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ABSTRACT 

 

The study of solar energy conversion to electrical energy by using silicon diode in 

cylindrical cells has been experimentally investigated. Silicon cells is connected to 

series and parallel for each 25 and 50 diode with glass and no glass plate respectively. 

The measurement is conducted by voltage and ampere meter to show the change of 

voltage and current. The intensity of sun light and heat uses Lux meter and thermometer 

in 10 minutes interval from 10.00 Wibb until 13.00 Wibb for 6 days. The results show 

that the lowest average intensity is 35.56 K lux (at 10.00 Wibb) and the biggest average 

intensity is 108.30 K lux (at 13.00 Wibb). For 25 diodes the results are as follows. The 

minimum current (series, with glass plate) is 21.33 µA at 11.50 Wibb. The maximum 

current (parallel, with no glass) is 1027 µA at 12.50 Wibb.The minimum voltage 

(parallel, with glass plate) is 223 mV at 11.00 Wibb. The maximum voltage (series, 

with no glass) is 7.033 V at 12.50 Wibb. For 50 diodes the results are as follows. The 

minimum current ( series, with glass plate ) is 21.33 µA at 11.50 Wibb. The maximum 

current (parallel, with no glass) is 2037 µA at 12.50 Wibb. The minimum voltage 

(parallel, with glass plate) is 232.30 mV at 11.00 Wibb. The maximum voltage (series, 

with no glass) is 12.50 V at 12.50 Wibb. 

 

Keywords : Silicon diodes in cylindrical cells, solar energy, electrical energy 

 

 

ABSTRAK  

 

Telah dilakukan penelitian tentang “Studi Perubahan Energi Matahari menjadi Energi 

Listrik Menggunakan Sel Silikon Dioda Silinder” dengan metode eksperimen. 

Eksperimen dilakukan dengan cara merangkai sel silikon hubungan seri dan paralel 

masing-masing sebanyak 50 buah dioda dan 25 buah dioda, memakai pelat kaca dan 

tanpa memakai pelat kaca. Pengukuran dilakukan dengan mengamati kenaikan tegangan 

listrik dan kenaikan arus listrik yang terbaca dari multi meter. Kenaikan intensitas 

cahaya matahari dan kenaikan temperatur pengamatannya dilakukan dengan alat Lux 

meter dan thermometer dalam rentang waktu 10 menit dari pukul 10.00WIB-13.00WIB 

selama 6 hari pengamatan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata intensitas 

matahari terendah pada pukul 10.00 WIB sebesar 35.56 K Lux dan intensitas rata-rata 

matahari terbesar pada pukul 13.00 WIB sebesar 108.30 K Lux. Arus rata-rata terendah 
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untuk pengamatan 25 buah dioda yang dirangkai secara seri memakai pelat kaca pada 

pukul 11.50 WIB dengan nilai 21.33 µA. Arus rata-rata terbesar untuk 25 buah dioda 

pada rangkaian paralel tanpa memakai pelat kaca pada pukul 12.50 WIB dengan nilai 

1027 µA. Tegangan rata-rata terendah untuk 25 buah dioda paralel memakai pelat kaca  

pada pukul 11.00WIB dengan nilai 223.00 mV. Tegangan rata-rata tertinggi untuk 25 

buah dioda terdapat pada rangkaian paralel tanpa memakai pelat kaca pada pukul 12.50 

WIB dengan nilai 7.033 V. Arus rata-rata terendah untuk pengamatan 50 buah dioda 

adalah rangkaian seri memakai pelat kaca pada pukul 11.50WIB dengan nilai 21.33 µA. 

Arus rata-rata terbesar untuk 50 buah dioda seri tanpa memakai pelat kaca pada pukul 

12.50 WIB dengan nilai 2037 µA. Tegangan rata-rata terendah untuk 50 buah dioda 

adalah rangkaian paralel memakai pelat kaca pada pukul 11.00WIB dengan nilai 232.30 

mV. Tegangan rata-rata tertinggi untuk 50 buah dioda adalah rangkaian seri tanpa 

memakai pelat kaca pada pukul 12.50 WIB dengan nilai 16.973 V. 

