-fitur yang dimiliki oleh mikrokontroler
ATmega16 adalah sebagai berikut:
1. Memiliki I/O sebanyak 32 buah, terdapat port A,
port B, port C, dan port D, ADC internal
sebanyak 8 saluran.
2. CPU yang terdiri atas 32 buah register, SRAM
sebesar 512 byte, Port antarmuka SPI
3. EEPROM sebesar 512byte dan dapat diprogram
saat beroperasi, Antarmuka komparator analog,
USART untuk komunikasi serial.
4. Sistem mikroprosesor 8 bit berbasis RISC
dengan kecepatan maksimal 16 MHz.
Pin pada Mikrokontroler Atmega16.

Gambar 2.1 Konfigurasi Pin Atmega16
Konfigurasi pin ATmega16 mempunyai 40
pin DIP (Dual Inline Package) dapat dilihat pada
gambar di atas. Dari gambar 2.1 dapat dijelaskan
fungsi dari masing-masing pin Atmega16 sebagai
berikut:
1. VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai
masukan catu daya.
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Port A (PortA0…PortA7) merupakan pin
input/output dua arah dan pin masukan ADC.
3. Port B (PortB0…PortB7) merupakan pin
input/output dua arah dan dan pin fungsi
khusus, seperti dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
4. Port C (PortC0…PortC7) merupakan pin
input/output dua arah dan pin fungsi khusus,
seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
5. Port D (PortD0…PortD7) merupakan pin
input/output dua arah dan pin fungsi khusus,
seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.
6.
RESET merupakan pin yang digunakan untuk
me-reset mikrokontroler.
7. XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan
clock eksternal.
2.2
Solar Cell
Sangat sederhana sel surya memiliki
persambungan bahan yaitu semikonduktor yang
bertipe p dan n (p-n junction semiconductor) dan
jika terkena sinar matahari maka akan terjadi aliran
yang disebut aliran elektron, aliran tersebut disebut
sebagai aliran arus listrik. Proses perubahan energi
matahari menjadi listrik ditunjukkan dalam gambar
2.2.
Gambar 2.2 Proses pengubahan energy matahari
menjadi energi listrik pada sel surya
Bagian utama dari pengubah energi sinar
matahari menjadi listrik adalah absorber, namun
demikian masing-masing dari lapisan juga sangat
berpengaruh terhadap efisiensi dari sel surya. Sinar
matahari terdiri bermacam-macam jenis gelombang
elektromagnetik, karena itu penyerap diharapkan
mampu menyerap sebanyak banyaknya radiasi sinar
yang berasal dari cahaya matahari. Lebih detail lagi
bisa dijelaskan bahwa semikonduktor adalah bahan
yang memiliki struktur seperti isolator akan tetapi
memiliki celah energi kecil (1 eV atau kurang)
sehingga memungkinkan elektron bisa melompat
dari pita valensi ke pita konduksi. Hal tersebut dapat
dijelaskan dengan pita-pita energy.
Elektron dari pita konduksi dapat meloncat
ke pita valensi ketika sambungan tersebut dikenai

photon dengan energi tertentu. Tingkat energi yang
dihasilkan diperlihatkan pada gambar 2.3.
Gambar 2.3 Tingkat energi yang dihasilkan oleh
sambungan p-n semikonduktor.
Disaat sinar matahari yang terdiri photonphoton jatuh pada permukaaan absorber, maka akan
diserap, dipantulkan, atau dilalui begitu saja seperti
terlihat dalam Gambar 2.3, dan hanya terdapat foton
dengan tingkat energi tertentu yang dapat
membebaskan elektron dari ikatan atom tersebut,
sehingga mengalir arus listrik.

