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Abstrak–-Sel photovoltaic (PV) memegang peranan 

penting dalam pembangkitan energi listrik dari energi 
matahari. Dalam implementasinya, daya listrik yang 
dihasilkan oleh sel PV dipengaruhi oleh pembebanan 
listrik. Agar dihasilkan daya maksimumnya maka nilai 
tahanan beban harus memiliki nilai tertentu. Karena 
dalam aplikasi nilai tahanan beban tidak dapat diprediksi 
maka diperlukan suatu chopper yang mampu melakukan 
transformasi  nilai tahanan sehingga selalu dihasilkan 
daya maksimum oleh sel PV ini 
 

Kata Kunci—PV, chopper, beban elektrik  

I. PENDAHULUAN 
ERSEDIANYA energi matahari secara terus menerus 
mampu dijadikan sebagai energi alternatif. Energi 

matahari ini dapat diubah menjadi energi listrik melalui 
sel PV. Sel PV adalah alat yang menghasilkan energi 
listrik dengan memanfaatkan sinar matahari yang dapat 
diperbarui secara terus menerus yang bekerja sesuai 
panas yang diterima, dimana tegangan dan arus yang 
dihasilkan masih searah (DC). Dengan perkembangan 
teknologi di bidang elektronika daya maka sel PV dapat 
digunakan sebagai pengisian batere yang diaplikasikan 
untuk mengoperasikan inverter (konverter DC menjadi 
AC) yang dapat digunakan sebagai alternatif PLN. 
Namun daya yang dihasilkan sel PV ini dipengaruhi 
oleh faktor intensitas cahaya, suhu, dan besar 
penampang sel PV.  

Dari karakteristik PV , maka didapat keuntungan dari 
penggunaan PV yang telah diuraikan diatas ternyata 
tidak menjadi masalah, masih ada yang mengatakan 
memang benar PV ketika melakukan proses perubahan 
energi tidak ada polusi yang dihasilkan, tetapi sudahkah 
kita menghitung berapa besar polusi yang telah 
dihasilkan dalam proses pembuatannya, dibandingkan 
kecilnya efisiensi yang dihasilkan. (6) 

Pada makalah ini akan dikaji dan dibahas tentang  
Operasi Chopper sebagai Maksimum Power Poin 
Tracker. Untuk mendukung analisa maka dilakukan 
simulasi dan pengujian laboratorium. Pada hasil 
pengujian akan menghasilkan tegangan keluaran yang 
tinggi dibandingkan dengan tegangan masukannya. 

 

II. SEL POTOVOLTAIK 
Matahari merupakan sumber energi yang paling 

utama. Berbagai macam bentuk energi yang tersedia di 
bumi secara langsung maupun tidak langsung berasal 
dari matahari. Posisi geografis Indonesia yang berada di 
katulistiwa memberi keuntungan dalam pemanfaatan 
energi matahari. Salah satu pemanfaatan energi 
matahari adalah pengubahannya menjadi energi listrik 
secara langsung melalui sel photovoltaic (PV).  

Sel PV pada prinsipnya merupakan layer 
semikonduktor yang jika terkena sinar matahari akan 
menghasilkan tegangan/arus listrik dalam bentuk DC. 
Pada gambar 1 disajikan skema pembentukan arus 
searah saat sel PV dikenai sinar matahari, di mana 
elektron akan terkumpul pada elektroda negatif dan 
proton terkumpul pada elektroda positif. Terhubungnya 
beban listrik akan menyebabkan arus listrik searah 
mengalir. Suatu sel PV hanya memiliki rating arus dan 
tegangan yang sangat kecil sehingga dalam pemakaian 
diperlukan beberapa sel PV yang dihubungkan secara 
seri untuk meningkatkan rating tegangannya serta 
dihubungkan secara paralel untuk meningkatkan rating 
arusnya. Beberapa sel PV yang dihubungkan secara 
seri/paralel dinamakan modul PV. Jika rating daya yang 
dihasilkan masih kurang maka beberapacmodul PV 
akan dihubung secara seri/paralel dan dinamakan PV 
array. Daya listrik yang disuplai oleh modul PV ini 
bergantung pada radiasi matahari danctemperatur. 
Sistem PV dewasa ini menjadi sangat penting sebagai 
sumber energicterbarukan (renewable source) karena 
menawarkan banyak keuntungan, di antaranya: 

1. bebas biaya bahan bakar 
2. tanpa polusi 
3. sedikit perawatan 
4. bebas noise 
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Gambar  1.  prinsip kerja sel PV 
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