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Abstrak—Salah satu metode untuk meningkatkan efisiensi panel surya dalam menyerap daya listrik adalah menjaga 
posisi panel surya tetap berhadapan dengan posisi matahari untuk mendapatkan intensitas cahaya yang maksimum. 
Oleh sebab itu, sistem pelacak energi surya otomatis sangat dibutuhkan untuk menangkap energi surya yang paling 
maksimum. Makalah ini mengusulkan suatu sistem pelacak energi surya otomatis berbasis mikrokontroler. Dengan 
menggunakan motor stepper, sensor fotoresistor (LDR), dan mikrokontroler ATMega8535, posisi panel surya 
dapat selalu berada pada posisi yang menghasilkan energi listrik yang terbesar secara otomatis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sistem pelacak energi surya otomatis ini mampu menyimpan energi listrik rata-rata sebesar 
67,18 watt-jam atau 99,97% dari energi yang dihasilkan panel surya selama pengujian. Daya listrik yang diperoleh 
oleh sistem ini lebih besar dibandingkan daya listrik yang diperoleh bila posisi panel surya yang tetap pada 600.

Kata kunci: energi surya, sistem pelacak otomatis, mikrokontroler, sensor fotoresistor

Abstract—One method to increase the efficiency of solar panels to absorb the electric power is to maintain the position 
of the solar panels still faced with the position of the sun in order to get the maximum light intensity. Therefore, 
automatic solar energy tracking system is needed to capture the most maximum solar energy. This paper proposes a 
microcontroller-based automatic solar energy tracking system. By using stepper motors, fotoresistor sensors (LDR) 
and the microcontroller ATMega8535, the position the solar panel is always in a position to produce the largest 
electrical energy automatically. The results showed that the automatic tracking solar energy system is capable of 
storing electrical energy by an average of 67.18 watt-hours or 99.97% of the energy produced by the solar panels 
during the test. The electric power obtained by the system is greater than the electrical power obtained when the 
position of the solar panels fixed at 600.
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I. Pendahuluan

Energi matahari adalah salah satu sumber energi 
yang dapat diperbaharui dan dapat dikonversi menjadi 
energi listrik dengan menggunakan panel surya. Energi 
listrik yang dihasilkan dari suatu dari panel surya 
tergantung pada besar intensitas matahari yang diterima 
oleh panel surya. Hal ini berarti, untuk mendapatkan 
efisiensi maksimum  panel surya, panel surya harus selalu 
berhadapan dengan matahari [1]. Oleh karena rotasi bumi, 
matahari tidak selalu berada pada posisi yang sama, 
sehingga hal ini akan mengurangi efisiensi panel surya 
jika posisi panel surya tetap. Untuk selalu mendapatkan 
efisiensi yang maksimum, maka posisi panel surya harus 
selalu mengikuti pergerakan matahari. Posisi panel surya 
terhadap matahari sebagai referensi secara otomatis harus 
dikontrol dengan suatu sistem peralatan penggerak posisi 
panel surya.

Pada makalah ini, sistem pelacak energi surya otomatis 
berbasis mikrokontroler ATMega8535 dibuat dengan 
sensor fotoresistor atau sensor LDR (light dependent 
resistor) sebagai alat untuk melacak intensitas cahaya 

matahari yang menghasilkan arus terbesar. Data yang 
diperoleh dari sensor digunakan oleh mikrokontroler 
untuk merubah posisi panel surya dengan menggunakan 
motor stepper. Sistem pelacak energi surya otomatis 
dibandingkan dengan sistem dengan panel surya yang 
statis.

II. TInjauan PusTaka

Efisiensi sistem fotovoltaik dengan panel surya dapat 
ditingkatkan dengan beberapa metode. Metode-metode 
tersebut antara lain, meningkatkan efisiensi dari sel surya 
dengan teknologi dan bahan pembuat yang lebih baik, 
memaksimalkan daya keluaran panel surya dengan teknik 
maximum power point tracking (MPPT) dan  menggunakan 
pelacak energi surya. Memaksimalkan daya output dari 
panel surya dengan teknik MPPT membutuhkan peralatan 
yang lebih kompleks dan tetap tidak memaksimalkan 
lebih lanjut daya keluaran dari panel surya. Sistem dengan 
melacak energi surya lebih memaksimalkan daya listrik 
keluaran dari panel surya.