Agar dapat efisiensi sel surya bisa sangat
tinggi maka foton yang berasal dari sinar matahari
harus dapat diserap sebanyak-banyaknya, kemudian
memperkecil refleksi serta rekombinasi dan
memperbesar konduktivitas dari bahan tersebut.
Agar foton-foton bisa diserap sebanyak mungkin,
maka penyerap harus mempunyai energi band-gap
dengan jangkauan yang sangat lebar, sehingg dapat
menyerap sinar matahari yang mempunyai energi
sangat bermacam-macam. Salah satu bahan yang
sedang diteliti adalah CuInSe2 dikenal merupakan
salah satu dari direct semiconductor.
Karakteristik Sel Surya
Sel surya menghasilkan arus, dan arus ini
beragam tergantung pada tegangan sel surya.
Karakteristik tegangan-arus biasanya menunjukkan
hubungan tersebut. Ketika tegangan sel surya sama
dengan nol atau digambarkan sebagai “sel surya
hubung pendek”, “arus rangkaian pendek” atau ISC
(short circuit current), yang sebanding dengan
irradiansi terhadap sel surya dapat diukur. Nilai ISC
naik dengan meningkatnya temperatur, meskipun
temperatur standar yang tercatat untuk arus
rangkaian pendek adalah 250C. Jika arus sel surya
sama dengan nol, sel surya tersebut digambarkan
sebagai “rangkaian terbuka”. Tegangan sel surya
kemudian menjadi “tegangan rangkaian terbuka”,
Voc (open circuit voltage). Ketergantungan Voc
terhadap iradiansi bersifat logaritmis, dan penurunan
yang lebih cepat disertai peningkatan temperatur
melebihi kecepatan kenaikan Isc.
Oleh karena itu, daya maksimum sel surya
dan efisiensi sel surya menurun dengan peningkatan
temperature Pada kebanyakan sel surya, peningkatan
temperatur dari 250C mengakibatkan penurunan
daya sekitar 10%. Sel surya menghasilkan daya
maksimumnya
pada
tegangan
tertentu.
Gambar_dibawah menunjukkan tegangan arus dan
karakteristik tegangan-daya. Gambar ini juga
menunjukkan dengan jelas bahwa kurva daya
memiliki titik daya maksimum yang disebut MPP
(Maximum Power Point).
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Gambar 2.4 Grafik arus terhadap tegangan dan
daya terhadap tegangan sebagai karakteristik sel
surya.
Tegangan titik daya maksimum atau VMPP
biasanya kurang dari tegangan rangkaian terbuka
dan arusnya, IMPP lebih rendah dibandingkan
dengan arus rangkaian pendek. Pada titik daya
maksimum (MPP), arus dan tegangan memiliki
hubungan yang sama dengan iradiansi dan
sebagaimana arus rangkaian pendek dan tegangan
rangkaian terbuka. Efisiensi sel surya (h) adalah
perbandingan antara daya listrik maksimum sel
surya dengan daya pancaran (radiant) pada bidang
sel surya. Sel surya ias al yang dijual pada saat
ini ias mencapai efisiensi sampai 20%, namun di
laboratorium, efisiensi 25% ias dicapai.
2.3
Motor DC
Motor DC adalah salah satu jenis motor
listrik yang dimana berfungsi sebagai perangkat
elektro magnetis yang dapat mengubah energi listrik
menjadi energi mekanik. Energi mekanik tersebut
digunakan untuk, semisal memutar impeller pada
pompa, fan atau blower, menggerakan kompresor,
mengangkat bahan, dll. Motor listrik dapat
digunakan di rumah yaitu (mixer, bor listrik, fan
angin) dan di industri. Istilah motor listrik ialah
“kuda kerja” nya industri sebab diperkirakan bahwa
motor-motor digunakan sekitar 70% beban listrik
total di industri.
III.
METODOLOGI
Pada perancangan sistem ini meliputi
perancangan hardware serta perancangan software
dan diagram blok perencanaan alat serta prinsip
kerja.
a.
Perancanan Sistem Hardware

Gambar 3.1 Block diagram perancangan
sistem hardware
Penjelasan Diagram Blok
Blok diagram skripsi dalam gambar 3.1 dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. MCU
Sebagai komunikasi dan penyimpanan data.
2. LCD
Untuk menampilkan waktu, arus dan tegangan.
3. Motor Stepper
Berfungsi untuk menggerakkan solar cell.

Solar cell
Sebagai penerima energi matahari.
5. RTC
Untuk menentukan waktu.
Prinsip Kerja
Prinsip Kerja dari “Sistem Kontrol Motor
Pada Solar Tracking System” ini adalah terdapat
sebuah Input yaitu keypad yang berfungsi sebagai
mode untuk memilih menggerakkan motor sesuai
dengan tanggal dan jam yang diinginkan, kemudia
terdapat RTC yaitu berfungsi sebagai menghitung
waktu/ penentu waktu agar dapat diketahui jam serta
tanggal untuk pergerakan motor, selain itu terdapat
sensor arus dan sensor tegangan yang befungsi
sebagai pembaca arus dan tegangan yang di hasilkan
oleh solar cell. Dan setelah dari input maka akan di
proses oleh MCU yang nantinya akan mengeluarkan
hasil/output. Output dari MCU terdapat LCD yang
menampilkan tanggal, arus dan tegangan. Selain itu
terdapat driver motor berfungsi untuk menggerakkan
motor atas dan bawah. Pada motor atas terdapat
feedback melalui encoder yang nantinya akan
dikirim ke MCU.
b. Desain Mekanik

