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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sel Surya 

Sel surya didefinisikan sebagai teknologi yang menghasilkan listrik DC dari 

suatu bahan semikonduktor ketika dipaparkan oleh cahaya. Selama bahan 

semikonduktor  tersebut  dipaparkan  oleh  cahaya  maka  sel  surya  akan     selalu 

menghasilkan energi listrik, dan ketika tidak dipaparkan oleh cahaya, sel surya 

berhenti menghasilkan energi listrik. 

Sel surya terbuat dari bahan semikonduktor memiliki elektron yang terikat 

dengan lemah pada suatu pita energi yang disebut pita valensi. Ketika energi yang 

lebih besar dari batas threshold diberikan kepada elektron di pita valensi tersebut, 

maka ikatan elektron tersebut akan putus. Kemudian elektron tersebut bergerak 

bebas pada suatu pita energi baru yang disebut pita konduksi. Elektron bebas pada 

pita konduksi dapat menghasilkan listrik. Energi  yang dibutuhkan untuk 

membebaskan elektron ini dapat berasal  dari foton, yang merupakan partikel dari 

cahaya. 

Gambar 2.1 menunjukkan proses yang terjadi pada sel surya ketika 

dipaparkan cahaya. Foton-foton yang merupakan partikel cahaya menabrak 

elektron. Ketika energi foton tersebut cukup maka elektron akan didorong keluar 

dari pita valensi melewati pita pemisah menuju pita konduksi.  Kemudian  suatu  

selective  contact  mengumpulkan  elektron-elektron pada pita   konduksi   dan   

menggerakkan   elektron-elektron   tersebut.   Elektron yang bergerak inilah yang 

disebut sebagai arus listrik. Energi dari arus listrik digunakan untuk mengerjakan 

berbagai hal sebelum kembali menuju pita valensi melalui selective contact yang 

kedua. Sel surya sering dianggap sebagai suatu Positif Negatif (PN) junction karena 

adanya “doping”. Doping ini menyebabkan salah satu selective contact menjadi sisi 

P (positif) dan yang lain menjadi sisi N (negatif). 
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Gambar 2.1 Skema Efek Photovoltaic [8]. 

 

Pemodelan  dan  pemahaman  prinsip  kerja  sel  surya  menjadi  lebih  sederhana 

dengan menggunakan konsep PN junction. Persamaan karakteristik sel surya 

persamaan eksponensial untuk memodelkan sel photovoltaic diturunkan dari 

hukum fisika untuk PN junction dan secara umum diterima sebagai representasi 

karakteristik sel ditunjukkan oleh persamaan (2.1) 

I = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼𝑠 (𝑒𝑥𝑝
1(𝑉+𝐼𝑅𝑠)

𝑁𝐾𝑇
− 1) −

(𝑉+𝐼𝑅𝑠)

𝑅𝑠ℎ
     (2.1) 

 

Dimana 

𝐼𝑝ℎ  adalah arus hubung singkat 

𝐼𝑠  adalah arus reverse saturation dari dioda (A), 

q adalah muatan elektron (1,602×10-19 C), V adalah tegangan dioda (V), 

K adalah konstanta Boltzman (1,381×10-23 J/K), 

T adalah suhu junction dalam Kelvin (K). 

N faktor idealitas dari dioda, 

Rs  adalah tahanan seri dari dioda, 

Rsh adalah tahanan shunt dari dioda, 

Dari persamaan, dapat digambarkan rangkaian pengganti dari sel photovoltaic, 

yaitu seperti ditunjukkan oleh gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Rangkaian Pengganti Sel Surya [8]. 
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Keluaran dari sel photovoltaic sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, yaitu 

radiasi matahari dan suhu sel. Dari persamaan (2.1), arus yang dibangkitkan oleh 

foton dan Iph berhubungan dengan radiasi matahari, sebagai berikut : 

𝐼𝑝ℎ = [𝐼𝑠𝑐 + 𝐾𝐼(𝑇 − 298)]
𝜆

100
      (2.2) 

 

kI  adalah koefisien suhu arus hubung singkat, ISC  adalah arus hubung singkat pada 

suhu, C dan T adalah suhu sel dan λ adalah radiasi matahari dalam kW/m2. 

