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TEKNOLOGI FOTOVOLTAIK DAN APLIKASI MODEL MOBIL SURYA 

Muhammad Nadjib dan Teddy Nurcahyadi 

 

I. Teknologi Fotovoltaik 

I.1   Energi matahari 

Matahari adalah bola raksasa berisi gas panas dengan diameter 1,39x109 m. Jarak matahari 
dari bumi kira-kira 1,5x108 km. Matahari bersifat benda hitam (black body) dengan temperatur 
efektif 5760 K. Jumlah energi keluaran matahari adalah 3,8x1020 MW atau setara dengan 63 
MW/m2 pada permukaannya.  Energi ini dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang 
elektromagnetik dengan kecepatan 3x105 km/detik pada ruang hampa (Kalogirou, 2009). 

 Cahaya matahari yang mencapai atmosfir luar bumi akan diserap, dipantukan, atau disebar 
oleh partikel padat sebelum sampai di permukaan bumi. Proses ini tergantung pada cuaca, iklim, 
kondisi dan aktivitas di permukaan bumi. Radiasi matahari mencapai permukaan bumi terjadi 
dalam tiga cara yang berbeda yaitu langsung (direct), sebaran (diffuse), dan pantulan (reflection), 
seperti Gambar 1. 

 

          
 
                       (a)                                         (b)                                                  (c) 
 
Gambar 1. Cara radiasi matahari, (a). Langsung, (b). Sebaran, (c). Pantulan (Sen, 2008). 
 
Radiasi langsung (direct/beam radiation) adalah radiasi yang diterima dari matahari tanpa 

adanya hamburan di atmosfer. Radiasi yang terjadi karena hamburan di atmosfir disebut radiasi 
sebaran (diffuse radiation). Radiasi ini pada mulanya ditangkap oleh unsur-unsur di udara seperti 
uap air, CO2, debu, aerosol, awan dan lain-lain. Radiasi pantulan (reflected radiation) adalah 
radiasi yang terjadi akibat proses pantulan baik berasal dari atmosfir maupun dari permukaan 
bumi.  

Sejumlah daya matahari yang menimpa suatu luasan di permukaan bumi disebut iradiasi 
matahari (solar irradiance). Besaran ini adalah ukuran intensitas cahaya matahari dengan satuan 
W/m2. Besarnya iradiasi matahari di atmosfer terluar bumi adalah 1,36 kW/m2 dan dikenal 
dengan konstanta matahari. Pada hari yang cerah, iradiasi matahari yang mencapai permukaan 
bumi adalah 1kW/m2 (Khatib, 2010). Insolasi adalah jumlah energi matahari yang diterima oleh 
suatu luasan tertentu dengan satuan kW.jam/(m2.hari). Harga insolasi di DIY adalah sebesar 4,5 
kW.jam/(m2.hari) (Sugiyono, 2010). 

Energi matahari merupakan bentuk energi terbarukan (renewable energy) yang menjadi 
asal muasal energi terbarukan yang lain. Dari energi matahari dapat terbentuk energi terbarukan 
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yang lain seperti energi air, energi angin dan energi biomassa. Maksud sifat terbarukan adalah 
bahwa setiap saat energi matahari dapat diperbaharui dan tidak akan habis selama masih ada 
cahaya matahari di alam ini. Dewasa ini pemakaian energi terbarukan (termasuk energi matahari) 
telah banyak dikembangkan baik di negara maju maupun di negara berkembang. Terbatasnya 
ketersediaan energi fosil menjadi pendorong utama pemakaian energi terbarukan. Dampak 
negatif pemakaian energi fosil terhadap lingkungan juga menjadi faktor diaplikasikannya energi 
terbarukan. Energi terbarukan dikenal sebagai energi bersih dan ramah terhadap lingkungan.     

I.2   Pemanfaatan energi matahari 

Energi matahari yang sampai ke bumi dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sen (2008) 
mengemukakan bahwa energi matahari dapat dimanfaatkan dalam dua klasifikasi yaitu secara 
alamiah dan secara buatan.  

