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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Aki (Accumulator) 

Aki atau Storage Battery adalah sebuah sel atau elemen sekunder dan 

merupakan sumber arus listrik searah yang dapat mengubah energi kimia menjadi 

energi listrik. Aki termasuk elemen elektrokimia yang dapat mempengaruhi zat 

pereaksinya, sehingga disebut elemen sekunder. Kutub positif aki menggunakan 

lempeng oksida dan kutub negatifnya menggunakan lempeng timbal, sedangkan 

larutan elektrolitnya adalah larutan asam sulfat.  

Ketika aki dipakai, terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan endapan pada 

anode (reduksi) dan katode (oksidasi). Akibatnya, dalam waktu tertentu antara 

anode dan katode tidak ada beda potensial, artinya aki menjadi kosong. 

Agar aki dapat dipakai lagi, harus diisi dengan cara mengalirkan arus listrik 

kearah yang berlawanan dengan arus listrik yang dikeluarkan aki tersebut. Ketika 

aki diisi akan terjadi pengumpulan muatan listrik.  

Pengumpulan jumlah muatan listrik dinyatakan dalam ampere jam, yaitu 

yang disebut dengan tenaga aki. Pada kenyataannya, pemakaian aki tidak dapat 

mengeluarkan seluruh energi yang tersimpan aki itu. Oleh karenanya, aki 

mempunyai rendemen atau efisiensi.  

Pada tugas akhir ini aki yang digunakan yaitu aki dengan sumber tegangan 

12VDC.  

2.1.1 Jenis-jenis Aki 

Aki merupakan salah satu sumber tegangan dc yang sangat penting. Selain 

digunakan untuk kendaraan, generator listrik yang dilengkapi dengan dinamo 

starter juga dapat digunakan untuk sumber penerangan lampu pada rumah di 

malam hari, aki juga penyimpan listrik dan penstabil tegangan serta arus listrik. 

Secara umum terdapat dua jenis aki, aki basah dan aki kering. Beberapa jenis aki 

yaitu: 
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 Aki Basah 

Hingga saat ini aki yang populer digunakan adalah aki model basah yang 

berisi cairan asam sulfat (H2SO4). Ciri-ciri utamanya memiliki lubang dengan 

penutup yang berfungsi untuk menambah air aki saat aki kekurangan akibat 

penguapan saat terjadi reaksi kimia antara sel dan air aki. Sel-

selnya menggunakan bahan timbal (Pb). Kelemahan aki jenis ini adalah cairannya 

bersifat sangat korosif. Uap air aki mengandung hydrogen yang cukup rentan 

terbakar dan meledak jika terkena percikan api. Memiliki sifat self-discharge 

paling besar dibanding aki lain sehingga harus dilakukan pensetruman ulang saat 

aki didiamkan terlalu lama. 

 Aki Hybrid 

Pada dasarnya aki hybrid tak jauh berbeda dengan aki basah. Bedanya 

terdapat pada material komponen sel aki. Pada aki hybrid selnya menggunakan 

low-antimonial pada sel (+) dan kalsium pada sel (-). Aki jenis ini memiliki 

performa dan sifat self-discharge yang lebih baik dari aki basah konvensional. 

 Aki Calcium 

Kedua selnya, baik (+) maupun (-) mengunakan material kalsium. Aki jenis 

ini memiliki kemampuan lebih baik dibanding aki hybrid. Tingkat penguapannya 

lebih kecil dibanding aki basah konvensional. 

 Aki Bebas Perawatan/Maintenance Free (MF) 

Aki jenis ini dikemas dalam desain khusus yang mampu menekan tingkat 

penguapan air aki. Uap aki yang terbentuk akan mengalami kondensasi sehingga 

dan kembali menjadi air murni yang menjaga level air aki selalu pada kondisi 

ideal sehingga tak lagi diperlukan pengisian air aki. Aki jenis ini biasanya terbuat 

dari basis jenis aki hybrid maupun aki kalsium. 