Beberapa sistem pelacak energi surya secara 
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otomatis dengan menggunakan mikrokontroler, sensor 
LDR dan motor stepper telah dibuat, baik dengan satu 
sumbu maupun dengan dua sumbu pergerakan terhadap 
matahari [2-5]. Namun posisi panel surya didasarkan 
atas pembagian waktu menggunakan jumlah posisi yang 
lebih banyak, sehingga akan menggunakan daya listrik 
yang lebih banyak untuk menggerakkan motor stepper. 
Beberapa peralatan tersebut juga telah menggunakan 
teknik MPPT dan menambahkan pengumpul energi surya, 
namun peralatan-peralatan tersebut sangat kompleks serta 
tidak ekonomis bila dibandingkan dengan energi listrik 
yang dihasilkan. Beberapa peralatan pelacak energi surya 
yang lebih ekonomis diusulkan dengan membandingkan 
intensitas cahaya matahari yang diterima beberapa sensor 
LDR dan posisi sensor yang memberikan daya keluaran 
maksimum dijadikan referensi untuk merubah posisi panel 
surya [6-7].

Sistem pelacak energi surya yang menggunakan 
perbandingan intensitas cahaya matahari dari beberapa 
sensor untuk pengaturan posisi panel surya, harus 
mempertimbangkan jumlah perubahan posisi panel surya 
yang lebih sedikit, sehingga dapat mengurangi pemakaian 
daya listrik untuk motor stepper. Selain itu pula, jika 
sensor ditempatkan berdekatan satu sama lainnya terdapat 
kemungkinan intensitas cahaya matahari terbesar yang 
diterima setiap sensor akan bergantian satu sama lainnya 
dalam periode waktu yang pendek.

III. MeTode PenelITIan

A.  Perancangan Peralatan

Perancangan peralatan sistem pelacak otomatis ini 
didasarkan atas prinsip energi surya yang terbesar yang 
diperoleh oleh sensor LDR [8]. Sensor akan mengirimkan 
sinyal ke mikrokontroler, yang kemudian akan 
menggerakkan motor stepper untuk memutar posisi panel 
surya. Energi surya yang diperoleh kemudian disimpan 
ke baterai untuk disimpan. Blok diagram sederhana 
perancangan pelacak energi surya otomatis ditunjukkan 
pada Gambar 1. Penentuan posisi panel surya ditentukan 
berdasakan perhitungan sudut matahari terhadap bumi. 
Hasil perhitungan digunakan untuk meletakkan posisi 
sensor LDR pada busur.

B.  Pembuatan Peralatan Pelacak Energi Surya Otomatis

Peralatan-peralatan utama yang digunakan untuk 
pembuatan peralatan pelacak energi surya otomatis ini 
antara lain sensor LDR, mikrokontroler ATMega8535 [9], 
motor stepper dan panel surya. Baterai digunakan untuk 
menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya 
dan juga sebagai sumber energi untuk peralatan. Beberapa 

rangkaian lain juga dibuat untuk keperluan tertentu, antara 
lain busur yang berbentuk setengah lingkaran sebagai 
tempat dudukan sensor LDR; rangkaian pembagi tegangan 
untuk keperluan sumber listrik dengan tegangan yang 
berbeda-beda, masing-masing 5V untuk mikrokontroler, 
12V untuk motor stepper dan 6V untuk sensor LDR; dan 
rangkaian penggerak motor dc dibuat untuk menggerakkan 
motor dc dengan perhitungan perbandingan tegangan dari 
mikrokontroler.

Motor stepper dilengkapi pin penahan setelah 
mendapatkan posisi yang baru, sehingga motor stepper 
tidak terus menahan panel surya pada setiap posisi. 
Program pelacak energi surya otomatis ini ditulis 
dengan menggunakan bahasa C [10] dengan bagan alir 
pemrograman ditunjukkan pada Gambar 2.

