
 

Abstrak— Baterai memiliki peranan penting dalam 

perkembangan kebutuhan energi. Baterai merupakan 

sebuah sumber energi yang dapat merubah energi kimia 

yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat 

digunakan. Dengan adanya baterai, memudahkan kita 

untuk dibawa kemana-kemana tanpa perlu 

menyambungkan kabel listrik ke terminal. Pada kondisi 

baterai saat dikoneksikan secara seri, nilai tegangan akan 

bertambah namun pada masing-masing baterai memiliki 

kapasitas yang berbeda-beda sehingga nilai dari tegangan 

baterai lainnya harus sama dengan menurunkan tegangan 

untuk mencapai efisiensi maksimum. Pada pemakaian 

baterai apabila salah satu baterai memiliki kapasitas yang 

lemah maka pada saat pemakaian baterai yang lemah akan 

mengeluarkan lebih cepat dari baterai yang lainnya. Oleh 

karena itu, diperlukan sebuah sistem penyeimbang baterai 

agar terhindar dari kerusakan penggunaan baterai, 

sehingga diharapkan baterai dapat bertahan lama dan 

dipakai untuk jangka waktu yang panjang. Dalam 

penelitian ini, akan dirancang sebuah produk bernama SY 

MONTIR LIAR yang dapat memonitoring baterai serta 

menyeimbangkan baterai. Proses menyeimbangkan nilai 

tegangan digunakan metode passive balancing dengan 

resistor shunt untuk menyeimbangkan baterai, untuk 

pembacaan nilai tegangan digunakan sensor pembagi 

tegangan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah 

dilakukan menunjukkan sistem penyeimbang pada baterai 

sudah berfungsi dengan baik dan sistem peringatan buzzer 

dan LED yang menandakan baterai telah selesai 

diseimbangkan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan 

nilai tegangan terendah dari masing-masing baterai. 
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I. PENDAHULUAN 

Passive Balancing merupakan salah satu jenis balancing 

dimana dalam menyeimbangkan nilai tegangan baterai 

dilakukan dengan menggunakan topologi penyeimbang 

tegangan menggunakan resistor sebagai pembuangan energi 

dari perbedaan tegangan baterai dimana tegangan dilepaskan 

melalui panas pada resistor [1]. Baterai sebagai sumber tenaga 

utama menjadi komponen penting dari kendaraan listrik yang 

ada dan dapat dikatakan bahwa tanpa adanya media 

penyimpanan energi seperti baterai semua kendaraan listrik 

tidak akan dapat berfungsi semestinya.  

Dalam penggunaan baterai memiliki karakteristik yang 

bervariasi sehingga dalam implementasinya harus sesuai 

supaya baterai dapat bertahan lama dan digunakan dengan baik. 

Apabila pada penggunaannya baterai habis tanpa 

penyeimbangan maka kapasitas tiap baterai akan tidak sama 

dan baterai yang paling lemah akan terkuras lebih cepat 

dibandingkan dengan baterai lain.  Penyeimbangan sel itu 

sendiri memiliki dua proses utama yaitu proses sensing dan 

proses switching dimana dalam proses sensing terdapat 

tegangan dan suhu sebagai data yang disediakan, sedangkan 

proses switching digunakan untuk mengurangi tegangan dari 

masing-masing baterai. 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Baterai lead acid 

Baterai adalah perangkat yang dapat menyimpan energi 

listrik dengan mengubah energi kimia menjadi baterai energi 

listrik sebaliknya. Baterai terdiri dari satu atau lebih sel 

elektrokimia. Meskipun istilah baterai dan sel sering digunakan 

secara bergantian, sel sebenarnya adalah komponen baterai. 

Baterai terdiri dari satu atau lebih sel yang diatur secara 

elektronik [3]. Mode Pelepasan Daya: Baterai sebagai sumber 

energi memiliki beberapa mode untuk melepaskan energi sesuai 

dengan kebutuhannya. Beban konstan adalah salah satu mode 

pelepasan di mana baterai menghasilkan energi pada beban 

konstan, nilai saat ini dari baterai akan berkurang seiring 

dengan menurunnya tegangan baterai. 

