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ABSTRAKSI 

 Pemanfaatan sinar matahari atau solar cell telah banyak dilakukan dengan 

memanfaatkan sel surya menjadi energi listrik melalui panel surya. Panel surya 

merupakan suatu peralatan elektronik yang dapat mengkonversi sinar matahari 

menjadi energi listrik. Hal ini dapat meminimalkan biaya penggunaan listrik 

peada suatu perusahaan. Salah satu tempat yang memanfaatkan sel surya yaitu  

area gedung K.H. Mas Mansyur Surakarta. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan intesitas 

cahaya matahari terhadap tegangan keluaran sel surya pada area gedung K.H. Mas 

Mansyur Surakarta. 

Kegiatan penelitian ini dilakukan atau bertempat di area gedung K.H. Mas 

Mansyur Surakarta. Penelitian ini diawali pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 

18.00. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Solar cell, Sel Surya 

200 Wp, Multi Meter, Lumen Meter, Inverter, SCC (Solar charger contol).  

Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan sel surya dan intensitas cahaya 

matahari pada area gedung K.H. Mas Mansyur Surakarta, yaitu: Hasil rata-rata 

intensitas sebesar 731,94 luv, tegangan output sebesar 197,05 volt dan daya 

sebesar 75,894 watt. Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa antara 

intensitas dan tegangan output dari hasil rata-rata selama tujuh hari ada hubungan. 

Tegangan dalam sel fotovoltaik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

dipengaruhi oleh intensitas penyinaran sel surya, sedangkan hubungan antara 

intensitas dengan daya tidak terjadi hubungan, karena naik turunnya intensitas 

tidak diimbangi daya yang stabil. Tinggi rendahnya intensitas dipengaruhi oleh 

cuaca mendung atau matahari tertutup awan. Tegangan output dan daya 

dipengaruhi oleh tingginya intensitas cahaya matahari. Maksudnya, tegangan 

output dan daya dapat naik turun karena sinar matahari terhalang oleh awan, 

sehingga sinar matahari memberikan panas yang kurang maksimal.  

 

Kata kunci : Sel Surya dan Intensitas Cahaya Matahari 

 

 

 



 

 

1. Pendahuluan 

Listrik sebagai energi 

mempunyai peran penting dalam 

kehidupan manusia. Ketersediaan 

energi listrik diharapkan  mampu 

memenuhi jumlah dan kualitas yang 

memadai, karena mempengaruhi 

operasi peralatan baik disisi 

pelanggan maupun pengelola sistem 

kelistrikan. Namun kenyataannya, 

sering kali energi listrik yang 

diterima tidak sesuai dengan yang 

diharapkan sehingga dapat 

menimbulkan kerugian dan juga 

dapat menyebabkan kerusakan pada 

peralatan-peralatan listrik yang ada. 

Penggunaan beban-beban listrik saat 

ini memang dirasa jauh lebih banyak 

(komplek) dibanding dengan 

penggunaan beban listrik pada masa 

lampau.  

Dewasa ini sering mendengar 

bahwa sumber bahan bakar di muka 

bumi ini sudah mulai menipis 

persediaannya. Oleh karena, itu 

penemuan sumber daya alternatif 

baru sebagai bahan bakar sangat 

diperlukan. Diketahui bahwa panas 

matahari dapat dimanfaatkan sebagai 

salah satu sumberdaya alam yang 

masih sangat melimpah di muka 

bumi ini dan dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber tenaga baru. Oleh 

sebab itu, PT PLN sebagai salah satu 

perusahaan listrik milik Negara 

berusaha mencari dan mengkaji 

pemanfaatan sumber energi baru, 

yang sifatnya terbarukan, murah, 

ramah lingkungan serta jumlahnya 

tidak terbatas. Penemuan-penemuan 

baru tentang sumber energi alternatif 

yang tidak saja efisien tetapi juga 

bernuansa ramah lingkungan, salah 

satu pilihannya adalah sel surya. 

Sel surya dapat dimanfaatkan 

menjadi energi listrik melalui panel 

surya. Panel surya merupakan suatu 

peralatan elektronik yang dapat 

mengkonversi sinar matahari 

menjadi energi listrik. Posisi 

geografis Indonesia yang 

membentang di daerah garis 

khatulistiwa sangat sesuai untuk 

dibangun pembangkit listrik tenaga 

surya (PLTS), dengan penerimaan 

sinar matahari sepanjang tahun 

merata dapat dipastikan bahwa panel 

surya akan bekerja secara maksimal.  

Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya adalah suatu teknologi 

pembangkit yang mengkonversikan 

energi foton dari surya menjadi 

energi listrik. Konversi ini terjadi 

pada panel surya yang terdiri dari 

sel-sel Photovoltaik. Sel-sel ini 

merupakan lapisan-lapisan tipis dari 

silicon (Si) murni dan bahan 

semikondukator lainnya. PLTS 

memanfaatkan cahaya matahari 

untuk menghasilkan listrik DC 

(direct current), yang dapat diubah 

menjadi listrik AC (Alternating 

current) apabila diperlukan. PLTS 

pada dasarnya adalah pecatu daya 

dan dapat dirancang untuk mencatu 

kebutuhan listrik yang kecil sampai 

dengan besar, baik secara mandiri, 

maupun hibrid.  
Belakangan ini penelitian 

yang terkait dengan pemanfaatan 

sinar matahari atau yang lebih 

dikenal dengan solar cell telah 

banyak dilakukan, dan hasil yang 

dicapai tidak begitu mengecewakan 

karena terbukti solar cell dapat 

digunakan sebagai tenaga alternatif 

pengganti bahan bakar. Searah 

dengan penjelasan tersebut, dalam 

penelitian bertujuan untuk 

mengetahui hungan antara tegangan 

keluaran terhadap sel surya (lux). 
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Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan 

intensitas cahaya matahari terhadap 

tegangan keluaran sel surya pada 

area gedung K.H. Mas Mansyur 

Surakarta. 

 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Panel Solar Cell 

Solar cell atau sel 

photovoltaic, adalah sebuah alat 

semikonduktor yang terdiri dari 

sebagian besar dioda p-n junction 

dan dengan adanya cahaya matahari 

mampu menciptakan energi listrik. 

Perubahan ini disebut efek 

photovoltaic. Bidang riset 

berhubungan dengan sel surya 

dikenal sebagai photovoltaics 

(Susilo, dkk., 2010). 

Sel silikon di dalam solar 

cells panel yang disinari matahari/ 

surya, membuat photon bergerak 

menuju electron dan menghasilkan 

arus dan tegangan listrik. Sebuah sel 

silikon menghasilkan kurang lebih 

tegangan 0.5 Volt. Jadi sebuah panel 

surya 12 Volt terdiri dari kurang 

lebih 36 sel surya (untuk 

menghasilkan 17 Volt tegangan 

maksimun). Solar cells panel module 

memiliki kapasitas output: Watt 

hour. Solar cell 50 WP 12 V, 

memberikan output daya sebesar 50 

Watt per hour dan tegangan adalah 

12 Volt. Untuk perhitungan daya 

yang dihasilkan per hari adalah 50 

Watt x 5 jam (maximun peak 

intensitas matahari). Daya yang 

dihasilkan disimpan dalam baterai. 

Tergantung dari kebutuhannya,  

didapatkan perhitungan berapa 

jumlah solar cells panel dan baterai 

yang dibutuhkan (Afifuddin dan 

Hananto, 2012). Guna memudahkan 

pemahaman solar cell berikut ini 

disajikan gambar sistem solar cell 

(Tanesab, 2007): 

 
 

Gambar 1. Sistem Solar Cell 
 

2.2 Cara Kerja 

Sel Fotovoltaik (PV) adalah 

alat yang dapat mengkonversi sinar 

matahari menjadi listrik, melewati 

siklus termodinamika dan generator 

mekanis. Pembuatan sistem 

fotovoltaik telah meningkat terus 

selama 25 tahun terakhir]. Sel 

Fotovoltaik (PV) tidak menghasilkan 

polusi udara atau limbah berbahaya. 

PV juga tidak memerlukan bahan 

bakar cair ataupun gas. Sel 

Fotovoltaik ada 2 jenis. Ada yang 

berbentuk fotovoltaik padat dan 

fotovoltaik cair (Firrahayu, 2011). 

