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I. PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman yang semakin maju 
mengakibatkan kecenderungan meningkatnya energi yang 

harus disediakan, yang mana negara-negara berkembang 

juga merupakan pengguna terbesar. Akan tetapi, semakin 

lama energi yang biasanya berasal dari energi fosil 

semakin menipis bahkan diperkirakan akan segera habis 

dalam waktu dekat. Hal tersebut yang mendorong beberapa 

negara untuk mulai memanfaatkan potensi dari sumber-

sumber energi yang dapat diperbaharui (renewable energy). 

Salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

(PLTS) [1]. 

Pada umumnya PLTS merupakan salah satu 

pembangkit energi listrik yang memanfaatkan energi 
matahari yang menyerap radiasinya dan mengubahnya 

menjadi energi listrik. Dikarenakan matahari yang selalu 

berpindah dari setiap waktu, efek shading akibat tertutup 

debu dan dedaunan, berawan atau mendung dan suhu yang 

tinggi menyebabkan penyerapan energi oleh panel surya 

menjadi tidak stabil dan mengganggu kestabilan saat 

charging. Untuk mengatasinya dibutuhkan sebuah metode 
untuk menstabilkan daya dan meminimalisir efek yang 

ditimbulkan tersebut, dan salah satu metode yang 

digunakan adalah dengan rangkaian konfigurasi mengubah 

hubungan atau switching panel surya secara seri dan 

paralel [2]. 

Dalam perancangan sistem monitoring dan switching 

kontrol hubungan seri-paralel diharapkan dapat menjaga 

stabilitas daya yang dihasilkan sehingga proses charging 

dapat berjalan dengan lebih baik meskipun dalam kondisi 

intensitas cahaya matahari yang rendah. Oleh karena itu 

Pada tugas akhir ini penulis akan merancang sistem 

monitoring dan kontrol hubungan seri-paralel panel surya 
yang menggunakan mikroprosessor Arduino untuk 

mengontrol switching hubungan seri-paralel dengan 

menggunakan 2 panel surya sehingga proses charging 

baterai dapat tetap stabil. 

 

Abstrak— Permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan panel surya adalah dikarenakan matahari yang 

selalu bergerak seiring berjalannya waktu, efek shading akibat tertutup debu dan dedaunan, berawan atau 

mendung serta suhu yang tinggi menyebabkan penyerapan energi oleh panel surya menjadi tidak stabil sehingga 

dibutuhkan suatu metode untuk mengatasinya. Salah satu metode yang digunakan untuk mengurangi dampak 

penyerapan energi yang tidak stabil adalah dengan mengubah konfigurasi hubungan atau switching beberapa 

panel surya secara seri maupun paralel. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan memonitoring rangkaian 

kontrol switching panel surya secara seri dan paralel sehingga level tegangan charging baterai 9V dapat terjaga. 

Rangkaian kontrol ini bekerja dengan mendeteksi tegangan dan suhu pada dua panel surya dengan sensor 

tegangan dan kemudian Arduino akan memberikan perintah kepada relay untuk mengubah sistem baik secara 

seri, paralel, ataupun off sesuai dengan kondisi. Pada pengujian charging baterai, daya yang dihasilkan pada 

setiap hubungan switching tetap stabil pada 0,7watt dan semakin besar state battery saat charging, maka arus yang 

mengalir akan semakin kecil. Sedangkan saat state kondisi baterai rendah, arus yang mengalir akan semakin 
besar.  

Kata Kunci: panel surya, kontrol seri-paralel, switching, charging, relay 

Abstract — The problem that often occurs in the use of solar panels is because the sun is always moving over time, the 

shading effect is covered with dust and leaves, cloudy and high temperatures cause energy absorption By solar panels 

become unstable so it takes a method to overcome them. One method used to reduce the impact of unstable energy 

absorption is to change the configuration connection or switching multiple solar panels in series or parallel. The 

research aims to design and monitor the solar panel switching control circuit in series and parallel so that the 9v 

battery charging voltage level can be maintained. This set of controls works by detecting voltages and temperatures on 

two solar panels with a voltage sensor and then the Arduino will provide commands to the relay to change the system 

either in series, parallel, or off according to the conditions. In the battery charging test, the power generated in each 

switching connection remains stable at 0.7 watts and the higher the state of battery during charging, then the current 

flowing will be smaller. While the state of battery condition is low, the current flowing will be higher. 
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II. STUDI PUSTAKA 

A. Panel Surya 

Panel Surya merupakan teknologi yang berfungsi 

mengkonversi energi surya menjadi energi listrik secara 

langsung. Pada umumnya yang diketahui Sel Surya terbagi 

menjadi beberapa tipe, yaitu tipe Silicon Monocrystalline 

dan tipe Silicon Polycrystalline. 