 

Kata kunci : Sel silikon dioda silinder, energi matahari,energi listrik.  

 

PENDAHULUAN 

 

Krisis energi menjadi 

permasalahan yang sangat besar bagi 

penduduk dunia hal ini disebabkan 

karena energi yang berasal dari perut 

bumi semangkin lama semangkin 

berkurang sehingga pada suatu waktu 

diperkirakan akan habis. Salah satu 

sumber energi yang diharapkan dapat 

menggantikan energi fosil yang berasal 

dari perut bumi adalah energi matahari. 

Indonesia adalah negara yang 

letak geografisnya dilalui khatulistiwa 

dan sepanjang hari sejak mulai pagi 

sampai sore harinya sinar matahari 

bersinar cerah sehingga perlu 

dioptimalkan pemanfaatan energi 

matahari di negara tersebut. Salah satu 

metoda yang dapat memanfaatkan energi 

matahari ini adalah dengan cara 

mengubahnya menjadi energi listrik.     

Listrik diyakini sebagai salah satu 

infrasruktur penting dalam menunjang 

pembangunan. Keberadaan listrik selain 

untuk penerangan dan penggerak mesin, 

juga untuk mempelancar arus informasi 

melalui media elektronik (Radio dan 

Televisi) kepada masyarakat, sehingga 

program yang dicanangkan pemerintah 

terserap langsung dalam rangka 

meningkatkan kehidupan sosial, 

ekonomi, dan pola fikir masyarakat. 

Di daerah pedesaan ataupun di 

daerah-daerah terpencil masih banyak 

yang belum dapat menggunakan energi 

listrik untuk penerangan ataupun untuk 

mengoperasikan  peralatan listrik atau 

elektronik. Hal ini disebabkan letak 

geografis daerah pedesaan dan daerah 

terpencil tersebut, seperti kepulauan, 

pegunungan sehingga secara teknis akan 

bermasalah yang cukup kompleks bila di 

layani dengan system jaringan (kawat/ 

kabel) listrik terpadu. 

Pada penelitian ini dipelajari 

pemakaian sel silikon sebagai pengubah 

energi matahari menjadi energi lstrik, 

tetapi sel silikon yang dapat digunakan 

adalah sel silikon yang telah didoping 

sehingga membentuk sel silikon tipe- p 

dan tipe- n 

 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode experimen, 

dengan alat dan bahan sebagai berikut: 

 

1. Alat  Penelitian 

 

 Alat ukur yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah : 
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a. Lux meter, digunakan untuk 

 mengukur intensitas matahari 

 (Lux). 

b. Termometer air raksa, digunakan 

 untuk mengukur temperatur 

c. Multi meter untuk mrngukur arus 

 dan tegangan yang dihasilkan sel 

 silicon dioda silinder 

d. Stop watch Untuk mengukur 

 waktu setiap 10 menit 

e. Sakalar Untuk memutuskan arus 

 dan tegangan ke multi meter 

 setiap 10 menit sekali, agar alat 

 tidak mudah rusak. 

f. Palu Untuk memecahkan penutup 

 pelastik pada dioda silika 

g. Kotak konstruksi experimen 

 Berfungsi sebagai tempat 

 peletakan pelat dioda agar pelat 

 dapat di arahkan tegak lurus 

 terhadap cahaya matahari. 