Fungsi dari solar charger 

contol (SCC)  adalah untuk 

mengontrol aliran arus dari susunan 

modul fotovoltaik ke pengisian 

baterai dan melindungi baterai dari 

tingkat pengisian yang 

diperbolehkan, mencegah dari 

kejadian pengisian berlebihan 

ataupun kekurangan. Karena ini akan 

mengakibatkan kerusakan pada 

baterai, selanjutnya karakteristik bisa 

menurun, ini berarti memperpendek 
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umur baterai. Sekarang banyak sekali 

sistem control yang ampuh, mampu 

mengontrol fungsi control sistem 

secara keseluruhan (Sarwito dkk, 

2010). 

Inverter adalah perangkat 

elektrik yang digunakan untuk 

mengubah arus listrik searah (DC) 

menjadi arus bolak balik (AC). 

Keluaran inverter dapat berupa 

tegangan yang dapat diatur dan 

tegangan yang tetap,  sumber 

tegangan input inverter dapat 

menggunakan battery, cell bahan 

bakar, tenaga surya, atau sumber DC 

lain. Tegangan output yang 

dihasilkan adalah 120V 60 Hz, 220V 

50 Hz, 115V 400 Hz (Sugiono, 

2010). 

 

 
Gambar 2.  Prinsip Kerja Inverter 

 

2.3 Arus dan Tegangan 

Arus dan tegangan berada 

didalam suatu rangkaian tertutup 

maupun terbuka, dan pada rangkaian 

tersebut terdapat suatu resistansi atau 

hambatan (R), maka pada rangkaian 

tersebut akan muncul hukum ohm. 

Dimana hukum ohm tersebut 

mendefinisikan hubungan antara arus 

(I), tegangan (V), dan resistansi (R). 

Jika dijabarkan dalam rumus maka 

akan diperoleh rumusan sebagai 

berikut: 

V
I

R   

2.4 Daya 

Daya adalah energi yang 

dikeluarkan untuk melakukan usaha. 

Dalam sistem tenaga listrik, daya 

merupakan jumlah energi yang 

digunakan untuk melakukan kerja 

atau usaha. Daya listrik biasanya 

dinyatakan dalam satuan Watt atau 

Horsepower (HP), Horsepower 

merupakan satuan daya listrik 

dimana 1 HP setara 746 Watt atau 

lbft/second. Sedangkan Watt 

merupakan unit daya listrik dimana 1 

Watt memiliki daya setara dengan 

daya yang dihasilkan oleh perkalian 

arus 1 Ampere dan tegangan 1 Volt 

(Harnovi, 2010). 

Daya dinyatakan dalam P, 

Tegangan dinyatakan dalam V dan 

Arus dinyatakan dalam I, sehingga 

besarnya daya dinyatakan : 

P = V x I 

P = Volt x Ampere x Cos φ 

P = Watt 

 
   Gambar 3.  Arah aliran arus listrik 

 

3. Metode Penelitian 

3.1 Waktu dan Tempat 

Kegiatan penelitian ini 

dilakukan atau bertempat di area 

gedung K.H. Mas Mansyur 

Surakarta. Penelitian ini diawali pada 

pukul 07.00 sampai dengan pukul 

18.00. Penelitian ini direncanakan 

selama satu minggu mulai tanggal 10 

sampai dengan 16 September 2012. 
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1.2 Peralatan yang Dipergunakan 

1. Solar cell. 

Tabel 1. 

Spesifikasi dari panel solar cell 

Solar Panel 100 Wp 

Code 20-996 

Pmax 100 Wp 

Vmp 20V 

Imp 0,59A 

Size 396 x 289 x 23mm 

 

2. Sel Surya 100 Wp 

3. Multi Meter 

4. Lumen Meter 

5. Inverter 
6. SCC (Solar charger contol) 

7. Accu 

8. Jamper 

9. Lampu 

 

Berikut ini disajikan 

rangkaian langkah kerja solar 
 

 

Gambar 4. Rangkaian Solar Cell 

 

 Solar cell masuk ke solar 

charger control yang dihubungkan 

dengan baterai atau accu. Melalui 

solar charger control tenaga yang 

tersimpan di accu tenaga masuk 

conventer dan inventer. Selanjutnya 

dapat menghidupkan lampu, lampu 

nyala artinya tenaga melalui solar 

cell dapat digunakan. 