Prinsip kerja panel surya tergolong sederhana yaitu 
menyerap radiasi matahari dan mengubahnya menjadi 

energi listrik yang mana cahaya matahari merupakan 

sumber daya alam yang melimpah. Panel surya merupakan 

modul yang terdiri beberapa sel yang secara seri dan 

paralel tergantung ukuran dan kapasitas yang diperlukan. 

Solar cell biasanya terbuat dari potongan silikon yang 

sangat kecil dengan dilapisi bahan kimia khusus. Sel surya 

biasanya mempunyai ketebalan minimum 0,3 mm yang 

terbuat dari irisan semikonduktor dengan kutub positif dan 

negatif. Tiap sel surya biasanya menghasilkan tegangan 0,5 

volt. Sel surya merupakan elemen aktif (Semikonduktor) 

yang dapat merubah energi surya menjadi energi listrik. 
Energi matahari yang terdiri dari energi photon akan 

menembus sisi tipe-n hingga daerah deplesi. Energi photon 

tersebut akan menghasilkan elektron dan hole yang 

berlimpah pada daerah deplesi dan terjadi medan listrik 

yang akan mendorong elektron dan hole keluar menuju sisi 

N dan P sehingga konsentrasinya sangat tinggi dan 

perbedaan potensial akan berkembang serta akan 

mengalirnya arus listrik [3]. Diagram kerja panel surya 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

B. Karakteristik Panel Surya 

Suatu sel surya dapat dimodelkan dengan sebuah 

sumber arus yang diparalel dengan sebuah dioda. Sebuah 

resistor shunt dan sebuah resistor seri ditambahkan untuk 

memodelkan mekanisme kerugian dalam sebuah sel PV. 

Rangkaian ekivalen sel surya dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 1 Diagram Kerja Solar Cell [3] 

 

Gambar 2 Rangkaian Ekivalen Sel Surya [5] 

 

Dari rangkaian ekivalen diatas, didapatkan hubungan 

arus dan tegangan sebagai berikut: 
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dimana : 

IL  = Arus yang dibangkitkan cahaya (A) 

Io   = Arus saturasi dioda p-n (A) 

Rs  = Resistor seri pada sel PV (Ω) 
a   = Parameter dioda yang bernilai antara 1 dan 2 

Vt = Tegangan terminal (V) 

T  = Temperatur sel (K) 

K  = Konstanta Boltzmann (JK-1) 

q   = Muatan elektron (C) 

 

Kurva karakteristik I-V Panel surya berdasarkan STC 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 Kurva karakteristik I-V Sel Surya pada STC [4] 

C. Kondisi Pengaruh Hubungan Seri Paralel 

Salah satu faktor yang mengakibatkan bahwa 
pentingnya digunakan hubungan seri-paralel antar panel 

surya adalah efek shading dari seperti bayangan bangunan, 

awan, dedaunan dan hal lainnya yang dapat mengganggu 

kinerja panel surya [5]. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, penggunaan hubungan rangkaian seri-paralel 

dapat menjaga kestabilan daya saat charging, hal ini 

ditunjukkan melalui hasil kurva pengukuran P-V pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 4 Kurva P-V Hubungan Seri dan Paralel Panel Surya [2] 

 

 

 



68   Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro 2019 
 

 

D. Efek Suhu Tehadap Performansi Panel Surya 

Intensitas Radiasi matahari yang diserap oleh Panel 

Surya juga membawa panas yang dapat mempengaruhi 

suhu dari solar cell sehingga mempengaruhi 

performansinya. Pengaruh yang ditimbulkan akan 
mengakibatkan drop tegangan seiring bertambahnya suhu 

pada panel surya, akan tetapi tidak akan terlalu 

berpengaruh terhadap arus yang dihasilkan. Hal tersebut 

dapat dilihat sesuai dengan grafik pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5 Kurva I-V terhadap suhu pada panel surya [6] 

 

III. METODE 

Dalam perancangan sistem monitoring dan switching 

kontrol hubungan seri-paralel dimulai dari merancang dan 

simulasi, desain dan perakitan serta komponen yang 

dibutuhkan. Adapun komponen yang digunakan antara lain 

sensor tegangan, relay, sensor suhu, panel surya, baterai, 
dan LCD (liquid crystal display). Adapun rancangan untuk 

simulasi sistem monitoring dan switching kontrol 

hubungan seri paralel dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6 Perancangan simulasi rangkaian kontrol seri paralel panel surya 

 

A. Perancangan dan Simulasi 

Perancangan sistem monitoring dan switching 
hubungan kontrol seri-paralel panel surya dimulai dari 

merancang dan mensimulasikan rangkaian. Dalam 

merancang dan menentukan kapasitas Panel Surya, baterai 
dan beban yang digunakan pada sistem digunakan 

persamaan hukum ohm. 