 

Baterai lead-acid dikenal sebagai Accu atau lebih dikenal 

dengan aki. Accu ditemukan pertama kali di dunia pada tahun 

1800 oleh Alessandro Volta yang dilahirkan di Como, Italia 

tahun 1745. Dengan susunan elemen pertama yang dibuatnya, 

yang disebut sebagai “voltaic pile” maka dengan begitu 

ditemukan pembangkit listrik yang praktis untuk pertama kali 

[4]. Accu menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia. Siklus 

pengisian dan pengeluaran ini terjadi pengeluaran ini terjadi 

berulang kali dan terus menerus [5]. 
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2.2 BMS (Battery Management System) 

BMS adalah alat yang digunakan untuk memantau dan 

mengontrol sistem baterai yang terhubung ke pengisi daya dan 

beban (motor). BMS dilengkapi dengan sensor yang dapat 

melakukan pengukuran seperti arus, voltase, suhu, dll untuk 

mengetahui kondisi baterai yang akan dikontrol sehingga tidak 

ada kesalahan dalam pengoperasian dan dapat memperpanjang 

usia baterai [2]. Salah satu fungsi BMS adalah melakukan 

penyeimbangan sel pada sel penyusun baterai. 

 

Secara umum, balancing sel memiliki 2 topologi, pasif dan 

aktif seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 [3]. Topologi 

penyeimbangan sel pasif berarti bahwa penyeimbangan 

tegangan pada sel-sel baterai dilakukan dengan disipasi energi 

dari sel-sel baterai tegangan tinggi menggunakan resistor yang 

dipasangkan secara paralel dengan sel baterai. Sedangkan 

balancing sel aktif menyeimbangkan tegangan dengan 

mengirimkan tegangan berlebih ke sel dengan nilai tegangan 

lebih rendah menggunakan induktor dan kapasitor. 

 

Metode passive balancing adalah metode paling sederhana 

dalam menyeimbangkan tegangan. Penyetelan tegangan 

dilakukan dengan melepas tegangan dari sel baterai yang 

memiliki tegangan lebih tinggi melalui resistor, hingga 

mencapai nilai tegangan yang sama dengan sel baterai yang 

sebelumnya memiliki nilai tegangan lebih rendah [6] - [7]. 

Pembuangan energi itu sendiri dikendalikan menggunakan 

switch sebagai pengontrolnya. Nilai tegangan dipantau 

menggunakan sensor. Nilai ini digunakan sebagai 

perbandingan yang beralih untuk menghidupkan untuk 

mengalirkan arus dari sel tertentu.  

 

 
Gambar 1. Topologi Cell Balancing 

2.3 Shunting Resistor Balancing 

Metode penyeimbangan sel resistor shunting adalah konsep 

pemerataan yang paling mudah. Mereka didasarkan pada 

penghilangan energi berlebih dari sel tegangan tinggi dengan 

melewati arus sel tertinggi dan menunggu sampai sel tegangan 

rendah berada pada level yang sama. Metode resistor shunting 

dapat dikategorikan menjadi dua sub-kategori seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

Metode pertama adalah resistor shunt tetap seperti yang 

disajikan pada [7]- [8], seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

2.2-a. Metode ini menggunakan arus bypass terus menerus 

untuk semua sel dan resistor disesuaikan untuk membatasi 

tegangan sel. Ini hanya dapat digunakan untuk baterai berbasis 

Timbal-asam dan Nikel karena dapat dibawa ke kondisi 

kelebihan muatan tanpa kerusakan sel [9]. Fiturnya adalah 

kesederhanaan dan biaya rendah tetapi memiliki energi terus 

menerus yang hilang sebagai panas untuk semua sel.  

Metode kedua adalah resistor shunting terkontrol [10], 

ditunjukkan pada Gambar 2.2-b. Ini didasarkan pada 

penghilangan energi dari sel yang lebih tinggi tidak terus 

menerus tetapi dikontrol menggunakan sakelar / relai. Ini bisa 

bekerja dalam dua mode. Pertama, mode kontinu, di mana 

semua relai dikendalikan oleh sinyal on / off yang sama. 

Kedua, mode deteksi, di mana voltase sel dipantau. Ketika 

kondisi ketidakseimbangan dirasakan, ia memutuskan resistor 

mana yang harus dihambat. metode ini lebih efisien daripada 

metode resistor tetap dimana lebih sederhana dan dapat 

diandalkan. 

