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Latihan No.  : 1 

Pokok Bahasan : Iradiasi Surya 

Judul Praktikum : Pengukuran Iradiasi Surya 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami Intensitas Radiasi Surya Pada Permukaan bumi 

2. Melakukan Pengukuran Terhadap Iradiasi Surya 

 

B. Dasar Teori 

 Energi dari matahari tiba dibumi adalah dalam bentuk radiasi 

elektromagnetik yang mirip dengan gelombang radio tetapi mempunyai kisaran 

frekwensi yang berbeda. Energi surya diukur dengan satuan energi per waktu per 

luas area atau dapat ditulis Watt/m2 dan dikatakan sebagai pancaran (irradiance) 

(NRC, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan antara iradiasi surya dengan panjang gelombang 
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Intensitas radiasi surya pada ruang bebas pada jarak rata-rata antara bumi 

dan matahari dinyatakan sebagai konstanta surya dengan nilai 1352 W/m2. 

Atmosfir meredam cahaya matahari ketika mencapai permukaan bumi, 

disebabkan penyerapan uap air pada infrared, penyerapan ozon pada ultrviolet, 

dan scattering debu udara dan aerosol. Akibatnya intensitas radiasi surya 

maksimum yang dapat diterima oleh permukaan bumi sekitar 1000 W/m2. 

 Pada lokasi selain di khatulistiwa, iradiasi efektif berkurang seiring dengan 

cosinus sudut antara permukaan bumi dan energi radiasi.  

Energi Efektif = Cos(sudut) x Energi Equatorial  

Karena jarak matahari ke bumi amat jauh, maka iradiasi surya dianggap sejajar, 

seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Di khatulistiwa, cosinus (0o) adalah 1, sedangkan di kutub cosinus (90o) 

adalah 0 sehingga intensitas radiasi surya sangat kecil di daerah kutub dan 

mencapai maksimum di daerah khatulistiwa.  

 

C. Alat dan Bahan 

 Kertas HVS, Solarimeter, dan fluxmeter 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 
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3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 

 

E. Tugas Jam Pertama 

 a. Pengukuran Intensitas Radiasi Matahari Pada Suatu Lokasi 

 Ukurlah intensitas radiasi matahari dengan menggunakan solarimeter 

pada 4 lokasi yang berlainan 

 Lakukan pengukuran dan catat hasil pengukuran tersebut setiap 5 menit 

selama 90 menit 

 Bandingkan hasil pengukuran pada masing-masing lokasi dan berikan 

penjelasan mengenai hasil pengukuran tersebut 

b. Pengaruh Kemiringan Permukaan Terhadap Intensitas Radiasi surya 

 Aturlah kemiringan permukaan pada sudut 0o, 30o, 45o, 60o, 75o, dan 

90o menggunakan mistar sudut. 

 Lakukan pengukuran intensitas radiasi surya dengan sudut kemiringan 

tersebut dengan menggunakan solarimeter. 

 Bandingkan hasilnya dan berikan penjelasan tentang hasil yang 

diperoleh 
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Latihan No.  : 2 

Pokok Bahasan : Kolektor Surya Plat Datar 

Judul Praktikum : Pengukuran Efisiensi Sesaat Kolektor Surya Plat Datar 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami Prinsip Kerja Kolektor Surya Plat Datar 

2. Menghitung Efisiensi Sesaat dari Kolektor Surya Plat Datar 

 

B. Dasar Teori 

 Energi matahari merupakan salah satu energi terbarukan yang memiliki 

potensi untuk dikelola dan dikembangkan khususnya pada daerah dengan 

intensitas matahari yang cukup tinggi. Untuk memanfaatkan energi matahari 

tersebut dibutuhkan suatu alat yang dikenal dengan kolektor surya. Kolektor surya 

plat datar merupakan salah satu jenis kolektor yang banyak digunakan karena 

memiliki konstruksi yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan jenis yang 

lain. Salah satu pemanfaatan dari kolektor plat datar adalah sebagai pemanas air. 

Kolektor surya adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengumpulkan 

radiasi matahari dan mengubahnya menjadi energi kalor yang berguna. Ada 

beberapa tipe kolektor surya, salah satu diantaranya yang sudah banyak dikenal 

adalah kolektor surya pelat datar. Jenis kolektor ini menggunakan pelat berupa 

lembaran, dimana untuk mendapatkan hasil yang optimal permukaan kolektor 

dicat dengan warna hitam doff yang berfungsi untuk menyerap radiasi matahari 

yang datang dan mentransfer kalor yang diterima tersebut ke fluida kerja. Untuk 

menjaga agar tidak terjadi kerugian panas kelingkungan, maka digunakan penutup 

transparan sehingga terjadi efek rumah kaca sedangkan pada bagian bawah plat 

kolektor diberikan isolasi.  

Prinsip kerja kolektor adalah pelat absorber menyerap radiasi surya yang 

jatuh ke permukaan dan dikonversikan dalam bentuk panas, sehingga temperatur 
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pelat tersebut menjadi naik. Panas dipindahkan ke fluida kerja yang mengalir pada 

pelat absorber. Perpindahan panas akan terjadi secara konduksi, konveksi dan 

radiasi.  

Jika iradiasi surya 1000 W/m2, maka energi surya yang mampu dihasilkan 

oleh kolektor surya per m2 adalah 1000 W (1 kW), sehingga apabila luas kolektor 

surya 1,6 m2 maka energi potensial panasnya menjadi 1,6 kW. Efisiensi sesaat 

dari kolektor surya merupakan perbandingan antara energi keluaran, misalkan 

untuk memanaskan air dengan energi input dari matahari. Sehingga jika luas 

kolektor surya 1,6 m2 dan kolektor surya menghasilkan laju energi 500 W dari 

iradiasi surya sebesar 1000 W/m2, maka efisiensi sesaat kolektor menjadi : 

 

 

 

 

 

 

C. Alat dan Bahan 

 Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah Flat Plate Solar 

Energy Collector RE550 merk Hilton, sedangkan bahan yang digunakan adalah 

air keran. 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Siapkan Alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum 

2. Dengarkan dan tulis langkah-langkah kerja yang disampaikan oleh 

pembimbing praktikum baik dosen maupun teknisi. 

3. Ukurlah variabel-variabel yang didapat dari proses pengukuran dengan alat 

ukur yang disediakan. 

4. Ulangi percobaan sampai beberapa kali sesuai dengan intruksi dari dosen atau 

teknisi. 
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 Lakukan perhitungan untuk mencari besaran-besaran yang belum diketahui, 

contoh perhitungan : 

Solar Fluks, SOLAR
q


 = 995 W/m2  

Luas permukaan panel, Ap = 1,6 m2  

Panas yang dihasilkan oleh kolektor sebesar : 

 ApqQ
SOLARSOLAR




 

  = 995 x 1,6 

  = 1592 W 

Suhu air dingin masuk, T1 = 14,6 oC 

Suhu air keluar kolektor ke saluran buang, T3 = 42,6 oC 

Laju aliran massa dari air yang dipanaskan ke saluran buang dihitung dengan : 

 g/s 2,10
ml

gr 1

s 49

ml 500




BLEEDm = 0,0102 kg/s 

Panas yang digunakan untuk memanaskan air di dalam kolektor adalah : 

 )( 13 TTCpmQ BLEEDAIR




 

          = 0,0102 kg/s x 4180 J/kg.oC x (42,6 – 14,6) 

          = 1193 W 

Efisiensi sesaat dari kolektor : 

 %75%100
1592

1193
%100 





xx

Q
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SOLAR

AIR  
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Efisiensi kolektor ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :  

- Permukaan panel bukanlah absorber benda hitam, dimana absorbsivitas 

dari permukaan kolektor adalah 0,93. 