 Aki Sealed (aki tertutup) 

Aki jenis ini selnya terbuat dari bahan kalsium yang disekat oleh jaring 

berisi bahan elektrolit berbentuk gel/selai. Dikemas dalam wadah tertutup rapat. 

Aki jenis ini sering disebut sebagai aki  kering. Sifat elektrolitnya memiliki 

kecepatan penyimpanan listrik yang lebih baik. Karena sel terbuat dari bahan 

kalsium, aki ini memiliki kemampuan penyimpanan listrik yang jauh lebih baik 
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seperti pada aki jenis kalsium pada umumnya. Pasalnya aki ini memiliki self-

discharge yang sangat kecil sehingga aki sealed ini masih mampu melakukan 

start saat didiamkan dalam waktu cukup lama. kemasannya yang tertutup rapat 

membuat aki jenis ini bebas ditempatkan dengan berbagai posisi tanpa khawatir 

tumpah. Namun karena wadahnya tertutup rapat pula aki seperti ini tidak tahan 

pada temperatur tinggi sehingga dibutuhkan penyekat panas tambahan jika aki 

diletakkan di ruang mesin. 

2.2 DC to DC Converter 

DC to DC converter merupakan suatu alat untuk mengubah suatu tegangan 

sarah ke tegangan searah yang lain dengan nilainya dapat di tingkatkan atau 

diturunkan.menurut Dr.F.L. Luo and Dr. H.Ye. DC converter terdiri dari 6 

generasi yang memiliki banyak topologi rangkaian dan teori, antara lain : 

a. Klasik converter, yaitu buck converter, boost converter,  buck-boost converter. 

b. Multi kuadran converter, yaitu converter kelas A, B,C,D dan E. 

c. Switched komponen converter, yaitu switched capacitor converter dan switch 

inductor converter. 

d. Soft switched converter, yaitu Resonant-switch converter, Load-Resonant 

converter, Resonant-DC-link converter, High frequency link integral half 

cycle converter. 

e. Synchronous rectifier converter, digunakan untuk pengembangan teknologi 

computing. 

f. Multi energy storage element resonant converter. 

2.2.1 Converter Buck Boost 

Converter buck boost merupakan salah satu regulator mode pensaklaran DC to 

DC converter dimana tegangan keluaran lebih besar atau lebih kecil dari pada 

masukkanya. Konverter ini menggabungkan antara mode buck ( penurun tegangan 

) dengan mode boost ( penaik tegangan ). 
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Gambar 2.1 Rangkaian Buck Boost Converter 

Prinsip kerja rangkaian ini dibagi menjadi 2 mode. Selama mode 1, ketika switch 

di-ON-kan dan diode Dm mendapat bias mundur arus input, kemudian arus 

mengalir melalui inductor L. selama mode 2, ketika switch di-OFF-kan, arus 

mengalir melalui inductor L diteruskan ke kapasitor C, diode Dm dan ke beban ( 

R ). Dan arus inductor L akan berkurang sampai switch di-On-kan lagi. 

Peracangan buck-boost converter dimulai dengan menentukan tegangan dan arus 

yang masuk pada converter setelah ditentukan selanjutnya dapat menentkan duty 

cycle untuk waktu kerja saat buck dan saat boost. 

 

  

   
 = 

 

   
……………………………………………………………………………………………… (2.1) 

Dimana : 

Vo : Tegangan output 

Vin : Tegangan input 

D : duty cycle 

Inductor digunakan sebagai filter untuk menurangi ripple arus. Sedangkan 

kapasitor diguakan sebagai filter untuk mengurangi ripple  tegangan. Diode 

digunaka sebagai komponen switching yang bekerja pada keadaan switch open, 

sehingga tetap mengalir ke induktor. 

Buck boost converter dapat dioperasikan dengan dua mode yaitu, continuous 

current mode (CCM) dan dicontinous current mode (DCM). 