Gambar 3.2 Desain Mekanik Sistem Kontrol
Motor Pada Solar Tracking System.
Mekanik pada gambar 3.2 terbuat dari besi
yang terdapat 2 motor stepper di bagian atas dan
bawah yang untuk menggerakkan posisi panel sesuai
pergerakan matahari. Dan terdapat box untuk
menempatkan rangaian elektronik seperti mainsys,
driver motor dan rangkaian rtc. Kemudian terdapat
ACCU sebagai penyimpanan yang dihasilkan dari
panel surya.
c. Rangkaian RTC

Gambar 3.3 Rangkaian RTC
Pada gambar 3.3 dijelaskan rangkaian RTC
yaitu yang berungsi sebagai penunjuk waktu serta
tanggal
yang
akan
disesuaikan
pada
pemakaian/fungsinya.
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Gambar 3.4 Rangkaian Mikrokontroler.
Pada Gambar 3.4 dijelaskan rangkaian
mikrokontroler yang digunakan ialah Atmega16
yang mana hampir semua port digunakan untuk
koneksi LCD, RTC, kemudian output sensor arus
dan pembagi tegangan.
e.
Rangkaian Driver motor
3.

f.

Gambar 4.1 Pengujian solar tracker pagi
hari.
Sejajar atau tegak lurus dengan matahari.
Pada pengujian solar tracking ini akan berada
pada posisi sejajar dengan matahari yaitu pada
jam 11.00 – 13.00.

Gambar 4.2 Pengujian solar tracker siang
hari.
Mengarah ke barat.
Pada pengujian solar tracking ini akan
bergerak/ mengarah ke barat di mulai jam
13.00 dengan sudut kemiringan 100 sampai jam
17.00.

Gambar 3.5 Rangkaian Driver Motor
Perancangan Sistem Software

Gambar 3.6 Diagram alir pembuatan software
IV.
PENGUJIAN DAN ANALISA
Pengujian ini meliputi pengujian hardware
yaitu:
4.1
Pengujian pergerakan solar tracking
Pada pengujian solar tracking ini, pergerakan
diatur oleh jadwal pergerakan matahari yang akan di
olah oleh mikrokontroller untuk menggerakkan
motor stepper sesuai step yang telah ditentukan.
Jadwal yang diujikan adalah jadwal pergerakan
matahari pada bulan ini yaitu bulan agustus yang
arah solar cell bergeser pada 7,80 LS untuk motor
stepper 1 atau motor stepper bawah. Dan pada motor
stepper yang 2 atau stepper atas terdapat 3 kondisi
yaitu :
1.
Mengarah ke timur.
Pada pengujian solar tracking akan bergerak/
mengarah ke timur di mulai jam 07.00 dengan
sudut kemiringan 100 sampai jam 11.00.

Gambar 4.3 Pengujian solar tracker sore
hari.
4.2
Pengujian
perbandingan
pergerakan
motor tanpa PID dan menggunakan PID.
Pada percobaan ini akan dilakukan pengujian
respon motor tanpa PID dan menggunakan PID :
Pergerakan motor tanpa PID pada percobaan
ini motor dibuat sistem on/off, dapat diketahui
sistem on/off yang dilakukan berpengaruh pada
putaran motor yang dihasilkan tidak stabil atau tidak
bisa
mencapai
setpoint
yang
diinginkan
dibandingkan menggunakan pengontrolan PID.
Sehingga terjadi selisih kemiringan (20) pada posisi
kemiringan solar cell seperti pada Gambar 4.4,
sedangkan jika menggunakan PID putaran motor
yang dihasilkan setabil sesuai dengan setpoint. Dan
terdapat nilai kp = 7.5, ki = 0.4687, kd = 30 yang
membuat motor berputar stabil dan sesuai dengan
kemiringan solar cell yang diinginkan.

