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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya di zaman modern ini, kebutuhan mobilitas 

manusia juga semakin meningkat, terutama pergerakan manusia dan barang dengan 

menggunakan peralatan transportasi  darat pribadi dan umum. Menurut data dari 

Gabungan Industri Kendaraan Indonesia (Gaikindo), jumlah kendaraan roda empat 

atau lebih yang beroperasi pada akhir tahun 2010 sebanyak 16 juta dan pada tahun 

2020 akan mencapai lebih dari 25 juta. Adapun data dari Asosiasi Industri 

Sepedamotor Indonesia (AISI) pada periode yang sama sepedamotor yang terjual 

setiap hari mencapai 20.184 sepeda motor/hari. Menurut data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) jumlah kendaraan total sampai tahun 2011 mencapai 9,5 juta mobil 

pribadi dan 68,8 juta sepeda motor. Dari 363 juta barel penggunaan BBM di tahun 

2010, 191,9 juta barel (dari total 218 juta barel untuk transportasi) dipakai oleh 

transportasi jalan, di mana 163,1 juta barel digunakan kendaraan roda empat atau 

lebih (75 juta barel digunakan oleh mobil pribadi).  

Meskipun teknologi baterai telah membuat kemajuan besar, masih adanya 

beberapa kendala pada aplikasi praktis. Disamping itu, berdasarkan karakteristik 

baterai, kelebihan pengisian dan kelebihan pemakaian akan mengurangi 

ketersediaan bahan aktif pada elektroda positif, yang akan menurunkan kinerja sel 

dan bahkan dapat menimbulkan api dan ledakan dalam beberapa kasus. Kemasan 

baterai harus berhenti bekerja ketika baterai tunggal dalam keadaan bahaya. 

Disamping itu, masa pakai baterai dipengaruhi oleh pemakaian yang mendalam, 

sel-sel  yang sering dalam keadaan kelebihan pengisian dan pemakaian akan berusia 

cepat dan kemudian kemasan baterai juga akan mempercepat penuaan karena efek 

jangkauan pendek. Dengan demikian, untuk memecahkan masalah diatas, Battery 

Management System (BMS) menjadi alat yang tangguh untuk membuat kemasan 

baterai berjalan aman dan efektif. 
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Pendalaman dan kematangan BMS ditemukan akhir-akhir ini dalam 

elektronik-elektronik portable, seperti laptop, computer dan handphone, tetapi 

mereka belum sepenuhnya menyebarkannya pada kendaraan listrik. Hal ini karena 

jumlah sel didalam baterai kendaraan 100 kali lebih baik daripada di elektronik-

elektronik portable. Lebih lagi, baterai kendaraan didesain bukan hanya untuk 

system energy jangka panjang, namun juga untuk system kekuatan tinggi. Dengan 

kata lain, baterai untuk kendaraan listrik harus menyediakan voltase tinggi dan 

keluaran yang tinggi. Hal ini membuat BMS untuk kendaraan listrik lebih rumit 

daripada barang elektronik portable.    

Wang, dkk [3] dari taiwan pada thesisnya tentang BMS menggunakan 

metode Pulse Width Modulation (PWM) untuk pengisian dan pemakaian. 

Mikrokontroller Atmega 328 secara otomatis dapat mengatur sinyal PWM untuk 

mengubah pengisian dan tingkat pemakaian dari konverter boost, tetapi pada 

thesisnya ini hanya untuk pengisian dan pemakaian pada beban yang menggunakan 

LED. Ketika semakin besar duty cycle, input arus dan tegangan semakin besar pula 

yang menyebabkan tingkat pencahayaan pada LED. Patil, dkk [11] dari india pada 

penelitiannya membuat prototype BMS pada  kendaraan listrik dengan 

menggunakan mikrokontroller 892051.  Dari block diagram yang dibuat 

menggunakan 5  sel  baterai aki, setiap 1 baterai aki diatur 1 BMS dan 5 BMS 

kemudian di teruskan dalam satu master unit dan ditampilkan pada LCD. Motor 

yang digunakan juga dengan daya kecil dan yang dipantau pada baterai hanya 

temperatur dan tegangan. 

Maka dari itu pada penulisan proposal skripsi ini penulis ingin 

mengembangkan BMS yang dapat memantau tegangan, arus, suhu, waktu 

pengoperasian dan berapa kwh yang telah terpakai dengan pegukuran State of 

Charge (SOC) dan Depth of Discharge (DOD). Untuk mengatur waktu 

pengoperasian baterai akan merancang rangkaian timer menggunakan IC DS1307 

agar lebih presisi tidak mengambil clock pada IC Atmega 328 karena masih 

terdapat delay waktu dan untuk menghitung tegangan setiap sel akan dilakukan 

pengukuran resistor menggunakan avometer digital langsung pada baterai agar 

perhitungan resistor akurat untuk dimasukan kedalam progam dan ditotal semua 
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tegangan sel untuk mendapat tegangan total baterai untuk diproses perhitungan 

kwh. BMS ini akan diaplikasikan pada kendaraan listrik dengan jumlah sel 

sebanyak 15 yang disesuaikan dengan konsumsi motor yang dipakai pada 

kendaraan listrik. Penulis akan mengangkat judul “ Desain dan Implementasi 

Battery Management System Pada Mobil Listrik”.   

