
I. Pendahuluan

Energi matahari merupakan energi terbarukan yang 
juga menjadi sumber dari sebagian besar bentuk energi 
lain di muka bumi. Jumlah energinya yang besar serta 
berlimpah menjadikan energi matahari sangat berpotensi 
untuk dimanfaatkan. Namun karena keterbatasan teknologi 
saat ini, hanya sedikit dari energi tersebut yang dapat 
diekstrak. Untuk kasus photovoltaic, efisiensi tertinggi 
secara teoritis adalah 55% [4] walaupun dalam prakteknya 
dapat relatif jauh lebih rendah. 

Untuk meningkatkan ekstrak energi surya digunakan 
sun tracker. Sun tracker digunakan untuk memaksimalkan 
energi yang dapat diterima oleh panel surya dengan cara 
menjaga posisi panel surya agar selalu tegak lurus terhadap 

sumber cahaya. Secara matematis maupun eksperimen, 
sun tracker mampu menambah jumlah energi yang 
diterima hingga sebesar 60 % [6,7,8]. Berbagai sistem 
sun tracker telah dikembangkan oleh banyak peneliti baik 
menggunakan algoritma khusus mumpun tipe sensor yang 
berbeda.

Penelitian ini merupakan lanjutan penelitian dual-axis 
sun tracker sensor based on tetrahedron geometry oleh 
Yuwaldi Away dan Muhamad Ikhsan pada awal tahun 
2017 [1]. Penelitian ini termotivasi karena kebutuhan 
energi dunia yang terus meningkat serta intervensi kuat 
dari protokol Kyoto [1, 2] mengakibatkan sumber energi 
terbarukan menjadi pilihan di seluruh dunia, terbukti 
bahwa energi terbarukan memiliki tingkat pertumbuhan 
yang paling cepat dibandingkan sumber energi lainnya.
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penelitian ini akan dibangun konstruksi solar panel dua sumbu yang bertujuan untuk menguji algoritma kendali 
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Abstract—The potential energy of solar in equatorial regions is very much, such as the Indonesia, nowday, can’t to 
be maximally absorbed to be utilized as renewable energy. In this research, a new concept of a two-axis sun tracker 
based on tetrahedron geometry using fuzzy logic method in order to determine more precisely the position of the sun 
or the strongest intensity of light. The temporary results of this research are: 1) a design of sun tracker sensor based 
on LDR with geomentry tetrahedron construction, 2) data logger solar panel parameters can continuously record the 
condition of solar panels such as light intensity, sun position, position of motors, current, voltage and power, 3) dual-
axis solar panel construction, 4) fuzzy logic simulation to determine the input and output value for the sun tracker. 
The final result of this research will be constructed dual-axis solar panel construction aimed at testing the improved 
control algorithm and collecting actual solar data, and comparing the results of solar energy extracted from the 
baseline sun tracker algorithm and the improvement algorithm proposed in this study.  
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II. dasar TeorI

A. Sensor Intensitas Cahaya

LDR merupakan resistor yang besar resistansinya 
tergantung terhadap intensitas cahaya yang menyinari 
permukaannya. Prinsip kerja LDR, makin kuat intensitas 
cahaya maka makin kecil nilai tahanannya dan makin lemah 
intensitas cahaya maka makin besar nilai tahanannya. 
Komponen LDR dibuat dari Cadmium Sulphide (CdS). 
Gambar 1 berikut merupakan rangkaian sederhana dari 
sensor intensitas cahaya. Gambar ini juga merupakan 
rangkaian pembagi tegangan. Tegangan Vout, maka dapat 
dirumuskan sebagai berikut:

(1)   RVout Vcc
LDRR

=

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa nilai LDR jika 
menerima cahaya maka nilai keluaran Vout menjadi besar, 
dan begitu juga sebaliknya jika tidak ada cahaya yang 
diterima LDR maka nilai Vout menjadi kecil. 