 

2. Bahan Penelitian 

 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

 

a. Kaca dengan ketebalan 0,5 mm, 

 digunakan sebagai pembeda 

 antara diberi pelat kaca dan tidak 

 diberi pelat kaca. 

b. Dioda silikon tipe p-n 

 Merupakan komponen yang akan 

 dianalisa.. 

c. Timah Perekat untuk rangkaian 

 dioda. 

d. Kabel serabut digunakan agar 

 hantaran aru dari setiap sel 

 silikon dioda maksimal. 

e. Papan PCB Merupakan tempat 

 untuk perangkaian dioda baik 

 secara seri, maupun paralel 

 

 

 

 

3. Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan 

langkah-langkah sebgai berikut: 

 

a. Membuang plastik penutup dioda 

 dengan cara memukulnya dengan 

 palu. (Untuk membuang ataupun 

 memecahkan plastik penutup 

 dioda ini haruslah hati-hati 

 karena mudah rusak). 

b. Cek dioda apakah masih bagus 

 setelah di buang plastik 

 pembungkusnya tadi dengan ohm 

 meter 

c. Setelah melakukan pengecekan 

 apabila dioda masih bagus, 

 rangkailah dioda secara seri 50 

 buah dioda, 25 buah dioda dan 50 

 buah dioda, 25 buah dioda secara  

 paralel pada papan PCB. Sesuai 

 dengan Gambar 4 dan 5 

d. Buat kotak konstruksi 

 eksperimen, lalu letakkan pelat 

 dioda yang telah dirangkai ke 

 kotak konstruksi sesuail dengan 

 Gambar 1 : 

 

 
 

Gambar 1.  Konstruksi peralatan  

  secara lengkap. 
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4. Cara Pengambilan Data 

 

Adapun lankah-langkah sewaktu 

pengambilan data yang telah dilakuakan  

adalah:. 

 

a. Mengukur intensitas cahaya 

 matahari yang akan mengenai 

 pelat dioda. 

b. Mengukur suhu pelat dioda 

c. Mengukur arus dan tegangan 

 yang dihasilkan pelat dioda baik 

 secara seri dan paralel secara 

 bersamaan. 

d. Ulangi langkah a sampai c, setiap 

 10 menit sekali dari pukul 

 10.00WIB-13.00WIB. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian ini ditampilkan 

dalam bentuk data dan grafik. Data yang 

ditampilkan adalah harga rata-rata dari 6 

hari penelitian yang dapat di lihat pada 

lampiran 1. Grafik di gambarkan adalah 

hasil dari perhitungan harga rata-rata 

parameter yang di amati. Hasil penelitian 

yang di analisa adalah intensitas, 

arus,dan tegangan yang dihasilkan oleh 

dioda silinder 6A. 

 

A.  Intensitas Matahari Tanpa 

 Pelat Kaca. 

 

Pengambilan data yang dilakukan 

selama 3 hari tanpa penutup pelat kaca 

dapat dilihat perubahan intensitas 

matahari sewaktu pengambilan data 

tergambar pada Gambar 2 

 

 

 

Gambar 2.  Grafik perubahan  intensitah 

terhadap waktu untuk yang 

tidak  diberi  penutup 

pelat kaca 

 

Berdasarkan Gambar 2 dapat 

dilihat intensitas rata-rata matahari 

terdapat pada pengambilan data ke 6 

dengan nilai 30.55 K lux pada  pukul 

11.00 WIB, sedangkan intensitas rata-

rata tertinggi terdapat pada pengambilan 

data yang ke 16 dengan nilai 105.03 

Klux pada pukul 12.40 WIB 

 

B. Intensitas Matahari 

 Menggunakan Pelat Kaca 

 

Pengambilan data yang dilakukan 

selama 3 hari menggunakan pelat kaca 

dapat dilihat perubahan intensitas 

matahari terhadap waktu sewaktu 

pengamatan menggunakan pelat kaca 

dapat dilihat dari Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Grafik perubahan  intensitas 

terhadap waktu untuk pelat 

yang  diberi  pelat kaca 
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Berdasarkan Gambar 3 dapat 

dilihat bahwa intensitas rata-rata 

terendah terdapat pada pengambilan 

waktu ke 2 dengan nilai 42.87 K lux 

yang pada pukul 10.20 WIB, sedangkan 

intensitas rata-rata sewaktu 

menggunakan pelat kaca terdapat pada 

waktu pengambilan ke 18 dengan nilai 

128.33 K lux  pada pukul 13.00WIB. 

 

