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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menipisnya sumber daya bahan bakar fosil di seluruh dunia kita diharuskan 

mencari sumber energi yang alternatif. Diantara semua pilihan energi terbarukan 

energi surya ialah energi yang paling bersih dan tidak ada habis-habisnya. Energi 

surya telah menawarkan solusi hasil yang menjanjikan dalam upaya tersebut [1]. 

Solusi yang ditawarkan oleh energi surya sangat berpengaruh terhadap 

lingkungan tetapi dalam aplikasinya secara konvensional sel surya juga banyak 

mengalami kekurangan terutama pada sisi efisiensi keluaran yang terbilang rendah, 

hal tersebut dikarenakan perbedaan karakteristik antara sel surya dengan beban. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya listrik yang dihasilkan oleh panel 

surya, seperti besarnya tingkat intensitas cahaya, suhu kerja dari panel surya dan 

kinerja dari konverter DC itu sendiri [2]. 

Pada sel surya itu sendiri baterai yang biasanya digunakan adalah Lead-Acid 

battery, karena dapat diisi ulang sehingga sangat efisien untuk digunakan pada 

sistem kelistrikan. Untuk mencegah kerusakan pada baterai, dibutuhkan sebuah alat 

pengendali yang dikenal dengan charge controller. Fungsi utama dari charge 

controller adalah untuk mempertahankan keadaan baterai dengan mencegah 

terjadinya distribusi arus dan tegangan yang berlebihan pada baterai. Terdapat 

setidaknya ada dua jenis charge controller yaitu yang menggunakan teknologi 

Pulse Width Modulation (PWM) dan Maximum Power Point Tracking (MPPT) [3]. 

Menurut Dhananjay dan Anmol sebuah sistem Photovoltaic (PV) yang 

terhubung dengan buck converter dengan algoritma Incremental Conductance (IC) 

untuk mengekstrasi daya maksimum pada kondisi PV yang berbeda. Mereka 

menyadari bahwa fungsi dasar dari DC-DC konverter di sistem PV adalah seperti 

daya proses yang mengubah tingkat antara arus dan tegangan sehingga  daya 

maksimum dapat diekstraksi dari rangkaian PV [1].  

Menurut Emmanuel dan Vasile perangkat semikonduktor memiliki kerugian  

konduksi karena terdapat tahanan yang aktif. Dioda yang terdapat pada buck 

converter memiliki forward voltage yang lebih tinggi dari sekitar 0,6 V sampai 0,7 
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V yang dapat mengalami kerugian daya dalam converter, dengan meningkatkan 

efisiensi dan kinerja yang lebih tinggi mereka melakukan desain terhadap buck 

converter dimana dioda diganti dengan Metal Oxide Semiconductor Field Effect 

Transistor (MOSFET) atau sering disebut synchronous rectifier (SR) buck 

converter, karena MOSFET digunakan untuk memenuhi efisiensi dan kinerja yang 

lebih tinggi. Mengganti dioda dengan MOSFET dapat meningkatkan efisiensi 

sampai 5% atau lebih [4]. 

Pada peneliti sebelumnya menurut Sutedjo, dkk mereka melakukan rancang 

bangun DC-DC converter dangan pengendali PI yang mendapatkan efisiensi 

maksimum pada buck converter ialah 86,33% [5].  

Ling-Feng Shi dan Wei-Gang Jia melakukan eksperimen terhadap 

synchronous buck DC-DC converter dengan menggunakan kontrol PWM dan Auto-

switching PWM / Standby. Mereka mendapatkan hasil efisiensi maksimal ialah 

94% [6]. 

Peneliti yang bernama Trias, dkk membahas sistem yang berbeda ialah 

konverter arus searah ke arus searah tipe penaik tegangan dengan dan tanpa 

MOSFET sinkronisasi, mereka menyadari bahwa dalam prakteknya efisiensi daya 

pada converter DC-DC tipe penaik tegangan sinkronisasi MOSFET lebih tinggi 

dibandingkan dengan MOSFET tanpa sinkronisasi. Mereka menyimpulkan pada 

duty cycle 40% keatas efisiensi daya yang dihasilkan akan terus meningkat dan 

meninggalkan nilai efisiensi daya pada konverter tipe penaik tegangan tanpa 

MOSFET sinkronisasi, total efisiensi keseluruhan sistem yang dihasilkan ialah 95% 

[7]. 

Pada penelitian ini akan dibahas tentang studi analisa simulasi SR Buck 

converter untuk meningkatan efisiensi daya pada sistem PV. Diharapkan dari 

penelitian ini ialah agar efisiensi daya dari sistem PV lebih maksimal. 

Penelitian ini akan memaksimalkan efisiensi daya synchronous  buck 

converter pada sistem PV lalu akan dibandingkan dengan kinerja dari non-

synchronous buck converter yang akan disimulasikan ke software MATLAB-

SIMULINK r2012b. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis merumuskan beberapa 

permasalah yang diangkat, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang synchronous buck converter dan non-

synchronous buck converter sebagai peningkatan efisiensi daya pada 

sistem PV ? 

2. Bagaimana merancang kontrol switching MOSFET untuk  synchronous 

buck converter ? 

3. Bagaimana membandingkan efisiensi daya yang dihasilkan oleh 

synchronous buck converter dengan non-synchronous buck converter ? 

 

1.3. Tujuan 

Dari tugas akhir ini yang harus dicapai adalah : 

1. Merancang synchronous buck converter dan non-synchronous buck 

converter sehingga peningkatan efisiensi daya maksimum pada sistem 

PV dapat tercapai. 

2. Merancang kontrol pada MOSFET agar bisa mengontrol switching 

MOSFET terhadap synchronous buck converter. 

3. Menghitung peningkatan efisiensi daya pada synchronous buck 

converter dan non-synchronous buck converter untuk mengetahui hasil 

pengujian. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Pada batasan masalah ada ruang lingkup yang akan dibatasi dalam 

penyelesain tugas akhir ini adalah : 

1. Pemodelan rangkaian PV dimodelkan dalam bentuk persamaan model 

matematis. 

2. Parameter PV dan baterai menggunakan parameter yang sudah ditentukan. 

3. Mengoptimalkan desain dengan menggunakan Simulink MATLAB r2012b 

sebelum diimplementasikan agar efisiensi daya pada kinerja PV dapat 

tercapai dan dapat mengurangi biaya produksi komponen. 
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1.5. Sistematik Penulisan Laporan 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, tujuan, rumusan 

masalah, ruang lingkup permasalahan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan tentang tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Mengulas tentang gambaran umum sistem dan dasar teori yang mendukung 

untuk selanjutnya digunakan untuk pembahasan pada perencanaan atau 

perancangan penelitian. 

BAB III PERANCANGAN PEMODELAN SISTEM 

Berisi tentang perencanaan pembuatan simulasi photovoltaic system 

menggunakan DC konverter synchronous buck converter dan non-

synchronous buck converter beserta dutyc cycle dan frekuensi yang 

digunakan.. 

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Berisi tentang hasil pengujian dan analisa data dari hasil perhitungan efisiensi 

daya yang dihasilkan oleh keluaran buck converter dengan synchronous 

maupun non-synchronous. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan saran 

atas kerja yang diperoleh dalam pembutan tugas akhir ini.
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