Berdasarkan persamaan (2.2), dapat dilihat pada saat suhu konstan, arus yang 

dibangkitkan  oleh  foton  secara  langsung  proporsional   terhadap   radiasi 

matahari. Pengaruh perubahan radiasi matahari pada kurva karakteristik V-I . ISC 

adalah arus pada saat terjadi hubung singkat dan biasanya nilai tegangannya nol. 

Yang dimaksud ISC adalah pada saat nilai tegangannya nol. VOC merupakan 

tegangan pada saat rangkaian terbuka, sehingga tidak ada arus yang mengalir. Yang 

dimaksud VOC adalah pada saat nilai arus nol. Radiasi matahari satu sun artinya 

sebesar 1000 W/m2, 0,75 sun sebesar 750 W/m2, 0,5 sun sebesar 500 W/m2, dan 

seterusnya. Jika radiasi matahari  yang jatuh ke sel photovoltaic berkurang,  ISC  dan 

VOC  juga berkurang, tetapi perubahan VOC tidak terlalu signifikan seperti pada ISC. 

 

Gambar 2.3 Karakteristik sel Photovoltaic Terhadap Perbedaan Radiasi [8]. 
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Gambar 2.4 Karakteristik Photovoltaic Terhadap Perbedaan Suhu [8]. 

 

Suhu sel dapat mempengaruhi arus hubung singkat (ISC) seperti diberikan 

oleh persamaan (2.2) dan mengubah arus saturasi dioda dalam sel photovoltaic 

seperti diberikan oleh persamaan (2.3).  

𝐼𝑠(𝑇) = 𝐼𝑠 [
𝑇

𝑇𝑛𝑜𝑚
]

3

𝑒𝑥𝑝 [(
𝑇

𝑇𝑛𝑜𝑚
− 1)

𝐸𝑔

𝑁𝑉𝑡
]     (2.3) 

Tnom = 273 K, Is adalah arus reverse saturation, Eg adalah band gap energy dari 

semikonduktor dan Vt  adalah tegangan thermal pada suhu ruangan. Arus    reverse 

saturation dapat diperoleh melalui persamaan berikut 

𝐼𝑠 =
𝐼𝑠𝑐

𝑒𝑥𝑝
𝑞𝑉𝑜𝑐
𝑁𝐾𝑇

− 1        (2.4) 

VOC  adalah tegangan rangkaian terbuka. Berdasarkan persamaan (2.3) sangat 

jelas arus saturasi dari dioda sel photovoltaic bergantung pada suhu, arus saturasi 

meningkat seiring peningkatan suhu sel. Gambar (2.4) menunjukkan pengaruh suhu 

sel terhadap kurva karakteristik V-I, peningkatan arus saturasi akan memperkecil 

tegangan rangkaian terbuka, VOC [8]. 
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2.2  Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) 

MOSFET adalah suatu transistor dari bahan semikonduktor atau disebut juga 

silikon dengan tingkat konsentrasi ketidak murnian tertentu. Tingkat dari ketidak 

murnian ini akan menentukan jenis transistor tersebut, yaitu transistor MOSFET 

tipe-N (NMOS) dan transistor MOSFET tipe-P (PMOS). Bahan silikon digunakan 

sebagai landasan (substrat) dari penguras (drain), sumber (source) dan gerbang 

(gate). Selanjutnya transistor dibuat sedemikian rupa agar antara substrat dan 

gerbangnya dibatasi oleh oksida silikon yang sangat tipis. Oksida ini diendapkan di 

atas sisi kiri dari kanal, sehingga transistor MOSFET akan mempunyai kelebihan 

dibanding dengan transistor Bipolar Junction Transistor (BJT), yaitu menghasilkan 

disipasi daya yang rendah. 

 

2.2.1. Jenis-Jenis MOSFET  

Bila dilihat dari cara kerjanya, Transistor MOS dapat dibagi dua, yaitu : 

a. Transistor Mode Pengosongan (Depletion Mode Transistor) 

Pada Transistor Mode Pengosongan, antara drain dan source terdapat saluran 

yang menghubungkan dua terminal tersebut, yang mempunyai fungsi sebagai 

saluran tempat mengalirnya elektron bebas. Lebar saluran dapat dikendalikan oleh 

tegangan gerbang. 