Sensor cahaya yang digunakan adalah Light Dependent 
Resistor (LDR). Hambatan Light Dependent Resistor 
(LDR) yang di hubungan pada analog Atmega328p akan 
memberikan pembacaan bervariasi antara 0 dan 1023, 
sesuai dengan jumlah cahaya yang jatuh di atasnya, berupa 
nilai hambatan yang belum deskriptif. Perlu beberapa 
teknik pembacaan yang akurat untuk mendiskripsikan 
pembacaannya. Hubungan antara RL resistensi dan 
intensitas cahaya Lux untuk LDR biasanya adalah :

500 ( )  2LR k
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Jika LDR dihubungkan ke tegangan 5 V melalui resistor 
10KΩ, maka tegangannya :
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Karena nilai yang dihasilkan LDR antara 0 dan 1023, setiap 
langkah dapat didefinisikan oleh 5/1024 = 0,0048828125. 
Sehingga dapat diperoleh intensitas cahaya yaitu :
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B. Logika Fuzzy

Perbedaan antara logika digital dan logika Fuzzy 
adalah logika digital hanya menggunakan nilai 0 dan 1 
sebagai acuan untuk mengekspresikan sesuatu sedangkan 
logika Fuzzy dapat menggunakan nilai diantara 0 dan 1 
untuk menentukan nilai keanggotaan[3].

1. Himpunan Fuzzy: Himpunan Fuzzy merupakan rentang 
nilai-nilai, yang mana nilai tersebut memiliki derajat 
keanggotaan antara 0 sampai 1. Suatu himpunan 
Fuzzy Ã dalam semesta U dinyatakan dengan fungsi 
keanggotaan μÃ , yang nilainya berada dalam interval 
[0,1], dapat dinyatakan dengan :
 μÃ : U → [0,1].      (6)
Himpunan Fuzzy A dalam semesta U dinyatakan 
sebagai sekumpulan pasangan elemen u (u anggota 
U) dan derajat keanggotaannya dinyatakan sebagai 
berikut:

( ){( | }     ,  7) ( Ã u Ã u u Uµ= ∈

Cara-cara untuk menotasikan himpunan Fuzzy adalah 
sebagai berikut:
•	 Himpunan Fuzzy ditulis sebagai pasangan berurutan, 

dengan elemen pertama menunjukkan nama elemen 
dan elemen kedua menunjukkan nilai keanggotaannya.

•	 Apabila semesta X adalah himpunan yang diskret, 
maka himpunan Fuzzy Ã dapat dinotasikan sebagai:

( ) ( ) ( )1 / 1 2 / 2   / (8)Ã Ã x x Ã x x Ã xn xnµ µ µ= + +…+
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•	 Apabila semesta X adalah himpunan yang kontinu 
maka himpunan Fuzzy Ã dapat dinotasikan sebagai:

( ) (10 / )   
x

Ã Ã x xµ= ∫

Tanda ∫ bukan berarti integral, tapi memiliki arti bahwa 
keseluruhan unsur-unsur titik x ∈ X bersama dengan fungsi 
keanggotaan μÃ(x) dalam himpunan Fuzzy Ã. Tanda / juga 
bukan berarti pembagian, tetapi melambangkan hubungan 
antara satu elemen x pada himpunan Fuzzy Ã dengan 
fungsi keanggotaannya[1].

2. Fungsi Keanggotaan: Fungsi keanggotaan 
(membership function) adalah suatu kurva yang 
menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam 
nilai keanggotaan (derajat keanggotaan) yang memiliki 
interval antara 0 sampai 1. Ada beberapa fungsi yang 
bisa digunakan yaitu :

Gambar 1. Sensor LDR dan Rangkaian Sederhana  Sensor Cahaya
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•	 Representasi Linear Naik: Kenaikan himpunan dimu-
lai dari nilai domain yang memiliki nilai keanggotaan 
rendah atau nol (0) bergerak ke kanan menuju ke nilai 
domain yang memiliki derajat keanggotaan yang lebih 
tinggi seperti yang terlihat pada Gambar 2.

Fungsi keanggotaan:

( ) ( )
( )

0                 ;       
(11)

    
   

        ;      

x a
x ax

a x b
b a

µ
≤

 −=  < ≤ −

Keterangan :
a = nilai domain yang mempunyai derajat keanggotan nol
b = nilai domain yang mempunyai derajat keanggotan satu
x = nilai input yang akan diubah kedalam bilangan Fuzzy

•	 Representasi Linear Turun: Garis linear yang dimulai 
dari nilai domain dengan derajat keanggotaan terting-
gi atau satu (1), kemudian bergerak turun ke nilai do-
main yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah 
(Gambar 3).