IV. hasIl dan PeMbahasan

A. Rangkaian

Bentuk fisik dari sistem pelacak energi surya berbasis 
mikrokontroler ATMEGA8535 untuk memperoleh energi 
listrik arus searah ini ditunjukkan pada Gambar 3.

B. Hasil Pengujian

1. Pengujian Posisi Panel Surya
Pengujian peralatan sistem pelacak energi surya 

otomatis dilakukan dengan memberikan cahaya ke semua 
sensor untuk menguji respon sensor dalam menggerakkan 
motor stepper seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.

Pengujian dilakukan pada ruangan terbuka. Intensitas 
cahaya matahari yang terbesar diperoleh oleh salah 
satu sensor dikirim ke mikrokontroler. Mikrokontroler Gambar 1 Blok diagram perancangan

Gambar 2. Bagan alir pemrograman
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kemudian memberi perintah ke motor stepper untuk 
menggerakkan dudukan panel surya ke posisi yang sesuai 
dengan sudut yang diinginkan untuk sensor tersebut. 
Tampilan LCD menunjukkan nilai ADC dari sensor yang 
mendapat energi cahaya paling besar, seperti ditunjukkan 
pada Gambar 5.

Angka yang tertera pada LCD menunjukkan nilai ADC 
dari mikrokontroler yang dihasilkan oleh masing-masing 
sensor berturut-turut dari kiri ke kanan pada bagian atas 
yang menyatakan sensor 1, sensor 2, sensor 3, dan sensor 
4. Sedangkan dari kiri ke kanan bagian bawah adalah nilai 
ADC dari sensor 5, sensor 6, sensor 7, dan posisi sensor 
saat ini (posisi sudut dudukan panel surya). Nilai ADC 
yang terkecil adalah sensor yang menghasilkan energi 
listrik yang paling besar.

2. Pengujian Konsumsi Daya Motor Stepper
Konsumsi daya listrik yang digunakan oleh motor 

stepper untuk menggerakkan panel surya dan dudukannya 
diuji untuk setiap perpindahan posisi sensor. Hasil 
pengujian ditunjukkan pada Tabel 1.

Nilai daya yang dikonsumsi oleh motor stepper untuk 
menggerakkan panel surya dari setiap posisi sensor ke 
posisi sensor lainnya dihitung dengan menggunakan 
persamaan daya arus searah, yakni:

   P=V × I      (1)

dimana tegangan yang digunakan oleh motor stepper 
sebesar 12,54V. Arus yang digunakan oleh motor untuk 
menggerakkan panel surya ke setiap posisi tidak sama, hal 
ini disebabkan oleh pengaruh gravitasi dan titik berat dari 
panel surya.

3. Pengujian Alat Secara Keseluruhan
Pengujian peralatan secara keseluruhan dilakukan 

di alam terbuka pada kondisi matahari bersinar penuh 
sepanjang hari. Data yang diperoleh dari pengujian adalah 
arus, tegangan dan daya listrik yang dihasilkan oleh panel 
surya pada setiap posisi pada waktu tertentu ditunjukkan 
pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Pengujian penyerapan daya dengan posisi statis pada 
posisi sensor 3 atau posisi panel surya 600 ditunjukkan 
pada Tabel 3. Tabel 2  menunjukkan bahwa daya yang 
dihasilkan oleh panel surya meningkat pada rentang waktu 
antara pukul 10.12 dan pukul 14.40. Hal ini menunjukkan 

Gambar 3. Sistem pelacak energi surya otomatis

Gambar 4. Pengujian Respon Peralatan

Gambar 5. Tampilan Nilai ADC dan Posisi Sensor

Table 1. Konsumsi daya motor stepper pada setiap posisi

No Posisi Sudut Arus 
(A)

Daya 
(W)

Waktu Perpindahan 
(detik)

1 Sensor 1 200 0,328 4,11 2

2 Sensor 2 400 0,286 3,59 1,8

3 Sensor 3 600 0,221 2,77 1,8

4 Sensor 4 800 0,365 4,58 1,8

5 Sensor 5 1000 0,411 5,15 1,8

6 Sensor 6 1200 0,488 6,12 1,8

7 Sensor 7 1400 0,686 8,60 1,8

Table 2. Daya rata-rata penyerapan panel surya pada setiap posisi 

No Pukul Tegangan (V) Arus (A) Daya (W)