- Penutup transparan dari kolektor tidak meneruskan semua energi dari 

matahari tetapi hanya memiliki transmisivitas sebesar 89 %. 

- Sebagian energi yang diterima oleh kolektor diradiasikan kembali dan 

keluar dari penutup transparan. 

- Kolektor diinsulasi secara termal, tetapi terdapat panas yang keluar.   

 

E. Tugas Jam Kedua 

 Buatlah laporan praktikum berdasarkan pengamatan-pengamatan yang telah 

dilakukan dan bandingkan dengan teori-teori baik dari perkuliahan maupun 

pustaka-pustaka yang tersedia. 
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Latihan No.  :  3 

Pokok Bahasan :  Pemanas Air Tenaga Surya Tipe Plat Datar 

Judul Praktikum : Pengukuran Efisiensi Pemanas Air Tenaga Surya Tipe 

Plat Dengan Variasi Sudut Datang Sinar Matahari 

Lokasi   :  Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu :  1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi pemanas air 

tenaga surya tipe plat datar 

2. Memahami pengaruh sudut datang sinar matahari terhadap efisiensi pemanas 

air tenaga surya 

 

B. Dasar Teori 

 Seperti diketahui sebelumnya bahwa performa kolektor surya plat datar 

amat dipengaruhi oleh intensitas radiasi matahari. Intensitas radiasi matahari pada 

suatu lokasi juga dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu cuaca serta sudut datang 

sinar matahari di lokasi tersebut. Sudut datang matahari di sebuah lokasi berbeda-

beda tergantung dari garis lintangnya seperti yang ditunjukkan pada gambar 

berikut ini : 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sudut datang sinar matahari pada berbagai lokasi di permukaan bumi 
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 Hubungan antara energi yang diterima oleh suatu permukaan dengan sudut 

datang sinar matahari ditunjukkan oleh persamaan berikut : 

Energi efektif = cos (sudut datang) x Energi datang yang tegak lurus permukaan 

Untuk kolektor surya plat datar yang posisinya tetap, maka efisiensi kolektor 

surya akan berubah tiap waktu, dimana pada daerah khatulistiwa intensitas radiasi 

mencapai maksimum pada tengah hari 

 Efek dari perubahan sudut datang sinar matahari dapat diukur dengan cara 

mengubah sudut dari permukaan kolektor surya pada sudut yang optimum. Untuk 

mengetahui pengaruh sudut datang sinar matahari ini, maka variabel-variabel 

pengukuran yang lain haruslah sama. 

 

C. Alat dan Bahan 

 Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah Flat Plate Solar 

Energy Collector RE550 merk Hilton, sedangkan bahan yang digunakan adalah 

air keran. 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Siapkan Alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum 

2. Dengarkan dan tulis langkah-langkah kerja yang disampaikan oleh 

pembimbing praktikum baik dosen maupun teknisi. 

3. Ukurlah variabel-variabel yang didapat dari proses pengukuran dengan alat 

ukur yang disediakan. 

4. Ulangi percobaan sampai beberapa kali sesuai dengan intruksi dari dosen atau 

teknisi. 
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5. Lakukan perhitungan untuk mencari besaran-besaran yang belum diketahui, 

contoh perhitungan : 

Untuk sudut dating 52o  

Solar Fluks, SOLAR
q


 = 600 W/m2  

Luas permukaan panel, Ap = 1,6 m2  

Panas yang dihasilkan oleh kolektor sebesar : 

 ApqQ
SOLARSOLAR




 

  = 600 x 1,6 

  = 960 W 

Suhu air dingin masuk, T1 = 14,1 oC 

Suhu air dingin masuk kolektor, T2 = 24,5 oC 

Suhu air keluar kolektor ke saluran buang, T3 = 30 oC 

Suhu rata-rata kolektor : 

 
2

305,24

2

32 





TT
T RATARATA  = 27,5 oC  
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Laju aliran massa dari air yang dipanaskan ke saluran buang dihitung dengan : 

 g/s 63,11
ml

gr 1

s 40

ml 654




BLEEDm = 0,01163 kg/s 

Panas yang digunakan untuk memanaskan air di dalam kolektor adalah : 

 )( 13 TTCpmQ BLEEDAIR




 

          = 0,01163 kg/s x 4180 J/kg.oC x (30– 14,1) 

          = 772 W 

Efisiensi sesaat dari kolektor : 

 %80%100
960

772
%100 





xx

Q

Q

SOLAR

AIR  

 Perbandingan  parameter pengukuran terhadap efisiensi kolektor surya dengan 

sudut dating 52o dan 22o ditunjukkan pada tabel berikut : 

 

 

 

 

E. Tugas Jam Ketiga 

 Buatlah laporan praktikum berdasarkan pengamatan-pengamatan yang 

telah dilakukan dan bandingkan dengan teori-teori baik dari perkuliahan 

maupun pustaka-pustaka yang tersedia. 
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Latihan No.  : 4 

Pokok Bahasan : Pemanas Air Tabung Hampa 

Judul Praktikum : Pengukuran Efisiensi Sesaat Pemanas Air Tabung Hampa 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami Prinsip Kerja Pemanas Air Tabung Hampa 

2. Menghitung Efisiensi Sesaat dari Pemanas Air Tabung Hampa 

 

B. Dasar Teori 

Salah satu kolektor pemanas air tenaga matahari yang banyak beredar 

dimasyarakat adalah kolektor tabung vacuum. Kolektor tabung vacuum terdiri 

dari tabung kaca yang berongga. Udara antar tabung dipompa keluar, sedangkan 

bagian luar dari tabung dipanaskan, sehingga hal tersebut menciptakan ruang 

hampa didalam tabung. Mekanisme ini menciptakan isolasi panas yang sangat 

baik, dengan menjebak panas di dalam tabung, sehingga membuat kolektor tabung 

vacuum sangat efisien. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kolektor Surya Tabung Hampa 

 

Lapisan khusus penyerap panas di dalam tabung menyerap radiasi 

matahari. Kolektor tabung vacuum memanaskan fluida yang berada didalam 

tabung (dalam hal ini air) dengan sistem Thermosyphon.Sistem Thermosyphon 

http://www.intisolar.com/pemanas_air/index.html
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ialah suatu sistem  yang mengacu pada metode pertukaran panas pasif berdasarkan 

konveksi alam, yang beredar tanpa perlu adanya pompa mekanik. Sedangkan 

Konveksi itu sendiri merupakan proses perpindahan massa jenis. 

Gerakan konvektif cairan dimulai ketika air dalam tabung dipanaskan, 

menyebabkan air tersebut memuai dan molekul-molekulnya menjadi kurang padat 

(massa jenis kecil), sehingga lebih ringan daripada air dingin yang berada di 

bagian bawah tabung. Akibatnya air yang panas tadi mengalir dan tempatnya akan 

diisi oleh air yang lebih dingin karena massa jenisnya lebih besar. Inilah yang 

disebut dengan sistem Thermosyphon. Tujuan dari sistem Thermosyphon adalah 

untuk menyederhanakan pergerakan cairan dan perpindahan panas, dengan 

menghindari biaya dan kompleksitas yang ditimbulkan oleh pompa cair 

konvensional. 