C.  Suhu Tanpa Pelat Kaca 

 

Data hasil pengukuran suhu rata-

rata tanpa memakai pelat kaca yang telah 

dilakukan selama 3 hari  pengamatan 

dapat dilihat pada Gambar 4 

 

 
Gambar 4. Grafik perbandingan suhu 

 pelat dioda tanpa penutup 

 pelat kaca dengan suhu 

 sekitar terhadap waktu 

 pengamatan 

 

Berdasarkan Gambar 4 dapat 

dilihat rentang jarak antara suhu sekitar 

dan suhu dari pelat dioda adalah 3
0
C 

sampai 7
0
C. Perbedaan  jarak suhu  yang 

terendah terletak pada waktu 

pengambilan data ke 6 dengan jarak 

perbedaan 3 
0
C pada pukul 11.00WIB 

disebabkan intensitas rata-rata matahari 

yang paling kecil sewaktu pengambilan 

data, sementara perbedaan yang tertinggi 

terdapat pada waktu pengambilan data 

ke 16  dengan jarak perbedaan 7 
0
C. 

 

 

 

 

D. Suhu Memakai Pelat Kaca 

 

Hasil pengukuran selama 3 hari 

perbandingan suhu rata-rata dari pelat 

dioda dan suhu sekitar memakai pelat 

kaca dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5.  Grafik perbandingan rata- rata 

suhu pelat dioda memakai 

penutup pelat kaca dan suhu 

sekitar terhadap waktu 

 

Berdasarkan Gambar 5 dapat 

dilihat rentang jarak antara suhu sekitar 

dan suhu dari pelat dioda adalah 10
0
C 

sampai 19
0
C. Perbedaan  jarak suhu  

yang terendah terletak pada waktu 

pengambilan data ke 2  dengan nilai 

perbedaan 10
0
C pada pukul 10.20WIB 

yang disebabkan intensitas rata-rata 

matahari yang paling kecil sewaktu 

pengambilan data, sedangkan 

perbandingan jarak suhu pelat dan suhu 

sekitar tertinggi terdapat pada waktu 

pengambilan data ke 18 dengan nilai 

perbedaan 19
0
C pada pukul 13.00WIB 

yang disebabkan intensitas matahari 

pada waktu pengamatan adalah 

intensitas rata-rata yang tertinggi 

 

E. Rangkaian Seri Tanpa 

 Menggunakan Pelat Kaca 

 

Berdasarkan dari 3 hari 

pengamatan dapat dilihat bahwa 

perbandingan arus rata-rata yang 

dihasilkan pelat dioda yang dirangkai 50 

buah dioda  dan 25 buah dioda yang 

dirangkai  secara seri tanpa 
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menggunakan penutup pelat kaca dapat 

dilihat pada Gambar 6.  

 
Gambar 6. Grafik perbandingan arus   25 

buah dioda, dan 50 buah 

dioda yang dirangkai secara 

seri tanpa penutup pelat kaca 

 

Berdasarkan Gambar 5 dapat 

dilihat untuk 25 buah dioda yang 

dirangkai secara seri dengan arus rata-

rata terenda adalah pengambilan pada 

pukul 10.00 WIB  dengan nilai 29.33 µA 

dan arus rata-rata tertinggi pengamatan 

pada pukul 12.50 WIB dengan nilai 

45.00 µA , sedangkan untuk 50 buah 

dioda yang dirangkai secara seri tanpa 

penutup pelat kaca arus rata-rata 

terendah adalah 30 µA pada pukul 10.50 

WIB, dan arus rata-rata tertinggi pada 

pukul 12.50 degan nilai 46.67 µA . 

