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Penelitian ini berlatar belakang perlunya energi alternatife yang digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan energi peralatan komunikasi yaitu handphone di 
daerah-daerah yang belum ada persediaan listrik maupun sumber listrik 
pembangkit yang bersifat alternatife dan emergency. Masalah yang dikaji adalah 
bagaimanakah merancang penstabilan tegangan dan membuat charger handphone 
tenaga surya. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang penstabil fluktuasi 
tegangan charger handphone tenaga surya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 
prosentase. Data yang diperoleh adalah besaran-besaran dari hasil penstabilan 
kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan. Dengan metode penelitian 
tersebut dapat dicari rata-rata tegangan keluaran serta perbedaan nilai tegangan 
sebelum penstabilan tegangan dan nilai tegangan sesudah penstabilan dengan nilai 
tegangan yang diharapkan yaitu sebesar 4,5 volt. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh penstabilan tegangan 
rata–rata 4,48 volt dan prosentase penurunan tegangannya sebesar 36,3%. 
Tegangan keluaran penstabilan yang sebesar 4,48 volt mendekati tegangan yang 
diharapkan untuk melakukan pengisian handphone yaitu sebesar 4,5 volt.  

Simpulan dari penelitian ini adalah perencanaan charger dengan 
menggunakan modul sel surya. Sel surya ini yang berfungsi untuk 
membangkitkan tenaga listrik dari sinar matahari. Tegangan keluaran dari sel 
surya ini belum stabil sehingga digunakan regulator untuk menstabilkan tegangan. 
IC LM 317 digunakan sebagai regulator dengan penambahan resistor untuk 
pembagian tegangan. Pengisian baterai handphone dapat dilakukan dari pukul 
17.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan keadaan cuaca cerah. Pada cuaca 
mendung atau hujan pengisian tidak dapat dilakukan. Didalam pengukuran 
tegangan selalu terjadi perbedaan jika dibandingkan dengan hasil perhitungan. Hal 
ini disebabkan karena berbagai factor antara lain: faktor dari alat ukur yang 
digunakan dalam penelitian, faktor kualitas dari komponen yang digunakan 
ataupun faktor kesalahan manusia. 

Saran dari penelitian ini adalah charger handphone tenaga surya ini 
bersifat alternative dan emergency. Dalam hal ini charger handphone tenaga surya 
efektif digunakan dalam keadaan tidak ada sumber listrik baik sumber dari PLN 
atau sumber dari pembangkit lain dalam penyediaan tenaga listrik Charger 
handphone ini hanya inovatif dan tidak efektif digunakan dalam masyarakat 
dikarenakan harga dari solar sel yang relative mahal dan bentuk yang relative 
besar. Pengembangan charger ini bias digunakan bentuk dari charger handphone 
tenaga surya yang relative kecil dan efektif. 
 
 