 Efisiensi Kolektor Tabung Hampa 

Ruang hampa udara (vacuum) adalah isolator yang sangat efektif yang 

membuat air di dalam kolektor tetap terjaga panasnya, sementara tabung kaca 

lapisan luar hanya memanaskan beberapa derajat saja. Kehilangan panas (heat 

loss) rendah membuat kolektor tabung vacuum paling efisien dari semua jenis 

kolektor pemanas air tenaga matahari. 

Kolektor tabung vacuum juga dapat bekerja dengan baik dalam kondisi 

berawan sekalipun. Karakteristik inilah yang paling menguntungkan pada iklim 

dingin, atau selama musim hujan, di mana kolektor surya lain tidak dapat 

menghasilkan banyak energi. Bentuk silinder juga memungkinkan kolektor untuk 

menangkap radiasi yang terpantul dari tanah, yang dikenal sebagai " passive 

tracking effect”. Sistem tabung vacuum bisa menjadi pilihan yang lebih baik 

ketika ruang untuk menempatkan kolektor surya terbatas. 

 

C. Alat dan Bahan 

 Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah Focusing Solar 

Energy Collector RE550A merk Hilton, sedangkan bahan yang digunakan 

adalah air keran. 
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D. Prosedur Kerja 

1. Siapkan Alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum 

2. Dengarkan dan tulis langkah-langkah kerja yang disampaikan oleh 

pembimbing praktikum baik dosen maupun teknisi. 

3. Ukurlah variabel-variabel yang didapat dari proses pengukuran dengan alat 

ukur yang disediakan. 

4. Ulangi percobaan sampai beberapa kali sesuai dengan intruksi dari dosen atau 

teknisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Lakukan perhitungan untuk mencari besaran-besaran yang belum diketahui, 

contoh perhitungan : 

Solar Fluks, SOLAR
q


 = 900 W/m2  

Luas permukaan panel, Ap = 0,98 m2  

Panas yang dihasilkan oleh kolektor sebesar : 

 ApqQ
SOLARSOLAR




 

  = 900 x 0,98 

  = 882 W 

Suhu air dingin masuk, T1 = 24,4 oC 

Suhu air keluar kolektor ke saluran buang, T3 = 31,9 oC 

Laju aliran massa dari air yang dipanaskan ke saluran buang dihitung dengan : 

 g/s 10
ml

gr 1

s 05

ml 500




BLEEDm = 0,010 kg/s 

Panas yang digunakan untuk memanaskan air di dalam kolektor adalah : 
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 )( 13 TTCpmQ BLEEDAIR




 

          = 0,010 kg/s x 4180 J/kg.oC x (31,9 – 24,4) 

          = 313 W 

Efisiensi sesaat dari kolektor : 

 %35%100
882

313
%100 





xx

Q

Q

SOLAR

AIR  

 

Efisiensi kolektor ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :  

a. Permukaan panel bukanlah absorber benda hitam, dimana absorbsivitas 

dari permukaan kolektor adalah 0,93. 

b. Penutup kaca dari tabung kolektor tidak meneruskan semua energi dari 

matahari 100% 

c. Tabung manifold yang berhubungan dengan saluran masuk dan keluar 

tabung diinsulasi secara termal, tetapi masih terdapat panas yang keluar.  

d. Efisiensi ini adalah efisiensi sesaat yang setiap saat selalu berubah 

tergantung dari kondisi lingkungan saat pengukuran.  

 

E. Tugas Jam Keempat 

 Buatlah laporan praktikum berdasarkan pengamatan-pengamatan yang telah 

dilakukan dan bandingkan dengan teori-teori baik dari perkuliahan maupun 

pustaka-pustaka yang tersedia. 
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Latihan No.  :  5 

Pokok Bahasan :  Pemanas Air Tenaga Surya Tabung Hampa 

Judul Praktikum : Pengukuran Efisiensi Pemanas Air Tenaga Tabung 

Hampa Dengan Variasi Sudut Datang Sinar Matahari 

Lokasi   :  Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu :  1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi pemanas air 

tenaga surya tabung hampa 

2. Memahami pengaruh sudut datang sinar matahari terhadap efisiensi pemanas 

air tenaga surya tabung hampa 

3. Membandingkan performa pemanas air tenaga surya tipe plat datar dan tipe 

tabung hampa. 

 

B. Dasar Teori 

Solar thermal collectors can potentially gain energy through radiation, 

conduction and convection. The first law of thermodynamics states that heat 

energy moves from hot to cold, so when looking specifically at energy transfer in 

solar collectors, conduction and convection will almost always mean energy is 

being moved from the hotter collector to the colder ambient air. So for a solar 

thermal collector to be effective it must minimise conduction (by using good 

insulation) and convection (by using a sealing barrier). A solar thermal collector 

therefore can only gain energy through radiation, hence the development of 

selective coatings that absorb radiation but limit the amount re-radiated. 

The next table indicates the ways in which energy is transmitted in typical 

modern Vacuum Tube and Flat Plate systems, when the collectors are hotter than 

the surrounding air : 
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Tabel perbandingan antara pemanas air plat datar dan tabung hampa 

 

 

 

As you can see, both types of collector will be gaining energy through 

radiation. However, a Flat Plate collector will lose energy through conduction, 

therefore reducing the amount of energy that can be transferred to your hot water 

cylinder, pool etc. There is virtually no loss of energy from the Vacuum Tube 

collector as conduction cannot take place across the near perfect vacuum. Because 

more of the collected energy is trapped, more energy can be transferred into your 

domestic hot water system or pool. A vacuum is the only effective way to stop 

energy being conducted out of the system.  

The amount of energy a collector can gain through radiation decreases, as 

its temperature increases above the ambient air temperature. The graph below 

indicates the efficiency of typical modern Vacuum Tube and Flat Plate collectors 

at gaining energy at different temperatures above ambient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Perbandingan efisiensi kolektor surya 
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It is easy to see that the efficiency of all collectors falls as the temperature 

above ambient increases, but it is important to compare the efficiencies at the 

particular water temperature trying to be achieved. If we assume that we are trying 

to heat domestic water to 50°C above the ambient temperature then the Vacuum 

Tube system is 88% efficient, where as the efficiency of the Flat Plate system has 

fallen to just 63%. The Solar Mat cannot even heat water to 60°C! At 15°C above 

ambient (the temperature required for swimming pools) the Vacuum Tube system 

is 89% efficient, the Flat Plate system a respectable 77% efficient and the Solar 

Mat a disappointing 41% efficient. These figures relate to how efficiently 

collectors gain energy at different temperatures above ambient air temperature.  

 

C. Alat dan Bahan 

 Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah Focusing Solar 

Energy Collector RE550A merk Hilton, sedangkan bahan yang digunakan 

adalah air keran. 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Siapkan Alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum 

2. Dengarkan dan tulis langkah-langkah kerja yang disampaikan oleh 

pembimbing praktikum baik dosen maupun teknisi. 

3. Ukurlah variabel-variabel yang didapat dari proses pengukuran dengan alat 

ukur yang disediakan. 