 

Gambar 2.5 Simbol Transistor MOSFET Mode Depletion [9]. 

(a). N-Channel Depletion (b). P-Channel Depletion 

 

b. Transistor Mode Peningkatan (Enhancement Mode Transistor) 

Transistor mode ini pada fisiknya tidak memiliki saluran antara drain dan 

source-nya, karena lapisan body meluas dengan lapisan SiO2 pada terminal gate. 

Transistor MOSFET mode peningkatan terdiri dari tipe-N dan tipe-P, simbol 

transistor ditunjukan dalam gambar 2.6 sebagai berikut : 
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Gambar 2.6 Simbol Transistor MOSFET Mode Enhancement [9]. 

(a). N-Channel Enhancement 9 (b). P-Channel Enhancement 

 

Dilihat dari jenis saluran yang digunakan, MOSFET dapat dikelompokkan 

menjadi tiga, antara lain: 

a) Negative MOS (NMOS) 

Transistor NMOS terbuat dari substrat dasar tipe p dengan daerah source dan 

drain didifusikan tipe n+ dan daerah kanal terbentuk pada permukaan tipe n. NMOS 

yang umumnya banyak digunakan adalah NMOS jenis enhancement, dimana pada 

jenis ini source NMOS sebagian besar akan dihubungkan dengan –Vss mengingat 

struktur dari MOS itu sendiri hampir tidak memungkinkan untuk dihubungkan 

dengan +Vdd. Dalam aplikasi gerbang NMOS dapat dikombinasikan dengan 

resistor, PMOS, atau dengan NMOS lainnya sesuai dengan karakteristik gerbang 

yang akan dibuat. Sebagai contoh sebuah NMOS dan resistor digabungkan menjadi 

sebuah gerbang NOT. Negatif MOS adalah MOSFET yang mengalirkan arus 

penguras sumber menggunakan saluran dari bahan electron, sehinga arus yang 

mengalir jika tegangan gerbang lebih positif dari substrat dan nilai mutlaknya lebih 

besar dari VT (Voltage Treshold). Skematik MOSFET tipe-n ditunjukkan dalam 

Gambar 2.7 sebagai berikut : 

 

Gambar 2.7 Skematik MOSFET Tipe-n [9]. 
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b) Positive MOS (PMOS)  

Transistor PMOS terbuat dari substrat dasar tipe-n dengan daerah source dan 

drain didifusikan tipe p+ dan deerah kanal terbentuk pada permukaan tipe p. Positif 

MOS adalah MOSFET yang mengalirkan arus penguras sumber melalui saluran 

positif berupa hole, dimana arus akan mengalir jika tegangan gerbang lebih negatif 

terhadap substrat dan nilai mutlaknya lebih besar dari VT. PMOS yang umumnya 

banyak digunakan adalah PMOS jenis enhancement, dimana pada jenis ini source 

PMOS sebagian besar akan dihubungkan dengan +Vdd mengingat struktur dari 

MOS itu sendiri hampir tidak memungkinkan untuk dihubungkan dengan -Vss. 

Dalam aplikasi gerbang PMOS dapat dikombinasikan dengan resistor, NMOS, atau 

dengan PMOS lainnya sesuai dengan karakteristik gerbang yang akan dibuat. 

Sebagai contoh sebuah PMOS dan resistor digabungkan menjadi sebuah gerbang 

NOT. 

c) Complementary MOS (CMOS) 

MOSFET tipe complementary ini menghasilkan arus penguras sumber 

melalui saluran tipe-n dan tipe-p secara bergantian, sesuai dengan tegangan yang 

dimasukkan pada gerbangnya (gate). 

 

2.2.2. Karakteristik MOSFET 

Grafik karakteristik MOSFET arus ID sebagai fungsi VDS dengan parameter 

VGS dalam Gambar 2.8 dan grafik karakteristik alih dapat dilihat dalam Gambar 

2.9. 