Gambar 11 juga dapat dilihat arus yang 

dihasilkan 25 buah dioda yang dirangkai 

secara seri dan 50 dioda yang dirangkai 

secara seri hampir berimpit, hal ini 

membuktikan jumlah dioda yang 

dirangkai secara seri hampir tidak 

mempengaruhi arus yang dihasilkan. 

Tegangan yang dihasilkan dioda yang 

dirangkai secara seri tanpa menggunakan 

penutup pelat kaca dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Grafik tegangan 25 buah  dan 

50 buah dioda yang dirangkai 

secara seri tanpa pelat kaca 

terhadap waktu 

Berdasarkan Gambar 7 dapat 

dilihat untuk 25 buah dioda yang 

dirangkai secara seri tanpa menggunakan 

penutup pelat kaca tegangan rata-rata 

terendah adalah 5.5 V pada pukul 10.00 

WIB dan tegangan rata-rata tertinggi 

adalah 7.03 V pada pukul 12.50 WIB , 

sedangkan untuk 50 buah dioda yang 

dirangkai secara seri tanpa menggunakan 

peutup pelat kaca tegangan rata-rata 

terendah adalah 12.83 V pada pukul 

11.10 WIB dan tegangan rata-rata yang 

tertinggi adalah pada pukul 12.50 degan 

nilai 16.97 V. Gambar 12 juga dapat 

dilihat perbandingan tegangan rata-rata 

yang dihasilkan 25 dioda yang dirangkai 

secara seri dan 50 buah dioda yang 

dirangkai secara seri cukup berbanding 

jauh, hal ini membuktikan bahwa jumlah 

dioda yang dirangkai secara seri 

sangatlah menentukan tegangan yang 

akan dihasilkan.  

 

F. Rangkaian Seri Menggunakan 

 Pelat Kaca 

 

Berdasarkan dari 3 hari 

pengamatan dapat dilihat bahwa 

perbandingan arus rata-rata yang 

dihasilkan pelat dioda yang dirangkai 50 

buah dioda  dan 25. 

 
Gamabar 8.  Grafik perubahan arus  

yang dihasilkan pelat 

dioda terhadap waktu 

memakai pelat kaca 
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Berdasarkan Gambar 8 dapat 

dilihat untuk 25 buah dioda yang 

dirangkai secara seri memakai penutup 

pelat kaca arus rata-rata terenda adalah 

pengambilan pada pukul 11.50 WIB  

dengan nilai 21.33 µA dan arus rata-rata 

tertinggi pengamatan pada pukul 13.00 

WIB dengan nilai 32.00 µA , sedangkan 

untuk 50 buah dioda yang dirangkai 

secara seri memakai penutup pelat kaca 

arus rata-rata terendah adalah 21.33 µA 

pada pukul 10.50 WIB dan arus rata-rata 

tertinggi pada pukul 13.00 degan nilai 

46.67 µA  . Gambar 13 juga dapat dilihat 

arus yang dihasilkan 25 buah dioda yang 

dirankai secara seri dan 50 dioda yang 

dirangkai secara seri hapir berimpit, hal 

ini membuktikan bahwa jumlah dioda 

yang dirangkai secara seri hampir tidak 

mempengaruhi arus yang dihasilkan. 

Untuk tegangan yang dihasilkan dioda 

yang dirangkai secara seri memakai 

penutup pelat kaca dapat dilihat pada 

Gambar 9 

 
Gambar 9. Grafik tagangan terhadap 

 waktu yang dihasilkan 

 pelat dioda secara seri 

 memakai pelat kaca. 

 

Berdasarkan Gambar 9 dapat 

dilihat untuk 25 buah dioda yang 

dirangkai secara seri menggunakan 

penutup pelat kaca tegangan rata-rata 

terendah adalah 4.520 V pada pukul 

10.20 WIB dan tegangan rata-rata 

tertinggi adalah 6.407 V pada pukul 

12.40 WIB , sedangkan untuk 50 buah 

dioda yang dirangkai secara seri 

menggunakan peutup pelat kaca 

tegangan rata-rata terendah adalah 9.497 

V pada pukul 10.20 WIB dan tegangan 

rata-rata yang tertinggi adalah pada 

pukul 12.40 degan nilai 12.317 V. 

