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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Biro Sensus, penduduk dunia telah terus meningkat dari 2,55.762.8654 

orang pada tahun 1950 menjadi 7,095.2179,80 orang pada tahun 2013.  Karena 

peningkatan populasi ini mengakibatkan permintaan energi di negara-negara 

berkembang diperkirakan akan meningkat sebesar 65 % pada tahun 2040 dibandingkan  

dengan tahun 2010. 

Pembangkit listrik merupakan pembangkit dengan pemakaian energi tebesar di 

empat sektor yaitu, industri, transpotasi, dan perumahan atau perkantoran (komersial). 

Menurut Internasional Badan Energi (IEA), sekitar 1,3 miliar orang saat ini masih 

belum mampu memiliki akses listrik. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk membantu 

memerangi ketergantungan pada listrik, para pakar peneliti berinisiatif untuk 

menemukan energi yang dapat di perbaharui (renewable) dan telah menjadi prioritas 

yang lebih besar dalam rangka untuk membantu penyediaan bagi mereka yang tidak 

memiliki akses listrik. Kemampuan tersebut untuk menyediakan tenaga listrik melalui 

dua metode yaitu energi baru dan terbarukan untuk menciptakan tenaga teknologi baru 

untuk memenuhi kebutuhan listrik, seperti proyek rumah DC. 

Beberapa peneliti menggunakan baterai sebagai sumber energi utama sebagai 

penyimpan energi berupa superkapasitor, accu dan lain-lain. Pada prakteknya, nilai 

nominal tegangan DC dari sumber atau penyimpan energi tidak selalu sesuai dengan 

tegangan bus untuk aplikasi ke beban. Oleh karena itu perlu penambahan rangkaian 

elektronika daya berupa konverter DC-DC untuk menyesuaikan tegangan bus pada 

aplikasi ke beban. Tipe konverter DC-DC yang cocok digunakan adalah konvereter 

DC-DC dua arah (bidirectional converter) atau sering dikenal dengan buck-boost 

converter. Hal ini terjadi karena pada konverter tipe tersebut, memiliki dua 

pengoprasian yaitu mode buck, dan mode boost dimana ketika tegangan input 48 Volt 

akan diturunkan menjadi 12 Volt (mode buck) untuk proses charge baterai. Dan ketika 

terjadi drop tegangan maka baterai akan bekerja dengan output 12 Volt dinaikan 

menjadi 48 Volt untuk suplay ke beban (mode boost). 



 

 

2 

 

Tegangan DC keluaran konverter DC-DC tersebut harus terhubung dengan baik 

jika ada perubahan beban yang mendadak. Pengaturan tegangan dapat dilakukan 

dengan menerapkan metode kendali tertentu yang akan menghasilkan sinyal 

pensaklaran.  

 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan yang dicapai dalam Proyek Akhir ini ada dua, yaitu:  

1.2.1 Tujuan Umum 

Sebagai syarat kelulusan di Universitas Mhammadiyah Malang – UMM untuk 

memperoleh gelar SarjanaSains Terapan (SST) 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Merancang Kontrol Manajemen Baterai pada Proyek DC House 

(Bidirectional DC-DC Converter). 

2. Memahami konsep perancangan dan aplikasi dari pembuatan system Battery 

Charge, yang sumbernya berasal dari input (MISO) sebagai sumber energy 

untuk pengisian accu yang diaplikasikan sebagai suplay energy untuk 

mensuplai beban 150 Watt. 

 

1.3 Peruumusan Masalah 

Batasan masalah yang perlu dibahas dalam persiapan Proyek Akhir ini adalah: 

1. Mengatur keluaran buck converter pada saat mencharge battery. 

2. Mengatur switch pada tegangan keluaran sehingga suplay dari input (MISO) 

dan baterai tidak bersamaan ke beban. 

3. Mengatur duty cycle PWM pada setiap converter. 

4. Batasan dari proyek akhir ini dibatasi bahwa parameter yang digunakan berupa 

tegangan. Keluaran dari boost converter ini hanyadapat menghasilkan tegangan 

keluaran sebesar 48 Volt. Selain itu tugas akhir ini dirancang mencharge accu  

selama 3 jam dan dapat mensuplay beban selama 1 jam.  

 

1.4 Metodologi 

Untuk mencapai tujuan proyek akhir ini maka ditempuh langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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1.4.1 Studi Literatur 

Studi literatur ini merupakan pengumpulan data-data serta dasar teori 

yang digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian proyek akhir, diantaranya 

mikrokontroller, MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect 

Transistor), desain buck converter, desain boost converter, rangkaian battery 

charger, dan rangkaian relay. 

