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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan semakin berkembangnya teknologi di dunia, kebutuhan energi di dunia 

juga ikut meningkat. Kenaikan kebutuhan energi tersebut akan terus meningkat seiring 

kenaikan angka pertumbuhan penduduk di dunia. Sebagian besar energi yang 

dikonsumsi merupakan energi fosil yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable 

resources). Ketersediaan energi fosil sebagai sumber energi utama sangat terbatas dan 

terus mengalami ancaman kelangkaan karena penggunaan energi tersebut dalam skala 

besar dan secara terus menerus. Perlu adanya sumber energi alternatif baru yang dapat 

diperbaharui (renewable resources) untuk menggantikan sumber energi fosil. Selain 

itu angka polusi yang diakibatkan dari pembangkitan energi bahan bakar fosil tersebut 

juga sangat besar. 

Penelitian dalam bidang renewable energi pun telah banyak dilakukan untuk 

meminimalkan krisis kekurangannya energi listrik. Beberapa peneliti menggunakan 

baterai sebagai sumber energi utama sebagai penyimpan energi berupa superkapasitor, 

accu dan lain-lain. Sedangkan lainnya menggunakan sel bahan bakar (fuel cell) sebagai 

sumber energi utama dan melakukan hibridisasi dengan baterai atau superkapasitor, 

atau keduanya. 

Pada kenyataannya, tegangan DC yang berasal dari sumber atau penyimpan 

energi tidak selalu sesuai dengan tegangan bus yang menuju ke beban. Oleh karena itu 

perlu penambahan rangkaian elektronika daya berupa konverter DC-DC untuk 

menyesuaikan tegangan bus pada aplikasi ke beban.Adapun  konverter DC-DC yang 

digunakan adalah konvereter DC-DC dua arah (bidirectional converter) atau sering 

dikenal dengan buck-boost converter. Hal ini terjadi karena pada konverter tipe 

tersebut, arus dapat mengalir secara dua arah, dari arah sumber menuju beban 

(discharging), dan dari arah beban menuju sumber (charging). 

Pengontrolan dalam bidang bidirectional DC-DC converter sudah sering 

dilakukan.Mengingat bidirectional DC-DC converter melakukan tugas secara dua arah 

yaitu dapat menyuplai dan menyimpan energi listrik. Proses switching dilakukan secara 

otomatis menggunakan mikronkontroller ATMega8535 dimana konfigurasi disesuaikan 

dengan bidirectional DC-DC converter yaitu sebagai pembangkit sinyal Pulse Widht 
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Modulation (PMW) serta pengolah error tegangan dan arus output dengan set-point 

tegangan dan arus. 

    

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah. 

1. Bagaimana cara merancang kontrol manajemen baterai pada proyek DC House 

(Control pulse widht modulation)? 

2. Bagaimana cara pengontrolan switching otomatis menggunakan pulse width 

modulation (PWM) 

3. Bagaimana cara pengontrolan suplai daya beban agar selalu konstan (stabil) 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Memperoleh rancangan kontrol manajemen baterai pada proyek DC House 

(Control pulse widht modulation). 

2. Mengontrol switching otomatis menggunakan pulse widht modulation (PWM) 

3. Mengontrol suplai daya pada beban agar selalu stabil 

 

1.4 Batasan Masalah 

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

suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. Batasan-batasan 

masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Fokus pembahasan pada tugas akhir ini adalah perancangan dan pembuatan 

rumah DC: kontrol manajemen baterai bi-directional (control pulse widht 

modulation). 

2. Parameter yang dikeluarkan hanya tegangan keluaran buck dan boost saja  

3. Batas proses charging dan discharging masih belum bisa ditampilkan (%) 

4. Mikrokontroller yang dipakai ATMega8535 sedangkan untuk Pemograman 

dan pengontrolan sistem menggunakan software AVR Studio 4 dan progisp 
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1.5 Metodologi 

1. Studi literatur 

Membaca buku-buku penunjang dan data-data yang diperlukan sesuai dengan 

metode yang mencakup landasan teoritis termasuk Microkontroller dan 

Control pulse widht modulation 

2. Rancangan  

Dalam  rancangan ini digunakan software AVR Studio 4 untuk merancang 

Control pulse widht modulation untuk kontrol manajemen baterai 

Bidirectional DC-DC Converter serta  pembahasan tentang alat tersebut yaitu 

kontrol manajemen baterai pada proyek rumah DC 

3. Pembuatan 

Pembuatan dilakukan sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat dan 

menerapkannya pada proyek rumah DC 

4. Pengujian dan analisa 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan program proteus untuk mengetahui 

apakah kerja alat tersebut telah sesuai dengan perencanaan, serta mengunakan 

osciloskop untuk melihat sinyal keluaran pada alat apakah sesuai dengan 

simulasi atau tidak. 

5. Penyusunan skripsi 

Dari hasil perencanaan, pembuatan dan pengujian alat tersebut kemudian 

dianalisa dan diambil suatu kesimpulan yang akhirnya disusunlah buku naskah 

Tugas Akhir ini mencakup semua langkah dalam perencanaan. 

6. Pegambilan kesimpulan dan saran 

Setelah melakukan hasil perencanaan, pembuatan dan pengujian, maka didapat 

beberapa kesimpulan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, sehingga 

tujuan akhir dapat diselesaikan. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini terdiri dari 

beberapa bab Antara lain : 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pada Bab I ini akan menguraikan secara garis besar terhadap permasalahan 

yang terjadi dari: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penyusunan, 

pembatasan masalah, metodologi pelaksanaan dan sistematika penulisan. 

BAB II :  DASAR TEORI 

  Dasar teori mengacu pada buku dan jurnal ilmiah nasional maupun 

internasional. 

BAB III  :  PERANCANGAN ALAT 

  Merupakan bab yang membahas mengenai rancangan alat dan komponen-

komponen yang digunakan. 

BAB IV :  PEMBUATAN SERTA PENGUJIAN ALAT 

  Merupakan bab yang membahas mengenai perancangan dan pembuatan rumah 

DC: kontrol manajemen baterai bi-directional (control pulse widht 

modulation) serta pembahasan mengenai alat tersebut. 

BAB V :  PENUTUP 

  Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan saran-saran yang 

diperlukan untuk melengkapi kesempurnaan pasa perancang analisa. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