4. Ulangi percobaan sampai beberapa kali sesuai dengan intruksi dari dosen atau 

teknisi. 
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6. Lakukan perhitungan untuk mencari besaran-besaran yang belum diketahui, 

contoh perhitungan : 

Untuk sudut dating 52o  

Solar Fluks, SOLAR
q


 = 900 W/m2  

Luas permukaan panel, Ap = 0,98 m2  

Panas yang dihasilkan oleh kolektor sebesar : 

 ApqQ
SOLARSOLAR




 

  = 900 x 0,98 

  = 882 W 

Suhu air dingin masuk, T1 = 21,9 oC 

Suhu air dingin masuk kolektor, T2 = 24,5 oC 

Suhu air keluar kolektor ke saluran buang, T3 = 25,6 oC 

Suhu rata-rata kolektor : 

 
2

6,255,24

2

32 





TT
T RATARATA  = 25,05 oC  
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Laju aliran massa dari air yang dipanaskan ke saluran buang dihitung dengan : 

 g/s 6,10
ml

gr 1

s 47

ml 005




BLEEDm = 0,0106 kg/s 

Panas yang digunakan untuk memanaskan air di dalam kolektor adalah : 

 )( 13 TTCpmQ BLEEDAIR




 

          = 0,0106 kg/s x 4180 J/kg.oC x (25,6– 21,9) 

          = 165 W 

Efisiensi sesaat dari kolektor : 

 %19%100
882

165
%100 





xx

Q

Q

SOLAR

AIR  

 Perbandingan  parameter pengukuran terhadap efisiensi kolektor surya dengan 

sudut dating 52o dan 22o ditunjukkan pada tabel berikut : 

 

 

 

 

E. Tugas Jam Kelima 

 Buatlah laporan praktikum berdasarkan pengamatan-pengamatan yang 

telah dilakukan dan bandingkan dengan teori-teori baik dari perkuliahan 

maupun pustaka-pustaka yang tersedia. 
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Latihan No. :   6 

Pokok Bahasan :   Kompor Surya 

Judul Praktikum : Pengujian Kompor Surya  

Lokasi :   Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu :   1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami prinsip kerja kompor surya 

2. Memahami jenis-jenis kompor surya serta aplikasinya 

3. Menghitung efisiensi kompor surya dan memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi performa kompor surya  

 

B. Dasar Teori 

Kompor surya adalah salah satu pemanfaatan energi matahari (surya) 

sudah mulai dikembangkan oleh bangsa Indonesia maupun bangsa lain seperti; 

Mullick et al (1987) membahas tentang pengujian pemasak surya tipe box 

menggunakan kaca penutup ganda. Khalifa et al (1986) meneliti tentang koefisien 

pindahan kalor tetap antara komponen-komponen pemasak tenaga surya. 

Sedangkan di Indonesia telah dilakukan oleh Minto (1995) merancang dan 

membuat kompor tenaga surya tipe parabolik, Herliyani Suharta (2005) telah 

merancang, membuat dan melakukan pengujian alat pemasak tenaga surya tipe 

box di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Mulyanef (2007) telah melakukan 

eksperimental tentang kompor tenaga surya tipe box menggunakan sebuah cermin 

pemantul, luas kolektor sebesar 0,39 m dapat memanaskan air dengan volume 750 

ml sampai temperatur 85 oC. 

Kompor tenaga surya adalah perangkat masak yang menggunakan sinar 

matahari sebagai sumber energi. Berhubung kompor jenis ini tidak menggunakan 

bahan bakar konvensional dan biaya operasinya rendah, organisasi kemanusiaan 
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mempromosikan penggunaannya ke seluruh dunia untuk mengurangi 

penggundulan hutan dan penggurunan, yang disebabkan oleh penggunaan kayu 

sebagai bahan bakar untuk memasak. Kompor surya dapat digunakan di luar 

rumah, terutama dalam situasi ketika konsumsi bahan bakar minimal atau risiko 

kebakaran menjadi pertimbangan penting. 

Ada berbagai jenis kompor surya. Semuanya menggunakan panas dari dan 

cahaya matahari untuk memasak makanan. Beberapa prinsip dasar kompor surya 

adalah sebagai berikut:  

1. Pemusatan cahaya matahari.  

Beberapa perangkat, biasanya berupa cermin atau sejenis bahan metal/logam 

yang memantulkan cahaya, digunakan untuk memusatkan cahaya dan panas 

matahari ke arah area memasak yang kecil, membuat energi lebih 

terkonsentrasi dan lebih berpotensi menghasilkan panas yang cukup untuk 

memasak. 

2. Mengubah cahaya menjadi panas.  

Bagian dalam kompor surya dan panci, dari bahan apapun asal yang berwarna 

hitam, dapat meningkatkan efektivitas pengubahan cahaya menjadi panas. 

Panci berwarna hitam dapat menyerap hampir semua cahaya matahari dan 

mengubahnya menjadi panas, secara mendasar meningkatkan efektivitas kerja 

kompor surya. Semakin baik kemampuan panci menghantarkan panas, 

semakin cepat kompor dan oven bekerja. 

3. Memerangkap panas.  

Upaya mengisolasi udara di dalam kompor dari udara di luarnya akan menjadi 

penting. Penggunaan bahan yang keras dan bening seperti kantong plastik atau 

tutup panci berbahan kaca memungkinkan cahaya untuk masuk ke dalam 

panci. Setelah cahaya terserap dan berubah jadi panas, kantong plastik atau 

tutup berbahan gelas akan memerangkap panas di dalamnya seperti efek 

rumah kaca. Hal ini memungkinkan kompor untuk mencapai temperatur yang 

sama ketika hari dingin dan berangin seperti halnya ketika hari cerah dan 

panas. 
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C. Alat dan Bahan 

 Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah : 

– Kompor surya tipe panel atau tipe box 

– Solarimeter 

– Termometer digital dan termokopel 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Siapkan Alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum 

2. Dengarkan dan tulis langkah-langkah kerja yang disampaikan oleh 

pembimbing praktikum baik dosen maupun teknisi. 

3. Ukurlah variabel-variabel yang didapat dari proses pengukuran dengan alat 

ukur yang disediakan. 

4. Ulangi percobaan sampai beberapa kali sesuai dengan intruksi dari dosen atau 

teknisi. 

5. Performansi Kompor surya: 

Daya rata-rata dari proses pemasakan dapat ditentukan dengan mengalikan 

massa air total di dalam panci terhadap perubahan suhu tiap interval 10 menit 

dan panas jenis dari air (4186 J/kg.K). Hasil ini dibagi dengan 600 detik 

sehingga diperoleh daya dalam satuan watt : 

P = (T2 -T1) m Cp / 600 (W) ................................................................. (1) 

dengan : 

P  = daya pemasakan rata-rata (W) 

T2 = suhu air dalam panci (°C) 

T1 = suhu lingkungan (°C) 

m   = massa air (kg) 

Cp = panas jenis air (4186 J/kg.K) 

Untuk menentukan daya pemasakan standar, digunakan rumus : 

 









Ir
PPs

700
........................................................................... (2) 
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dengan : 

Ps = daya pemasakan standar (W) 

Ir  = Irradiasi surya rata-rata (W/m2) 

Ps kemudian diplot terhadap beda suhu t untuk setiap interval waktu 

sehingga didapat sebuah garis regresi yang mencerminkan hubungan 

antara daya masak dengan beda suhu lingkungan dan suhu di dalam panci.  