                                  

           

  
  

   
                    

 

Setelah diketahui besar arus yang dibutuhkan, maka 

langkah selanjutnya adalah menentukan kapasitas Panel 

Surya yang digunakan. Setelah diketahui beban yang 

digunakan sebesar 6W, maka Panel Surya yang dipilih 

adalah mini panel surya dengan kapasitas 1W sebanyak 8 

unit, sehingga 1W x 8 = 8W. 

Untuk menetukan besar kapasitas baterai yang 

digunakan, maka harus diperhatikan besar arus yang 

dibutuhkan beban, yaitu sebesar 500mAH. Sehingga, 

untuk memilih baterai harus diatas kapasitas arus tersebut 

yaitu sebesar 720mAH. 
 

        
                             

 

Adapun flowchart proses kerja rangkaian kontrol 

hubungan seri-paralel dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 
 

Gambar 7 Flowchart proses kerja rangkaian kontrol 
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Gambar 8 Rancangan rangkaian simulasi kontrol seri paralel panel surya 

dengan software Proteus 

 

B. Desain dan Logika Kontrol Rangkaian 

Sensor tegangan dan sensor suhu merupakan parameter 

utama dalam mengendalikan rangkaian ini. Besar tegangan 

yang diserap oleh panel surya akan dibaca oleh sensor agar 

dapat diterima oleh mikroprossesor Arduino. Sinyal yang 

diterima oleh Arduino tersebut akan memerintahkan relay 
untuk mengubah posisi saklar NC (Normally Close) 

menjadi open dan sebaliknya. Pada pengujian ini terdapat 

beberapa karakteristik kerja switching dari alat antara lain: 

1. Alat ini memiliki sistem default hubungan paralel, 

yaitu kondisi dimana apabila intensitas cahaya yang 

diterima panel maksimal sehingga menyebabkan 

tegangan yang diterima juga maksimal. Pada 

hubungan ini kedua modul surya akan terhubung 

secara paralel dengan didukung oleh relay. Bentuk 

desain gambar hubungan paralel panel surya dengan 

relay dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
 

Gambar 9 Hubungan rangkaian paralel panel surya dengan relay 

 

Berdasarkan desain diatas, terlihat aliran Idc dari kedua 

group panel surya  akan mengalir menuju relay dan akan 

terhubung paralel setelah melewati dioda sehingga arus Itot 
akan semakin besar, sedangkan Vtot akan relatif konstan. 

Pada kondisi hubungan paralel ini, kondisi relay dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

 
Tabel 1. Kondisi relay hubungan paralel 

Kondisi 

Relay 

Relay Seri Relay Paralel, Netral dan Off 

S1 S2 P1 P2 Netral Off 

1 1 1 1 1 1 

 

2. Sistem akan berubah menjadi hubungan seri apabila 

tegangan yang dihasilkan oleh kedua panel surya 

mendekati level tegangan minimum charging yaitu 

dibawah 8V yang diakibatkan efek shading dan juga 

faktor suhu yang tinggi pada panel surya. Sistem akan 
terus terhubung secara seri hingga level tegangan 

meningkat hingga diatas 20V dan suhu menurun, 

pada kondisi tersebut maka sistem akan kembali 

menjadi sistem paralel. Kondisi rangkaian switching 

hubungan seri juga sama seperti sistem hubungan 

paralel, hanya saja yang berubah adalah hubungan 

relaynya sehingga mengakibatkan hubungan menjadi 

seri. Bentuk rangkaian switching hubungan Seri dapat 

dilihat pada Gambar 10. 

 

 
Gambar 10 Hubungan rangkaian seri panel surya dengan relay 

 

Pada kondisi seri, saklar S1 dan S2 Relay Seri serta P2 

dan Netral akan aktif atau bernilai 2, yang mengakibatkan 

sambungan (-) modul 1 dan (+) modul 2 akan terhubung 

seri. Pada kondisi ini P1 dan Off yang merupakan output 

modul 1 akan tetap bernilai 1 (off) dan terus mengalirkan 

aliran (+) menuju beban, sedangkan output modul 2 akan 

mengalirkan aliran (-) menuju beban. Pada kondisi 

hubungan seri ini, besar Idc pada kedua group panel surya 

akan relatif lebih kecil dibandingkan hubungan paralel. 