 

1.3 Alur Penelitian dan Langkah 

Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      tidak 

 

 

                        ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Diagram Alur Penelitian 

 

 

2. Hasil Penelitian  

4.1 Pembahasan Hasil Hubungan 

Rata-rata Intensitas dengan 

Tegangan Output, dan Daya 

Hasil rata-rata dalam 

penelitian diambil dari keseluruhan 

tiap jam. Maksudnya, jumlah data 

pada jam 07.00 – 08.00 pada hari 

pertama ditambahkan pada jam yang 

sama pada hari kedua, demikian 

seterusnya sampai hari ketujuh. 

Selanjutnya keseluruhan jumlah data 

pada 0700 – 08.00 dibagi tujuh dan 

hasil tersebut yang digunakan untuk 

analisis. Data selanjutnya, untuk jam 

08.00 – 09.00 sampai jam 17.00 -

18.00 cara pengambilannya sama  

Mulai 

Pengumpulan Bahan 

Perakitan 

1. Lumen 

2. Volt Out 

Analisa 

Laporan 

Selesai 

Perbaikan 

Rangkaian 

4 



 

 

Hasil rata-rata intensitas, tegangan 

output, dan daya, disajikan pada 

tabel berikut: 
Tabel 2 

Hasil Rata-rata Intensitas,  
Tegangan Output, dan Daya 

 

Waktu  Intensitas 

(Lux) 

Tegangan 

Output (V) 

Daya 

(P) 

07:00 - 08:00 65.61 18.31 6.408 

08:00 - 09:00 69.75 18.42 6.815 

09:00 - 10:00 83.53 18.62 8.007 

10:00 - 11:00 98.9 18.44 10.142 

11:00 - 12:00 92.11 17.14 9.77 

12:00 - 13-00 90.15 17.09 9.399 

13:00 - 14:00 76.35 18.37 7.899 

14:00 - 15:00 65.95 17.84 6.422 

15:00 - 16:00 43.04 17.81 4.096 

16:00 - 17:00 26.8 16.84 4.21 

17:00 – 18:00 19.75 18.17 2.726 

 

Hasil rata-rata intensitas, 

tegangan output, dan daya pada tabel 

tersebut selanjutnya dibuat grafik, 

dengan hasilnya sebagai berikut: 

 

Gambar 5 
Grafik Rata-rata Hubungan Intensitas 

dengan Tegangan Output  dan Daya 

 

Dari gambar tersebut dapat 

diketahui bahwa hubungan terjadi 

antara intensitas dengan tegangan 

output pada jam ke sebelas (pukul 

17.00 – 18.00). Hubungan lainnya 

terjadi pada intensitas dengan daya. 

Meskipun pada gambar antara 

intensitas dengan daya tidak terlihat 

titik temu garis, akan tetapi dilihat 

dari naik turunnya garis ada 

kesamaan. Maksudnya, pada 

intensitas terjadi peningkatan dan 

intensitas tertinggi pada jam 10.00 – 

11.00, kemudian menurun sampai ke 

jam 17.00 – 18.00. hal tersebut juga 

terjadi pada daya, daya mengalami 

peningkatan pada jam 10.00 – 11.00, 

kemudian menurun sampai ke jam 

17.00 – 18.00. Hubungan dari 

gambar untuk intensitas dengan daya 

yaitu apabila intensitas meningkat 

akan dikuti daya yang meningkat 

pula. Sebaliknya, intensitas menurun 

maka daya juga akan turun. 

 

4.2 Hubungan Rata-rata antara 

Intensitas dengan Tegangan 

Output 

Hasil perolehan data selama 

tujuh hari dicari rata-rata untuk tiap 

jam, ada 11 kelompok, dari dari 

07.00 – 18.00. Hasil rata-rata 

kelompok untuk rata-rata intensitas 

dengan tegangan output, disajikan 

pada tabel berikut: 

 
Tabel 3 

Hasil Rata-rata Intensitas dan  

Tegangan Output 

Kel. Waktu Intensitas 

(Lux) 

Tegangan 

Output (V) 

1 07:00 - 08:00 65.61 18.31 

2 08:00 - 09:00 69.75 18.42 

3 09:00 - 10:00 83.53 18.62 

4 10:00 - 11:00 98.9 18.44 

5 11:00 - 12:00 92.11 17.14 

6 12:00 - 13-00 90.15 17.09 

7 13:00 - 14:00 76.35 18.37 

8 14:00 - 15:00 65.95 17.84 

9 15:00 - 16:00 43.04 17.81 

10 16:00 - 17:00 26.8 16.84 

11 17:00 - 18:00 19.75 18.17 
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Dari tabel diatas dan untuk 

memudahkan pemahaman hubungan 

hasil intensitas dengan tegangan 

output tersebut dibuat grafik, sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4 
Grafik Hubungan Rata-rata antara 

Intensitas dengan Tegangan Output 

 

Dari tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa antara intensitas dan 

tegangan output dari hasil rata-rata 

selama tujuh hari ada hubungan. 

