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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 Energi listrik merupakan salah satu penunjang utama berjalannya roda 

ekonomi dan kehidupan disebuah negara. Kebutuhan listrik semakin lama 

semakin meningkat seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan 

bertambahnya alat elektronik untuk menunjang Kebutuhan sehari-hari. 

Oleh karena itu diperlukan sebuah alternatif baru yang dapat membantu  

penyediaan listrik yang lebih murah dan mudah dengan menggunakan sumber 

energi yang terbarukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan elektronik. 

Rumah DC adalah sebuah rumah yang dapat menyediakan kebutuhan 

listriknya sendiri dengan pembangkitan system rumah DC. Rumah DC dapat 

menyediakan energi DC sendiri melalui berbagai bentuk pengonversian energi 

terbarukan seperti panel surya (Photovoltaic), tenaga air, angin, dan tenaga 

manusia. Salah satu aplikasi yang paling digunakan dalam kebutuhan sehari-hari 

adalah televisi. 

DC house secara garis besar adalah satu sistem pengaliran listrik ke 

rumah-rumah dengan metode DC (direct current)," Listrik bisa dibangkitkan dari 

banyak sumber dan disimpan, misal dari sebuah baterai, dan selanjutnya dipakai 

untuk mengoperasikan peralatan elektronik. Dengan demikian, kebutuhan listrik 

tidak lagi tergantung pada sistem transmisi jarak jauh dari sumber yang 

dibangkitkan dengan pembangkit raksasa. 

Selama ini pengaliran listrik dilakukan dengan menggunakan AC 

(alternating current) untuk mengalirkan listrik tegangan tinggi dari PLTA, PLTU, 

atau pembangkit sejenis.Namun ketika listrik hendak masuk ke peralatan 

elektronik.AC diubah menjadi DC oleh adaptor. Konversi ini tidak efisien 
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sehingga banyak energi terbuang. Menurut riset, sekitar 1 triliun Kwh terbuang 

akibat inefisiensi itu. 

 jika membahas transmisi daya, AC memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan DC yaitu lebih sederhana saat menaik dan menurunkan tegangan.  

Tegangan AC dapat diturunkan (stepped down) dengan biaya yang lebih 

murah untuk daerah penduduk. Beberapa saat kemudian Tesla dan Westinghouse 

memperkenalkan generator AC, trafo, motor, kabel dan lampu, disinilah akhirnya 

arus DC kalah. 

 Tanpa mempertimbangkan bagaimana menaikkan dan menurunkan 

tegangan pada DC, sistem transmisi pada DC secara keseluruhan lebih baik 

terutama efisiensinya dibandingkan transmisi AC yang terdapat rugi-rugi (losses). 

Transmisi AC terdapat rugi-rugi kapasitif dan induktif yang tidak terdapat pada 

transmisi DC. 

Dengan DC House konversi AC ke DC tidak diperlukan karena listrik dari 

DC House bisa langsung digunakan.Dengan demikian DC House menawarkan 

efisiensi dalam pengaliran listrik. bahwa dengan menggunakan DC House, 

efisiensi pengaliran listrik bisa ditingkatkan hingga sebesar 5-10 persen. 

Dalam rancangan dasarnya DC House didesain mampu menerima listrik 

dari sumber apapun, seperti angin, air, surya bahkan orang yang mengayuh 

sepeda. Jadi suatu daerah bisa memanfaatkan potensi sumber listrik yang paling 

melimpah didaerahnya. 

DC House nantinya dapat mengurangi beban PLN untuk menyediakan 

listrik ke daerah pedalaman. Keuntungan lain dari DC House ini akan langsung 

menggunakan sumber energi terbarukan yang banyak didapatkan di Indonesia 

terutama di daerah pedalaman atau kepulauan terpencil. 

Listrik yang berhasil dibangkitkan akan dialirkan ke rumah lewat kabel. 

Sebelum sampai ke rumah, listrik akan melewati converter yang berperan 

menstabilkan tegangan. 