Oleh alam energi matahari digunakan pada proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan. Energi 
matahari dapat membentuk iklim, membentuk angin dan memindah air dari laut ke darat. 
Pemanfaatan energi matahari secara buatan dikelompokkan dalam dua bentuk energi yaitu 
energi listrik dan energi termal. Foton yang terkandung pada energi matahari dapat diubah 
menjadi energi listrik dengan menggunakan sel surya. Energi listrik yang diperoleh dapat 
digunakan misalnya untuk sistem penerangan, menggerakkan alat mekanis seperti pompa dan 
fan, sistem telekomunikasi, refrigerator vaksin, dan sistem proteksi katodik. Energi matahari yang 
mengandung energi panas dapat dimanfaatkan untuk memanaskan fluida kerja seperti air dan 
udara. Alat yang mengubah energi matahari menjadi energi termal antara lain pemanas air 
tenaga matahari (solar water heater), pemanas udara tenaga matahari (solar air heater), alat 
pemasak tenaga matahari (solar cooker), mesin kalor tenaga matahari (solar heat engine), tungku 
tenaga matahari (solar furnace), dan alat distilasi air laut. 

I.3   Efek fotovoltaik 

Pengubahan dari energi matahari ke energi listrik secara langsung terjadi karena efek 
fotovoltaik yang memanfaatkan foton yaitu partikel yang mengandung energi. Alat yang 
digunakan pada pengubahan energi ini adalah sel surya (solar cell).  

Prinsip kerja sel surya diberikan pada Gambar 2. Material yang digunakan pada sel surya 
adalah semikonduktor. Dua tipe semikonduktor yang dipakai adalah semikonduktor tipe-n dan 
semikonduktor tipe-p. Semikonduktor tipe-n memiliki kelebihan elektron. Bila kelebihan elektron 
ini berpindah maka atom akan bermuatan positif. Semikonduktor tipe-p mempunyai hole positif 
karena kekurangan elektron. Apabila ada elektron yang mengisi hole ini maka atomnya akan 
bermuatan negatif. Sel surya terdiri dari sambungan semikonduktor tipe-p dan semikonduktor 
tipe-n yang disebut p-n junction. Pada taraf tertentu, elektron dan hole dapat berpindah melewati 
sambungan sehingga timbul medan listrik di sekitarnya. Elektron bebas dibangkitkan di 
semikonduktor tipe-n karena pengaruh foton. Apabila foton menimpa sel surya dan energinya 
diserap oleh semikonduktor, akan menimbulkan pasangan elektron dan hole. Bila pasangan ini 
cukup dekat dengan p-n junction, medan listrik menyebabkan terjadi pemisahan pasangan 
elektron dan hole yaitu elektron bergerak menuju semikonduktor tipe-n dan hole menuju 
semikonduktor tipe-p. Apabila dua sisi sel surya dihubungkan melalui beban maka arus listrik 
akan mengalir sepanjang foton mengenai sel surya. 
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Gambar 2. Efek fotovoltaik (Kalogirou, 2009). 
 

Beberapa keuntungan sistem fotovoltaik sebagai sumber daya listrik adalah sebagai berikut: 
1. Energi listrik dihasilkan langsung dari konversi radiasi matahari 
2. Pemeliharaan minimal karena tidak ada bagian yang bergerak  
3. Tidak beroperasi pada temperatur tinggi 
4. Tidak terjadi polusi lingkungan baik karena proses pembakaran maupun suara 
5. Modul surya cukup kuat dan ringan sehingga mobilitas instalasinya tinggi 
6. Modul surya mempunyai umur pakai yang lama 
7. Sumber energinya adalah bebas dan tidak habis selama ada matahari 
8. Energi yang dihasilkan sangat fleksibel dengan jangkauan daya dari kecil sampai besar 
9. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk desain dan instalasi  

Sistem fotovoltaik memiliki keterbatasan, antara lain: 
1. Energi listrik hanya diperoleh ketika ada radiasi matahari 
2. Energi yang dihasilkan sangat tergantung kondisi cuaca 
3. Energi yang diperoleh tidak didapat seketika dengan jumlah yang besar 
4. Efisiensi konversi energinya rendah 
5. Harga awal investasi relatif mahal 

I.4   Modul surya dan tipenya 

Secara fisik ukuran sel surya adalah kecil hanya beberapa sentimeter dan daya yang 
dihasilkan rendah. Untuk mendapatkan daya yang besar, beberapa sel surya disambung dalam 
rangkaian seri dan paralel sehingga membentuk kumpulan sel surya. Kumpulan ini disebut modul 
surya. Untuk sistem yang memerlukan daya lebih besar, beberapa modul surya disusun sehingga 
membentuk solar array. Penyambungan beberapa modul surya dilakukan baik secara seri 
maupun paralel untuk menghasilkan arus dan tegangan yang dikehendaki. 

 

 
 

Gambar 3. Sel surya, modul surya dan solar array (Patel, 1999). 
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Gambar 4 menunjukkan konstruksi aktual modul surya yang dilengkapi dengan rangka dan 
dapat dipasang pada statu struktur. 