 

Gambar 2.8 Grafik Karakteristik MOSFET Arus ID Sebagai Fungsi VDS Dengan 

Parameter VGS [9]. 
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Di sebelah kiri garis putus-terjepit (pinch off) transistor berlaku sebagai 

tahanan yang dikendalikan tegangan tak linier. Ini disebut sebagai daerah kerja 

linier atau tak jenuh (non-saturation) atau disebut juga daerah ohmic. Untuk daerah 

disebelah kanan putus-terjepit (pinch off) grafik mendekati sumber arus yang 

dikendalikan tegangan. 

 

Gambar 2.9 Grafik Karakteristik Alih Tipe-n Dan Tipe-P [9]. 

 

Untuk transistor NMOS tipe pengosongan, VT adalah negatif dan arus 

penguras (drain) dapat mengalirkan bahkan untuk VGS = 0. Untuk transistor PMOS 

semua polaritas tegangan dan arus dibalik sehingga akan didapatkan grafik 

karakteristik arus-tegangan i-v. 

 

2.2.3. Tegangan Ambang (Threshold Voltage) 

Tegangan ambang dapat didefinisikan sebagai tegangan minimal yang 

diperlukan suatu sistem, dalam hal ini transistor MOS untuk mulai mengalir atau 

dalam sebuah MOS adalah tegangan antara gate dan ground yang menyebabkan 

arus antara drain dan source maksimal atau saturasi. Tegangan Ambang ini diatur 

dengan menggunakan pengubah konsentrasi doping. 

Tegangan ambang untuk MOSFET dapat dinyatakan dengan persamaan 

untuk tegangan ambang (VT). 

𝑉𝑇 = 𝑉𝑇𝑜 + 𝛾(√2|𝜙| + 𝑉𝐵 − √2|𝜙|)     (2.5) 

Dengan : 

VT  = Tegangan threshold 

VTo  = Tegangan ambang 

γ  = Efek bias badan (V1/2) 
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VB  = Tegangan body (bulk) 

Dengan body (bulk) dihubungkan ground (VB = 0V). Dalam analisis teknologi 

CMOS effect bias body tidak perlu dimasukan dalam perhitungan, logika dasar 

CMOS dapat dibias dengan VT = VTo, sehingga untuk memudahkan penulisan, VT 

akan digunakan untuk menyatakan Tegangan ambang jika VT = VTo [9]. 

 

2.3 Konverter DC-DC 

Pada dasarnya, switching power supply terdiri dari 2 bagian, yaitu, bagian 

power dan bagian control. Bagian power berfungsi untuk konversi tegangan, 

termasuk komponen-komponen di dalamnya, seperti, switch dan filter output. 

Bagian control berfungsi untuk mengontrol state ON-OFF dari switch yang terdapat 

di dalam rangkaian. 

Tiga topologi dasar dari switching power supply yang banyak digunakan 

adalah buck, boost, dan buck-boost. Penjelasan mengenai buck converter dan boost 

converter akan dibahas berdasarkan. 

Ketiga rangkaian tersebut dapat dioperasikan dalam 2 mode, yaitu, 

continuous conduction mode dan discontinuous conduction mode. Di dalam mode 

continuous conduction mode, arus akan terus mengalir melewati induktor atau 

dengan kata lain arus pada induktor tidak akan pernah mencapai nilai nol (0). Di 

dalam mode discontinuous conduction mode, arus yang mengalir melewati induktor 

akan bernilai nol (0) untuk rentang waktu tertentu. Nilai induktor yang dipilih akan 

menentukan mode yang kita pakai. 

 

2.3.1. Buck converter dengan penyearah dioda   

Buck converter telah diterapkan untuk produk portable yang didukung oleh 

baterai. Pada konverter daya tipe buck atau sering disebut regulator step-down, rata 

rata tegangan keluaran Vout lebih kecil dari Vin. Rangkaian dasar konverter buck 

ialah terdiri dari komponen switching, dioda (D), inductor (L), kapasitor (C) dan 

resistor (R) seperti pada gambar 2.10 berikut. 
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Gambar 2.10 Rangkaian Topologi Umum Buck Converter [1]. 

