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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Diagram Alir Penelitian 

Pada peneliatian ini langkah-langkah yang dilakukan mengacu pada diagram alir 

di bawah ini: 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

Keterangan: 

1. Persiapan alat dan bahan 

Persiapan alat dan bahan uji untuk keperluan pengujian yaitu modul surya, 

multimeter, dan solar power meter. 

A 

Isc (A) dan Voc (V) 

Menghitung Daya Masukan 

(Pin) dan Daya Keluaran (Pout) 

Membuat Grafik Irradiasi, Arus Hubungan Singkat 

(Isc), Tegangan Rangkaian Terbuka (Voc), Daya 

Masukan (Pin), Daya Keluaran (Pout) Posisi  Mengikuti 

Arah Matahari  

Analisis Grafik 

Selesai 

Ya 
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2. Pengujian 

Penelitian dilakukan di atap Laboratorium Thermofluid Teknik Mesin 

Universitas Diponegoro Semarang dari jam 08.00 sampai 16.00 WIB. Nilai arus 

dan tegangan dapat langsung terbaca dengan menggunakan multimeter dengan 

cara kabel penyidik dihubungkan langsung dengan kutub positif dan negatif dari 

modul surya. Sementara untuk pembacaan intensitas cahaya matahari 

menggunakan solar power meter yang didapatkan hasilnya dalam satuan 

Watt/m
2
. Dalam pengujian ini faktor lingkungan sangat mempengaruhi hasil 

pengujian sehingga akan dilakukan pengujian kembali jika terjadi perubahan 

ekstrim pada data hasil pengujian. Output yang dihasilkan dari pengujian ini 

adalah arus hubung singkat (Isc) dan tegangan rangkaian terbuka (Voc). Setelah 

dilakukan pengujian kemudian di dapatkan hasil daya masukan (Pin) dan daya 

keluaran (Pout). 

3. Mengolah data dan pembahasan 

Mengolah data yang sudah didapatkan dari pengujian dengan mengacu pada 

materi yang terdapat pada referensi yang ada dan menampilkan data tersebut 

dalam bentuk grafik dan tabel serta menganalisa dan membahas hasil tersebut 

yang selanjutnya akan disusun dalam laporan tugas akhir. 
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3.2. Metode Pengumpulan Data. 

Pada tugas akhir ini ditempatkan variabel pengumpulan data meliputi intensitas 

cahaya matahari (Ir), arus hubung singkat (Isc), tegangan rangkaian terbuka (Voc), 

temperatur modul surya (Tsc), kondisi cuaca (cerah, mendung, gerimis). 

Pengumpulan data dilakukan terhadap: 

 Pengukuran terhadap Photovoltaic (PV) modul pada posisi mengikuti 

arah marahari dengan Photovoltaic (PV) modul pada posisi  tetap 

(horisontal).  

 Supaya sinar matahari jatuh secara tegak lurus pada bidang percobaan, 

maka PV modul dilakukan sudut kemiringan Photovoltaic (PV) pada 

setiap pergerakan matahari dengan melakukan sudut jam matahari (ω) 

terhadap tiap jam.(ts), sudut azimuth matahari (γs), dengan diarahkan 

tegak lurus terhadap matahari. 

3.3. Data Teknis Peralatan Photovoltaic dan Alat Ukur Yang Dipakai 

Data teknis dan alat ukur yang dipakai meliputi : alat penyangga photovoltaic atau 

modul surya, multi meter, solar power meter, kompas dan busur derajat. 

3.3.1 Alat Penyangga Photovoltaic 

Alat penyangga photovoltaic terbuat dari besi yang fungsinya sebagai penopang 

atau tempat dudukan photovoltaic pada saat pengambilan data. Alat penyangga ini di 

arahkan dengan posisi menghadap utara dan selatan . pada saat posisi matahari bergeser, 

maka alat penyangga ini dapat digeser atau ubah posisi mengikuti pergerakan matahari 

dengan mengacu pada parameter sudut. 
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Gambar 3.2 Photovoltaic yang Sudah Terpasang 

 

Gambar 3.3 Alat Penyangga Photovoltaic 
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Bahan baku alat penyangga diatas adalah besi plat kotak dan besi plat siku. Alat 

penyangga pada gambar 3.3 dapat diubah ubah sudutnya dengan variasi sudut 0
0
 sampai 

90
0
 dengan ukuran total dari alatnya yaitu memiliki panjang 110 cm, lebar 75 cm dan 

tinggi 140 cm. alat penyangga pada gambar 3.3 ini dapat diubah variasi sudut 

reflektornya dari 0
0
 sampai 90

0
 dengan dimensi alat 499,5 x 85,6 cm. 