 

 
 

Gambar 4. Konstruksi modul surya (Patel, 1999). 

Konstruksi modul surya terdiri dari; (1). rangka, (2). junction box tahan air, (3). rating plate, (4). 
lapisan proteksi cuaca, (5). sel surya, (6). kaca pelindung temper bertransmisivitas tinggi, (7). 
electrical bus sisi luar, dan (8). clearance rangka. Modul surya didesain untuk pemakaian di luar 
(outdoor) yang harus tahan dengan kondisi cuaca dan lingkungan. 

 Modul surya mempunyai tiga tipe yaitu monocrystalline, multicrystalline, dan amorphous. 
1. Tipe monocrystalline 

Sel surya pada tipe ini terbuat dari silikon monocrystalline murni. Silikon ini memiliki struktur 
kisi-kisi kristal tunggal yang menyambung dan tanpa cacat. Keuntungan utama tipe ini adalah 
tingginya efisiensi yaitu lebih kurang 15%. Kekurangan tipe ini adalah kompleksnya proses 
pembuatan sehingga harganya mahal. 

2. Tipe multicrystalline 
Sel multicrystalline dibuat menggunakan butir-butir silikon monocrystalline. Tipe ini lebih 
murah dari pada sel monocrystalline karena prosesnya lebih sederhana. Namun efisiensinya 
lebih rendah yaitu sekitar 12%. 

3. Tipe amorphous 
Tipe ini tersusun dari atom-atom silikon dalam lapisan tipis yang homogen. Silikon amorphous 
mampu menyerap radiasi matahari lebih efektif dari pada silikon kristal dan mempunyai sel 
yang lebih tipis serta dikenal sebagai thin film PV technology. Keuntungan sel surya tipe ini 
lebih fleksibel dalam pemasangannya. Kekurangan tipe amorphous adalah rendahnya efisiensi 
yang hanya berkisar 6%. 

I.5   Karakteristik dasar modul surya 

Modul surya mempunyai unjuk kerja tertentu dalam pengoperasiannya. Karakteristik kerja 
modul surya biasanya digambarkan dalam kurva arus-tegangan. Gambar 5 menunjukkan 
hubungan antara arus dan tegangan modul surya untuk beberapa kondisi temperatur permukaan. 
Kurva ini digunakan untuk menentukan parameter modul surya seperti daya maksimum 
(maximum power point, MPP), arus pada MPP dan tegangan pada MPP. Parameter ini digunakan 
dalam mendesain sistem fotovoltaik. Parameter lain yang biasanya telah diberikan pabrik adalah 
efisiensi modul surya. Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara daya maksimum yang 
dihasilkan modul surya dan daya yang diperoleh dari energi matahari. Efisiensi modul surya 
tergantung radiasi matahari yang ada. Semakin rendah radiasi matahari, semakin rendah pula 
efisiensinya. Efisiensi digunakan untuk memprediksi daya keluaran modul surya bila diketahui 
iradiasi matahari dan luas modul surya.    
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Gambar 5. Kurva arus dan tegangan modul surya (BP Solar, 2007). 
 
1.6   Komponen utama sistem fotovoltaik 

Sistem foto voltaik terdiri dari empat komponen utama yaitu modul surya, alat pengontrol 
baterai, baterai, inverter dan beban. Komponen ini tidak harus semua ada pada sistem fotovoltaik 
karena tergantung aplikasinya. 
1. Modul surya berfungsi mengubah energi matahari menjadi energi listrik arus searah secara 

langsung. 
2. Alat pengontrol baterai berfungsi mengontrol energi yang masuk dan keluar baterai yaitu 

mengatur tegangan maksimal dan minimal pada baterai. Alat ini berfungsi juga sebagai 
pengaman baterai dari kondisi drop tegangan. 

3. Baterai digunakan untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan modul surya dan 
menyalurkan energi ke beban. 

4. Inverter adalah alat untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik bila sistem 
fotovoltaik bekerja dengan arus bolak-balik. 

5. Beban adalah suatu alat yang dilayani oleh sistem fotovoltaik. 

II.   Aplikasi Teknologi Fotovoltaik 

Aplikasi teknologi fotovoltaik dibagi dalam dua kelompok yaitu pengkopelan langsung dan 
tidak langsung. Pada pengkopelan langsung, energi listrik yang dihasilkan langsung digunakan 
olehbeban. Pada sistem ini, beban dilayani hanya bila tersedia energi matahari. Pada 
pengkopelan tidak langsung, energi listrik yang diperoleh disimpan dalam baterai sehingga bila 
tidak tersedia energi matahari maka beban dapat dilayani sepanjang energi di dalam baterai 
mencukupi. 