 Fungsi keanggotaan :
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Keterangan :
a = nilai domain yang mempunyai derajat keanggotan satu
b = nilai domain yang mempunyai derajat keanggotan nol
x = nilai input yang akan diubah kedalam bilangan Fuzzy

•	 Representasi Kurva Segitiga: Representasi kurva segi-
tiga, pada dasarnya adalah gabungan antara dua repre-
sentasi linear (representasi linear naik dan representasi 

linear turun), seperti ditunjukkan pada Gambar 4.

Fungsi keanggotaan :

( )

0           ;       

      ;                 

   ;       

(13)

          

x a dan x c
x ax a x b
b a
c x b x c
c b

µ


 ≤ ≥


−= < ≤
−

 −
< < −

Keterangan :
a = nilai domain terkecil memiliki derajat keanggotan nol
b = nilai domain memiliki derajat keanggotan satu
c = nilai domain terbesar memiliki derajat keanggotaan nol
x = nilai input yang akan diubah kedalam bilangan Fuzzy

•	 Representasi Kurva Trapesium: Representasi kurva 
trapesium pada dasarnya seperti bentuk kurva segiti-
ga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai 
keanggotaan 1 (satu), seperti pada Gambar 5.

Fungsi keanggotaan :
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Keterangan :
a = nilai domain terkecil dengan derajat keanggotan nol
b = nilai domain terkecil dengan derajat keanggotan satu
c = nilai domain terbesar dengan derajat keanggotaan satu
d = nilai domain terbesar dengan derajat keanggotaan nol

Gambar 2. Representasi Linear Naik

Gambar 3. Representasi Linear Turun

Gambar 4. Representasi Kurva Segitiga

Gambar 5. Representasi Kurva Trapesium
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x = nilai input yang akan diubah ke dalam bilangan Fuzzy

3. Metode Mamdani: Metode Mamdani bekerja 
berdasarkan aturan-aturan linguistik. Sistem inferensi 
Fuzzy Metode Mamdani juga dikenal dengan nama 
metode Max-Min. Untuk mendapatkan output, 
diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

• Pembentukan himpunan fuzzy: Menentukan semua 
variabel yang terkait dalam proses yang akan 
ditentukan. Untuk masing-masing variabel input, 
tentukan suatu fungsi fuzzifikasi yang sesuai.

• Aplikasi fungsi implikasi: Menyusun basis aturan, yaitu 
aturan-aturan berupa implikasi Fuzzy yang menyatakan 
relasi antara variabel input dengan variabel output.

• Komposisi aturan: Apabila sistem terdiri dari beberapa 
aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan 
kolerasi antar aturan. Adapun metode-metode yang 
digunakan dalam melakukan inferensi sistem Fuzzy 
yaitu Metode Max (Maximum) dan Metode Additive 
(Sum)

• Defuzzifikasi: Input dari proses penegasan 
(defuzzifikasi) adalah suatu himpunan Fuzzy yang 
diperoleh dari komposisi aturan-aturan Fuzzy, 
sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu 
bilangan real yang tegas.

III. MeTode PenelITIan

A. Prosedur penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek adalah 
sistem kendali berbasis mikrokontroler dan algoritma 
serta beberapa periperal lainnya, Sedangkan menjadi 
objek penelitian ini adalah variabel output (y) yaitu arah 
solar modul dan variable input (x) adalah posisi matahari 
(x1), intensitas cahaya matahari (x2) dan posisi motor 
penggerak (3). Secara ringkas diilustrasikan pada Gambar 
6. Penelitian ini dijalankan dengan 3 tahapan yaitu fasa 
pertama perancangan sensor, konstruksi penjejak, fasa 
kedua pembuatan prototipe dan pemrograman, dan fasa 
ketiga adalah pengujian dan implementasi. Tahapan 
penelitian ditunjukkan pada Gambar 7.

Penelitian ini diperlukan alat dan bahan yang digunakan 
sebagai komponen sun tracker. Adapun alat dan bahan 
yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1.

B. Sistem Kendali

Sistem kendali sun tracker ini bergerak dengan input 
yang diterima mikrokontroler Atmega328p dari 3 sensor 

LDR. Adapun diagram sistem kendali ini dapat dilihat 
pada Gambar 8.