Tegangan dalam sel fotovoltaik ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya dipengaruhi oleh 

intensitas penyinaran sel surya . Sel 

fotovoltaik dapat beroperasi secara 

maksimal saat temperatur sel 

fotovoltaik normal yaitu pada suhu 

25˚C. Kenaikan  temperatur ke yang 

lebih tinggi dari temperatur normal 

akan menurunkan tegangan. Terlihat 

dari Gambar 4 dimana nilai tegangan 

yang dihasilkan pada kondisi kuat  

intensitas (cuaca cerah) relatif lebih 

tinggi dari pada tegangan yang 

dihasilkan dengan adanya lemah 

intensitas, semakin rendahnya 

intensitas di sore hari tegangan akan 

naik kembali.  

Untuk mengetahui intensitas 

dilakukan karakterisasi dengan 

melakukan pengukuran pada keadaan 

terang. Tegangan yang diberikan 

merupakan tegangan “reverse bias”.  

Dari  dapat dilihat besarnya arus saat 

hubungan pendek, tegangan terbuka 

dan efisiensi sel surya. Untuk 

mengetahui kestabilan, dilakukan 

pemaparan terus menerus pada sel 

surya dan dilakukan karakterisasi I-V 

setelah jangka waktu tertentu. 

Beberapa bagian penting 

yang ada hubungannya dengan 

intensitas sebagai berikut: 

1. perpotongan kurva dengan 

sumbu y (rapat arus) 

menyatakan nilai rapat arus 

hubung singkat. Ini adalah 

merupakan rapat arus 

maksimum dari yang dihasilkan 

akibat iluminasi dengan cahaya 

tanpa pemberian tegangan dari 

luar. 

2. Perpotongan kurva dengan 

sumbu x (tegangan) merupakan 

tegangan rangkaian terbuka. Ini  

adalah nilai maksimum tegangan 

yang dapat diperoleh dari rapat 

arus dan tegangan pada saat 

daya output maksimum yang 

nilainya ditentukan 

menggunakan relasi daya output 

Variasi Waktu penyinaran 

sangat mempengaruhi kuat arus dan 

tegangan, (semakin baik keadaan 

cuaca) maka kuat arus semakin besar 

optimum adalah pada jam 12:00 

WIB, sedangkan pengaruh waktu 

terhadap tegangan semakin siang 

tegangan semakin kecil. 

Pembentukan gas hidrogen pada sel 

fotovoltaik rangkaian paralel lebih 

sedikit dibandingkan dengan 

pembentukan gas hidrogen rangkaian 

tunggal akan tetapi pada sel 

fotovoltaik rangkaian paralel terlihat 

gelembung pada tiap-tiap sel. 
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4.3 Hubungan Rata-rata antara 

Intensitas dengan Daya 

 

Hasil rata-rata antara intensitas 

dengan beban dari tabel 4 dapat 

diperinci pada sajian tabel 4 berikut 

ini. 
Tabel 4 

Hasil Rata-rata Intensitas dan Daya 
 

Waktu  Intensitas 

(Lux) 

Daya (P) 

07:00 - 08:00 65.61 6.408 

08:00 - 09:00 69.75 6.815 

09:00 - 10:00 83.53 8.007 

10:00 - 11:00 98.9 10.142 

11:00 - 12:00 92.11 9.77 

12:00 - 13-00 90.15 9.399 

13:00 - 14:00 76.35 7.899 

14:00 - 15:00 65.95 6.422 

15:00 - 16:00 43.04 4.096 

16:00 - 17:00 26.8 4.21 

17:00 – 18:00 19.75 2.726 

 

Selanjutnya, dari tabel di atas 

dibuat grafik untuk mengetahui 

hubungan antara intensitas dengan 

daya. 