Efisiensi dari kompor surya dapat dihitung dengan rumus : 

  

tIA

TTcmcm awwwpp




   ...................................................... (3) 

dengan : 

m = massa (kg) 

c  = panas jenis (J/kg.C) 

T = suhu (oC) 

A = luas permukaan kolektor (m2) 

I  = Irradiasi surya rata-rata (W/m2) 

t  = waktu (detik) 

subskrip : p = panci, w = air, dan a = lingkungan 

 

E. Tugas Jam Keenam 

 Buatlah laporan praktikum berdasarkan pengamatan-pengamatan yang 

telah dilakukan dan bandingkan dengan teori-teori baik dari perkuliahan 

maupun pustaka-pustaka yang tersedia. 
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Latihan No. :   7 

Pokok Bahasan :   Desalinasi Air Laut Tenaga Surya 

Judul Praktikum : Pengujian Alat Distilator Tenaga Surya  

Lokasi :   Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu :   1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami prinsip kerja alat distilator tenaga surya 

2. Menghitung efisiensi distilator surya dan memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi performa distilator surya  

 

B. Dasar Teori 

Prinsip dasar pengolahan air baku dengan tenaga surya adalah dengan cara 

menguapkan air kotor, kemudian menampung air yang diembunkan, sehingga 

diharapkan garam mineral dan kotoran-kotoran yang ada pada air baku tersebut 

akan terpisahkan. Sehingga diperoleh hasil akhir berupa air bersih. 

Prinsip kerja alat penjernih tenaga surya mendasarkan pada prinsip 

perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebagai suatu 

gambaran mengenai tiga cara perpindahan panas dalam sebuah alat penyulingan 

air tenaga surya, panas mengalir secara konduktif sepanjang pelat penyerap dan 

melalui dinding saluran. Kemudian panas dipindahkan ke fluida dalam saluran 

dengan cara konveksi. Pelat penyerap yang panas itu melepaskan panas ke pelat 

penutup kaca (yang menutupi kolektor dan berfungsi untuk menjebak panas) 

dengan cara konveksi alamiah dan dengan cara radiasi. 

Pada saat radiasi matahari jatuh ke permukaan kolektor, energinya akan 

diserap dan diubah menjadi panas. Selanjutnya panas akan dikonduksikan oleh 

pelat kolektor ke pipa berisi air. Air dalam pipa akan panas akibat konveksi dari 

permukaan pipa. Dan air yang panas ini akan bergerak ke atas untuk kemudian 

melewati pipa pengalir menuju bak penampungan. Di bak penampungan akan 
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terjadi penguapan air yang panas. Uap air akan menempel pada kaca penampung 

uap air. Uap air yang menempel pada kaca akan mengembun, dan mengalir ke 

talang karena pengaruh gaya gravitasi. Selanjutnya, air yang tertampung di talang 

akan mengalir menuju bak penampungan air hasil olahan.   

 

C. Alat dan Bahan 

 Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah : 

– Alat distilasi tenaga surya 

– Solarimeter 

– Termometer digital dan termokopel 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Siapkan Alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum 

2. Dengarkan dan tulis langkah-langkah kerja yang disampaikan oleh 

pembimbing praktikum baik dosen maupun teknisi. 

3. Ukurlah variabel-variabel yang didapat dari proses pengukuran dengan alat 

ukur yang disediakan. 

4. Ulangi percobaan sampai beberapa kali sesuai dengan intruksi dari dosen atau 

teknisi. 

5. Untuk menentukan nilai dari energi yang berguna, energi yang hilang dan 

efisiensi dapat digunakan persamaan berikut : 

a. Energi radiasi yang diserap oleh plat penyerap : 

 

dengan : IT = Intensitas Radiasi Surya (W/m2) 

   = absorpsivitas pelat penyerap 

 Ac = Luas plat penyerap (m2) 

` b. Energi yang hilang dari kolektor : 
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 dengan : UL = Koefisien perpindahan panas menyeluruh (W/m2.oC) 

   Tp = Temperatur plat penyerap (oC) 

   Ta = Temperatur lingkungan (oC) 

   Ac = Luas plat penyerap (m2) 

c. Energi berguna pada distilator : 

 

dengan : Qin = Energi radiasi yang sampai ke plat penyerap (W) 

d. Efisiensi Kolektor : 

 

 

e. Efisiensi Distilator : 

 

 

dengan :  m    = Massa Air (kg/jam) 

 hfg  = Panas laten penguapan air (kJ/kg) 

 Ac   = Luas plat penyerap (m2)  

  IT   = Intensitas radiasi surya (W/m2) 

   t    = Lama waktu penguapan (jam) 

 

E. Tugas Jam Ketujuh 

 Buatlah laporan praktikum berdasarkan pengamatan-pengamatan yang 

telah dilakukan dan bandingkan dengan teori-teori baik dari perkuliahan 

maupun pustaka-pustaka yang tersedia. 
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Latihan No.  : 8 

Pokok Bahasan : Panel Surya 

Judul Praktikum : Pengukuran Efisiensi Sesaat Panel Surya Fotovoltaik 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami Prinsip Kerja Panel Surya 

2. Mengetahui Efisiensi Sesaat dari Panel Surya Fotovoltaik 

 

B. Teori 

Panel Surya Fotovoltaik  

Efek fotovoltaik pertama kali diselidiki pada tahun 1839 oleh seorang 

fisikawan Perancis bernama Edmund Bequerel yang menemukan bahwa bahan 

tertentu dapat menghasilkan sejumlah kecil arus listrik jika terkena oleh cahaya 

matahari. Pada panel surya tradisional, sambungan PN semikonduktor dibuat 

dengan mencampur dua bagian dari kristal silikon murni dengan dua bahan lain 

seperti arsenik, gallium, aluminium, dan fosfor. Salah satu bagian kristal 

kekurangan elektron (tipe P) dan bagian yang lain kelebihan elektron (tipe N). 

Unsur pengotor pada semikonduktor akan menimbulkan medan magnet pada 

sambungan antara 2 kristal dimana elektron dapat berpindah ke satu arah saja 

yaitu dari bagian yang kelebihan elektron ke bagian yang kekurangan elektron. 

 

 

 

 

 

 

 

Sambungan PN pada sel surya fotovoltaik  
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Pada sambungan dua buah kristal tersebut terdapat daerah transisi 

(depletion region), disebut juga dengan daerah penghalang (barrier region). 

Elektron bergerak dari daerah tipe n (negatif) ke daerah tipe p (positif) bergabung 

dengan lubang. Begitu juga lubang dari daerah tipe p bergerak ke daerah tipe n. 

Atom silikon sendiri tidak bergerak, lubang di daerah tipe n yang ditinggalkan 

oleh elektron tetap bermuatan positif, sedangkan elektron yang berada di daerah 

tipe p tetap bermuatan negatif. Beda muatan positif di sambungan pada daerah 

tipe n dan muatan negatif di sambungan pada daerah tipe p memiliki beda 

potensial sebesar 0,6 – 0,7 V pada sambungan pn kristal silikon dan ini disebut 

dengan potensial penghalang (potential barrier).  Potensial penghalang ini 

mencegah elektron dan lubang untuk melintasi daerah sambungan sampai cahaya 

matahari mengenai sel surya dan melepaskan elektron dengan energi yang cukup 

untuk mengatasi penghalang. 

Cahaya matahari merupakan bentuk energi yang disebut dengan foton. 

