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Abstrak: Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui potensi 
intensitas cahaya matahari dan daya luaran pada panel surya di lokasi SDIT 
Insantama Malang. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah 
dimulai dengan melakukan perancangan rangkaian panel surya dan dilanjutkan 
dengan pengambilan data berupa intensitas cahaya matahari dari pukul 07.00 
sampai dengan 17.00 WIB serta daya luaran pada panel surya. Hasil pengukuran 
menunjukkan intensitas matahari maksimum terjadi pada pukul 12.00 WIB sebesar 
423760 lux dengan daya maksimum sebesar 22 Watt. Nilai tersebut dapat menjadi 
patokan untuk merancang Pembangkit Listrik Tenaga Matahari dengan media 
panel surya dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik untuk proses kegiatan 
belajar mengajar dan kegiatan operasional di SDIT Insantama Malang. 
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Abstract: The purpose of this community service is to find out the potential 
intensity of sunlight and the power output on the solar panels at SDIT Insantama 
Malang. The method of implementing community service is started by designing a 
series of solar panels and continuing with data collection in the form of sunlight 
intensity from 07.00 to 17.00 WIB and the power output on the solar panel. The 
measurement results show the maximum sun intensity occurs at 12.00 WIB at 
423760 lux with a maximum power of 22 Watt. This value can be a benchmark for 
designing Solar Power Plants with solar panel media in order to meet the electricity 
needs for teaching and learning activities and operational activities at SDIT 
Insantama Malang. 
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PENDAHULUAN 
 
Kebutuhan energi saat ini didominasi oleh penggunaan bahan bakar berbasis 
fosil untuk kebutuhan sektor transportasi. Pada tahun 2050, kebutuhan energi 
nasional akan didominasi oleh penggunaan bahan bakar minyak sebesar 40,1%, 
listrik 21,3%, gas 17,7%, diikuti batubara 11% dan sisanya berupa bahan bakar 
biomassa dan LPG (BPPT, 2018). Keterbatasan jumlah pasokan listrik dari 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendorong masyarakat mencari alternatif 
sumber pembangkit listrik yang lain. Penggunaan generator set (genset) menjadi 
pilihan alternatif karena kepraktisan pada penggunaannya sebagai pembangkit 
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listrik, namun biaya yang dikeluarkan dirasa memberatkan jika digunakanan 
dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, upaya untuk mencari sumber 
energi alternatif non-fosil yang murah dan ramah lingkungan adalah sangat 
penting. Salah satu sumber energi alternatif yang melimpah ketersediaannya 
adalah sinar matahari.  

Pemanfaatan energi listrik di era globalisasi terus berkembang seiring 
inovasi di sektor teknologi berbasis listrik terutama di sektor kebutuhan rumah 
tangga dan komersil (Persero, 2012), termasuk di dalamnya adalah sektor 
pendidikan. Urgensi kebutuhan listrik di sektor pendidikan harus menjadi 
perhatian utama, karena adanya listrik diyakini dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran menjadi lebih baik. Bagi sekolah yang belum terjangkau jaringan 
listrik PLN, pemanfaatan energi matahari menjadi solusi alternatif yang 
menjanjikan untuk mengatasi kendala  listrik di sekolah. Panel surya menjadi 
alat utama untuk mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. 
Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (PLTM) dengan menggunakan media panel 
surya memerlukan converter dan kontroler sebagai pengatur intensitas cahaya 
matahari yang selalu berubah-ubah (Fischer et al., 2018).  

Intensitas cahaya matahari di setiap waktu dan di setiap daerah bervariasi 
tergantung posisi matahari dan kondisi cuaca. Energi listrik yang dihasilkan dari 
matahari yang dikonversi melalui panel surya dipengaruhi oleh besarnya 
intensitas cahaya, rangkaian dan jumlah panel surya. Oleh karena itu, perlu 
untuk mengukur potensi energi yang dihasilkan dari cahaya matahari dan daya 
yang dihasilkan dari panel surya, sehingga dapat menentukan besarnya luaran 
daya per satuan luasan panel sebagai dasar untuk merancang PLTM yang sesuai 
dengan kebutuhan (Fachri, Sara, & Away, 2015). 