Continuous surrent mode (CCM) ditandai oleh arus yang mengalir secara terus 

menerus pada induktor selama switching cycle-nya pada keadaan mantap (steady 

state). Sehingga pada CCM, tegangan output dapat diatur dengan mengubah duty 

cycle pada range 0-0,65. Selain itu mode CCM tidak tergantung pada nilai 

inductor dan kapasitor. Sedangkan discontinuous current mode ditandai dengan 
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arus inductor menjadi nol pada setiap switching cycle-nya. Untuk mode DCM, 

tegangan output tergantung pada nilai inductor dan besarnya duty cycle. 

2.3     Tipe Pengolahan Daya 

Cara pengolahan daya memiliki 2 tipe pengolahan yaitu linier dan peralihan 

(switching). Masing-masing tipe memiliki kelebihan dan kekurangan. Tipe linier 

memiliki tingkat ripple dan noise sangat kecil pada output, tetapi memiliki ukuran 

yang cukup besar. Namun untuk aplikasi dimana fleksibilitas, dimensi fisik dan 

efisiensi tinggi sangat berperan digunakan tipe switching. Komponen yang 

digunakan untuk menjalankan fungsi penghubung tersebut tidak lain adalah switch 

(solid state electronic switch) seperti misalnya Thyristor, MOSFET, IGBT, dan 

GTO. Switchedkomponen converter dibedakan berdasarkan cara dalam 

mentransfer energi terdiri dari 2 topologi yaitu induktif konverter dan kapasitor 

konverter. Induktif konverter menggunakan induktor sebagai transfer energi. 

Metode ini membutuhkan banyak kapasitor sehingga rangkaian yang dihasilkan 

tidak sederhana sedangkan kapasitif konverter menggunakan kapasitor sebagai 

transfer energi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai metode linier 

dan switching. 

 

1. Metode Linier 

Metode linier sangatlah tidak efisien karena saat drop tegangan besar dan 

arus tinggi akan mengeluarkan panas yang sebanding arus yang keluar dan 

penurunan tegangan. Ketidakefisiensian ini membuang energi yang besar dan 

membutuhkan arus yang besar sehingga membutuhkan komponen yang lebih 

besar dan mahal. Panas yang terbuang akibat daya yang tinggi adalah masalah 

yang harus diselesaikan untuk mencegah kenaikan suhu dan faktor efisiensi yang 

didapatkan. Apabila arus rendah maka daya yang hilang kecil, meskipun mungkin 

masih sebagian besar dari total daya yang dipakai. Metode linier dapat 

menurunkan kelebihan tegangan, mengurangi ripple yang dihasilkan dan 

menghasilkan tegangan outputyang konstan dari fluktuasi normal dari 

tegangan input tidak berasal dari trafo / rangkaian jembatan penyearah dan arus 

beban. Metode linier murah, dapat diandalkan jika heat-sink yang baik digunakan 

dan lebih sederhana daripada metodeswitching. Metode linier dapat memberikan 
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tegangan dengan noise output yang rendah, dan sangat cocok untuk rangkaian 

analog noise-sensitif berdaya rendah dan rangkaian frekuensi radio. 

 

2. Metode Switching 

Metode switching mengkonversi satu tingkat tegangan DC ke yang lain, 

dengan menyimpan energi input sementara dan kemudian melepaskan energi 

ke output pada tegangan yang berbeda. Penyimpanan energi tersebut bisa berada 

dalam komponen penyimpanan medan magnet (induktor, transformator) atau 

komponen penyimpan medan listrik (kapasitor). Metode konversi daya yang lebih 

efisien (sering 75% sampai 98%) daripada pengaturan tegangan linier (yang 

menghilang daya yang tidak diinginkan sebagai panas). Efisiensi ini bermanfaat 

untuk meningkatkan waktu pengopersian baterai. Efisiensi telah meningkat sejak 

tahun 1980-an akibat penggunaan FET, yang dapat mengalihkan frekuensi tinggi 

lebih efisien daripada transistor daya bipolar, yang memiliki losses dan 

memerlukan rangkaian yang lebih kompleks. 