Akan tetapi Vtot akan meningkat sebesar hasil penjumlahan 
Vdc panel 1 dan Vdc panel 2. Adapun kondisi relay hubungan seri 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Kondisi relay hubungan seri 

Kondisi 

Relay 

Relay Seri Relay Paralel, Netral dan Off 

S1 S2 P1 P2 Netral Off 

2 2 1 2 2 1 
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3. Kondisi selanjutnya yaitu sistem off yang berfungsi 

sebagai sistem proteksi untuk menjaga agar tegangan 

baterai tidak berbalik menuju panel surya saat 

tegangan output total menujukkan level dibawah 

tegangan saat charging (< 9volt), atau saat kondisi 

baterai penuh. Pada kondisi ini relay Off akan aktif 

sehingga memutuskan semua hubungan menuju 

beban. Adapun logika kontrol switching hubungan 

seri, paralel dan off dapat dilihat pada Tabel 3. 
 

 Tabel 3. Logika kontrol switching hubungan seri paralel 

Hubungan Switching Kondisi Tegangan (Volt) 

Off V1, V2 ≤ 6V & Vtot < 12V 

Seri V1, V2 > 6V < 10V & Vtot > 12V  

Paralel V1, V2 ≥ 10V & Vtot > 12V 

 

C. Perakitan Rangakain Kontrol 

1. Sensor Tegangan 

Sensor tegangan dipasang secara paralel terhadap 

beban dan sumber, sensor tegangan menerima tegangan 

diatas level tegangan arduino dan mengubahnya menjadi 

5V menggunakan prinsip pembagi tegangan (Voltage 

Divider). Dikarenakan chip AVR arduino memiliki 10 bit 
ADC, maka modul sensor tegangan ini memiliki resolusi 

sebesar 0.00489V (5V/1023). Persamaan dalam mengukur 

besar tegangan DC dalam dilihat seperti persamaan 

dibawah. 

      
 

    
                

       

  
  (3.1) 

 

Adapun pemasangan sensor tegangan dapat dilihat 

pada Gambar 11 berikut. 

 
Gambar 11 Pengujian sensor tegangan 

 

Persentase kesalahan hasil pengukuran untuk kalibrasi 

sensor tegangan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Kalibrasi sensor tegangan  

Pengukuran 

Voltmeter (V) 

Pengukuran 

Sensor 

Tegangan (V) 

Intensitas 

Cahaya 

(lux) 

Galat (%) 

4.51 4.47 80 0.88 

7.78 7.77 190 0.12 

9.63 9.63 350 0 

10.23 10.21 1038 0.19 

12.89 12.89 9130 0 

 

 

2. Modul Surya 

Berdasarkan perhitungan kapasitas panel surya, 

maka ditentukan bahwa panel surya yang digunakan 

adalah mini panel surya dengan tegangan 6V dengan 

arus 160 mAH. Masing-masing panel dibagi dan 

disusun menjadi 2 modul yang terdiri dari masing-

masing 4 panel surya. Kedua modul disusun sama 

secara seri dan paralel sehingga masing-masing modul 

mempunyai besar tegangan 12V dan arus 320 mAh. 

Hal ini disebabkan apabila panel surya dihubung secara 

seri maka akan menyebabkan tegangannya bertambah 

sedangkan arus tetap, sedangkan jika diparalelkan 

arusnya yang akan bertambah sedangkan tegangan 

konstan. Adapun rangkaian kedua group panel surya 

dapat dilihat pada Gambar 12. 
 

 
Gambar 12 Rangkaian Modul Surya 

 

3. Baterai 

Berdasarkan hasil yang didapat dari persamaan 

dengan melihat besar kapasitas panel surya dan arus 

beban, maka digunakan baterai jenis Lithium Ion 

Polymer 9V dengan kapasitas 720 mAH. Adapun 

bentuk fisiknya dapat dilihat pada Gambar 13. 
 