A)tanpa pid b)menggunakan pid
Gambar 4.4 selisih perbedaan kemiringan antara
A) tanpa pid dan b) menggunakan pid adalah 20.
Dan dapat dilihat pada Gambar 4.4 terdapat
grafik respon tanpa PID dan respon dengan PID.
Perbandingan grafik ini dapat dilihat respon sistem
untuk mencapai setpoint. Pada kontrol tanpa PID
respon grafik terdapat rentan waktu cukup lama
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untuk mencapai setpoint, dibandingkan dengan
menggunakan PID respon awal waktu yang
dibutuhkan untuk mencapai setpoint sangatlah cepat.
Dan dapat dilihat perbandingan penggabungan
grafik pada Gambar 4.5.

a)Tanpa kontrol PID
b) kontrol PID
Gambar 4.5 Respon tanpa kontol PID dan
kontrol PID.

Gambar 4.6 Penggabungan respon grafik kontrol
PID dan tanpa PID.
Hasil pada Gambar 4.6 sudah memiliki
karakteristik respon sistem lebih cepat dan output
sudah bisa stabil berada pada nilai setpoint. Dari
hasil pengujian sistem dengan setpoint 1000
didapatkan analisa sebagai berikut.

Gambar 4.7 Kontrol PID tanpa beban.
Analisa :
Dari hasil percobaan analisa gambar bahwa
dengan kontol PID tanpa beban hasil yang di dapat
dengan setpoint RPM = 1000, maka didapatkan
seperti berikut :
- Mp (overshoot)= 1010 Rpm, pada waktu 65
detik
- Td (time delay)= 8 detik
- Tr (time rise)= 980 Rpm, pada waktu 58 detik
- Ts (settling time)= 75 detik
- %error steadystate =

Gambar 4.8 Kontrol PID dengan beban.
Analisa :
Dari hasil percobaan analisa gambar bahwa
dengan kontol PID dengan beban hasil yang di
dapat dengan setpoint RPM = 1000, maka
didapatkan seperti berikut:
- Mp (overshoot)= 1100 Rpm, pada waktu 18
detik
- Td (time delay)= 4 detik
- Tr (time rise)= 820 Rpm, pada waktu 15 detik
- Ts (settling time)= 29 detik

-

%error steadystate =

4.3

Pengujian arus, tegangan dan daya
keluaran solar cell tanpa solar tracking.
Pengujian tegangan arus dan daya keluaran
solar cell tanpa solar tracker ini perlu dilakukan
sebagai pembanding untuk melihat pengaruh
pengunaan sistem solar tracking terhadap keluaran
solar cell. Pengujian ini dilakukan dalam waktu 2
hari dengan pengambilan data dilakukan setiap 1
jam dari pukul 07.00 hingga 17.00 WIB. Waktu
pengambilan dilakukan pada tanggal 01-02 Agustus
2015.
Hasil pengukuran arus dan tegangan ini
digunakan untuk menghitung daya keluaran solar
cell. Hasil pengukuran arus, tegangan dan daya
keluaran solar cell dapat dilihat pada Tabel 4.1
Tabel 4.1 Pengujian tegangan, arus dan daya
keluaran solar cell tanpa solar tracking.

Dari Tabel 4.1 diatas setelah di dapat nilai
teganan dan arus maka dapat digunakan untuk
menghitun daya keluaran solar cell. Perhitungan
dilakukan dengan menggunakan persamaan:
P = V. I Dengan, P = Daya (Watt) , V = Tegangan
(Volt) , I = Arus (Ampere).
4.4
Pengujian arus dan tegangan dan daya
keluaran solar cell menggunakan solar
tracking.
Pengujian tegangan arus dan daya keluaran
solar cell menggunakan solar tracker ini perlu
dilakukan sebagai pembanding untuk melihat
pengaruh pengunaan sistem solar tracking terhadap
keluaran solar cell. Pengujian ini dilakukan dalam
waktu 2 hari dengan pengambilan data dilakukan
setiap 1 jam dari pukul 07.00 hingga 17.00 WIB.
Waktu pengambilan dilakukan pada tanggal 01-02
Agustus 2015.
Dalam pengujian ini digunakan sistem solar
tracking untuk menggerakkan solar cell mengarah
sesuai jadwal pergerakan matahari pada bulan
agustus. Dengan penggunaan solar tracking ini
diharapkan akan dapat melihat perbedaan
kemampuan serta daya yang diperoleh oleh solar cell.
Hasil pengukuran arus dan tegangan pada pengujan
daya keluaran solar cell menggunakan solar tracking
diperlihatkan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Pengujian tegangan, arus dan daya
keluaran solar cell menggunakan solar tracking.
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa
sistem menggunakan solar tracking, maka daya yang
di terima lebih besar dari pada tanpa mengunakan
solar tracking dengan daya maksimal yang bisa di
terima adalah 5,94W dan 5,83W
Perbandingan daya sistem solar cell dengan
solar tracking dan tanpa solar tracking oleh solar cell.
Tabel 4.3 Perbandingan Daya