Tiap foton membawa sejumlah energi yang tergantung dari panjang gelombang 

cahaya. Saat sebuah foton mengenai sel surya maka foton tersebut akan 

diteruskan, dipantulkan atau diabsorbsi. Pada saat foton diabsorbsi, energinya 

diserap oleh elektron di dalam atom sel surya sehingga menyebabkan elektron 

tersebut bergerak dari posisi normalnya dan bergerak melintasi daerah sambungan 

dan mengisi lubang. Elektron tersebut kemudian bergerak menuju beban (mengisi 

baterai, menyalakan lampu atau menggerakkan motor) dan melengkapi sirkuitnya 

dengan berkombinasi dengan lubang yang ditinggalkannya. Di dalam 

perjalanannya energi yang cahaya matahari ini diambil dan digunakan dengan 

efisiensi sekitar 5 – 15 %. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sampai 

habisnya masa pakai sel surya. Energi dari foton ini tidak sampai mengeluarkan 

elektron dari lintasannya, dan energi ini dapat hilang sebagai panas. 

Efisiensi Panel 

Jika intensitas radiasi matahari 1000W/m2, maka energi total per meter 

persegi dari panel tersebut adalah 1000W (1kW). Jika luas permukaan panel surya 

adalah 0.65 m2, maka panel surya ini mempunyai energi potensial sebesar 650 

Watt.  Efisiensi sesaat dari panel surya ini merupakan perbandingan antara daya 
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listrik yang dihasilkan dibagi dengan energi panas yang diterima panel. Jika luas 

permukaan panel 0.65m2, dan menghasilkan keluaran listrik 80 W pada intensitas 

radiasi matahari 1000W/m2, maka efisiensi sesaat dari panel surya adalah : 

 

 

 

 

 

 

C. Alat dan Bahan 

 Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah Photovoltaic 

Trainer RE540 merk Hilton. 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Siapkan Alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum 

2. Dengarkan dan tulis langkah-langkah kerja yang disampaikan oleh 

pembimbing praktikum baik dosen maupun teknisi. 

3. Ukurlah variabel-variabel yang didapat dari proses pengukuran dengan alat 

ukur yang disediakan. 

4. Ulangi percobaan sampai beberapa kali sesuai dengan intruksi dari dosen atau 

teknisi. 
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5. Lakukan perhitungan untuk mencari besaran-besaran yang belum diketahui, 

contoh perhitungan : 

Solar fluks SOLAR
q


 = 995 W/m2  

Luas permukaan panel surya, Ap = 0,65 m2  

Panas yang dihasilkan oleh panel surya : 

  ApqQ
SOLARSOLAR




  

= 709 x 0,65 = 460,8 W 

Data dari panel surya menunjukkan daya keluaran adalah : 

 PANELPANELLISTRIK
IVQ 



 

    = 12,9 x 2,5 = 32,3 W 

Efisiensi Sesaat Panel Surya adalah : 

 %0,7%100
8,460

3,32
%100 





x

Q

Q

SOLAR

LISTRIK  

 

E. Tugas Jam Kedelapan 

 Buatlah laporan praktikum berdasarkan pengamatan-pengamatan yang 

telah dilakukan dan bandingkan dengan teori-teori baik dari perkuliahan 

maupun pustaka-pustaka yang tersedia. 
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Latihan No.  :  9 

Pokok Bahasan :  Panel Surya 

Judul Praktikum :  Pengukuran Karakteristik Keluaran Panel Surya Pada 

Saat Pembebanan 

Lokasi   :  Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu :  1 x 4 jam 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami Prinsip Kerja Panel Surya 

2. Mengetahui Karakteristik dari Panel Surya  

 

B. Teori 

 Panel Surya menerima energi dari matahari dan merubah sebagiannya 

menjadi energi listrik. Panel surya membentuk rangkaian yang tertutup dimana 

arus listrik mengalir melaluinya. Semua konduktor listrik pada suhu normal 

mempunyai tahanan terhadap aliran elektron sehingga akan menimbulkan 

kerugian energi berupa panas.  

 Panel surya dirancang untuk beroperasi pada sinar matahari secara 

langsung dan tidak semua energi yang datang dapat dirubah menjadi energi listrik 

melainkan sebagian diserap menjadi panas. Efek perpindahan elektron yang 

diakibatkan oleh energi surya (foton) akan menyebabkan adanya variasi suhu pada 

panel surya.    

 Sel surya dalam satu hari menerima penyinaran matahari dengan intensitas 

yang berbeda-beda. Untuk mengetahui kapasitas daya yang dihasilkan dilakukan 

pengukuran terhadap arus dan tegangan pada modul surya. Untuk mengukur arus 

maksimum, maka kedua terminal dari modul dibuat rangkaian hubung singkat 

sehingga tegangannya menjadi nol dan arusnya maksimum. Dengan menggunakan 

amperemeter akan didapatkan arus maksimum yang dinamakan short circuit 

current (Isc). Pengukuran terhadap tegangan (V) dilakukan pada terminal-terminal 

modul surya tanpa beban dan tegangan yang dihasilkan dari pengukuran ini 
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dinamakan open circuit voltage (Voc). Hasil pengukuran arus (I) dan tegangan (V) 

dapat digambarkan dalam sebuah grafik yang disebut dengan kurva I – V. Pada 

kurva I – V ini terdapat beberapa poin penting yaitu : 

1. Maximum Power Point (Pmax) 

Pmax adalah titik operasi yang menunjukkan daya maksimum yang dihasilkan 

oleh suatu panel surya. 

2. Open Circuit Voltage (Voc) 

Voc adalah kapasitas tegangan maksimum yang dapat dicapai oleh suatu panel 

surya pada saat tidak ada arus. 

3. Short Circuit Current (Isc) 

Isc adalah arus maksimum keluaran dari panel surya pada saat tidak ada 

resistensi atau hubung singkat. 

4. Fill Factor (FF) 

FF merupakan parameter yang menentukan daya maksimum dari panel surya. 

besarnya FF dapat dihitung dari rumus : 

OCSC

MAX

VI

P
FF


  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Kurva I – V pada sebuah panel surya 
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C. Alat dan Bahan 

 Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah Photovoltaic 

Trainer RE540 merk Hilton. 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Siapkan Alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum 

2. Dengarkan dan tulis langkah-langkah kerja yang disampaikan oleh 

pembimbing praktikum baik dosen maupun teknisi. 

3. Ukurlah variabel-variabel yang didapat dari proses pengukuran dengan alat 

ukur yang disediakan. 

4. Ulangi percobaan sampai beberapa kali sesuai dengan intruksi dari dosen atau 

teknisi. 
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5. Lakukan perhitungan untuk mencari besaran-besaran yang belum diketahui, 

contoh perhitungan : 

Solar fluks SOLAR
q


 = 909 W/m2  

Luas permukaan panel surya, Ap = 0,65 m2  

Panas yang dihasilkan oleh panel surya : 

  ApqQ
SOLARSOLAR




  

= 909 x 0,65 = 596,8 W 

Data dari panel surya menunjukkan daya keluaran adalah : 

 PANELPANELLISTRIK
IVQ 



 

    = 19,3 x 2,6 = 50,2 W 

Efisiensi Sesaat Panel Surya adalah : 

 %4,8%100
8,596

2,50
%100 





x

Q

Q

SOLAR

LISTRIK  

 

Sebagai catatan bahwa performa dari panel surya tergantung pada intensitas 

radiasi matahari di suatu lokasi serta suhu panel. dari tabel dapat dilihat bahwa 

pada saat arus naik maka tegangan akan berkurang. Disamping itu setelah daya 

mencapai maksimum, garis kurva menurun secara drastis sampai tegangan 

mencapai open circuit voltage.  