 

     
                                                (a)                                                                 (b) 
 

Gambar 6. Diagram skematik sistem fotovoltaik (Kalogirou, 2009). 
                                                 (a). Pengkopelan tidak langsung 
                                                 (b). Pengkopelan langsung 
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II.1   Aplikasi pada bangunan 

Modul surya dapat diaplikasikan pada bangunan sebagai sumber energi listrik. Pemasangan 
modul surya diintegrasikan sesuai bentuk bangunan. Biasanya modul dipasang di bagian atas 
bangunan untuk memperoleh energi matahari yang maksimal. Sistem elektrikalnya dapat dibuat 
berdiri sendiri (stand-alone) atau dihubungkan dengan jaringan listrik yang ada (grid-connected).  

II.2   Aplikasi pada alat transportasi 

Teknologi fotovoltaik telah dikenal sebagai penyedia daya pada transportasi di luar angkasa. 
Fotovoltaik juga telah diaplikasikan sebagai daya penggerak untuk mobil dan kapal boat. 

II.3   Aplikasi pada peralatan stand-alone 

Teknologi fotovoltaik telah digunakan beberapa peralatan yang bersifat berdiri sendiri. 
Peralatan ini antara lain kalkulator, charger baterai, telepon darurat, tanda pengaman lalu lintas 
dan sistem parkir. 

II.4   Aplikasi pada penyediaan air 

Teknologi fotovoltaik digunakan dengan efektif pada sistem pemompaan air untuk 
memenuhi kebutuhan air pada daerah peternakan, pertanian dan wilayah masyarakat. Umumnya 
sistem yang dipakai adalah pengkopelan langsung sehingga hanya beroperasi pada siang hari.  

II.5   Aplikasi pada refrigerasi medis 

Untuk mengamankan vaksin diperlukan temperatur tertentu. Teknologi fotovoltaik dapat 
diaplikasikan untuk sistem refrigerasi yang menyimpan vaksin. Sistem fotovoltaik menyediakan 
listrik untuk kompresor pada sistem refrigerasi. 

II.6   Aplikasi pada sistem penerangan 

Aplikasi teknologi fotovoltaik untuk sistem penerangan telah banyak dikenal. Beberapa 
sistem penerangan yang menggunakan teknologi ini antara lain untuk penerangan rumah (solar 
home system), penerangan jalan (solar street light), penerangan jembatan, penerangan kolam, 
penerangan kandang ternak, dan penerangan kebun. Umumnya sistem ini dilengkapi dengan 
timer yang mengatur penyalaan lampu. 
 
III. Teknologi Model Mobil Surya 

Model mobil surya adalah mobil surya dalam ukuran yang jauh lebih kecil dari purwarupa 
mobil surya dengan berbagai keterbatasan fitur dan performa.  Dalam dunia teknik, istilah model 
merujuk pada miniatur yang mewakili secara detail benda lain yang lebih besar dan lengkap.  
Model dari suatu produk memiliki peran penting dalam tahap pengembangan produk tersebut.  
Melalui pengujian karakteristik suatu model dapat diprediksi karakteristik purwarupa yang 
nantinya akan disempurnakan lagi menjadi produk akhir yang akan diproduksi dan dijual secara 
massal.  Selain itu, model juga dapat digunakan untuk menunjukkan cara kerja suatu produk baik 
dengan tujuan untuk proses pembelajaran maupun untuk tujuan promosi. 

Model mobil surya mendapatkan suplai energinya dari radiasi elektromagnetik matahari 
dan kemudian dengan menggunakan panel suryanya mengubah energi tersebut menjadi energi 
listrik. Energi listrik yang didapatkan tersebut kemudian diubah menjadi energi mekanik dengan 
menggunakan motor listrik.  Dalam proses perubahan energi tersebut selalu terjadi kerugian-
kerugian sehingga energi yang akhirnya digunakan untuk menggerakkan model mobil surya selalu 
lebih kecil dari energi matahari yang diterima oleh panel surya.  Untuk mendapatkan laju model 
mobil surya yang sekencang-kencangnya maka dalam perancangan dan pembuatan model mobil 
surya perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengurangi kerugian-kerugian tersebut. 