1.4.2 Perancangan Sistem 

Pada pembuatan proyek akhir ini menggunakanperancangan system 

meliputi: 

1.4.2.1 Kontroller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Rangkaian Kontroller 

Rangkaian kontoller seperti ditunjukan pada gambar 1.1  yag berfungsi 

untuk menyulut driver pada rangkaian buck conver, boost converter. 

1.4.3 Perancangan Perangkat Lunak 

Dalam proyek akhir ini desain perangkat lunak yang digunakan adalah 

mikrokontroller AT-Mega 8535. Perancangan mikrokontroller ini digunakan 

sebagai kontrol PWM dari buck converter dan boost konverter dengan 

memanfaatkan frekuensi switching yang sesuai dengan performance dari AT-

Mega 8535. Mikrokontroller ini nantinya juga akan terhubung pada MOSFET 

(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) yang digunakan sebagai 

kontrol PWM pada buck converter dan boost converter. 
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1.4.4 Pembuatan dan Pengukuran/Pengujian Perangkat Sistem 

Dari hasil perancangan, dilakukan realisasi/pembuatan baik perangkat 

keras maupun perangkat lunak. Serta dilakukan pengukuran/pengujian kinerja 

masing-masing bagian (sub-sistem) dilakukan integrasi. 

1.4.5 Pengujian Sistem 

Dari hasil perancangan, dilakukan realisasi/pembuatan baik perangkat 

keras maupun perangkat lunak. Dan dilakukan pengukuran/pengujian masing-

masing bagian (sub-sistem) dari perangkat-perangkat tersebut sebelum 

dilakukan integrasi. Untuk mengetahui semua sistem yang telah dirancang 

sesuai dengan hasil yang diharapkan, dilakukan integrasi terhadap masing-

masing perangkat.  

Secara detail tahap-tahap pengerjaan proyek akhir ini terlihat pada 

flowchart berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Folwchart tahap-tahap pengerjaan proyek akhir 
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1.4.6 Analisa Sistem 

Pada bagian ini setelah dilakukan beberapa pengujian dan perbaikan 

sistem, diperoleh sistem yang memiliki unjuk kerja yang diinginkan. Jika masih 

terdapat kekurangan maka kekurangan tersebut akan dianalisa kembali. Sistem 

yang sudah sempurna tetap akan dilihat unjuk kerjanya, yang kemudian dari 

sistem tersebut akan dianalisa untuk dijadikan sebuah buku Proyek Akhir. 

1.4.7 Konfigurasi Sistem 

Sistem terdiri dari rangkaian DC to DC dengan filter rangkaian buck 

converter, rangkaian boost converter, rangkaian charge battery, rangkaian relay, 

serta rangkaian system mikrokontroller. Penggunaan mikrokontroller sebagai 

kontrol driver dan sebgai control PWM diharapkan dapat menghasilkan proses 

switching dari rangkaian buck dan boost converter, konfiggurasi sitem seperti 

terlihat pada gambar 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Perancangan Sistem 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 

terdiri dari beberapa bab Antara lain : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas tentang hal - hal yang melatar belakangi 

pemilihan judul, tujuan dari Proyek Akhir, batasan masalah, sistematika 

penulisan, serta tinjauan pustaka. 
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BAB II :  DASAR TEORI 

  Pada bab ini membahas tentang pengenalan terhadap buck converter, charger, 

accumulator (battery), boost converter, sensor tegangan dan sensor arus yang 

digunakan sebagai parameter peralatan dari kontrol manajemen baterai. 

BAB III  :  PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini membahas tahap perencanaan dan proses pembuatan perangkat keras 

Proyek Akhir. 

BAB IV :  PENGUJIAN DAN HASIL 

Bab ini membahas secara keseluruhan dari sistem dan dilakukan pengujian 

serta analisa pada setiap percobaan perangkat keras. Mengintegrasikan seluruh 

sistem dan pengujian, kemudian berdasarkan data hasil pengujian dan 

dilakukan analisa terhadap keseluruhan sistem. 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini membahas kesimpulan dari pembahasan, perencanaan, pengujian dan 

analisa berdasarkan data hasil pengujian sistem. Untuk meningkatkan hasil 

akhir yang lebih baik diberikan saran- saran terhadap hasil pembuatan Proyek 

Akhir. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


