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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini kebutuhan akan energi listrik terus bertambah dengan seiring 

bertambahnya pertumbuhan penduduk, dalam hal ini baik sektor Industri maupun 

rumah tangga. Negara Indonesia merupakan 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 menggunakan panel surya yang kemudian dikonversi menjadi tegangan 

listrik. 

Rumah DC merupakan sebuah rumah yang tenaga listriknya menggunakan 

direct current power. Rumah DC menyediakan metode menggunakan sumber 

energi terbaharui. Dengan menggunakan sumber energi terbaharui, yang 

digunakan adalah dengan memanfaatkan cahaya matahari menggunakan panel 

surya sebagai pengubah energi listrik. Tegangan masukan dan keluaran dari panel 

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

surya stabil maka dirancang pembuatan DC-DC converter untuk rumah DC 

menggunakan topologi buck. Step down DC-DC converter, umumnya dikenal 

sebagai buck converter.  

DC-DC converter atau dikenal 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 



2 
 

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 converter tipe buck menggunakan 

sumber dari accumulator yang nilai tegangan masukan dan keluaran tidak dapat 

berubah-ubah, dengan tegangan masukan dari accumulator sebesar 24 V. 

Sehingga keluaran pada rangkaian buck converter sebesar 12 V. Dalam sistem ini 

terdapat tipe linier dan switching, masing-masing memiliki kelebihan dan 

kekurangannya. Untuk tipe linier mudah didapatkan variasi tegangan outputnya, 

namun rendah efisiensinya, sedangkan tipe switching memungkinkan tidak 

adanya losses dalam proses peralihannya, namun dalam kenyataannya masih 

terdapat losses. Efisiensi yang diberikan tipe switching ini berkisar antara 70% - 

80%. 

Dengan metode switching ini losses atau hilangnya daya berupa tegangan 

dan arus masih relatif besar. Hal ini disebabkan tumpang tindihnya tegangan dan 

arus ketika switch beralih dari kedaan ON dan OFF maupun sebaliknya. Untuk 

mengatasi hal ini maka ditambahkan soft-switching yang befungsi menaikkan 

efisiensi dari switching tersebut hingga 85%. 

Jika pada penelitian sebelumnya terdapat perancangan yang sama yaitu 

dengan metode buck converter yang tidak menggunakan soft-switching, sehingga 

pada penelitian ini akan mengembangkan penelitian tersebut yaitu dengan metode 

buck converter menggunakan soft-switching, diharapkan dapat meningkatkan nilai 

efisiensi dan mengurangi losses pada switching. (Rosmala Rahmawati, 2015) 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana merancang dan membuat rangkaian buck converter dengan 

menggunakan soft-switching pada rumah DC. 

2. Bagaimana menguji soft-switching menggunakan rangkaian buck 

converter pada rumah DC. 

3. Bagaimana mengimplementasikan soft-switching menggunakan 

rangkaian buck converter pada rumah DC. 
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1.3 Tujuan 

1. Menghasilkan rangkaian buck converter yang dilengkapi dengan soft-

switching pada rumah DC. 

2. Membandingkan nilai efisiensi keluaran pada buck converter tanpa 

menggunakan soft-swicthing dan dengan menggunakan soft-switching. 

 

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 : 

1. Tegangan masukan menggunakan accumulator dengan sumber sebesar 

24VDC. 

2. Tegangan keluaran pada rangkaian buck converter sebesar 12 VDC. 

3. Menggunakan beban berupa lampu LED. 

4. Membahas rangkaian buck converter dengan menggunakan soft-

switching pada rumah DC. 

5. Simulasi dan analisis menggunakan Orcad Capture Lite Edition. 

 

1.5  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, batasan masalah, 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 rumah DC, accumulator, buck converter, soft-

switching, MOSFET, mikrokontroler. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Menjelaskan tentang tahap perancangan dan proses pembuatan 

hardware pada tugas akhir ini.  
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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. 

 