Ada beberapa bagian penting dari suatu model mobil surya, yaitu: chassis, roda, bantalan, 
panel surya, motor listrik, transmisi, dan bodi.   
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III.1  Chassis 

  Chassis adalah kerangka yang menahan semua komponen utama (motor listrik, panel surya, 
bantalan, poros roda,  dan bodi) dari model mobil surya.  Material yang baik untuk digunakan 
sebagai chassis model mobil surya adalah material yang ringan dan memiliki kekakuan yang cukup 
agar tahan untuk tidak mengalami perubahan bentuk ketika menyangga komponen-komponen 
yang lain.     
 Kekakuan suatu komponen tidak hanya dipengaruhi oleh jenis material yang digunakan.  
Dengan material yang sama dapat diperoleh komponen yang memiliki kekakuan yang lebih besar 
dengan membuat bentuknya atau memasangnya dalam posisi dan arah yang lebih tahan 
menghadapi pembebanan. 

 

Gambar 7. Pengaruh bentuk komponen terhadap kekakuannya. (Holly, 2001). 

 

 

Gambar 8. Pengaruh orientasi pemasangan komponen terhadap kekakuannya.  
(Holly, 2001). 

 

 Beberapa jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat chassis model mobil surya 
adalah : kayu balsa, styrofoam, karton kardus, penggaris mika elastis, botol plastik, dan 
sebagainya. 
 
III.2  Roda dan Bantalan 

 Roda adalah komponen dari model mobil surya yang menyangga chassis dan seluruh bagian 
model mobil surya lainnya berada di atas lintasan.  Dengan adanya roda, model mobil surya 
dimungkinkan untuk dapat bergulir di atas lintasan dengan lancar. Dalam suatu mobil, ada 
komponen tertentu yang tidak memerlukan gesekan agar bekerja dengan baik dan ada pula 
komponen tertentu yang justru memerlukan gesekan agar bekerja dengan baik.  Pasangan poros 
dan bantalan adalah contoh pasangan komponen yang memerlukan adanya gesekan yang sekecil-
kecilnya agar dapat bekerja dengan baik.  Sedangkan ban adalah contoh komponen yang 
memerlukan gesekan yang optimal dengan lintasan/ jalan agar dapat bekerja dengan baik.   
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Kurangnya gaya gesek antara ban dengan jalan akan menyebabkan ban mengalami selip.  
Salah satu contoh kasus selip yang biasa terjadi adalah berputarnya ban yang tidak diimbangi 
gerak maju kendaraan yang terjadi ketika akselerasi mendadak atau ketika kondisi jalan sedang 
licin.  Hal ini terjadi karena cengkeraman yang dihasilkan mobil ke jalan tidak mampu 
mengimbangi torsi yang dihasilkan oleh mesin mobil.  Untuk mengatasi hal ini, di dunia otomotif 
telah dikembangkan teknologi Traction Control System.   

Contoh kasus selip yang lain adalah tetap melajunya mobil meskipun rem sudah diinjak 
habis yang biasa terjadi ketika kondisi jalanan sedang licin atau ketika laju kendaraan sudah 
terlalu kencang.  Untuk mengatasi hal ini, di dunia otomotif telah dikembangkan teknologi Anti-
lock Bracking System yang bersama dengan teknologi Traction Control System tidak hanya 
memberikan manfaat yang besar  di dunia balap namun juga sangat berguna dalam 
meningkatkan perlindungan terhadap keselamatan pengendara dan pengguna jalan yang lain 
dalam pemakaian sehari-hari.   

Salah satu contoh pemilihan konfigurasi ban yang dapat diambil sebagai pelajaran dalam 
pemilihan konfigurasi ban model mobil surya adalah pemilihan konfigurasi ban pada mobil yang 
dirancang khusus untuk drag race kelas Top Fuel dimana roda belakangnya memiliki luas telapak 
yang jauh lebih besar daripada roda depannya.  Pertimbangan yang diambil untuk menggunakan 
ban belakang dengan telapak yang lebar adalah bahwa ban belakang harus dapat menghasilkan 
cengkeraman yang cukup pada jalan agar torsi yang besar dari mesin tersalur dengan sempurna  
dan tidak terbuang karena selip dengan lintasan.  

 

 

Gambar 9. Konfigurasi roda depan – roda belakang yang digunakan pada mobil yang digunakan 
untuk drag race. 