Gambar 8 menjelaskan bahwa input konroler 
yang digunakan sebagai setpoint adalah LDR0 (LDR 
Referensi) dengan intensitas cahaya 360-512, sedangkan 
LDR1 dan LDR2 digunakan sebagai input pembanding. 
Kemudian input-input ini diproses menggunakan logika 
fuzzy. output dari proses ini yaitu sistem Sun Tracker 
yang terdiri dari pergerakan servo, perubahan intensitas 
cahaya dan perubahan posisi tracker. Feedback dari sistem 
Sun Tracker ini yaitu sensor LDR yang bertujuan untuk 
membandingkan nilai intensitas cahaya output (terbaru) 
dengan intensitas cahaya setpoint.

C. Menentukan faktor-faktor logika fuzzy

Kontroler sun tracker ini memiliki tiga input LDR 
yaitu LDR0, LDR1 dan LDR2, yang diletakkan dengan 
posisi yang berbeda arah (Bentuk Geometri Tetrahedron). 
Tiga input LDR ini mempunyai nilai membership yang 
sama yaitu ditunjukkan pada Gambar 13.

Gambar 9 menunjukkan bahwa rentang nilai dari tiga 
LDR yaitu 0 – 512 dan memiliki dua nilai membership 
yaitu NonRef dan Ref. Membership NonRef memiliki 
rentang nilai antara -10 sampai 390, sedangkan Ref 
memiliki rentang nilai antara 360 sampai 570.

Kontroler sun tracker ini juga dilengkapi dengan dua 

Gambar 6. Objek Penelitian

Gambar 7. Tahapan Penelitian

Gambar 8. Diagram Sistem Kendali

Tabel 1. Bahan yang digunakan untuk penelitian

No. Alat dan Bahan Jumlah 

1. Arduino Uno R3 1 unit

2. Sensor LDR 3 unit

3. Motor Servo 2 unit

4. Modul RTC 1 unit

5. Baterai Panasonic 7.2 maH 1 unit

6. Beterai Lippo 7500 maH 1 unit
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motor servo yang digunakan sebagai output untuk bergerak 
ke arah vertikal (sumbu x) dan bergerak ke arah horizontal 
(sumbu y). Output dari dua motor servo ini juga memiliki 
nilai membership yang sama, seperti yang terlihat pada 
Gambar 10. Gambar tersebut menunjukkan bahwa rentang 
nilai untuk membership output yaitu dari 0 sampai 360 dan 
memiliki dua nilai membership yaitu diam dan bergerak. 
Membership untuk diam adalah 0, sedangkan membership 
bergerak memiliki rentang nilai 1 sampai dengan 360.
Aturan-aturan yang digunakan untuk menghubungkan 
antara input dan output adalah sebagai berikut.
• Jika LDR0 adalah Ref, LDR1 adalah NonRef dan 

LDR2 adalah NonRef, maka servo X dan servo Y akan 
bergerak;

• Jika LDR0 adalah Ref, LDR1 adalah NonRef dan 
LDR2 adalah Ref, maka servo X akan bergerak dan 
servo Y akan diam;

• Jika LDR0 adalah Ref, LDR1 adalah Ref dan LDR2 
adalah NonRef, maka servo X akan diam dan servo Y 
akan bergerak;

• Jika LDR0, LDR1 dan LDR2 adalah Ref, maka servo 
X dan servo Y akan diam;

• Jika LDR0, LDR1 dan LDR2 adalah NonRef, maka 
servo X dan Servo Y akan bergerak;

• Jika LDR0 adalah NonRef, LDR1 adalah NonRef dan 
LDR2 adalah Ref, maka servo X akan bergerak dan 
servo Y akan diam;

• Jika LDR0 adalah NonRef, LDR1 adalah Ref dan 
LDR2 adalah NonRef, maka servo X akan diam dan 
servo Y akan bergerak;

• Jika LDR0 adalah NonRef, LDR1 adalah Ref dan 
LDR2 adalah Ref, maka servo X dan servo Y akan 
bergerak.

D. Desain menggunakan Matlab

Setelah menentukan nilai-nilai membership, tahap 
berikutnya adalah memasukkan nilai-nilai tersebut ke 
dalam fungsi FIS (Fuzzy Inference System) pada Matlab. 
Berikut adalah gambar pemodelan yang dilakukan pada 

aplikasi Matlab.
Pemodelan simulasi yang dilakukan pada Matlab ini 

bertujuan untuk mendapatkan hasil dari proses fuzzifikasi 
sehingga dapat mengetahui nilai output yang dihasilkan 
dari input yang berbeda.