Khalayak sasaran pada pengabdian masyarakat ini adalah Sekolah Dasar 
Islam Terpadu (SDIT) Insantama Malang yang berlokasi di Jalan Pringgandani, 
Joyoagung, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa 
Timur. SDIT Insantama Malang adalah Islamic Full Day School yang memiliki ciri 
khas mengusung kredo “Sekolah Para Juara”, dengan paradigma bahwa 
sesungguhnya seluruh siswa adalah para juara di bidangnya masing-masing 
sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Oleh karenanya pembelajaran yang 
dilakukan di SDIT ini lebih mengedepankan aspek  eksplorasi dan 
pengembangan potensi anak, yang dalam sistem kurikulumnya terwadahi 
dalam matapelajaran ekspresi. Selain itu, upaya pengembangan potensi anak 
juga dilakukan melalui program unggulan Insantama Market Day (IMD), Malam 
Bina Iman dan Takwa (MABIT) dan Hari Kreativitas Siswa (HKS). 
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SDIT Insantama Malang sejak berdiri pada tahun 2015 sampai dengan 
awal tahun 2019 masih belum mendapatkan akses listrik PLN dari jaringan yang 
tersedia. Kebutuhan listrik selama 3 tahun lebih beroperasi masih dipenuhi 
dengan menggunakan generator set (genset). Namun demikian, biaya operasi 
genset berbahan bakar bensin tersebut dirasa cukup mahal, dan oleh karenanya 
pengoperasiannya hanya dilakukan terbatas jika ada keperluan sangat penting 
saja. Sementara untuk keperluan pembelajaran tidak digunakan listrik, sehingga 
seluruh proses pembelajaran yang berbasis media yang harus ditayangkan 
dengan LCD proyektor tidak bisa dilakukan. Hal ini cukup menghambat untuk 
peningkatan kualitas proses pembelajaran. Demikian juga proses 
pengadministrasian operasional sekolah yang menggunakan komputer juga 
tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu karena keterbatasan ketersediaan listrik. 

Artikel ini menyajikan hasil pengukuran intensitas cahaya matahari dan 
potensi energi yang dibangkitkan dari panel surya berupa daya luaran yang 
diukur mulai pukul 07.00 sampai dengan 17.00 WIB di SDIT Insantama Malang. 
Hasil pengukuran ini digunakan sebagai dasar untuk merancang PLTM yang 
akan dipasang di sekolah tersebut.  

 
METODE 

 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di SDIT Insantama Malang yang 
berlokasi di Jalan Pringgandani, Joyoagung, Kelurahan Merjosari, Kecamatan 
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.  Alat dan media yang digunakan dalam 
kegiatan ini meliputi rangkaian sederhana panel surya kapasitas 100 WP 
sebanyak 2 buah yang dirangkai secara pararel dan baterai penyimpanan dengan 
kapasitas 500 Watt. Panel surya yang digunakan berjenis Polycrystalline yang 
mampu menghasilkan daya luaran maksimum sebesar 100 Watt/lembar panel 
surya. Spesifikasi panel surya ditampilkan pada Tabel 1 dan spesifikasi baterai 
ditampilkan pada Tabel 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1. Spesifikasi panel surya 100 WP jenis Polycrystalline 
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Spesifikasi Satuan Keterangan 

Merek - My Solar (MY 100M-
12) 

Daya maksimum (Pmax) Watt 100 
Voltase pada Pmax (Vmp) Volt 17,6  
Arus pada Pmax (Imp) Ampere 5,69  
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) Volt 22  
Tegangan Sirkuit Pendek (Isc) Ampere 6,11  
Berat  kg 7,7  
Dimensi (p x l x t) mm 1020 x 670 x 30  
Kondisi standart 
percobaan 

AM - 1,5 
E w/m2 1000 

TC oC 25 
 

 
Tabel 2. Spesifikasi baterai (Aki) 

Spesifikasi Satuan Keterangan 

Daya rata-rata Watt 300 
Kapasitas Baterai Ah 17Ah X 4pcs 

Volt 12 
Input AC  Voltase VAC 140-275 

Frekuensi Hz 45 – 65 
Input Solar 

sel 
Voltase VDC 18 

Arus A 10 
Luaran Voltase VAC 220 (±3%) 

Frekuensi Hz 50 (±0,2) 
Transformasikan Waktu ms <8 
Luaran Tegangan Baterai VDC 12 

Dimensi (p x l x t) mm 330 x 450 x 90 
 

Pengujian panel surya dilakukan secara langsung menggunakan sistem 
kontrol PB solar sel Sseries 500 dengan input daya direct current (DC) dan luaran 
berupa alternating current (AC). Luaran beban berupa 1 buah lampu berdaya 11 
Watt dengan tegangan 220 voltase. Daya beban pada panel surya dapat dihitung 
dengan persamaan (1) (Kananda, 2017) : 

 
 

𝑃 = 𝑉	𝑥	𝐼     (1) 
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dimana :  
P adalah daya (Watt)  
V adalah tegangan (Volt)  
I  adalah arus (Ampere) 
 

Diagram alir pengambilan data disajikan pada Gambar 1.  

 
 Gambar 1. Diagram alir pengambilan data 
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Proses pengambilan data awal dimulai dengan mempersiapkan alat dan 
bahan dan dilanjutkan dengan membuat rancangan rangkaian panel surya 
sesuai dengan kondisi di lapangan, kemudian proses perangkaian panel surya 
dilakukan hingga semua komponen terangkai dengan sempurna. Uji coba panel 
surya dilakukan bersamaan dengan pengambilan data intensitas cahaya 
matahari menggunakan aplikasi dari android yang diunduh di play store berupa 
“Lux Light Meter”. Tegangan listrik diukur dengan Avo meter merk Wipro 
M890G seperti ditunjukkan pada Gambar 2 (B) dan arus listrik diukur dengan 
menggunakan Tang Ampere Meter. Setelah data pengujian diperoleh kemudian 
data dianalisis dan dihitung daya yang dihasilkan. 