 

MOSFET yang dipakai pada rangkaian gambar 2.10 adalah MOSFET dengan 

tipe n-channel. Oleh karena itu, untuk mengaktifkan MOSFET tersebut diperlukan 

tegangan positif pada kaki gate-source. Keuntungan di dalam menggunakan 

MOSFET tipe n-channel adalah nilai RDS(ON)-nya yang lebih kecil dibandingkan 

dengan MOSFET dengan tipe p-channel. Apabila nilai RDS(ON) besar, maka disipasi 

daya atau yang disebut kehilangan energi juga akan menjadi besar. 

Selama rangkaian buck beroperasi, MOSFET Q1 akan menjadi aktif dan tidak 

aktif secara terus menerus. Akibatnya akan terdapat pulsa pada titik percabangan di 

antara Q1, CR1, dan L di mana pulsa ini akan difilter oleh rangkaian filter L/C untuk 

menghasilkan tegangan output DC. Buck converter menghasilkan tegangan output 

yang lebih kecil dari tegangan masukan. Kinerja umum dari buck converter adalah. 

1. Ketika switch close dioda bekerja reversed/block sehingga suplai input 

mengalir ke induktor juga ke beban. 

2. Ketika switch open dioda bekerja forward/unblock sehingga energi yang 

disimpan di induktor dapat mengalir ke beban . 

Di dalam menganalisa rangkaian buck continuous conduction  mode, terdapat 

dua state yaitu, state ON dan state OFF. Untuk mempermudah dalam menganalisa 

rangkaian buck, berikut ini merupakan state dari rangkaian buck pada saat state ON 

dan state OFF. 
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Gambar 2.11 State ON dari Buck Converter [1]. 

 

 

Gambar 2.12 State OFF dari Buck Converter[1]. 

 

Secara metematika, waktu dari state ON dan state OFF dapat ditulis seperti berikut 

ini. 

TON = D X Ts        (2.6) 

TOFF = (1-D) X Ts        (2.7) 

Bentuk gelombang dari rangkaian gambar 2.10 untuk komponen Q1 dan CR1 

diperlihatkan dalam gambar 2.13 berikut ini. 
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Gambar 2.13 Gelombang Q1 dan CR1 [1]. 

 

a. State ON 

Ketika berada pada state ON, Q1 dapat dianalogikan menjadi hambatan drain-

source-nya RDS(ON) di mana terdapat sedikit tegangan yang jatuh pada hambatan 

tersebut yang dapat disimbolkan menjadi VDS. Begitu juga halnya dengan induktor, 

adanya tegangan yang jatuh pada hambatan induktor sebesar IL x RL. Oleh karena 

itu, tegangan yang jatuh pada induktor adalah sebesar Vin – VDS - (IL x RL) - Vout. 

Oleh karena tegangan yang diberikan kepada induktor konstan maka arus yang 

melewati induktor meningkat secara linier seperti yang ditunjukkan dalam gambar 

2.10 gelombang Q1 dan CR1. 
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b. State OFF 

Ketika berada pada state OFF, drain-source Q1 menjadi terbuka atau dengan 

kata lain drain-source Q1 mempunyai hambatan yang sangat tinggi sehingga 

mengakibatkan arus dari sumber input tidak dapat mengalir melewati MOSFET ini. 

Sehingga sumber dari tegangan output sekarang berasal dari induktor dan kapasitor 

di mana dioda CR1 menjadi aktif. Tegangan yang jatuh di sebelah kiri induktor 

adalah (Vd + (IL x RL)). Tegangan yang jatuh di sebelah kanan induktor adalah 

tegangan output Vout. Karena itu, tegangan yang jatuh pada induktor adalah sebesar 

(Vout + Vd +(IL x RL)) Karena tegangan induktor menjadi lebih kecil dibandingkan 

saat state ON dan konstan, maka arus yang melewati induktor akan menjadi turun 

secara linier seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.13. 

Perubahan arus pada induktor (ripple current) pada saat state OFF dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. 

∆𝐼𝐿(−) = 0.3 𝑥 𝐼𝐿        (2.8) 

Pada saat kondisi steady-state ∆IL(+) akan mempunyai nilai yang sama dengan 

∆IL(-). Karena itu, maka kedua persamaan tersebut dapat menghasilkan persamaan 

seperti berikut ini. 

VOUT = (VIN x VDS) x D – Vd x (1-D) – IL x RL    (2.9) 

Dengan mengasumsikan nilai VDS, Vd dan RL sangat kecil sehingga dapat 

diabaikan, maka persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut. 