Gambar 9 juga dapat dilihat 

perbandingan tegangan rata-rata yang 

dihasilkan 25 dioda yang dirangkai 

secara seri dan 50 buah dioda yang 

dirangkai secara seri cukup berbanding 

jauh, hal ini membuktikan bahwa jumlah 

dioda yang dirangkai secara seri 

sangatlah menentukan tegangan yang 

akan dihasilkan.  

 

G.  Rangkaian paralel tanpa  

 memakai penutup pelat kaca 

 

Adapun pengamatan rata-rata 

untuk dioda yang dirangkai 25buah 

secara paralel, maupun 50 buah secara 

paralel tidak memakai penutup pelat 

kaca yang telah dilakukan selama 3 hari 

pengamatan dapat dilihat pada Gambar 

10: 

 
Gambar 10. Grafik perubahan arus 

terhadap waktu untuk 

dioda yang dirangkai 

secara paralel tanpa 

memakai pelat kaca 

 

Berdasarkan Gambar 10 dapat 

dilihat untuk 25 buah dioda yang 

dirangkai secara paralel tanpa penutup 

pelat kaca arus rata-rata terendah 

terdapat pada pengamatan pukul 10.00 

WIB  dengan nilai 697 µA dan arus rata-

rata tertinggi pengamatan pada pukul 

12.50 WIB dengan nilai 1027 µA , 

sedangkan untuk 50 buah dioda yang 

dirangkai secara paralel tanpa penutup 
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pelat kaca arus rata-rata terendah adalah 

1400 µA pada pukul 10.00 WIB dan arus 

rata-rata tertinggi pada pukul 12.50 

dengan nilai 2037 µA. Gambar 15 juga 

dapat dilihat arus yang dihasilkan 25 

buah dioda yang dirangkai secara paralel 

dan 50 dioda yang dirangkai secara 

paralel berbanding jauh, hal ini 

membuktikan jumlah dioda yang 

dirangkai secara paralel sangatlah 

mempengaruhi arus yang dihasilkan. 

Tegangan yang dihasilkan dioda yang 

dirangkai secara paralel  tampa 

menggunakan penutup pelat kaca dapat 

dilihat pada Gambar 16 

 
Gambar 11. Grafik perubahan  tegangan 

paralel tanpa penutup pelat 

kaca terhadap waktu 

terhadap waktu 

 

Berdasarkan Gambar 11 dapat 

dilihat untuk 25 buah dioda yang 

dirangkai secara paralel tanpa 

menggunakan penutup pelat kaca 

tegangan rata-rata terendah adalah 

279.00 mV pada pukul 11.20 WIB dan 

tegangan rata-rata tertinggi adalah 

348.67 mV pada pukul 12.50 WIB , 

sedangkan untuk 50 buah dioda yang 

dirangkai secara paralel tanpa 

menggunakan peutup pelat kaca 

tegangan rata-rata terendah adalah 289.2 

mV pada pukul 11.20 WIB dan tegangan 

rata-rata yang tertinggi adalah pada 

pukul 12.50 degan nilai 352.67 mV. 

Gambar 11 juga dapat dilihat 

perbandingan tegangan rata-rata yang 

dihasilkan 25 dioda yang dirangkai 

secara paralel dan 50 buah dioda yang 

dirangkai secara paralel sering berimpit, 

hal ini membuktikan bahwa jumlah 

dioda yang dirangkai secara paralel 

tidaklah memperbesar  tegangan yang 

akan dihasilkan. 

  

H.  Rangkaian Paralel Dengan 

 Menggunakan Pelat Kaca 

 

Pengamatan arus rata-rata untuk 

dioda yang dirangkai 25  buah dan 50 

buah secara paralel memakai penutup 

pelat kaca yang telah dilakukan selama 3 

hari dapat dilihat pada Gambar 12 

 

 

Gambar 12. Grafik perubahan arus yang 

dihasilkan pelat dioda 

secara paralel terhadap 

waktu memakai pelat kaca. 