 

E. Tugas Jam Kesembilan 

 Buatlah laporan praktikum berdasarkan pengamatan-pengamatan yang 

telah dilakukan dan bandingkan dengan teori-teori baik dari perkuliahan 

maupun pustaka-pustaka yang tersedia. 
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Latihan No.  :  10  

Pokok Bahasan :  Panel Surya 

Judul Praktikum :  Konfigurasi Panel Surya  

Lokasi   :  Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu :  1 x 4 jam 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami Macam-macam Konfigurasi Panel Surya  

2. Mengetahui Karakteristik dari Konfigurasi Panel Surya 

 

B. Dasar Teori 

Sebuah sel surya memiliki keterbatasan untuk menyuplai daya, sehingga 

pada aplikasi, sel surya jarang digunakan secara individual. Sel-sel yang identik 

umumnya dikoneksi secara seri untuk membuat sebuah modul. Alasan koneksi 

secara seri adalah maksimum tegangan yang dihasilkan sel surya hanya sekitar 

600 mV. Oleh sebab itu, dibutuhkan 36 sel seri untuk menghasilkan modul 

dengan tegangan nominal 12 V, sedangkan arus tetap sama dalam susunan seri 

tersebut, yaitu sekitar 30 mA/cm2 pada irradiance 100 mW/cm2. Modul ini 

kemudian dikoneksi untuk membentuk sebuah rangkaian modul surya yang 

mampu memenuhi kebutuhan daya bagi beban. 

Untuk mendapatkan arus, tegangan, dan daya yang besar sesuai dengan 

yang dibutuhkan, maka beberapa sel surya harus dikombinasikan pemasangannya, 

diantaranya :  

1. Dengan cara pemasangan Seri,  

2. Dengan cara pemasangan Paralel, dan  

3. Dengan cara pemasangan secara seri dan palalel. 
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Rangkaian Seri Dari Sel Surya 

Sigalingging (1994:28) menyatakan bahwa, hubungan seri suatu sel surya 

didapat apabila bagian depan (+) sel surya utama dihubungkan dengan bagian 

belakang (-) sel surya kedua. Pada rangkaian seri ini berlaku hubungan : 

 Tegangan sel surya dijumlahkan apabila dihubungkan seri satu sama lain 

Vtotal = V1 + V2 + V3 + ………….+ Vn 

 Arus sel surya sama apabila dihubungkan seri satu sama lain 

Itotal = I1 = I2 = I3 = ………….= In 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkaian Paralel Dari Sel Surya 

Rangkaian paralel sel surya di dapat apabila terminal kutub positif dan negatif sel 

surya dihubungkan satu sama lain. Pada rangkaian seri ini berlaku hubungan : 

 Tegangan sel surya yang dihubungakan paralel sama dengan satu sel surya 

Vtotal = V1 = V2 = V3 = ………….= Vn 

 Arus sel surya yang dihasilkan pada rangkaian seri merupakan penjumlahan 

masing-masing sel surya. 

Itotal = I1 = I2 = I3 = ………….= In 
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Rangkaian Gabungan Seri dan Paralel Dari Sel Surya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Alat dan Bahan 

 Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah Photovoltaic 

Trainer RE540 merk Hilton. 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Siapkan Alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum 

2. Dengarkan dan tulis langkah-langkah kerja yang disampaikan oleh 

pembimbing praktikum baik dosen maupun teknisi. 
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3. Ukurlah arus dan tegangan yang dihasilkan oleh sebuah modul surya untuk 

mendapatkan karakteristiknya 

4. Rangkai modul surya secara seri kemudian ukur arus dan tegangannya untuk 

mendapatkan karakteristik rangkaian tersebut dimana untuk rangkaian seri : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rangkai modul surya secara seri kemudian ukur arus dan tegangannya untuk 

mendapatkan karakteristik rangkaian tersebut dimana untuk rangkaian seri : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Tugas Jam Kesepuluh 

 Buatlah laporan praktikum berdasarkan pengamatan-pengamatan yang 

telah dilakukan dan bandingkan dengan teori-teori baik dari perkuliahan 

maupun pustaka-pustaka yang tersedia. 
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Latihan No.  :  11  

Pokok Bahasan :  Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

Judul Praktikum :  Komponen-komponen Penyusun PLTS  

Lokasi   :  Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu :  1 x 4 jam 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mengidentifikasi komponen-komponen sistem PLTS  

2. Merangkai komponen-komponen tersebut pada sebuah sistem PLTS 

 

B. Dasar Teori 

 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan sistem pembangkit 

yang berasal dari energi surya yang dapat dirubah menjadi energi listrik melalui 

peristiwa fotovoltaik. Komponen-komponen penyusun PLTS terdiri dari : 

1. Panel Surya  

Panel sel surya tersusun dari gabungan beberapa sel surya. Sebuah sel surya 

tunggal umumnya dapat membangkitkan daya 1 watt dengan tegangan 0,5 

volt.Untuk menghasilkan daya dan tegangan yang lebih besar maka sel surya 

disusun menjadi sebuah modul atau kumpulan beberapa Sel Surya .Kemudian 

modul-modul ini dirangkai menjadi larik modul yang disebut Panel Surya. 

2. Baterai   

Baterai adalah alat yang menyimpan daya yang dihasilkan oleh panel surya 

yang tidak segera digunakan oleh beban. Daya yang disimpan dapat digunakan 

saat periode radiasi matahari rendah atau pada malam hari. Komponen baterai 

kadang-kadang dinamakan akumulator (accumulator). Baterai menyimpan 

listrik dalam bentuk daya kimia. Baterai yang paling biasa digunakan dalam 

aplikasi surya adalah baterai yang bebas pemeliharaan bertimbal asam 

(maintenance-free lead-acid batteries), yang juga dinamakan baterai 

recombinant atau VRLA (klep pengatur asam timbal atau valve regulated lead 

acid). Baterai memenuhi dua tujuan penting dalam sistem fotovoltaik, yaitu 
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untuk memberikan daya listrik kepada sistem ketika daya tidak disediakan oleh 

array panel-panel surya, dan untuk menyimpan kelebihan daya yang 

ditimbulkan oleh panel-panel setiap kali daya itu melebihi beban.  

3. Battery Change Regulator (BCR)  

Battery Charge Regulator adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk 

mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. 

Solar charge controller mengatur overcharging (kelebihan pengisian - karena 

batere sudah 'penuh') dan kelebihan voltase dari solar module. Kelebihan 

voltase dan pengisian akan mengurangi umur baterai. BCR menerapkan 

teknologi Pulse width modulation (PWM) untuk mengatur fungsi pengisian 

baterai dan pembebasan arus dari baterai ke beban. Solar module 12 Volt 

umumnya memiliki tegangan output 16 – 21 Volt. Jadi tanpa solar charge 

controller, baterai akan rusak oleh over-charging dan ketidakstabilan tegangan. 

Baterai umumnya di-charge pada tegangan 14 - 14.7 Volt. 

4. Inverter  

Inverter adalah perangkat elektrik yang digunakan untuk mengubah arus listrik 

searah (DC) menjadi arus listrik bolak balik (AC). Inverter mengkonversi DC 

dari perangkat seperti batere, panel surya / solar cell menjadi AC. Penggunaan 

inverter dari dalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah untuk 

perangkat yang menggunakan AC (Alternating Current). 

5. Kabel Instalasi 

Kabel yang digunakan untuk instalasi PV adalah kabel yang dapat mengurangi 

loss (kehilangan) daya, pemanasan pada kabel, dan kerusakan pada perangkat.  

