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ABSTRACT 
 
Determination of the optimal time and the angle of solar panel type Poly Crystalline 
Silicon in generating maximum electrical power by using an experimental method has 
been carried out. The location of the installation of four solar panels with a series of 
parallel arrays was at coordinates 000.28.661’ North Latitude - 1010.22.554’ East 
Longitude. Measurement of the output and the elevation angle of solar panels was made 
from 07:00 AM until 17:00 PM with an interval of one hour. Measurement of electric 
power produced by the solar panels during operation was recorded using a Solar 
Charger when the weather is sunny, cloudy and rainy, while the determination of 
elevation angle for the solar panel hence the sunlight perpendicular to the surface of the 
solar panel was using the shadow pen tool. The results show, with averaging electric 
power produced by four solar panels with a series of parallel arrays from 07:00 AM to 
17:00 PM in the interval of one hour for six days, that the maximum electric power by 
the four solar panel types Poly Crystalline Silicon occurred at 09.00 AM with a large 
elevation angle formed by the solar panels at 121° and the amount of electric power 
generated at 14,774 Watt. 
 
Keywords: Solar panel Poly Crystalline Silicon, electric power, elevation angle. 
 

ABSTRAK 
 

Penentuan waktu dan sudut optimal panel surya jenis Poly Crystalline Silicon dalam 
menghasilkan daya listrik maksimum dengan menggunakan metode eksperimen telah 
dilakukan. Lokasi pemasangan  empat buah panel surya dengan rangkaian array paralel 
dilakukan pada titik koordinat 000.28.661’ Lintang Utara - 1010 22.554‘ Bujur Timur. 
Pengukuran output dan sudut elevasi panel surya dilakukan mulai pukul 07.00 WIB 
hingga pukul 17.00 WIB dengan selang waktu satu jam. Pengukuran output yang 
diproduksi oleh panel surya pada saat beroperasi direkam menggunakan alat Solar 
Charger pada kondisi cuaca cerah, mendung dan hujan, sedangkan penentuan sudut 
elevasi panel surya agar sinar matahari tegak lurus terhadap permukaan panel surya 
menggunakan alat pena bayangan. Berdasarkan hasil, dengan merata – ratakan daya 
listrik yang diproduksi oleh empat buah panel surya dengan rangkaian array paralel 
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mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB dalam selang waktu satu jam selama 
enam hari, disimpulkan bahwa daya listrik maksimum oleh panel surya jenis Poly 
Crystalline Silicon terjadi pada pukul 09.00 WIB dengan besar sudut elevasi yang 
dibentuk oleh panel surya sebesar 121° dan besarnya daya listrik yang dihasilkan 
sebesar 14,774 Watt. 
 
Kata kunci : Panel surya Poly Crystalline Silicon, daya listrik, sudut elevasi. 
 

PENDAHULUAN 
 

Energi listrik merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia 
baik di perkotaan maupun di pedesaan, karena memiliki peranan penting dalam aktivitas 
kehidupan sehari-hari sebagai tenaga penggerak (mekanis), panas-dingin (termis) dan 
cahaya. Kebutuhan akan energi listrik pada umumnya akan meningkat, karena 
pertumbuhan populasi penduduk yang terus bertambah sehingga memerlukan pasokan 
energi listrik yang memadai. Pemakaian energi listrik pada tahun 2008 mencapai 14,2% 
dari seluruh pemakaian energi final. Persentase ini menempatkan energi listrik sebagai 
kebutuhan masyarakat nomor 3 ( tiga ) setelah bahan bakar minyak 47,1% dan gas 
21,0% (Saleh. 2009). Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik 
sekaligus penanggulangan kondisi krisis penyediaan energi listrik di beberapa daerah, 
maka salah satunya dengan cara meningkatkan pemanfaatan energi alternatif 
terbarukan, seperti energi matahari. 

Matahari merupakan sumber energi yang dapat dimanfaatkan sebagai energi 
listrik dengan menggunakan sebuah piranti yang dinamakan sel surya. Pada umumnya 
teknologi sel surya memiliki efisiensi berkisar antara 16-18 persen tergantung material 
semikonduktor penyusunnya. Mono Crystalline Si memiliki efisiensi 24 persen, Poly 
Crystalline Si 18 persen,  Amorphous Silikon 11-12 persen, Gallium Arsenide 25 pesen, 
Cadmium Telluride 17 persen, dan Indium Diselenide 18 persen (Antony. 2007). Tipe 
silikon kristal merupakan jenis piranti sel surya yang mendominasi di pasaran, karena 
ekonomis dan memiliki tingkat kestabilan yang baik dalam menghasilkan energi listrik. 
Berdasarkan fakta inilah sehingga tipe sel surya  silikon kristal menjadi pilihan untuk 
diteliti. 

Sel surya sebagai sumber arus dan tegangan dalam menghasilkan daya listrik. 
Daya listrik yang maksimum merupakan faktor penting dalam pemanfaatan sel surya 
sebagai pemenuhan kebutuhan sumber energi listrik. Salah satu faktor penting dalam 
pemanfaatan sel surya sebagai sumber energi listrik adalah pengaturan sudut panel 
surya agar sinar matahari jatuh secara tegak lurus pada permukaan panel surya. 