Dari sudut harga DC House didesain semurah mungkin dan seramah 

mungkin. Contoh yang tengah dikembangkan saat ini adalah sistem .pembangkit 
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listrik tenaga air dan angin skala kecil dengan memanfaatkan generator yang 

didapat dari kendaraan bekas. 

Dalam DC House, tegangan keluaran dari PV yang merupakan tegangan 

Dirrect Current (DC) , DC-DC Coverter antara lain meliputi Input yang diberikan 

dari Multiple-Input-Single-Output (MISO) menuju beban televisi.  

menggunakan mikrokontroler dengan mengunakan mikrokontroler  

sebagai pembangkit pulsa PWM nya dan beban televisi. Pada sistem ini PWM 

berfungsi sebagai pengatur tegangan yang dikeluarkan oleh Dc – Dc Converter.  

Dengan kata lain, PWM pada sistem ini memiliki peran yang sangat 

penting dalam menghasilkan output. Pemrograman arduino untuk mengkontrol 

PWM dibutuhkan karena dc to dc buck converter membutuhkan pengontrolan 

duty cycle untuk memperoleh output yang bervariasi. 

 

      1.2    PERUMUSAN MASALAH 

1) Bagaimana merencanakan dan membuat alat DC to DC Converter pada 

beban  Televisi? 

2) Bagaimana menguji dan mengetahui kerja sistem DC to DC converter 

pada beban Televisi? 

 

1.3     BATASAN MASALAH 

1) DC-DC converter untuk perangkat Televis menghasilkan tegangan 

keluaran 12 V 

2) Beban Televisi yang digunakan menggunakan arus DC. 

3) Menggunakan Converter jenis Buck Converter 

 

1.4     TUJUAN PENELITIAN 

1) Untuk memperoleh alat DC to DC Converter pada beban Televis. 

2) Untuk memperoleh hasil uji kerja sistem DC to DC pada beban Televis. 
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1.5    METODOLOGI 

1.5.1 Studi Literatur 

1.5.2 Perancangan dan Pengujian Sistem 

a) Merancang untuk  menurunkan tegangan dari input 48V ke 

output Televisi 12V. dengan menggunakan rangkaing Buck 

Converter.Merangcang rangkaing Buck Converter sendiri  

dibagi menjadi beberapa tahap : 

1. Menghitung Duty Cycle. 

2. Mencari Nilai Induktor. 

3. Mencari Nilai kapasitor. 

b)  Pembuatan alat sesuai dengan perancangan alat yang dibuat 

untuk DC House kepada beban Televisi. 

c) dengan menggunakan avometer dan osiloskop, untuk menguji 

perbandingan tegangan yang masuk dan tegangan yang keluar 

pada beban Televisi.  

 

1.5.3 Analisa Data 

Hasil yang di dapat dari pengujian sistem akan digunakan sebagai 

data untuk di analisa dan di ketahui kenapa hasilnya bisa seperti itu 

. 

1.5.4 Pengambilan Kesimpulan 

Dari hasil analisis data di tarik kesimpulan apakah pada alat DC-

DC Conventer menggunakan Buck Conventer dapat menurutkan 

tegangan dari input 48V ke output Televisi 12V. 
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1.6  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada tugas akhir “Perencanaan Dan Pembuatan 

Rumah DC : DC-DC Konverter Pada Beban Televisi adalah sebagai berikut: 

A. BAB I Pendahuluan 

Pada Bab I ini akan menguraikan secara garis besar terhadap 

permasalahan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, metodologi pembahasan, sistematika 

pembahasan. 

B. BAB II Dasar Teori 

Pada Bab II ini akan memaparkan teori yang mendasari penyusunan 

tugas akhir ini. 

C. BAB III Analisa dan Perancangan 

Pada Bab III ini akan membahas tentang perancangan DC-DC 

Converter menngunakan Buck Converter. 

D. BAB IV Pengujian Alat 

Pada Bab IV ini akan membahas tentang hasil pengujian hardware dari 

perancangan DC-DC Converter menngunakan Buck Converter. 

 

E. BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada Bab V ini berisikan kesimpulan dari penyusunan tugas akhir dan 

saran untuk pengembangan selanjutnya 

 

 

 


