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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kondisi saat ini, telah terjadi banyak kerusakan alam yang diakibatkan 

oleh manusia. Hal ini mengakibatkan kondisi bumi yang semakin tidak bersahabat 

dengan manusia, seperti adanya isu pemanasan global atau yang sering disebut 

global warming. Kondisi seperti ini harus dihentikan dan diminimalisir untuk 

mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan, seperti dengan menggunakan 

energi yang dapat diperbaharui menggunakan barang yang ramah lingkungan. 

Untuk memperluas pemanfaatan energi alternatif ini perlu dikenalkan dalam 

kehidupan sehari-hari, agar peran untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan 

lebih terealisasi dan bukan hanya slogan semata. Energi yang dapat diperbaharui 

ini salah satunya adalah penggunaan energi yang memanfaatkan cahaya matahari 

menggunakan panel surya. 

Pada tugas akhir ini telah disebutkan akan dibuat konverter untuk DC House, 

Direct Current (DC) House secara sederhana merupakan sebuah rumah yang 

tenaga listriknya menggunakan sumber DC. DC house menyediakan metode 

menggunakan sumber energi terbaharui. Dalam perancangannya DC house 

mampu menerima masukan dari beberapa sumber daya sekaligus. Secara garis 

besar, DC house memiliki beberapa komponen utama yaitu meliputi : Sumber 

daya (hydro power, wind power, solar power, dan human power), DC-DC 

konverter, multiple input single output (MISO), battery management, smart 

wallplug, LED Light Bulp (penerangan), beban yang berada dalam rumah seperti 

televisi dan kipas DC. 

Sumber energi yang digunakan adalah sumber energi yang memanfaatkan 

cahaya matahari menggunakan panel surya sebagai pengubah energi listrik. Panel 

surya sendiri adalah sebuah alat semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah 

besar diode p-n junction, dengan sumber energi matahari yang mampu 

menciptakan energi listrik yang berguna. Pengubahan ini disebut dengan 

photovoltaic effect. Panel surya ini dapat menghasilkan energi listrik dalam 

jumlah yang tidak terbatas yang langsung diambil dari matahari, tanpa ada bagian 

yang berputar dan tidak memerlukan bahan bakar. Sehingga sistem panel surya 
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sering dikatakan bersih dan ramah lingkungan. Tegangan masukan dan keluaran 

dari panel surya berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya matahari, agar 

keluaran dari panel surya stabil maka dibutuhkan DC-DC konverter. 

DC-DC konverter atau dekenal juga dengan DC chopper dimanfaatkan 

terutama untuk penyediaan tegangan keluaran DC yang besarnya bervariasi sesuai 

dengan kebutuhan beban. Pada dasarnya hasil tegangan keluaran DC yang ingin 

dicapai dilakukan dengan cara pengaturan lamanya waktu penghubungan antara 

keluaran dan masukan pada rangkaian yang sama. Komponen yang digunakan 

untuk menjalankan penghubung tersebut tidak lain adalah solid state electronic 

switch (switch) seperti misalnya thyristor, MOSFET, IGBT, GTO, dan komponen 

lain seperti induktor, kapasitor, dioda dan resistor.  

Pada tugas akhir ini, akan dibuat DC-DC konverter untuk DC house. DC-DC 

konverter ini sumbernya berasal dari panel surya. DC-DC konverter ini 

diharapkan nantinya akan stabil menghasilkan tegangan keluaran dari panel surya 

sebesar 24V.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana membuat  DC-DC konverter menggunakan tipe buck ? 

2. Bagaimana menghasilkan tegangan keluaran dari DC-DC konverter 

dengan nilai yang stabil 24 V ?  

 

1.3 Tujuan 

1. Membuat DC-DC konverter menggunakan tipe buck. 

2. Mendapatkan hasil tegangan keluaran 24 V dari DC-DC konverter. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Fokus pembahasan pada tugas akhir ini adalah membuat konverter DC-DC 

tipe buck dengan kontrol PWM menggunakan arduino uno. 

2. Pembuatan model dan simulasi pada simulink 𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏𝑇𝑀 R2010 dan 

proteus 8 profesional. 

3. Komponen yang digunakan dalam simulasi ini dianggap ideal. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang dikgunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah aplikatif 

dengan urutan sebagai berikut : 

a. Studi Literatur 

Mencari beberapa referensi tambahan dalam bentuk makalah, jurnal, 

maupun dari sumber-sumber online yang berhubungan dengan panel 

surya, DC House, DC-DC konverter. 

b. Studi Lapangan 

Memperoleh data dengan cara melakukan pengukuran secara langsung 

pada panel surya. 

c. Perancangan dan pengujian sistem 

1. Pembuatan model dan simulasi pada simulink 𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏𝑇𝑀 R2010 dan 

proteus 8 profesional sebelum melakukan perancangan alat. 

2. Membuat hardware DC-DC konverter dengan  menggunakan 

konverter DC-DC tipe buck. 

3. Pengujian DC-DC konverter yang telah dibuat untuk mengetahui 

apakah kerja alat telah sesuai dengan perencanaan. 

d. Pengambilan kesimpulan 

Setelah melakukan pengujian dan menganalisa hasil data, maka didapatkan 

beberapa kesimpulan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, sehingga 

tujuan akhir dapat diselesaikan. 
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1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bagian yang menjelaskan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, metodologi, dan sistematika. 

BAB II DASAR TEORI 

Menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang memberikan teori 

sebagai acuan atau referensi peneliti untuk melakukan penelitian. 

Tinjauan pustaka membahas beberapa teori penting dalam tugas 

akhir ini yaitu DC house , panel surya , DC-DC konverter, PWM. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Menjelaskan tentang tahap perancangan dan proses pembuatan 

hardware pada tugas akhir ini.  

BAB IV HASIL PENGUJIAN ALAT 

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian pada simulasi dan analisa 

hasil pada hardware.  

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari pengerjaan tugas 

akhir dan saran untuk memperbaiki kekurangan dari perancangan 

sistem yang sudah dibuat untuk hasil yang lebih baik. 

 