VOUT = VIN x D        (2.10) 

Secara garis besar, menvisualisasikan cara kerja dari rangkaian buck adalah Pada 

dasarnya, frekuensi cut-off dari filter L/C (biasanya di antara 500 Hz sampai dengan 

5kHz) jauh lebih kecil dari frekuensi switching dari power supply (biasanya di 

antara 100 kHz sampai dengan 500 kHz). Filter L/C ini akan melewatkan tegangan 

dengan frekuensi di bawah frekuensi cut-off-nya. Tegangan output dari filter L/C 

ini berupa nilai rata-rata dari nilai tegangan dari frekuensi yang dilewatkan tadi. 

Dikarenakan induktor selalu mengalirkan arus di setiap state-nya maka nilai dari 

arus rata-rata yang mengalir di induktor adalah sebesar. 

IL(Avg) = IOUT         (2.11) 
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Arus yang mengalir di induktor mengalami fluktuasi akibat dari switching 

MOSFET. Kita dapat mencari arus minimum dan maksimum yang mengalir 

melewati induktor ketika steady state dengan persamaan sebagai berikut. 

𝐼𝐿(min) = 𝐼𝐿 −  
∆𝐼𝐿

2
(2.12) 

𝐼𝐿(max) = 𝐼𝐿 +  
∆𝐼𝐿

2
(2.13) 

Setelah mengetahui ripple pada arus induktor maka selanjutnya bisa mencari nilai 

komponen induktor pada persamaan berikut dibawah ini. 

L = (
1

𝑓
) . (𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡). (

𝑉𝑜𝑢𝑡+𝑉𝑓

𝑉𝑖𝑛+𝑉𝑓
) . (

1

∆𝐼𝐿
) (2.14) 

c. Kapasitor Output

Kapasitor output berfungsi untuk menjaga supaya tegangan output konstan.

Tiga hal dari kapasitor yang mempengaruhi ripple dari tegangan output adalah 

Equivalent Series Resistance (ESR), dan kapasitansi (C). Di bawah ini adalah 

gambar dari arus yang mengalir pada kapasitor pada keadaan steady state. 

Gambar 2.14 Grafik Hubungan antara Arus Kapasitor dan Waktu [5]. 

Setelah kita mengetahui grafik diatas, kita dapat mencari persamaan untuk mencari 

nilai kapasitor output [9]. 

∆𝑉𝑂= ±0.1% 𝑥 𝑉𝑜 

𝐶𝑂 =
∆𝐼𝐿

8.𝑓.∆𝑉𝑂
(2.14) 

2.3.2. Buck Converter dengan Synchronous Rectifier (SR) 

Synchronous buck converter, digunakan untuk mengontrol aliran daya dari 

panel PV ke beban. Sebuah topologi buck converter dengan penyearah sinkron 

ditunjukan pada gambar 2.15. Rangkaian ini mengganti dioda dengan MOSFET n-

channel. Secara umum dioda memiliki Offset Voltage dan adanya Forward Voltage 
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(VF) dengan demikian relatif tinggi dan menjadi sebanding dengan tegangan 

keluaran dalam aplikasi tegangan rendah, sebaliknya MOSFET tidak memiliki 

tegangan offset. Jika tahanan aktif dari MOSFET rendah, maka drop forward 

voltage di MOSFET sangat rendah yang dapat mengurangi hilangnya konduksi dan 

menghasilkan efisiensi yang tinggi. 

Dengan mengganti dioda dengan saklar MOSFET akan mengurangi rugi-rugi 

daya pada konverter, maka efisiensi konverter akan meningkat. Sebagai contoh, 

MOSFET dengan RDS(ON) yang sangat kecil untuk MOSFET sisi bawah akan 

memperkecil rugi daya. Daya maksimum pada panel PV dapat dicapai dengan cara 

mengatur rasio duty cycle pada konverter. Tujuan memilih MOSFET tipe n-channel 

ialah karena memiliki Rds(ON) yang lebih kecil dibandingkan dengan tipe p-channel, 

jadi kedua saklar menggunakan MOSFET tipe n-channel.  