 
Gambar 2. 1 Resistor Shunt a) fixed resistor dan b) 

control shunting resistor [11] 

2.4 Sensor Tegangan 

 

 
Gambar 2. Rangkaian pembagi tegangan 

 

Sensor tegangan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian 

pembagi tegangan pada dasarnya menggunakan prinsip 

penekanan resistansi yaitu dibuat menggunakan 2 buah resistor 

untuk menurunkan tegangan input maksimum menjadi 5V 

dengan perbandingan nilai resistor 5:1. Tahanan efektif dari 

kedua resistor seri ini adalah R2 + R1. Jatuh tegangan pada 

gabungan kedua resistor ini adalah Vin, menurut Hukum Ohm 

arus yang mengalir adalah 

𝐼 =
𝑉𝑖𝑛

𝑅1+𝑅2
…………..(1) 

Tegangan pada R2 menjadi : 



 

               𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝐼 × 𝑅2……..(2) 

Mensubstitusikan I dengan persamaan pertama, menghasilkan 

 

     𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝑖𝑛×𝑅2

(𝑅1+𝑅2)
……….(3) 

Persamaan ini adalah persamaan untuk menghitung 

tegangan output yang dihasilkan oleh sebuah rangkaian 

pembagi tegangan. Dengan memilih dua buah resistor dengan 

nilai tahanan yang sesuai, kita dapat memperoleh nilai tegangan 

output manapun didalam kisaran 0 V hingga Vin.. Pada gambar 

di atas, terdapat Vin yang merupakan obyek yang diukur dan 

Vout dihubungkan dengan input analog arduino serta kutub 

positif dan negatif dihubungkan ke vcc dan gnd. 

2.5 Mikrokontroller 

 
Gambar 6. Arduino Mega 2560 

 

Mikrokontroler yang digunakan adala jenis Arduino Mega 

2560 dimana memiliki kelebihan yaitu pin digital dan pin 

analog yang lebih banyak dibandingkan seri mikrokontroler 

Arduino yang lain. Selain itu, memiliki ukuran flash memory 

256 KB dimana 8 KB digunakan oleh bootloader, SRAM 8 KB, 

dan EEPROM 4 KB. Mikrokontroler ini sangat cocok 

digunakan pada sistem ini yang membutuhkan tiga komunikasi 

serial, yaitu digunakan untuk serial monitor, modul GSM, dan 

modul WiFi. Hal ini dikarenakan mikrokontroler Arduino 

Mega 2560 menyediakan 4 hardware komunikasi serial UART 

TTL(5 Volt), dimana semua port komunikasi serial ini dapat 

digunakan secara satu per satu ataupun digunakan keseluruhan 

secara bersama. 

 

III. METODOLOGI 

3.1 Diagram Blok Sistem 

 
Gambar 7. Rangkaian passive balancing metode resistor 

shunt 

 

 
Gambar 8. Flowchart langkah kerja balancing 

 

Rangkaian pada gambar 7 menunjukkan lima baterai yang 

masing-masing terhubung dengan resistor melalui relay sebagai 

switching. Ketika relay dihidupkan, baterai akan mulai 

mengeluarkan muatan melalui resistor sesuai dengan nilai 

resistor yang digunakan sehingga diketahui berapa banyak 

muatan yang dikeluarkan oleh baterai. Kapasitor yang 

terhubung secara paralel dengan baterai digunakan untuk 

menyaring lonjakan tegangan selama switching. Pada gambar 8 

menunjukkan langkah kerja pada saat dilakukan proses 

balancing. Metode ini tidak terlalu efisien karena energi listrik 



 

yang hilang dimana diubah menjadi panas dalam resistor dan 

rangkaian juga memperhitungkan kerugian switching. 

Meskipun metode ini tidak terlalu efisien akan tetapi dapat 

mengurangi biaya dan perancangannya yang relatif lebih 

mudah. 

 

3.2 Karakteristik Baterai Lead-Acid 

 
Gambar 9. Grafik karakteristik discharge baterai 

 

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa ada beberapa laju 

pengosongan pada karakteristik baterai lead acid dimana 

masing-masing laju pengosongan memiliki waktu tertentu yang 

berbeda-beda untuk melakukan pengosongan baterai.  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengujian Rangkaian Passive Balancing 

Rangkaian passive balancing ini digunakan metode 

resistor shunt dimana resistor berfungsi sebagai pembuangan 

arus pada baterai berupa panas setelah digunakan pemakaian 

pada beban. Terdapat komponen kapasitor yang berfungsi 

sebagai pemfilteran lonjakan tegangan selama switching. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan dummyload  dengan 

laju pengosongan yang berbeda yaitu 0.05C, 0.1C, 0.2C, dan 

0.4C untuk memahami karakteristik baterai berdasarkan pada 

beban yang dipasang. 

Berikut perhitungan nilai resistansi berdasarkan grafik 

karakteristik discharge baterai. 