 

Dari gambar 12 dapat dilihat 

bahwa perbandingan arus yang 

dihasilkan antara  25 dioda  yang 

dirangkai secara paralel dengan 50 dioda 

yang dirangkai secara paralel sangatlah 

jauh, hal ini membuktikan bahwa sel 

silikon dioda yang dirangkai secara 

paralel sangatlah mempengaruhi arus 

yang dihasilkan. Berdasarkan Gambar 12 

dapat dilihat untuk 25 buah dioda yang 

dirangkai secara paralel memakai 

penutup pelat kaca arus rata-rata 

terendah terdapat pada pengamatan 

pukul 11.50 WIB  dengan nilai 523 µA 

dan arus rata-rata tertinggi pengamatan 

pada pukul 13.00 WIB dengan nilai 833 

µA, sedangkan untuk 50 buah dioda 

yang dirangkai secara paralel memakai 
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penutup pelat kaca arus rata-rata 

terendah adalah 1037 µA pada pukul 

11.50 WIB dan arus rata-rata tertinggi 

pada pukul 13.00 WIB dengan nilai 1607 

µA. Tegangan yang dihasilkan dioda 

yang dirangkai secara paralel 

menggunakan penutup pelat kaca dapat 

dilihat pada Gambar 13 

 
 

Gambar 13.  Grafik perubahan tegangan 

yangdihasilkan pelat dioda 

secara paralel terhadap 

waktu memakai pelat kaca 

Berdasarkan Gambar 13 dapat 

dilihat untuk 25 buah dioda yang 

dirangkai secara paralel menggunakan 

penutup pelat kaca tegangan rata-rata 

terendah adalah 223.00 mV pada pukul 

11.00 WIB dan tegangan rata-rata 

tertinggi adalah 283.00 mV pada pukul 

10.50 WIB , sedangkan untuk 50 buah 

dioda yang dirangkai secara paralel 

menggunakan peutup pelat kaca 

tegangan rata-rata terendah adalah 

235.00 mV pada pukul 11.00 WIB dan 

tegangan rata-rata yang tertinggi adalah 

pada pukul 12.40 degan nilai 301.444 

mV.  

 

KESIMPULAN  

 

Dari hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Perubahan suhu pelat dioda yang 

memakai pelat kaca sebagai penutupnya 

lebih besar dibandingkan dengan pelat 

dioda tanpa menggunakan pelat kaca 

sebagai penutupnya, dimana suhu pelat 

dioda yang menggunakan pelat kaca 

sebagai penutupnya mencapai 55.67 
0
C, 

sedangkan pelat dioda yang tidak 

memakai pelat kaca sebagai penutupnya 

hanya mencapai 46.67 
0
C. 

2.  Jumlah dari dioda dan cara 

perangkaian dioda juga menetukan arus 

dan tegangan yang dihasilkan. Pada 

rangkaian seri tegangan didapat lebih 

besar dari pada rangkaian paralel 

walaupun jumlah selnya sama banyak, 

sedangkan untuk rangkaian paralel arus 

yang didapat lebih besar dari pada 

rangkaian seri.  

3.  Arus yang terbesar terdapat pada 

50 buah dioda yang dirangkai secara 

paralel tanpa penutup pelat kaca dengan 

nilai 2037µA. Arus rata-rata terkecil 

terdapat pada rangkaian seri memakai 

penutup pelat kaca dengan nilai 

21.33µA.  

4.  Tegangan rata-rata terbesar 

terdapat pada rangkain seri 50 buah 

dioda tanpa penutup pelat kaca dengan 

nilai 16.973V. Tegangan rata-rata 

terkecil terdapat pada rangkaian paralel 

memakai pelat kaca dengan nilai 322  

mV. 
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