2.3.1  Soft Switching 

Merupakan salah satu teknik switching yang mana memungkinkan switch 

ketika ON tegangan mendekati nol dan ketika OFF arus mendekati nol. Banyak 

keunggulan dari soft switching antara lain: 

1. Mengurangi disipasi ketika interval switching lebih rendah jika 

dibandingkan dengan hard switching. 

2. Dapat memanfaakan peralatan dibawah daerah operasional. 

3. Memperkecil ukuran peralatan untukmegurangi effect samping. 

4. Mengurangi kelebihan panas ketika proses switching. 

5. Mengurangi radiasi dan emisi akibat frekuensi yang tinggi. 

Rancangan dasar untuk membuat soft switching: 

1) Resonant circuit seri 

a. Resonant circuit seri LC 

b. Resonant circuit L dengan kapasitor dan beban paralel 

2) Resonant circuit paralel 
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a. Resonant circuit paralel LC 

 

 

 

 

Gambar 2.2 rangkaian resonant circuit seri LC 

 

 

 

 

Gambar 2.3 rangkian resonant ciruit L dengan C dan  parallel 

beban 

 

 

 

Gambar 2.4 rangkaian resonant circuit parallel LC 

2.4 Mosfet 

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) merupakan 

salah satu jenis transistor yang memiliki impedansi masukan (gate) sangat tinggi 

(hapir tak terhingga) sehingga dengan menggunakan MOSFET sebagai saklar 

elektronik, memungkinkan untuk menghubungkannya dengan semua jenis 

gerbang logika. Dengan menjadikan MOSFET sebagai saklar, maka dapat 

digunakan untuk mengendalikan beban dengan arus yang tinggi dan biaya yang 

lebih murah daripada menggunakan transistor bipolar. Untuk membuat MOSFET 

sebagai saklar maka hanya akan menggunakan MOSFET pada kondisi saturasi 

(ON) dan kondisi cut-off (OFF). 
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2.4.1 Kurva karakteristik mosfet 

MOSFET saat kondisi OFF 

 

Gambar 2.5 kurva karakteristik mosfet sebagai saklar  

Pada daerah cut-off MOSFET tidak mendapat tegangan masukan (Vin=0V) 

sehingga tidak ada arus drain Id yang mengalir. Kondisi ini akan membuat 

tegangan Vds=Vdd. Dengan beberapa kondisi diatas maka daerah cut-off  ini 

MOSFET dikatakan OFF (Full-off). Kondisi cut-off ini dapat diperoleh dengan 

menghubungkan jalur masukan (gate) ke gound, sehingga tidak ada tegangan 

masukan yang masuk ke rangkaian saklar MOSFET. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dari gambar berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 rangkaian MOSFET sebagai saklar pada kondisi cut-off 

Berikut merupakan karakteristik MOSFET pada daerah Cut-Off :  

1. Input gate tidak mendapatkan tegangan bias, karena terhubung ke ground 

(0V).  

2. Tegangan gate lebih rendah dari tegangan table11ram (Vgs < Vth). 

3. MOSFET Off (fully-off) pada daerah cut-off ini. 

4. Tidak ada arus drain yang mengalir pada MOSFET. 
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5. Tegangan output Vout = Vds = Vdd. 

6. Pada daerah cut-off MOSFET dalam open circuit.  

Dengan beberapa karakteristik diatas maka dapat dikatakan bahwa MOSFET pada 

daerah cut-off merupakan saklar terbuka dengan arus drain Id = 0A. Untuk 

mendapatkan kondisi MOSFET dalam keadaan terbuka maka tegangan gate Vgs 

harus lebih rendah dari tegangan table12ram Vth dengan cara menghubungkan 

terminal masukan (gate) ke ground. 

 

 

MOSFET saat kondisi ON 

Pada daerah saturasi MOSFET mendapatkan bias masukan (Vgs) secara 

maksimum sehingga arus drain pada MOSFET juga akan maksimum dan 

membuat tegangan Vds = 0V. Pada kondisi saturasi ini MOSFET dapat dikatakan 

dalam keadaan on secara penuh. 