Tanggal 1 Agustus 2015
Perbandingan =

x100%

x100%=0,82%
Tanggal 2 Agustus 2015
Perbandingan =
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x100%

x100%=0,79%
Dari tabel 4.3 didapatkan nilai perbandingan
daya menggunakan solar tracking yaitu 5,94W dan
5,83W, sedangkan tanpa mengunakan solar tracking
3,45W dan 3,34W. Dari hasil ini dapat di tarik
kesimpulan bahwa dengan menggunakan solar
tracking daya yang didapat lebih besar dari tanpa
menggunakan solar tracking.
4 PENUTUP
A.
Kesimpulan
Setelah
melakukan
penelitian
dan
menganalisisnya, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan yaitu :
1. Nilai perbandingan daya menggunakan solar
tracking yaitu 5,94W dan 5,83W, sedangkan
tanpa mengunakan solar tracking 3,45W dan
3,34W. Sehingga dapat diketahui dengan
menggunakan solar tracking maka dapat
memperoleh daya yang lebih besar. Dan
prosentase pebandingannya adalah 0,79%.
2. Dari hasil percobaan
yang
telah diuji
performa PID terbaik dengan nilai Kp = 7.5, Ki

= 0.4687 dan Kd = 30. Selain itu di dapatkan
analisa dari PID yaitu Mp (overshoot)= 1100
Rpm pada waktu 18 detik, Td (time delay)= 4
detik, Tr (time rise)= 820 Rpm pada waktu 15
detik, Ts (settling time)= 29 detik, %error
steadystate =2.91%
DAFTAR PUSTAKA
[1]. Rusminto Tjatur W, 2003: Solar Cell
Sumber Energi masa depan yang ramah
lingkungan, Berita Iptek, Jakarta.
[2]. Daryanto. 2007. Energi Masalah dan
Pemanfaatannya Bagi Kehidupan Manusia.
Yogyakarta: Pustaka Widyatama
[3]. Petrus,
Oki.2012.Pembuatan
Sistem
Monitoring Optimasi Cahaya Matahari
Menggunakan
Sensor
Arus
Pada
Antarmuka Personal Computer.Sumatera :
Universitas Sumatera Utara, Jurusan Fisika
FMIPA.
[4]. Nugroho, Arif.2009.Memaksimalkan Daya
Keluaran Sel Surya Dengan Menggunakan
Cermin
Pemantul
Sinar
Matahari
(Reflector).Semarang
:
Universitas
Diponegoro, Jurusan Teknik Elektro.
[5]. Yuwono, B.2005.Optimalisasi Panel Surya
Dengan Menggunakan Sistem Pelacak
Berbasis
Mikrokontroller
AT89C51.Surakarta : Universitas Sebelas
Maret, Jurusan Teknik Elektro.
[6]. Rafi, A. dan Rif’an, M., 2007.
Perancangan Sistem Penjejak Matahari
Berbasis Mikrokontroler dan Sensor
Cahaya. Skripsi. Tidak dipublikasikan.
[7]. Shidiq,
Mahfudz.2012.Optimasi
Pemanfaatan Energi Listrik Tenaga
Matahari di Jurusan Teknik Elektro
Universitas
Brawijaya.Malang
:
Universitas Brawijaya, Jurusan Teknik
Elektro.
[8]. Lubis, Abubakar. 2006. Listrik Tenaga
Surya Fotovoltaik. BPPT Press. Jakarta.
[9]. Wibawa, Unggul. 2006. Sumber Daya
Energi Alternatif. Elektro UB. Malang
[10]. Ferlando,Ferlando.2008.
Perancangan
Dan
Pembuatan
Alat
Optimalisasi
Penyerapan Energi Pada Solar Cell
Berbasis Mikrokontroler At89c51. Other
thesis, Politeknik.
[11]. Wibowo,Hariyanto.2009.tudi
penggunaan
solar
reflector
untuk
optimalisasi output daya pada photovoltaic
(pv) module. Bachelor thesis, Petra
Christian University.
[12]. Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral. 2010. Pemanfaatan Energi Surya
Di Indonesia.