 
Gambar 13 Tampilan Fisik Baterai 9V Li-Po 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengujian Switching Kontrol Hubungan Seri-Paralel 
saat Charging 

Pada pengujian Hubungan Kontrol dan Switching Seri-

Paralel ini dilakukan untuk melihat bagaimana performansi 
pada saat switching hubungan seri dan paralel saat 

charging. Pada pengujian ini dilakukan percobaan dengan 

sistem switching seri-paralel untuk melihat apakah sistem 

dapat menjaga level tegangan output charging tetap stabil 

diatas level tegangan baterai. Pada pengujian ini akan 

dilihat parameter tegangan, arus dan daya terhadap suhu 

dengan intensitas cahaya yang divariasikan. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada Tabel 6. 

Dari data Tabel 6, terlihat bahwa pengujian kontrol seri 

paralel saat charging berubah hubungan switching seri dan 

paralel saat tegangan baterai <9 Volt. Dari data diatas juga 
dilihat kondisi state baterai saat charging mulai dari 

tegangan baterai 6,3 volt hingga 8,4 volt, dimana arus 

charging akan semakin besar saat hubungan paralel dan 

state kondisi baterai rendah serta arus akan semakin kecil 

seiring bertambahnya state kondisi baterai. Grafik 

perbandingan arus dan kondisi state baterai dapat dilihat 

pada Gambar 15. Adapun tampilan monitoring rangkaian 

kontrol melalui LCD dapat dilihat pada Gambar 16 dan 17. 
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Tabel 6. Hasil pengujian kontrol switching seri-paralel saat charging 

Intensitas 

(Lux) 

Panel 

1 

(Volt)  

Panel 

2 

(Volt) 

VOut 

(Volt) 

Arus 

(mA) 

Daya 

(Watt) 

VBatt 

(Volt) 

Kondisi 

Switching 

100 1,52 1,53 0 0 0 6,3 Off 

100 1,53 1,53 0 0 0 6,3 Off 

10200 9,20 9,20 8,64 80,3 0,736 6,3 Paralel 

10200 9,22 9,22 8,67 80,9 0,737 6,3 Paralel 

10200 9,46 9,45 8,73 81,8 0,773 6,5 Paralel 

10200 9,48 9,48 8,77 82,2 0,779 6,5 Paralel 

18800 9,57 9,56 8,91 82,9 0,784 7,0 Paralel 

18800 9,61 9,60 8,94 82,5 0,792 7,0 Paralel 

7030 8,09 8,09 9,12 45,4 0,728 6,3 Seri 

7030 8,06 8,05 9,09 45,6 0,724 6,3 Seri 

7030 8,03 8,01 9,02 45,9 0,736 7,0 Seri 

7030 8,02 8,02 9,01 46,0 0,737 7,0 Seri 

Cooling Solar Panel 

8050 8,58 8,55 9,67 40,89 0,698 7,5 Seri 

8050 8,60 8,57 9,69 40,86 0,700 7,5 Seri 

8050 8,70 8,68 9,77 36,72 0,637 8,0 Seri 

8050 8,73 8,70 9,81 36,65 0,637 8,0 Seri 

18800 9,70 9,69 9,08 71,82 0,696 7,5 Paralel 

18800 9,79 9,79 9,15 71,72 0,701 7,5 Paralel 

18800 10,05 10,05 9,48 65,46 0,657 8,0 Paralel 

18800 10,12 10,12 9,50 65,40 0,661 8,0 Paralel 

18800 10,18 10,18 9,58 54,98 0,558 8,4 Paralel 

 

  

 
Gambar 15 Grafik perbandingan arus dan kondisi state baterai 

 

 

 
Gambar 16 Hasil monitoring hubungan paralel saat charging 

 

 
Gambar 17 Hasil monitoring hubungan seri saat charging 

V. KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa sistem monitoring dan switching kontrol seri-paralel 
panel surya telah berjalan sesuai keinginan, yaitu mampu 
menjaga level tegangan charging tetap online meskipun 
dalam kondisi intensitas cahaya dan suhu yang berbeda. 
Sistem akan mengubah hubungan switching menjadi seri 
saat tegangan pada kedua panel dibawah 9 volt, dan akan 
kembali saat tegangan kedua panel >9 volt. Selain itu 
sistem akan menjaga dengan memutuskan charging saat 
kondisi baterai penuh yaitu saat tegangan baterai lebih besar 
dari tegangan sumber dan saat tegangan kedua sumber <7 
volt. Saat pengujian charging, arus terbesar pada hubungan 
paralel dan akan semakin kecil seiring bertambahnya state 
kapasitas baterai. Daya yang dihasilkan pada saat charging 
baik kondisi seri dan paralel rata-rata hampir konstan yaitu 
0,7 watt. 
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