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, munculah suatu permasalahan yang dibahas 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana mendesain dan mengembangkan BMS yang dapat 

diimplementasikan pada mobil listrik dengan memantau tegangan dan suhu 

setiap sel, dan arus, daya, waktu pengoperasian, menghitung SOC, DOD 

dan berapa kwh yang telah terpakai pada baterai? 

2. Bagaimana melindungi drop dan kelebihan daya saat kondisi operasi pada 

baterai? 

3. Bagaimana BMS yang dirancang lebih akurat untuk menghitung kwh yang 

dihasilkan pada kendaraan listrik? 

 

1.3      Tujuan  

Pada tugas akhir bertujuan sebagai berikut: 

1. Mendesain  dan mengembangkan BMS yang dapat diimplementasikan pada 

kendaraan listrik dengan memonitoring tegangan dan suhu setiap sel, arus, 

waktu pengoperasian baterai, menghitung SOC, DOD dan berapa kwh yang 

telah terpakai pada baterai. 

2. Melindungi kelebihan tegangan dan drop tegangan saat kondisi operasi pada 

baterai. 

3. Merancang BMS yang  lebih presisi untuk menghitung kwh yang dihasilkan 

pada kendaraan listrik.  
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1.4 Batasan Masalah 

Agar lebih fokus padan pembahasan untuk penelitian yang akan 

dilaksanakan maka terdapat batasan masalah sebagai berikut : 

1. Jumlah sel baterai lifepo4 yang digunakan sebanyak 15 sel yang telah 

disesuaikan dengan tegangan pada motor BLDC. 

2. Desain BMS ini menggunakan sensor arus, sensor tegangan dan sensor suhu 

dan multiplexer CD 4067BE.  

3. Output di LCD untuk memonitoring baterai menampilkan tegangan dan 

suhu setiap sel, arus, total tegangan, daya, waktu pengoperasian, SOC, 

DOD, dan Kwh yang terpakai. 

4. Mikrokontroller pada BMS menggunakan ATmega 328. 

 

1.5 Metodologi 

 Metodologi yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Studi Literatur 

  Pada tahap ini melakukan pemahaman literatur yang berhubungan dengan 

Battery Management System pada baterai lifepo4 yang akan diaplikasikan pada 

kendaraan listrik. Dimana literatur yang digunakan berasal dari paper, buku 

referensi, jurnal, dan dokumentasi di internet. 

1.5.2. Desain Sistem 

  Pada tahap ini membuat block diagram rangkaian, menentukan dan 

menyusun urutan proses kerja suatu sistem dan perancangan flowchart untuk 

menentukan proses jalannya progam. 

1.5.3. Perancangan Alat 

  Tahap ini membuat proses implementasi rancangan diagram block pada 

desain yang dibuat. Alat yang telah dirancang akan diimplementasikan dengan 

menggabungkan hardware yang telah diprogam pada baterai lifepo4 untuk 

menggerakkan motor BLDC 250Watt. 

1.5.4. Uji Coba dan Analisa 

  Tahap ini melakukan pengujian dan analisa pada alat yang telah dibuat 

untuk mengetahui kemampuan dan keakuratan teknologi yang dipakai. Uji 
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dilakukan pada proses charging pada baterai dan pemakaian baterai dengan 

penggerak motor BLDC 250Watt. Dari hasil ujicoba tersebut akan dilakukan 

analisa dengan menggunakan perhitungan untuk mendapatkan akurasi ketilitian 

pembacaan alat lebih presisi. 

1.5.5. Penyusunan Skripsi 

  Dari hasil perencanaan dan pengujian sistem alat tersebut kemudian 

dianalisa dan diambil suatu kesimpulan yang akhirnya disusunlah buku naskah 

tugas akhir ini yang mencakup semua langkah dalam perencanaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika Penulisan untuk Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I     Pendahuluan 

 Bab ini berisi tentang gambaran umum yang membahas latar belakang, 

rumusan masalah yang dihadapi, tujuan yang akan dicapai, batasan masalah, 

metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II    Dasar Teori 

 Bab ini berisi tentang teori yang mendukung pembuatan Battery 

Management System pada baterai lifepo4 sebagai sumber energi listrik yang akan 

diaplikasikan pada kendaraan listrik. 

BAB III  Perancangan dan Pembuatan Alat 

 Bab ini berisi tentang desain proses dan desain alat Battery Management 

System yang akan digunakan pada baterai lifepo4 untuk diaplikasikan pada 

kendaraan listrik.  

BAB IV  Hasil Pengujian dan Analisa 

 Bab ini berisi tentang proses implementasi dari desain-desain sistem 

yang sudah dibuat pada bab 3, membahas hasil ujicoba yang dilakukan dan 

melakukan analisa pada hasil uji coba. 

BAB V  Penutup 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan pengujian dan 

analisa dan saran untuk bisa dikembangkan lagi agar alat ini lebih sempurna dari 

sebelumnya. 