 

Gambar 2.7 rangkaian MOSFET sebagai saklar pada kondisi Saturasi 

Berikut merupakan karakteristik MOSFET pada daerah saturasi :  

1. Tegangan masukan gate tinggi (Vgs). 

2. Tegangan masukan gate (Vgs) lebih tinggi dari tegangan table12 ram 

(Vgs > Vth). 

3. MOSFET on pada daerah saturasi. 

4. Tegangan drain dan source ideal Vds pada daerah saturasi adalah (0V). 

5. Resistansi drain dan source sangat rendah (Rds < 0.1 Ohm). 

6. Tegangan keluaran Vout = Vds = 0.2V. 

7. MOSFET dianalogikan sebagai saklar kondisi tertutup.   

Kondisi saturasi MOSFET dapat diperoleh dengan memberikan tegangan 

masukan gate yang lebih tinggi dari tegangan table12ram nya dengan cara 

menghubungkan terminal masukan ke Vdd. Sehingga MOSFET menjadi saturasi 

dan dapat dianalogikan sebagai saklar pada kondisi tertutup. 
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2.5 Microcontroller  

2.5.1 Devinisi Microcontroller 

Perkembangan lebih lanjut dari teknologi IC adalah mikrokontroler, dimana 

teknologi ini menggabungkan memori I/O dan prosesor dalam satu chip tunggal 

berupa silicon yang bersifat dapat table13ram. Mikrokontroler adalah suatu 

table13r IC dimana terdapat mikroposesor dan memori program (ROM) serta 

memori serbaguna (RAM), bahkan ada beberapa jenis mikrokontroler yang 

memiliki fasilitas ADC, TTL, EEPROM dalam satu kemasan. 

Ada perbedaan yang cukup penting antara mikroposesor dan 

mikrokontroler. Jika mikroposesor merupakan central prosessing unit (CPU) 

tanpa memori dan I/O pendukung dari sebuah table13ra, maka umumnya 

mikrokontroler terdiri dari CPU, memori, I/O tertentu dan unit pendukung, 

misalnya analog to digital converter (ADC) yang sudah terintegrasi didalam 

mikrokontroler tersebut. Dengan kata lain, mikrokontroler sudah mengandung 

beberapa peripheral yang langsung tabl dimanfaatkan, misalnya port parallel, 

port serial, komparator, konversi digital ke analog (DAC), konversi analog ke 

digital dan sebagainya hanya menggunakan table13 minimum yang tidak rumit 

atau kompleks. 

Microcontroller dimanfaatkan sebagai otak dari system control dan banyak 

digunakan dalam industry karena keunggulannya, antara lain: 

a. Ukuran fisik yang relative kecil. 

b. Kecepatan pengoperasianya yang tinggi. 

c. Keandalan dalam memperudah otomtisasi peralatan. 

d. Kemampurandan fleksibilitas lebih baik. 

Dengan keunggulan tersebut menyebabkan mikrokontroler dapat diaplikasikan 

secara luas untuk pemrogaman dalam suatu tabel pengontrolan. 

 

2.5.2 Arduino 

Pengaturan PWM pada tugas akhir ini akan menggunakan arduino UNO. 

Arduino adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan pada Atmega328 

(datasheet). Arduino yang akan digunakan dalam perancangan dan pembuatan alat 
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ini adalah arduino UNO. Arduino UNO mempunyai 14 pin digital  input/output (6 

diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM), input analog, sebuah osilator 

table14r 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, 

dan sebuah tombol reset. Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk 

menunjang mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah table14ra 

dengan sebuah kabel USB atau mensuplaynya dengan sebuah adaptor AC ke DC 

atau menggunakan baterai untuk memulainya.  