 

Gambar 2.15 Rangkaian Topologi Synchronous Buck Converter [4]. 

 

Pada kontorl MOSFET tersebut selain berfungsi untuk mengatur duty cycle 

pada MOSFET ialah berfungsi untuk mencegah kedua MOSFET aktif pada waktu 

bersamaan. Prinsip kerja umum pada synchronous buck converter ialah sebagai 

berikut: 

1. Saat Q1 aktif Q2 tidak aktif. 

2. Saat Q1 tidak aktif dan Q2 tidak aktif 

3. Saat Q1 tidak aktif dan Q2 aktif [4]. 
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Mode operasi Synchronous Rectifier Buck Converter : 

(a) State 1 : 

 

Gambar 2.16 Mode Operasi State 1 [10]. 

 

Dalam state ini, switch utama Q1 menyalurkan, sedangkan switch SR Q2 adalah 

off. Input arus (Iin) mengalir melalui induktor ke beban. Jalur konduksi ditunjukan 

diatas. Saat ini induktor (L) mengisi dari Vin-Vo, sedangkan arus iL(t) mulai 

meningkatkan secara linier. 

(b) State 2 : 

 

Gambar 2.17 Mode Operasi State 2 [10]. 

 

Di state 2, switch utama Q1 dimatikan, sedangkan Q2 tersebut mengalir. Arus 

induktor kontinu, mengalir melalui Q2 untuk menghindari kerusakan dari arus 

induktor. Induktor L melepaskan dari -Vo saat ini, dan arus induktor mulai menurun 

secara linier. 
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(c) State 3 : 

 

Gambar 2.18 Mode Operasi State 3 [10]. 

 

Di state 3, saklar Q1 terus mati, sedangkan saklar SR Q2 mengalirkan. Akibatnya, 

tegangan induktor VL = -Vo, ini memungkinkan induktor L untuk mengisi dan arus 

induktor untuk meningkatkan linier dalam arah yang berlawanan [10]. 

 

2.4 Battery 

Battery atau sering disebut aki, adalah salah satu komponen utama dalam 

kendaraan bermotor, baik mobil atau motor, semua memerlukan aki untuk dapat 

menghidupkan mesin kendaraan. Aki mampu mengubah tenaga kimia menjadi 

tenaga listrik.  

Dikenal dua jenis elemen yang merupakan sumber arus searah Direct Current 

(DC) dari proses kimiawi, yaitu elemen primer dan elemen sekunder. Elemen 

primer terdiri dari elemen basah dan elemen kering. Reaksi kimia pada elemen 

primer yang menyebabkan elektron mengalir dari elektroda negatif (katoda) ke 

elektroda positif (anoda) tidak dapat dibalik arahnya. Maka jika empat muatannya 

habis, maka elemen primer tidak dapat dimuati kembali dan memerlukan 

penggantian bahan pereaksinya (elemen kering). Sehingga dilihat dari sisi 

ekonomis elemen primer dapat dikatakan cukup boros. Contoh elemen primer 

adalah batu baterai (dry cells).  

Elemen sekunder dalam pemakaiannya harus diberi muatan terlebih dahulu 

sebelum digunakan, yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik. Akan tetapi, tidak 

seperti elemen primer, elemen sekunder dapat dimuati kembali berulang kali. 
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Elemen sekunder ini lebih dikenal dengan aki. Dalam sebuah aki berlangsung 

proses elektrokimia yang reversibel (bolak-balik) dengan efisiensi yang tinggi. 

Maksud dari elektrokimia reversibel yaitu di dalam aki saat dipakai berlangsung 

proses pengubahan kimia menjadi tenaga listrik (discharging). Sedangkan saat diisi 

atau dimuati, terjadi proses tenaga listrik menjadi tenaga kimia (charging).  

Besar Gaya Gerak Listrik (GGL) yang dihasilkan satu sel aki adalah 2 Volt. 

Sebuah aki mobil terdiri dari enam buah aki yang disusun secara seri, sehingga GGL 

totalnya adalah 12 Volt. Pada aki kendaraan bermotor arus yang terdapat di 

dalamnya dinamakan dengan kapasitas aki yang disebut Ampere-Hour (AH). 