3.3.2 Busur Derajat 

  Busur Derajat Digunakan untuk menentukan kemiringan photovoltaic atau modul  

surya pada pergerakan sinar matahari. Sebelum dilakukan pengukuran kemiringan 

photovoltaic pada setiap pergerakan matahari terlebih dahulu melakukan sudut jam 

matahari (ω) terhadap jam. Selanjutnya menggeser alat penyangga photovoltaic sebagai 

sudut azimuth matahari (γs) dengan menggunakan persamaan rumus azimuth matahari 

pada saat pengujian. sebelum jam 12 bernilai negatif dan setelah jam 12 bernilai positif 

dengan range perubahan sudut 180
0
 dengan resolusi pada busur sebesar 1

0
. 

 

 

Gambar 3.4 Pemasangan Busur Derajat pada Alat Penyangga Photovoltaic 

 



51 
 

3.3.3 Photovoltaic Module (PV) 

Photovoltaic (PV) modul yang dipakai pada percobaan ini adalah Photovoltaic 

(PV) modul dengan tipe ST-50-5M buatan cina yang diproduksi pada tahun 2009. Tipe 

modul surya ini merupakan tipe monocrystalline. 

 

 

Gambar 3.5 Photovoltaic Module Model: ST-50-5M 

 

Tabel 3.1  Data Spesifikasi Teknis PV Module ST-50-5M 

Tipe ST-50-5M 50 WP 

Nomer seri 

20091208407; 

20091209065; 

20091209085 

Irradiance 1000 W/m2 

Panjang x lebar x tebal 786 mm x 555 mm x 35 mm 

Daya MPP 50 Watt 

Tegangan MPP 17,50 Volt 

Arus MPP 2,86 Ampere 

Tegangan terbuka 21,6 Volt 

Arus hubung singkat 3,21 Ampere 
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Lanjutan Data Spesifikasi Teknis PV Module ST-50-5M 

Tegangan sistem maksimum 600 Volt 

Berat 5,5 kg 
 

3.3.4 Multimeter 

Multimeter yang digunakan dalam pengukuran ini adalah multimeter digital 

(elektronis) yang bisa digunakan untuk mengukur Ampere, Voltase, dan Ohm 

(Resistansi). Dalam pengujian ini, hanya dibutuhkan untuk mengukur tegangan searah 

dan arus searah. Tegangan yang diukur dalam pengujian ini merupakan tegangan 

rangkaian terbuka (Voc), dan arus yang didapat merupakan arus hubung singkat (Isc). 

Tegangan rangkaian terbuka (Voc) adalah tegangan yang dibaca pada saat arus 

tidak mengalir, atau dengan kata lain tegangan maksimum sel surya atau modul surya 

yang terjadi ketika arus hubung singkat sama dengan nol. Cara mendapatkan tegangan 

rangkaian terbuka yaitu dengan cara menghubungkan kutub positif dan kutub negatif 

modul surya dengan konektor pada multimeter, maka akan terlihat pembacaan nilai 

tegangan rangkaian terbuka modul surya tersebut pada multimeter. Gambar 3.6 

menunjukkan nilai pembacaan tegangan rangkaian terbuka pada multimeter. 

 

 

Gambar 3.6 Pembacaan Nilai Voc pada Multimeter 
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Arus hubung singkat (Isc) merupakan arus maksimal yang dapat dihasilkan oleh 

sel surya atau modul surya. Cara untuk mendapatkan nilai (Isc) yaitu dengan cara 

menghubungkan kutub positif dengan kutub negatif modul surya dengan konektor pada 

multimeter, kemudian nilai Isc dibaca pada multimeter sebagai pembaca arus sehingga 

didapatkan nilai pengukuran arus maksimum pada modul surya. Gambar 3.7 

menunjukkan nilai pembacaan arus hubung singkat pada multimeter. 

 

 

Gambar 3.7 Pembacaan Nilai Isc Pada Multimeter 

 

3.3.5 Solar Power Meter 

Solar power meter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur intensitas 

radiasi matahari. Dalam pengujian ini digunakan untuk mengukur besarnya iradiasi 

dengan mengarahkan solar power metal langsung pada matahari. Prinsip kerjanya 

terjadi interaksi antara radiasi dengan bahan detektor yang kemudian dapat ditampilkan 

dalam besaran digital yang ditampilkan dalam display. Data tipe spesifikasi teknis Solar 

Power Metal yang digunakan dapat dilihat pada lampiran C. 
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Gambar 3.8 Solar Power Meter 

 

3.3.6 Kompas 

Kompas digunakan untuk menentukan arah penempatan modul surya (utara, 

barat, timur dan selatan) yang diukur dari posisi sudut horisontal modul surya terhadap 

pergerakan arah matahari. Dalam pengujian modul surya (photovoltaic), kompas 

bekerja untuk menentukan sudut azimuth matahari (γs) yaitu sudut pergerakan arah 

matahari dari selatan ke barat dengan memancarkan radiasi langsung pada modul surya 

(photovoltaic) maka kompas yang bekerja berdasarkan medan magnet menempatkan 

modul surya (photovoltaic) dengan nilai  range perubahan sudut yaitu 3600 dengan 

resolusi 10.  
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Gambar 3.9 Kompas 