Arduino UNO berbeda dari semua board arduino sebelumnya, arduino 

UNO tidak menggunakan chip driver FTDI USB-to-serial. Sebaliknya, fitur-fitur 

Atmega16U2 (Atmega8U2 sampai ke versi R2) table14ram sebagai sebuah 

pengubah USB ke serial. Perubahan 2 board arduino UNO mempunyai sebuah 

resistor yang menarik garis 8U2 HWB ke ground, yang membuatnya lebih mudah 

untuk diletakkan ke dalam DFU mode. Perubahan 3 dari board arduino UNO 

memilki fitur-fitur baru sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Arduino UNO R3 

sumber : http//www.arduino.cc 

Table 2.1 Spesifikasi Arduino UNO R3 
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2.6 Pulse Width Modulation (PWM) 

PWM merupakan sebuah mekanisme untuk membangkitkan sinyal 

keluaran yang periodenya berulang antara high dan low dimana kita dapat 

mengontrol durasi sinyal high dan low sesuai dengan yang kita inginkan. Duty 

cycle merupakan prosentase sinyal high dan merupakan periode sinyal, prosentase 

duty cycle akan berbanding lurus dengan tegangan rata-rata yang dihasilkan. 

Pengaturan lebar pulsa modulasi atau PWM merupakan salah satu teknik yang 

baik yang digunakan dalam sistem kendali (control system) saat ini. Pengaturan 

lebar modulasi dipergunakan di berbagai bidang yang sangat luas, salah satu 

diantarannya adalah kendali kecepatan, kendali sistem tenaga, pengukuran atau 

instrumentasi dan telekomunikasi. 

 

2.6.1 Prinsip Dasar PWM  

Modulasi lebar pulsa (PWM) diperoleh dengan bantuan sebuah gelombang 

kotak yang mana siklus kerja (duty cycle) gelombang dapat diubah-ubah untuk 

mendapatkan sebuah tegangan keluaran yang bervariasi yang merupakan nilai 

rata-rata dari gelombang tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Modulasi lebar pulsa (PWM) 

 

Gambar 2.10 Bentuk Gelombang Pulsa dengan Kondisi High 5V dan Low 0V 

 adalah waktu dimana tegangan keluaran berada pada posisi high dan, 

 adalah waktu dimana tegangan keluaran berada pada posisi low. Anggap 

 adalah waktu satu siklus atau penjumlahan antara  dengan , 

biasa dikenal dengan istilah periode atau gelombang.  

……………………………………………………(2.2) 



16 
 

Duty cycle sebuah gelombang didefinisikan sebagai 

 = …………………………………………………....(2.3) 

Tegangan keluaran dapat bervariasi dengan duty cycle dan dapat 

dirumuskan sebagai berikut, 

 …………………………………………………………..(2.4) 

sehingga: 

  = ………...……………………………………………..(2.5) 

Dari rumus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tegangan keluaran dapat 

diubah-ubah secara langsung dengan mengubah nilai . Apabila  adalah 0, 

 juga akan 0. Apabila  adalah  maka  adalah  atau katakanlah 

nilai maksismumnya. 

PWM bekerja sebagai switching power supplay untuk mengontrol on dan 

off. Tegangan dc dikonversi menjadi sinyal kotak bolak-balik, saat on mendekati 

tegangan puncak dan saat off menjadi 0V. Jika frekuensi switching cukup tinggi 

maka temperatur (suhu) yang dikendalikan akan semakin sesuai dengan yang 

diharapkan. Dengan mengatur duty cycle dari sinyal (modulasi lebar pulsa dari 

sinyal disebabkan oleh PWM). Terlihat pada gambar dibawah, sinyal referensi 

adalah sinyal tegangan dc yang dikonversi oleh sinyal gergaji dan menghasilkan 

sinyal kotak. 

 

Gambar 2.10 Sinyal referensi (sinyal tegangan DC) 
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Informasi analog dapat dikirimkan dengan menggunakan pulsa tegangan 

atau pulsa arus. Dengan modulasi pulsa, pembawa informasi terdiri dari pulsa 

persegi yang berulang-ulang. Salah satu teknik modulasi yang sering digunakan 

adalah teknik modulasi durasi atau lebar dari waktu tunda positif ataupun waktu 

tunda negatif pulsa-pulsa tersebut. Untuk membangkitkan sinyal PWM adalah 

dengan menggunakan fungsi timer atau counter yang dibandingkan nilainnya 

dengan sebuah register tertentu. 

 