 
 Pada gambar terlihat bahwa roda depan mobil drag race memiliki luas telapak dan 
diameter yang lebih kecil dari ban belakangnya.  Pertimbangan yang diambil untuk menggunakan 
ban depan dengan kondisi seperti itu adalah untuk mendapatkan gesekan yang sekecil mungkin 
antara ban depan dengan jalan sehingga diharapkan laju kendaraan semakin meningkat meskipun 
dengan mengorbankan kestabilan kendaraan.  Pada mobil drag race, penggunaan ban depan yang 
kecil tersebut tidak akan terlalu memberikan masalah pada kestabilan kendaraan karena mobil 
drag race memiliki wheel base (jarak antara roda depan dengan roda belakang) yang ekstra 
panjang sehingga akan meningkatkan kestabilan kendaraan, dan selain dari itu, jalur yang 
ditempuh dalam lomba drag race adalah jalur lurus yang pendek sehingga pengemudi tidak perlu 
terlalu sering untuk mengubah arah laju kendaraan.   

Penggunaan ban depan atau belakang yang jauh lebih kecil dari ukuran ban standar tentu 
saja sangat tidak disarankan dalam pemakaian sehari-hari.  Dengan menggunakan ban yang lebih 
kecil memang gesekan dengan jalan menjadi lebih kecil dan kendaraan menjadi lincah, akan 
tetapi, cengkeraman ban ke jalan menjadi berkurang sehingga penyaluran tenaga menjadi kurang 
efisien dan kendaraan menjadi lebih tidak stabil.   
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Cengkeraman ban ke jalan adalah faktor penting untuk efisiensi penyaluran tenaga, 
kestabilan, dan kemudahan dalam pengendalian kendaraan.  Cengkeraman ban  kendaraan tidak 
hanya dipengaruhi oleh luas telapak ban saja, gaya tekan ke bawah yang diterima oleh masing-
masing roda juga akan mempengaruhi besarnya cengkeraman ban kendaraan.  Besarnya gaya 
tekan ke bawah tersebut dipengaruhi oleh distribusi berat kendaraan dan karakteristik 
aerodinamis dari bodi kendaaran.  
 

     

(a)                                                               (b) 

Gambar 10. Pengaruh distribusi berat terhadap traksi ban belakang. (Holly, 2001). 

Pada gambar 10 (a) terlihat bahwa pada saat model mobil surya bergerak melewati suatu 
jalan yang licin lajunya masih kurang kencang karena masih terjadi selip antara ban belakang 
dengan jalan.  Pada gambar 10 (b) terlihat bahwa setelah beban digeser ke dekat ban belakang 
maka laju model mobil surya menjadi semakin kencang karena semakin besarnya cengkeraman 
ban belakang ke jalan akibat adanya penambahan gaya tekan yang diterima oleh ban belakang.    

Beberapa bahan yang dapat dipilih atau dibentuk menjadi roda model mobil surya adalah: 
roda mobil mainan, cakram CD/DVD, kaleng, plastik yang kaku, gulungan selotip, gulungan 
benang, styrofoam, dan kayu balsa.  Untuk meningkatkan traksi dari roda tersebut maka bagian 
terluarnya perlu untuk dilapisi oleh karet, plaster, atau material lain yang lunak dan atau memiliki 
tekstur yang sedikit kasar. 

Bantalan adalah komponen yang menyangga poros roda dan sekaligus memungkinkannya 
untuk berputar dengan gesekan yang kecil.  Beberapa cara pemasangan bantalan dan poros pada 
chassis model mobil surya dapat dilihat pada gambar 11. 

 
Gambar 11. Cara pemasangan bantalan dan poros pada chassis. (Holly, 2001). 
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 Bahan yang cocok digunakan sebagai bantalan adalah bahan yang memiliki permukaan 
yang halus.  Untuk lebih memperkecil gesekan antara bantalan dan poros maka antara bantalan 
dan poros dapat diberikan pelumas yang melapisi permukaan bantalan dan poros sehingga kedua 
permukaan tersebut tidak bersentuhan secara langsung.   
 Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan terkait dengan roda adalah bahwa masing-
masing roda harus terpasang pada porosnya tepat pada titik tengah roda tersebut dan semua  
roda harus terpasang lurus dan seragam ke arah yang sama.  Adanya satu saja roda yang 
terpasang tidak selurus dan seragam roda-roda yang lain akan menyebabkan tidak lurusnya jalan 
kendaraan dan berkurangnya laju kendaraan akibat terbuangnya energi untuk melawan gesekan 
roda yang tidak lurus tersebut dengan jalan. 
 

 

Gambar 12. Ketidaklurusan dan ketidakseragaman pemasangan roda. (Holly, 2001). 
 