Pada penelitian ini sistem pengaturan besar sudut panel surya dilakukan dengan 
cara manual, karena lebih fleksibel dan praktis serta data yang didapat sesuai dengan 
keadaan di lapangan. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan prosedur 
dan peralatan  sebagai berikut: 
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Gambar 1. Diagram alir penelitian 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pengukuran sudut elevasi, suhu dan output dari empat buah panel surya jenis 
Poly Crystalline Silicon dengan rangkaian array paralel dilakukan pada pukul 07.00 
WIB hinga pukul 17.00 WIB dalam selang waktu satu jam selama  6 ( enam ) hari, yaitu 
tanggal 6, 8, 9, 10, 11, 12 bulan Maret tahun 2013. 
 
Tabel 1 Sudut elevasi, suhu dan output panel surya terhadap waktu pengamatan 
 

Jam Sudut 
Elevasi (° ) 

Suhu 
(°C ) 

Tegangan 
(V) 

Arus 
(A) 

Daya 
(Watt) 

07.00 95 27 14,2 0,73 10,366 
08.00 115 28,5 16,9 0,8 13,52 
09.00 121 31,1 17,8 0,83 14,774 
10.00 140 32,8 18,1 0,63 11,403 
11.00 158 35,9 19 0,5 9,5 
12.00 171 37,6 18,7 0,33 6,171 
13.00 8 35,9 18,3 0,4 7,32 
14.00 17 34,9 17,9 0,36 6,444 
15.00 32 35,8 18,8 0,31 5,828 
16.00 50 35,4 18,2 0,4 7,28 
17.00 71 33,8 16,9 0,4 6,76 

Persiapan 
Penelitian 

Merangkai Panel  
Surya Secara Paralel 

Mengatur Besar Sudut 
Elevasi Panel Surya 

Ukur Besar Sudut 
Elevasi Panel Surya 

Rekam Volt, Arus, Suhu dan 
Keadaan Cuaca Versus Jam 
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Gambar 2. Grafik daya keluaran terhadap waktu pengamatan 
 

 
 

Gambar 3. Grafik daya keluaran terhadap sudut elevasi panel surya 
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Gambar 4. Grafik daya keluaran terhadap suhu 

 

 
 

Gambar 5. Grafik tegangan keluaran terhadap suhu 
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Gambar 6. Grafik arus keluaran terhadap suhu 
 
4.2 Pembahasan 
4.2.1 Analisa Waktu dan Sudut Optimal Panel Surya Jenis Poly Crystalline Silicon 

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa daya listrik yang diproduksi oleh empat 
buah panel surya jenis Poly Crystalline Silicon dengan rangkaian array paralel yang 
beroperasi pada pukul 07.00 – 17.00 WIB. Produksi daya listrik maksimum diperoleh 
pada pukul 09.00 WIB sebesar 14,774 Watt, dan berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa 
sudut elevasi yang dibentuk oleh panel surya pada saat beroperasi pada pukul 09.00 
WIB adalah 121°.  
 
4.2.2 Analisa Produksi Output Panel Surya Jenis Poly Crystalline Silicon Terhadap 

Suhu 
Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa produksi daya keluaran dari panel surya 

jenis Poly Crystalline Silicon mengalami peningkatan dari suhu 27°C-31,1°C. 
Meningkatnya produksi daya keluaran panel surya dikarenakan bertambah kuatnya 
intensitas cahaya matahari yang diterima panel surya pada saat beroperasi hingga suhu 
31,1°C. 

Penurunan produksi daya keluaran panel surya mulai terjadi pada saat suhu yang 
diterima panel surya bertambah tinggi hingga mencapai 32,8°C, sehingga kuatnya 
intensitas matahari tidak dapat meningkatkan produksi daya keluaran. Semakin tinggi 
suhu yang diterima panel surya pada saat beroperasi, maka akan menyebabkan semakin 
melemahnya produksi daya keluaran dari panel surya jenis Poly Crystalline Silicon. 

Berdasarkan Gambar 5 dan Gambar 6 terlihat bahwa produksi tegangan dan arus 
keluaran dari panel surya mengalami penurunan dikarenakan tingginya suhu yang 
diterima panel surya pada saat beroperasi. Penurunan produksi arus keluaran lebih cepat 
terjadi dibandingkan dengan penurunan produksi tegangan keluaran. Semakin 
bertambah tingginya suhu mengakibatkan bertambah besarnya hambatan yang 
dihasilkan, sehingga semakin besar hambatan akan mempengaruhi produksi arus 
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keluaran dari panel surya. Produksi arus keluaran sudah mengalami penurunan pada saat 
suhu yang diterima panel surya berkisar 32,8° C, sedangkan penurunan produksi 
tegangan keluaran terjadi pada saat suhu yang diterima panel surya berkisar 37,6° C. 

 
KESIMPULAN 

 
Waktu dan sudut optimal panel surya jenis Poly Crystalline Silicon yang 

dipasang pada titik koordinat 000.28.661’ Lintang Utara - 1010.22.554’ Bujur Timur 
dalam menghasilkan daya listrik maksimum pada pukul 09.00 WIB dengan sudut 
elevasi 121°. Daya listrik maksimum yang diproduksi oleh empat buah panel surya 
dengan rangkaian array paralel yang beroperasi selama enam hari adalah sebesar 14,774 
Watt. Arah untuk pemasangan fix panel surya jenis Poly Crystalline Silicon di titik 
koordinat 000.28.661’ Lintang Utara - 1010.22.554’ Bujur Timur dengan besar sudut 
elevasi 121°. Produksi output dari panel surya lebih besar ketika panel surya beroperasi 
pada kondisi cuaca cerah daripada saat panel surya beroperasi pada kondisi cuaca 
mendung. Tingginya suhu yang diterima panel surya pada saat beroperasi hingga 
mencapai 32,8 °C dapat melemahkan total output yang dihasilkan. 
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