Contohnya untuk aki dengan kapasitas arus 5 AH, maka aki tersebut dapat mencatu 

arus 5 Amper selama 1 jam atau 1 Amper selama 5 jam.  

Baterai yang banyak dipakai pada kendaraan adalah tipe secondary cell 

(storage battery atau galvanic battery) yang memungkinkan untuk dapat 

mengeluarkan dan mengisi kembali muatan listriknya. 

2.4.1. Lead-acid battery 

Jenis battery ini terdiri dari lead peroxide (PbO2) sebagai pelat electrode 

(anode) positive (+), discharge lead (Pb) sebagai pelat electrode (cathode) negative 

(-) dan larutan asam belerang (H2SO4) sebagai electrolyte. Kelebihan dan 

kelemahannya adalah sebagai berikut.  

1. Kelebihan lead-acid battery 

 Tingkat bahayanya lebih sedikit dibandingkan dengan jenis lainnya, 

karena reksi kimianya terjadi dalam temperature ruangan. 

 Dapat diandalkan dan harganya juga relatif murah. 

2. Kelemahan lead-acid battery 

 Energinya sekitar 40Wh/kgf, lebih rendah dari yang lainnya.  

 Umurnya kurang tahan lama dan memerlukan waktu pengirisan kembali 

yang lebih lama. 

2.4.2. Charging Method 

Terdapat bermacam-macam metode charging yang bisa digunakan untuk 

rangkaian charging. Metode tersebut berbeda dalam cara pemberian energi listrik 

dari catu daya ke accumulator atau batteray. Constant Voltage Charge adalah 

proses pengisian yang dilakukan dengan tegangan konstan dari awal sampai akhir 
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proses pengisian. Karakteristik pengisian terlihat seperti pada gambar 2.19, pada 

awal proses pengisian arus yang diberikan adalah besar. Setelah beberapa lama 

arusnya akan dikurangi dan pada akhirnya arus tidak bisa mengalir diakhir proses 

pengisian. Oleh karena itulah tidak ada gas yang timbul sehingga performa 

pengisiannya lebih baik, namun begitu arus yang besar dapat mempengaruhi usia 

pemakaian battery. Untuk lebih jelasnya terlihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.19 Karakteristik Pengisian Arus dan Tegangan pada Constant Voltage 

Charge [11]. 

 

2.5 MATLAB dan Simulink 

MATLAB (Matrix Laboratory) merupakan bahasa pemograman yang 

dikembangkan oleh The MathworksTM.Inc. Bahasa ini banyak digunakan untuk 

perhitungan numerik keteknikan, komputasi, simbolis, visualisasi, grafis, analisis 

data matematis, statistika, simulasi, pemodelan, dan desain GUI. Sedangkan 

simulink adalah sebuah diagram blok yang digunakan untuk membuat model dan 

simulasi sistem dinamik seperti kontrol, pemrosesan sinyal, dan komunikasi. 

MATLAB merupakan suatu software yang sangat baik untuk digunakan 

untuk menganalisa berbagai kebutuhan dalam bidang teknik. Didalam MATLAB 

terdapat dua bagian penting yaitu matlab editor  yang berfungsi untuk menuliskan 

listing programnya dan simulink yang digunakan untuk melakukan simulasi. 

Dengan menggunakan simulink yang merupakan kesatuan dalam program tersebut 

kita dapat melakukan suatu pemodelan sistem kontrol atau suatu plant yang akan 

diatur. Hal itu  dapat didesain dengan menggunakan blok-blok yang telah tersedia 
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serta setting parameter–parameter akan menjadi lebih mudah. Blok-blok simulink 

dapat juga dibentuk dari persamaan matematika dengan menggunakan blok transfer 

function sehingga kita dapat menuliskan persamaan dalam blok tersebut sesuai 

dengan parameter yang akan kita cari. 

Pada MATLAB terdapat window. Window adalah window induk yang 

melingkupi seluruh lingkungan kerja MATLAB. Pada versi-versi sebelumnya, 

window ini secara khusus belum ada namun terintegrasi dengan command window. 

Tidak ada fungsi utama yang ditawarkan oleh window ini selain sebagai tempat 

docking bagi form yang lain.
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