1 07.20 18,28 0,40 7,31

2 08.38 18,36 0,48 8,81

3 10.12 18,40 0,49 9,02

4 11.18 18,49 0,51 9,43

5 12.32 18,42 0,52 9,58

6 14.40 18,17 0,46 8,36

7 15.48 18,12 0,43 7,79

Table 3. Daya rata-rata penyerapan panel surya pada posisi 600 

No Pukul Tegangan 
(V)

Arus (A) Daya (W)

1 07.20 17,10 0,34 5,81

2 08.38 17,48 0,45 7,87

3 10.12 18,39 0,48 8,83

4 11.18 18,46 0,49 9,05

5 12.32 18,27 0,47 8,59

6 14.40 17,86 0,41 7,32

7 15.48 17,50 0,38 6,65
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matahari mengirimkan energi yang lebih besar untuk 
diserap pada rentang waktu tersebut. Tabel 2 dan Tabel 
3 juga menunjukkan bahwa daya yang dihasilkan oleh 
sistem dengan pelacak energi surya otomatis lebih besar 
dibandingkan daya yang dihasilkan oleh panel surya 
dengan posisi statis, sehingga energi yang dapat diserap 
oleh sistem pelacak otomatis lebih besar dibandingkan 
dengan sistem dengan panel yang tetap. Selain itu, panel 
surya mencapai posisi pada waktu yang berbeda dengan 
waktu yang diperoleh dari perhitungan sudut matahari 
terhadap bumi. Hal ini disebabkan oleh intensitas matahari 
maksimum tergantung pada faktor-faktor lain.

Perkiraan energi yang diserap oleh panel surya, energi 
yang digunakan motor stepper dan perkiraan energi bersih 
yang dapat disimpan dalam baterai ditunjukkan pada 
Tabel 4. Perhitungan perkiraan energi yang diserap oleh 
panel surya dilakukan dengan asumsi bahwa daya yang 
dihasilkan adalah daya rata-rata selama rentang waktu satu 
posisi panel surya.

Hasil perkiraan energi listrik total yang dihasilkan 
panel surya dengan sistem pelacak energi surya secara 
otomatis selama 8,67 jam adalah 67,18 Wh (watt-jam) 
dengan energi listrik yang tersimpan di baterai adalah 
67,162 Wh atau dengan efisiensi 99,97% dan hanya 0,03% 
atau 0,0178 Wh energi listrik digunakan motor stepper 
untuk menggerakkan panel surya.

V. kesIMPulan

Sistem pelacak energi surya otomatis berbasis 
mikrokontroler ATMega8535 yang diusulkan mampu 
menyerap energi listrik yang lebih besar dibandingkan 
energi listrik yang diserap oleh sistem dengan posisi panel 
surya yang statis. Sistem pelacak energi surya ini mampu 
menyerap energi listrik rata-rata sekitar 67,18 Wh dengan 
67,162 Wh atau 99,97% energi yang dihasilkan disimpan 
di dalam baterai dan hanya mengkonsumsi energi sebesar 
0,03% untuk sistem penggerak panel surya.
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Tabel 4. Perkiraan energi listrik rata-rata penyerapan panel surya dan yang tersimpan pada baterai 

No Rentang Waktu Daya rata-
rata (W)

Energi listrik 
rata-rata (Wh)

Energi Yang 
Digunakan Motor 

Stepper  (Wh)

Energi listrik 
rata-rata yang 

tersimpan (Wh)

1 07.20-08.38 8,06 10,25 0,0023 10,247

2 08.38-10.12 8,21 12,89 0,0018 12,888

3 10.12-11.18 9,52 10,47 0,0014 10,469

4 11.18-12.32 9,81 12,07 0,0023 12,068

5 12.32-14.40 9,57 10,81 0,0026 10,807

6 14.40-15.48 8,08 9,13 0,0031 9,127

7 15.48-16.00 7,78 1,56 0,0043 1,556

Total 67,18 0,0178 67,162