 

Gambar 5 

Grafik Hubungan Rata-rata antar 

Intensitas dengan Daya 

 

Dari gambar 4.17 dapat 

diketahui ada hubungan antara 

intensitas dengan daya. Meskipun 

pada gambar antara intensitas dengan 

daya tidak terlihat titik temu garis, 

akan tetapi dilihat dari naik turunnya 

garis ada kesamaan. Maksudnya, 

pada intensitas terjadi peningkatan 

dan intensitas tertinggi pada jam 

10.00 – 11.00, kemudian menurun 

sampai ke jam 17.00 – 18.00. hal 

tersebut juga terjadi pada daya, daya 

mengalami peningkatan pada jam 

10.00 – 11.00, kemudian menurun 

sampai ke jam 17.00 – 18.00. 

Hubungan dari gambar untuk 

intensitas dengan daya yaitu apabila 

intensitas meningkat akan dikuti 

daya yang meningkat pula. 

Sebaliknya, intensitas menurun maka 

daya juga akan turun.    

Nilai efisiensi konversi daya 

sangat dipengaruhi oleh besarnya  

cahaya. Semakin besar cahaya  

efisiensinya semakin besar. Jika 

ditelusuri, rapat arus yang muncul 

dalam divais, ketika divais mendapat 

pemaparan cahaya tanpa diberi 

tegangan panjar maju maupun 

tegangan balik. 

Daya merupakan besarnya 

energi persatuan waktu. Daya input 

cahaya yang kenakan pada divais 

menggambarkan jumlah foton yang 

datang. Dengan meningkatnya 

jumlah foton persatuan waktu, 

peluang pembentukan eksiton pada 

donor semakin meningkat. Semakin 

banyak eksiton terbentuk, maka 

semakin banyak eksiton yang 

berdifusi dan melakukan migrasi 

yang akhirnya berdisosiasi menjadi 

pasangan elektron-hole. Semakin 

banyak pasangan elektron hole yang 

dibangkitkan dan mampu mencapai 

masing-masing elektroda semakin 

besar sehingga arus yang mengalir 

dalam divais. 

Matahari, sehingga pada 

modul 200 watt peak terlihat radiasi 
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matahari sebesar 1000 W/m2 akan 

menghasilkan arus sebesar 7,68 A 

dan tegangan sebesar 36,2 V. Suhu 

juga mempengaruhi tegangan yang 

dihasilkan modul sel surya. Semakin 

tinggi suhu maka semakin rendah 

tegangan yang dihasilkan. Data hasil 

simulasi pengaruh hubungan I-V 

terhadap suhu (Susilo, dkk., 2010). 

Sel surya menerima 

penyinaran matahari dalam satu hari 

sangat bervariasi. Hal ini 

dikarenakan sinar matahari memiliki 

intensitas yang besar ketika siang 

hari dibandingkan dengan pagi hari. 

Untuk mengetahui kapasitas daya 

yang dihasilkan, dilakukanlah 

pengukuran terhadap arus (I) dan 

tegangan (V) pada gususan sel surya 

yang disebut modul. Untuk 

mengukur arus maksimum, maka 

kedua terminal dari modul dibuat 

rangkaian hubung singkat sehingga 

tegangannya menjadi nol dan 

arusnya maksimum. Dengan 

menggunakan amper meter akan 

didapatkan sebuah arus maksimum 

yang dinamakan short circuit current 

atau . Pengukuran terhadap tegangan 

(V) dilakukan pada terminal positif 

dan negatif dari modul sel surya 

dengan tidak menghubungkan sel 

surya dengan komponen lainnya. 

Pengukuran ini dinamakan open 

circuit voltage (Dani, 2010). 

 

3. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil 

pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dalam penelitian ini dapat 

diperoleh kesimpulan penggunaan 

sel surya dan intensitas cahaya 

matahari pada area gedung K.H. Mas 

Mansyur Surakarta, yaitu sebagai 

berikut:  

Data rata-rata yang diperoleh 

pada hari pertama sampai hari 

ketujuh, yaitu: 

1. Hari pertama selama 9 jam 

diperoleh hasil untuk intensitas 

sebesar  790,7 luv, tegangan 

output sebesar 194,87 volt dan 

daya sebesar 70,191watt.  Dari 

data tersebut terdapat hubungan 

antara intensitas dengan 

tegangan output saat intensitas 

terjadi peningkatan dan daya 

dalam kondisi tetap. Untuk 

intensitas dengan daya terjadi 

hubungan pada pukul  16:00 - 

17:00. Artinya hubungan terjadi 

setelah intensitas pada 

puncaknya ditampung pada alat 

accumulator baru daya 

meningkat. 