Pengukuran dilakukan dengan posisi panel surya tetap tanpa mengikuti 
perubahan arah cahaya matahari. Panel surya diletakan di posisi tanah lapang 
yang terbuka dengan kemiringan solar sel 27o menghadap ketimur, sebagaimana 
disajikan pada Gambar 2 (A). 

 
 (a) (b) 

Gambar 2. (a) Panel surya 100WP (b) Avometer untuk menghitung voltase 

 
HASIL & PEMBAHASAN 

 
Pengambilan data dilakukan selama satu hari pada tanggal 26 Oktober 2019, 
dengan keadaan cuaca yang cerah dan sedikit berawan. Data pengukuran 
intensitas cahaya matahari dalam satuan lux dan daya yang dihasilkan dari panel 
surya dari pukul 07.00 hingga 17.00 ditampilkan pada Tabel 3. 

Diketahui pada Tabel 3 bahwa  intensitas cahaya matahari terukur mulai 
pukul 07.00 WIB sebesar 11541 lux dan perlahan naik hingga pada puncak 
maksimum terjadi pada pukul 12.00 WIB sebesar 423760 lux dengan daya yang 
dihasilkan sebesar 22 Watt. Intensitas cahaya matahari terendah terjadi pada 
pukul 17.00 WIB dengan menghasilkan daya sebesar 8,8 Watt. Penurunan daya 
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yang dihasilkan dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang menurun, 
selain itu posisi kemiringan sudut panel surya yang tetap sebesar 27o menghadap 
ke timur menjadikan bervariasinya intensitas cahaya matahari yang menimpa 
panel. 
Tabel 3. Intensitas cahaya matahari dan daya panel surya 

No 
Pukul Vpanel 

surya Vbeban Ipanel surya Ibeban Intentisas Daya 

WIB Volt Volt Ampere Ampere (Lux) Watt 
1 07.00 19,94 19,93 0,07 0,06 11541 13,2 
2 08.00 20,6 19,69 0,08 0,08 36604 17,6 
3 09.00 20,6 19,4 0,09 0,09 211880 19,8 
4 10.00 19,57 19,59 0,09 0,09 298952 19,8 
5 11.00 19,56 19,61 0,08 0,09 368772 19,8 
6 12.00 19,71 13,4 0,11 0,1 423760 22 
7 13.00 19,75 19,64 0,09 0,1 283054 22 
8 14.00 19,63 12,86 0,1 0,09 237650 19,8 
9 15.00 19,86 13,28 0,1 0,09 170630 19,8 
10 16.00 19,68 13,15 0,1 0,08 121802 17,6 
11 17.00 17,78 12,8 0,04 0,04 4452 8,8 

 
Perubahan intensitas cahaya matahari dan perubahan daya panel surya 

dari pukul 07.00 – 17.00 WIB berturut-turut ditampilkan pada Gambar 3 dan 
Gambar 4. 

 

 
Gambar 3. Intensitas cahaya matahari 
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Gambar 4. Daya yang dihasilkan dari panel surya 

 
Gambar 4 menunjukan daya yang dihasilkan ketika beban lampu 11 Watt 

dinyalakan pada saat pengambilan data. Dari Gambar 4 diketahui bahwa daya 
maksimum terjadi pada pukul 12.00 dan 13.00 WIB sebesar 22 Watt. Hal ini 
terjadi karena intensitas cahaya matahari sangat tinggi pada jam tersebut, yaitu 
berturut-turut pada kisaran 423760 dan 283054 lux. Nilai daya sebesar 22 Watt 
pada pukul 13.00 dimungkinkan oleh adanya aliran arus listrik secara terus 
menerus dari solar sel menuju PB Solar sel yang masih tersimpan ketika pukul 
12.00. Secara keseluruhan nilai intensitas cahaya matahari sangat berpengaruh 
terhadap daya yang dihasilkan oleh panel.  
 

SIMPULAN 
 

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah dilakukan pengambilan data adalah 
sebagai berikut: (1) Daya panel surya dipengaruhi oleh intensitas cahaya 
matahari (2) Intensitas cahaya matahari maksimum terjadi pada pukul 12.00 WIB 
sebesar 423760 lux, dan  daya maksimum sebesar 22 Watt. Hasil pengukuran 
tersebut dapat menjadi patokan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Matahari 
dengan media panel surya dapat menjadi solusi alternatif untuk membantu 
proses kegiatan belajar mengajar dan kegiatan operasional di SDIT Insantama 
Malang 
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