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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki potensi energi yang 

sangat luas. Tetapi, sampai saat ini masih banyak wilayah terpencil yang belum 

tersentuh jaringan listrik dari PLN yang merupakan satu-satunya perusahaan yang 

menyediakan listrik di Indonesia. 

Di luar negeri sudah terdapat beberapa penelitian yang memungkinkan 

untuk menyediakan akses listrik di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh 

PLN. Penelitian ini memanfaatkan sumber energi terbaharukan, salah satunya 

adalah dari photovoltaic (PV). PV sendiri memanfaatkan sumber energi dari sinar 

matahari yang kemudian dikonversi menjadi tegangan listrik.  

Pada umumnya, tegangan keluaran dari PV yang merupakan tegangan 

Dirrect Current (DC) akan dikonversi menjadi tegangan Alternating Current 

(AC). Hal ini dikarenakan PLN dalam distribusinya menggunakan arus AC. 

Sistem ini tentu saja kurang efektif untuk digunakan pada daerah terpencil. 

Karena peralatan elektronik sudah banyak yang menggunakan arus DC. Sehingga 

muncul lah ide untuk membangun sebuah rumah DC, yang seluruh komponen 

elektroniknya sudah menggunakan arus DC.  

Rumah DC sendiri bukanlah sebuah konsep baru, pada tahun 1880 masa 

perang arus, Thomas Edison merekomendasikan penggunaan arus DC untuk 

distribusi listrik sementara George Westinghouse mengusulkan distribusi AC. 

Edison percaya bahwa DC lebih baik daripada AC berdasarkan beberapa alasan, 

seperti DC bekerja lebih baik dengan lampu, motor. Sistem DC bisa dihubungkan 

secara langsung dari penyimpanan energi seperti baterai untuk menyediakan 

listrik saat terdapat gangguan pada generator. 
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Tetapi, jika membahas transmisi daya, AC memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan DC yaitu lebih sederhana saat menaik dan menurunkan tegangan. 

Edison menyadari keterbatasan ini dan menyarankan untuk membangun 

pembangkit dekat dengan wilayah pengguna listrik. Tetapi, solusi ini 

membutuhkan biaya yang sangat mahal dan hampir mustahil untuk digunakan 

pada wilayah-wilayah tertentu. Pada sisi yang lain, AC dapat dengan mudah di 

distribusikan untuk jarak yang sangat jauh dengan tegangan yang sangat tinggi. 

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. 

Pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia, terdapat banyak daerah 

terpencil yang masih belum tersedia listrik. Penduduk di daerah seperti ini masih 

bergantung pada lampu minyak pada malam hari, dan kompor kayu untuk 

memasak. Bagaimanapun juga, terlepas dari kelangkaan listrik tersebut, banyak 

daerah yang memiliki sumber energi terbaharukan yang melimpah seperti 

matahari, air dan energi angin. Akan sangat bermanfaat jika daerah terpencil ini 

mampu memanfaatkan sumber-sumer energi terbaharukan seperti ini tanpa harus 

bergantung pada minyak sebagai sumber energi. 

Sebenarnya sudah banyak upaya untuk memanfaatkan sumber-sumer energi 

terbaharukan. Namun kebanyakan hanya menggunakan satu sumber energi seperti 

PLTMH, PLTS, PLTAg. Lalu, solusi yang ditawarkan adalah dari beberapa 

sumber energi tersebut dapat digabungkan menjadi satu sehingga bisa 

dimanfaatkan secara bersama-sama. Intisari dari penelitian ini adalah membangun 
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Multiple Input Single Output (MISO) untuk rumah DC. MISO sendiri dibuat 

dengan tujuan sebagai jembatan penghubung dari beberapa sumber energi 

sehingga tegangan dari sumber-sumber seperti PV, generator air, PLTAg dapat 

digabungkan menjadi satu. 

1.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana merencang dan membuat converter dan filter untuk MISO 

DC-DC Converter dengan 2 sumber yang berbeda ? 

2. Bagaimana menguji converter dan filter untuk mengetahui unjuk 

kerjanya ? 

3. Bagaimana menguji sistem keseluruhan MISO DC-DC Converter 

untuk mengetahui unjuk kerjanya ? 

1.3  Batasan Masalah 

1. Tegangan masukan dari PV dan generator air sudah di konversi 

menjadi 24 VDC. 

2. Daya keluaran maksimum dari MISO DC-DC Converter sebesar 100 

W. 

3. Pengujian sistem MISO DC-DC Converter menggunakan beban 

resistor. 

1.4  Tujuan Penelitian 

1. Menghasilkan converter dan filter untuk MISO DC-DC Converter. 

2. Menghasilkan MISO DC-DC converter dengan dua sumber, PV dan 

generator air dengan keluaran 48 VDC. 

1.5 Metodologi 

1.1.   Studi Literatur 
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Mencari dan mempelajari beberapa referensi tambahan dalam bentuk, 

jurnal, makalah, maupun sumber-sumber dari website mengenai arus DC, 

Rumah DC, DC-DC Converter, topologi two switch forward converter. 

1.2.   Perancangan dan pengujian sistem 

1.2.1. Memodelkan topologi Two Switch Forward Converter. 

Pemodelan two switch forward converter sendiri di bagi dalam beberapa 

tahap : 

1. Menentukan spesifikasi MISO DC-DC Converter. 

2. Pembuatan rancangan rangkaian menggunakan topologi two switch 

forward converter. 

3. Perhitungan komponen daya, yang di bagi dalam beberapa lagkah ; 1. 

Transformator, 2. LC filter keluaran, 3. Arus transformator, 4. 

MOSFET, 5. Diode 

1.2.2. Menguji hasil pemodelan dengan menggunakan software simulasi 

seperti MATLAB R2010a. Pengujian ini digunakan untuk mem-

verifikasi kesalahan yang terdapat pada perhitungan sehingga dapat 

diperbaiki kembali sebelum di dimplementasikan ke dalam 

perangkat keras (hardware). 

1.2.3. Implementasi perancangan ke dalam perangkat keras (hardware). 

1.2.4. Menguji kinerja sistem MISO DC-DC Converter dengan 

menggunakan topologi two switch forward converter. Kinerja 

sistem akan di nilai dari tegangan keluaran, dan efisiensi saat beban 

maximum. 
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1.3.   Analisis data 

Hasil yang di dapat dari pengujian sistem akan digunakan sebagai data 

untuk di analisa dan di ketahui hasil yang di dapatkan.  

1.4.   Pengambilan kesimpulan 

Dari hasil analisis data di tarik kesimpulan kelebihan dan kelemahan 

topologi two switch forward converter. 

1.6  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada tugas akhir “Perencanaan Dan Pembuatan 

Rumah DC : Multiple Input Single Output (MISO) DC-DC Converter (Two 

Switch Forward Converter)” 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 two switch forward 

converter beserta perhitungan dan hasil simulasi. 

d. BAB IV Pengujian Alat 

Pada Bab IV ini akan membahas tentang hasil pengujian hardware dari 

MISO DC-DC Converter dengan salah satu input, kemudian dengan dua 

input tegangan. 

e. BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada Bab V ini berisikan kesimpulan dari penyusunan tugas akhir dan saran 

untuk pengembangan selanjutnya. 
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