Kabel instalasi dapat meminimalkan Rugi daya dan tegangan jatuh, yaitu 

dengan cara: 

- Menyesuaikan kapasitas kabel untuk kompensasi temperatur. 

- Membuat pengkabelan yang pendek – pendek. 

- Menyesuaikan diameter kabel dengan arus yang mengalir. 

- Menyesuaikan panjang kabel untuk meminimalkan tegangan jatuh  
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C. Alat dan Bahan 

 Komponen instalasi PLTS yaitu : Panel Surya, Baterai, BCR, Inverter, dan 

kabel instalasi 

 Beban berupa lampu  

 Alat Ukur yaitu Solarimeter, AVOmeter dan Clamp meter 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Siapkan Alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum 

2. Dengarkan dan tulis langkah-langkah kerja yang disampaikan oleh 

pembimbing praktikum baik dosen maupun teknisi. 

3. Rangkailah instalasi PLTS untuk keperluan rumah tangga (SHS = Solar Home 

System) berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Setelah instalasi terangkai, cobalah untuk menghidupkan lampu yang 

terpasang dan apabila ada kesulitan segera tanyakan pada teknisi yang 

bertugas. 

 

E. Tugas Jam Kesebelas 

 Buatlah laporan praktikum berdasarkan pengamatan-pengamatan yang 

telah dilakukan dan bandingkan dengan teori-teori baik dari perkuliahan 

maupun pustaka-pustaka yang tersedia. 
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Latihan No.  :  12 

Pokok Bahasan :  Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

Judul Praktikum :  Perancangan Sistem PLTS untuk SHS 

Lokasi   :  Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu :  1 x 4 jam 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mengidentifikasi kebutuhan perancangan instalasi PLTS untuk SHS   

2. Merancang instalasi PLTS untuk SHS pada berbagai kebutuhan daya 

 

B. Dasar Teori 

Instalasi PLTS dapat dipasang dengan beberapa cara tergantung dari jenis 

kebutuhan daya PLTS tersebut, antara lain :  

1. Sistem Terpusat (Centralized PV) 

Sistem PLTS yang mensuplai listrik secara terpusat untuk berbagai 

lokasi/beban yang bersifat on grid maupun off grid.  

2. Sistem Tersebar (Stand Alone)  

Sistem ini hanya mensuplai listrik khusus untuk kebutuhan beban yang 

tersebar di masing-masing lokasi dan bersifat off grid.  

  Berdasarkan cara pembangkitannya, PLTS dapat dibagi menjadi : 

1. Off Grid System 

Sistem pembangkit listrik yang hanya mengandalkan energi matahari sebagai 

satu-satunya sumber energi utama dengan menggunakan rangkaian 

photovoltaic modul (Solar PV) untuk menghasilkan energi listrik. 

 

 

 

 

 

 

http://solarsuryaindonesia.com/info/mengenal-teknologi-solar-pv
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2. On Grid System 

Rangkaian sistem ini akan tetap berhubungan dengan jaringan PLN dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan energi dari panel surya untuk menghasilkan 

energi listrik semaksimal mungkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hybrid System  

Sistem ini menggunakan 2 atau lebih pembangkit listrik dengan sumber energi 

yang berbeda. Umumnya sistem pembangkit yang banyak digunakan untuk 

hybrid adalah genset, PLTS, mikrohydro, dan tenaga angin. 
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Perancangan Instalasi PLTS Rumah Tangga 

 Perancangan instalasi PLTS yang sederhana adalah untuk kebutuhan 

rumah tangga atau yang disebut dengan Solar Home System (SHS). Solar Home 

System (SHS) biasanya diterapkan pada rumah tinggal, tempat ibadah, puskesmas, 

dan instansi pemerintah di daerah terpencil seperti pedesaan. Komponen utama 

yang digunakan adalah modul surya, baterai/aki, regulator baterai, inverter, dan 

kabel instalasi. 

 Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merancang 

pembangkit listrik tenaga surya untuk SHS :  

1. Menghitung kebutuhan daya dan energi listrik untuk SHS tersebut.  

Langkah awal dalam perancangan SHS adalah penentuan beban total harian 

rumah tangga. Beban total harian merupakan jumlah energi yang dibutuhkan 

oleh beban listrik rumah tangga setiap harinya. 

2. Menentukan kapasitas daya yang akan disuplai dengan panel surya. 

Kapasitas daya modul sel surya dapat diperhitungkan dengan memperhatikan 

beberapa faktor, yaitu kebutuhan energi sistem yang disyaratkan, insolasi 

matahari, dan faktor penyesuaian (adjustment factor). Faktor Koreksi 

digunakan untuk mengantisipasi rugi-rugi yang mungkin terjadi (10% – 20%). 
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Beban Koreksi = Beban pemakaian + Penambahan beban akibat faktor 

koreksi. Daya Panel Surya = Beban Koreksi / Lama Penyinaran Efektif Per 

Hari ( 4jam per hari). Sesuaikan dengan panel surya yang tersedia di pasaran 

3. Menentukan jumlah dan susunan panel surya.  

Jumlah dan susunan panel surya ditentukan setelah diketahui kapasitas daya 

panel surya serta beban koreksi yang harus ditanggung oleh PLTS.  

4. Menghitung kapasitas baterai yang dipakai. 

Baterai yang digunakan untuk sistem PLTS adalah jenis Deep Cycle Battery 

(DCB) yang memiliki Deep of Discharge (DOD) sebesar 50 %. 

5. Menghitung kapasitas BCR 

Beban pada sistem PLTS mengambil energi dari BCR. Kapasitas arus yang 

mengalir pada BCR dapat ditentukan dengan mengetahui beban maksimal 

yang terpasang.  

6. Menentukan daya inverter 

Penentuan daya Inverter dan output inventer di dasarkan pada beban yang 

diampu. Spesifikasi tegangan dan arus inverter harus sesuai dengan tegangan 

dan arus Battery Charge Regulator (BCR) yang digunakan 

7. Menentukan jenis dan panjang kabel yang akan digunakan. 

Kabel instalasi yang digunakan berdasarkan pada besarnya arus maksimal 

yang dihasilkan oleh panel surya agar dapat meminimalisir terjadinya kerugian 

daya di kabel akibat panas. 

 

C. Alat dan Bahan 

 Komponen instalasi PLTS yaitu : Panel Surya, Baterai, BCR, Inverter, dan 

kabel instalasi 

 Beban berupa lampu  

 Alat Ukur yaitu Solarimeter, AVOmeter dan Clamp meter 
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D. Prosedur Kerja 

1. Siapkan Alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum 

2. Dengarkan dan tulis langkah-langkah kerja yang disampaikan oleh 

pembimbing praktikum baik dosen maupun teknisi. 

3. Rangkailah instalasi PLTS untuk keperluan rumah tangga (SHS = Solar Home 

System) dengan rincian sebagai berikut : 

NO JENIS BEBAN JUMLAH  DAYA (W) LAMA (h) 

1 TV WARNA 14" 1 30 5 

2 VCD PLAYER 1 5 3 

3 LAMPU RUANG TAMU 2 6 5 

4 LAMPU KAMAR TIDUR 3 3 5 

5 LAMPU TERAS 1 6 10 

6 LAMPU TIDUR 3 0.5 7 

 

E. Tugas Jam Keduabelas : 

 Buatlah laporan praktikum berdasarkan pengamatan-pengamatan yang 

telah dilakukan dan bandingkan dengan teori-teori baik dari perkuliahan 

maupun pustaka-pustaka yang tersedia. 
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