2. Hari kedua selama 9 jam 

diperoleh hasil untuk intensitas 

sebesar  759,2 luv,  tegangan 

output sebesar 200,45 volt dan 

daya sebesar 95,391 watt. 

Antara intensitas dengan 

tegangan output tidak terjadi 

hubungan, karena hasil 

intensitas tinggi sedangkan 

output yang cenderung stabil. 

Hubungan antara intensitas 

dengan daya yaitu pada jam 

15.00-16.00. 

3. Hari ketiga selama 9 jam 

diperoleh hasil untuk intensitas 

sebesar 810 luv,  tegangan 

output sebesar 194,51 volt dan 

daya sebesar 120,668 watt. 

Antara intensitas dengan 

tegangan output tidak terjadi 

hubungan, karena naik turunnya 

intensitas diikuti naik turunnya 

tegangan output. Demikian juga 

antara intensitas dengan daya 

tidak terjadi hubungan, karena 
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naik turunnya intensitas tidak 

diimbangi daya yang stabil.   

4. Hari keempat selama 9 jam 

diperoleh hasil untuk intensitas 

sebesar  724,1 luv, tegangan 

output sebesar 186,61 volt dan 

daya sebesar 72,9 watt. Dari 

hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa intesitas cahaya matahari 

berhubungan dengan tegangan 

output, hubungan tersebut terjadi 

pada jam 17.00 – 18.00. Antara 

intensitas dengan daya tidak 

terjadi hubungan, karena naik 

turunnya intensitas tidak 

diimbangi daya yang stabil. 

5. Hari kelima selama 9 jam 

diperoleh hasil untuk intensitas 

sebesar  636,2 luv,  tegangan 

output sebesar 291,93 volt dan 

daya sebesar 63,793 watt.  

Antara intensitas dengan 

tegangan output tidak terjadi 

hubungan, karena hasil 

intensitas tinggi sedangkan 

output yang cenderung stabil. 

Demikian juga antara intensitas 

dengan daya tidak terjadi 

hubungan, karena naik turunnya 

intensitas tidak diimbangi daya 

yang stabil.   

6. Hari keenam selama 9 jam 

diperoleh hasil untuk intensitas 

sebesar  550,3 luv, tegangan 

output sebesar 201,92 volt dan 

daya sebesar 49,812 watt. 

Antara intensitas dengan 

tegangan output tidak terjadi 

hubungan, karena naik turunnya 

intensitas diikuti naik turunnya 

tegangan output. Antara 

intensitas dengan daya tidak 

terjadi hubungan, karena naik 

turunnya intensitas tidak 

diimbangi daya yang stabil. 

7. Hari ketujuh selama 9 jam 

diperoleh hasil untuk intensitas 

sebesar  853,5 luv, tegangan 

output sebesar 199,38 volt dan 

daya sebesar 95,47 watt.  Dari 

hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa intesitas cahaya matahari 

berhubungan dengan tegangan 

output, hubungan tersebut terjadi 

pada jam 17.00 – 18.00. 

Sedangkan antara intensitas 

dengan daya tidak terjadi 

hubungan, karena naik turunnya 

intensitas tidak diimbangi daya 

yang stabil. 

8. Hasil rata-rata intensitas sebesar  

731,94 luv, tegangan output 

sebesar 197,05 volt dan daya 

sebesar 75,894 watt. Dari hasil 

data tersebut dapat diketahui 

bahwa antara intensitas dan 

tegangan output dari hasil rata-

rata selama tujuh hari ada 

hubungan. Tegangan dalam sel 

fotovoltaik ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya 

dipengaruhi oleh intensitas 

penyinaran sel surya, sedangkan 

hubungan  antara intensitas 

dengan daya tidak terjadi 

hubungan, karena naik turunnya 

intensitas tidak diimbangi daya 

yang stabil. 
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