Beberapa bahan yang dapat dipilih atau dibentuk menjadi bantalan adalah :  sekrup dengan 
kepala berbentuk cincin, pipa, kayu, dan aluminium.  Beberapa benda yang dapat dipilih menjadi 
poros adalah : paku,  batang logam, dan pipa logam.  Beberapa bahan yang dapat dijadikan 
pelumas bantalan adalah : minyak, oli, dan bubuk grafit (isi pensil). 
 

III.3  Panel Surya dan Motor Listrik 

Panel surya digunakan pada model mobil surya untuk mengubah energi radiasi matahari 
menjadi energi listrik, sedangkan motor listrik digunakan pada model mobil surya untuk 
mengubah energi listrik tersebut menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan 
model mobil surya.  Tiap motor listrik memiliki kebutuhan akan input tegangan listrik minimal 
tertentu agar dapat bekerja sehingga memerlukan panel surya dengan tegangan output yang 
lebih tinggi dari tegangan input motor listrik tersebut.   

Untuk mendapatkan sebesar-besarnya energi radiasi matahari yang mengenai panel surya 
ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu : mengarahkan panel surya ke arah datangnya sinar 
matahari atau menggunakan cermin pemantul untuk mengarahkan sinar matahari ke panel surya. 
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Gambar 13.  Menghadapkan panel surya ke arah datangnya sinar matahri dapat meningkatkan 
porsi sinar matahari yang mengenainya. (Holly, 2001). 

 

 

Gambar 14.  Penggunaan cermin pemantul juga dapat meningkatkan porsi sinar matahari yang 
mengenai panel surya. (Holly, 2001). 

 
Dua parameter yang perlu diketahui terkait dengan kinerja suatu motor listrik adalah daya 

dan torsi.  Daya adalah kemampuan untuk melakukan kerja per-satuan waktu.  Kerja adalah hasil 
perkalian antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan perpindahan yang dihasilkannya.  
Semakin besar daya yang dimiliki oleh suatu motor listrik dari suatu model mobil surya maka 
semakin cepat pula ia dalam melakukan pekerjaannya yang dalam hal ini adalah melintasi jalur 
perlombaan.   

Torsi adalah hasil perkalian antara gaya yang bekerja pada ujung suatu lengan ayun dengan 
panjang lengan ayun tersebut.  Adanya torsi yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan 
benda tersebut mengalami kecenderungan untuk berputar terhadap titik putarnya.  Besar 
kecilnya torsi motor listrik sangat menentukan seberapa mudah suatu model mobil surya untuk 
mulai bergerak dari kondisi diamnya.   Karakteristik torsi, kecepatan putar, dan efisiensi suatu 
motor listrik terhadap beban ditunjukkan pada gambar 15.   

 

 

Gambar 15.  Karakteristik torsi, kecepatan putar, dan efisiensi suatu jenis motor listrik pada 
berbagai variasi arus listrik yang terjadi karena adanya variasi beban (Gottlieb, 1997).   

 
III.4  Sistem Transmisi 

 Sistem transmisi adalah sistem yang memindahkan daya dan putaran motor ke roda.  Ada 
beberapa jenis sistem transmisi yang dapat digunakan pada model mobil surya sebagaimana 
ditunjukkan pada gambar, yaitu : direct drive, friction drive, belt drive, dan gear drive.  Sistem 
transmisi direct drive adalah sistem transmisi dimana daya dan putaran motor listrik langsung 
disalurkan ke roda dengan menggunakan suatu poros.  Sistem transmisi friction drive adalah 
sistem transmisi dimana daya dan putaran disalurkan ke roda melalui perantaraan pasangan roda 
gesek.   Sistem transmisi belt drive adalah sistem transmisi dimana daya dan putaran disalurkan 
ke roda dengan perantaraan pasangan puli yang dihubungkan dengan sabuk.  Sistem transmisi 
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gear drive adalah sistem transmisi dimana daya dan putaran disalurkan melalui perantaraan 
pasangan roda gigi. 
 

 

Gambar 16.  Berbagai jenis sistem transmisi yang dapat digunakan pada model mobil surya.   
(Holly, 2001). 

Rasio roda gigi, yaitu perbandingan antara diameter/jumlah gigi roda gigi yang digerakkan 
terhadap diameter/jumlah gigi roda gigi penggerak,  dalam sistem transmisi tidak boleh 
sembarangan.  Gambar 17  menunjukkan kinerja  empat rasio roda gigi pada kendaraan bersistem 
transmisi manual pada berbagai kondisi operasi.  Rasio roda gigi 1 akan memberikan gaya dorong 
yang besar pada kendaraan namun hanya dapat bekerja pada kecepatan rendah.  Rasio roda gigi 
4 dapat bekerja sampai dengan kecepatan tinggi namun hanya memberikan gaya dorong yang 
kecil pada kendaraan.    