Gambar 11 menunjukkan desain Fuzzy yang akan 
disimulasikan yang terdiri dari tiga input yaitu LDR0, 
LDR1, LDR2 dan menghasilkan dua output yaitu ServoX 
dan ServoY. Metode fuzzy yang digunakan yaitu metode 
Mamdani dan proses defuzzifikasi menggunakan metode 
centroid.

IV. hasIl dan PeMbahasan

A. Data pengujian

Data yang dihasilkan dari simulasi yang dilakukan 
oleh FIS (Fuzzy Inference System) pada Matlab. Gambar 
12 menunjukkan bahwa ketika nilai LDR0, LDR1, LDR2 
berada pada rentang nilai membership Ref (Referensi), 
maka output akan memberikan nilai nol pada kedua motor 
servo, yang menunjukkan bahwa kontroler sun tracker 
mengarah pada matahari.

Gambar 13 menunjukkan bahwa ketika nilai ketiga 
LDR dibawah nilai referensi (NonRef), maka akan 
memberikan output yaitu perintah untuk bergerak pada 
kedua motor servo.

Gambar 14 menunjukkan bahwa ketika nilai LDR0 
dan LDR1 mempunyai nilai referensi sedangkan nilai 
LDR2 dibawah nilai referensi (NonRef), maka output 
yang dihasilkan yaitu motor servo arah vertikal (ServoX) 
akan berhenti dan motor servo arah horizontal (ServoY) 
akan bergerak untuk mencari nilai referensi.

Gambar 15 menunjukkan bahwa ketika nilai LDR0 
dan LDR2 mempunyai nilai referensi sedangkan nilai 
LDR1 dibawah nilai referensi (NonRef), maka output 

Gambar 9. Membership Input LDR

Gambar 10 Membership Output Motor Servo

Gambar 11. Tampilan FIS pada Matlab
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yang dihasilkan yaitu motor servo arah vertikal (ServoX) 
akan bergerak untuk mencari nilai referensi dan motor 

servo arah horizontal (ServoY) akan berhenti.
Gambar 16 menunjukkan bahwa ketika nilai LDR0 

(yang digunakan sebagai referensi dari ketiga sensor 
LDR) mempunyai nilai di bawah nilai referensi cahaya, 
sedangkan nilai LDR1 dan LDR2 memiliki nilai referensi 
cahaya, maka output yang dihasilkan yaitu kedua motor 
servo bergerak untuk menemukan nilai referensi LDR0.

Simulasi sun tracker berbasis logika Fuzzy dengan 
Fuzzy Inference System (FIS) pada Matlab menggunakan 
nilai random dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa kedua motor 
servo akan bergerak ketika LDR0 yang digunakan sebagai 
sensor referensi (acuan) tidak mencapai intensitas cahaya 
yang ditetapkan sebagai nilai referensi atau LDR1 dan 
LDR2 tidak mencapai intensitas cahaya referensi.

Gambar 12. Kondisi Semua Input LDR pada Nilai Referensi

Gambar 14. Kondisi Ketika LDR0 dan LDR1 pada Nilai Referensi 
Sedangkan LDR2 Non-Referensi

Gambar 13. Kondisi Semua Input LDR pada nilai Bukan Referensi
Gambar 15 Kondisi Ketika LDR0 dan LDR2 pada Nilai Referensi 
Sedangkan LDR1 Non-Referensi

Tabel 2. Simulasi Fuzzy pada Matlab Menggunakan Nilai Random

No. Input Output
LDR0 LDR1 LDR2 Servo X Servo Y

1. 102 154 301 180 180
2. 404 187 225 180 180
3. 438 501 015 0 180
4. 512 171 496 180 0
5. 402 488 504 0 0
6. 325 404 397 180 180
7. 178 445 038 0 180
8. 109 98 398 180 0
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V. KesIMPulan

Berdasarkan hasil simulasi yang telah didapat 
menunjukkan bahwa input dari tiga LDR dapat 
mempengaruhi motor servo untuk menentukan arah 
sasaran posisi cahaya. LDR0 digunakan sebagai acuan 
(sensor referensi) untuk membandingkan nilai dari LDR1 
dan LDR2 berdasarkan nilai membership yang ditentukan 
pada metode logika Fuzzy.
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