 

 

Gambar 17.  Daerah kerja dari empat rasio roda gigi.  (Gillespie, 1992) 

Pada gambar 18  ditampilkan ilustrasi perbandingan diameter roda gigi yang digerakkan (Gr) 
terhadap diameter roda gigi penggerak (Gm).   Keempat rasio roda gigi tersebut diilustrasikan 
memiliki diameter roda gigi penggerak yang sama namun dengan diameter roda gigi yang 
digerakkan yang memiliki ukuran berbeda-beda.   
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Gambar 18.  Ilustrasi perbandingan diameter roda gigi yang digerakkan (Gr) terhadap diameter 
roda gigi penggerak  (Gm) dari keempat rasio roda gigi. 

 
Rasio roda gigi 1 memiliki diameter roda gigi yang digerakkan yang paling besar 

dibandingkan ketiga rasio roda gigi lainnya.  Dengan demikian, untuk kecepatan putar roda gigi 
penggerak yang sama maka kecepatan roda gigi yang digerakkan pada rasio roda gigi 1 akan 
memiliki harga yang paling rendah jika dibandingkan dengan kecepatan putar roda gigi yang 
digerakkan pada ketiga rasio roda gigi lainnya.  Meskipun demikian, karena roda gigi yang 
digerakkan (Gr) pada rasio roda gigi 1 memiliki diameter yang lebih besar daripada ketiga rasio 
roda gigi lainnya maka torsi yang diberikan pada roda juga akan lebih besar dan demikian pula 
dengan gaya dorong yang diberikan roda ke permukaan tanah. 

Rasio roda gigi yang besar digunakan pada kondisi dimana kendaraan sedang harus 
melawan beban yang besar seperti ketika mulai akan bergerak dari kondisi diam, melewati jalan 
yang menanjak, ataupun ketika mengangkut beban yang berat.  Rasio roda gigi yang lebih kecil 
digunakan pada kondisi dimana kendaraan sudah tidak lagi menghadapi beban yang berat dan 
diinginkan untuk menambah lagi kecepatannya.   

Pada model mobil surya tentu saja tidak dimungkinkan untuk menggunakan sistem 
transmisi dengan berbagai macam rasio roda gigi seperti itu.  Pada model mobil surya perlu dipilih 
satu saja rasio roda gigi yang memberikan perpaduan karakteristik gaya dorong dan kecepatan 
puncak terbaik untuk model mobil surya tersebut.   

III.5  Bodi 

Fungsi utama bodi dari suatu mobil adalah untuk melindungi penumpangnya dari kondisi 
cuaca di sekitarnya dan dari bahaya ketika terjadi kecelakaan.  Selain dari itu, bodi mobil yang 
aerodinamis akan memungkinkan mobil melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi dan dengan 
stabilitas yang lebih baik.   

Ketika mobil bergerak akan terjadi interaksi antara permukaan bodi mobil tersebut dengan 
udara yang dilewatinya.  Interaksi tersebut akan menyebabkan adanya variasi kecepatan dan 
tekanan udara di sepanjang permukaan bodi mobil tersebut.  Adanya perbedaan tekanan antara 
permukaan atas bodi mobil dengan permukaan bawah dapat menyebabkan terjadinya gaya tekan 
atau gaya angkat yang bekerja pada mobil tersebut.  Adanya perbedaan tekanan antara 
permukaan depan dengan permukaan belakang mobil akan menyebabkan gaya hambat yang 
bekerja pada mobil tersebut. 
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Gambar 19.  Variasi tekanan sepanjang bodi mobil yang menyebabkan terjadinya gaya 
hambat, gaya angkat, dan gaya tekan.  (Munson et. al., 2006) 

 
Adanya gaya hambat yang besar dan gaya tekan ke bawah yang kecil akan menyebabkan 

mobil menjadi sulit melaju dengan kencang dan stabil sehingga dalam pembuatan model mobil 
surya perlu dibuat bodi model mobil surya yang memiliki karakteristik aerodinamis yang baik 
yaitu menghasilkan gaya hambat yang kecil dan gaya tekan ke bawah yang besar.   Gaya hambat 
aerodinamis yang kecil dapat dihasilkan dengan membuat bodi yang memiliki perubahan 
penampang yang halus dari ujung depan ke ujung belakang mobil.  Gaya tekan ke bawah dapat 
dihasilkan dengan cara menempatkan sirip-sirip pada tempat-tempat tertentu di bodi mobil.   
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