 Dummyload 0.05CA 

kapasitas baterai (AH) x rate of discharge = 17.2AH x 0.05C 

           = 0.86A 

Dummyload (R) = V / I 

         = 12V / 0.86A = 13.95 Ω = 15 Ω  

Jadi, dummyload (R) = 12V / 15 Ω 

              = 0.8A 

Daya pada resistansi = V x I 

              = 12V x 0.8A = 9.6 Watt 

Tabel 1. Tabel Pengujian percobaan 1 Rangkaian Passive 

Balancing dengan dummyload 0.05C 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Grafik Pembacaan Data balancing dengan 

dummyload 0.05C 

Berdasarkan data di atas, dalam durasi kurang lebih 60 detik 

tegangan pada cell 1 sudah hampir seimbang dengan tegangan 

pada cell 2. Kemudian didapatkan pula besaran energi yang 

dikelaurkan  menggunakan rumus berikut  

Energy Dissipated = p.t 

            = V x I x t 

             = 12.14V x 0.8A x 60s 

           = 582.72 Joule 

 

 Dummyload 0.1CA 

kapasitas baterai (AH) x rate of discharge = 17.2AH x 

0.1C = 1.72A 

Dummyload (R) = V / I 

         = 12V / 1.72A = 6.97 Ω 

11,9
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12,1

12,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 t(s)

Data balancing dengan dummyload 
0.05C

Cell 1 Cell 2

Waktu (s) 

Cell 1 Cell 2 

V awal 

(V) 

V akhir 

(V) 

V akhir 

(V) 

0 12.14 12.14 12.03 

5 12.14 12.10 12.03 

10 12.14 12.09 12.03 

15 12.14 12.09 12.03 

20 12.14 12.08 12.02 

25 12.14 12.08 12.03 

30 12.14 12.07 12.03 

35 12.14 12.06 12.03 

40 12.14 12.06 12.04 

45 12.14 12.05 12.03 

50 12.14 12.05 12.03 

55 12.14 12.04 12.03 

60 12.14 12.03 12.03 



 

Daya pada resistansi = V x I 

              = 12V x 1.72A = 20.64 Watt 

Tabel 2. Tabel Pengujian percobaan 2 Rangkaian Passive 

Balancing dengan dummyload 0.1C 

Waktu (s) 

Cell 3 Cell 2 

V awal 

(V) 

V akhir 

(V) 

V akhir 

(V) 

0 12.21 12.21 12.03 

5 12.21 12.17 12.03 

10 12.21 12.13 12.03 

15 12.21 12.09 12.03 

20 12.21 12.04 12.02 

25 12.21 11,97 12.03 

 

 

Gambar 11. Grafik Pembacaan Data balancing dengan 

dummyload 0.1C 

Berdasarkan data di atas, dalam durasi kurang lebih 25 detik 

tegangan pada cell 3 menurun untuk mencapai seimbang sesuai 

tegangan pada cell 2. Kemudian didapatkan pula besaran energi 

yang dikelaurkan  menggunakan rumus berikut  

Energy Dissipated = p.t 

            = V x I x t 

            = 12.21V x 1.72A x 25s 

           = 525.03 Joule 

 

 

 

 Dummyload 0.2CA 

kapasitas baterai (AH) x rate of discharge = 17.2AH x 

0.2C = 3.44A 

Dummyload (R) = V / I 

         = 12V / 3.44A = 3.48 Ω 

Daya pada resistansi = V x I 

              = 12V x 3.44A = 41.28 Watt 

Tabel 3. Tabel Pengujian percobaan 3 Rangkaian Passive 

Balancing dengan dummyload 0.2C 

 

 

Gambar 12. Grafik Pembacaan Data balancing dengan 

dummyload 0.2C 

Berdasarkan data di atas, dalam durasi kurang lebih 15 detik 

tegangan pada cell 4 menurun untuk mencapai seimbang sesuai 

tegangan pada cell 2. Kemudian didapatkan pula besaran energi 

yang dikelaurkan  menggunakan rumus berikut. 

Energy Dissipated = p.t 

            = V x I x t 

            = 12.25V x 3.44A x 15s 

           = 632.1 Joule 

 

 Dummyload 0.4CA 

kapasitas baterai (AH) x rate of discharge = 17.2AH x 

0.4C = 6.88A 

Dummyload (R) = V / I 

        = 12V / 6.88A = 1.74 Ω 

Daya pada resistansi = V x I 

         = 12V x 6.88A = 82.56 Watt 
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Data balancing dengan 
dummyload 0.1C

Cell 3 Cell 2
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0 5 10 15 t(s)

Data balancing dengan 
dummyload 0.2C 

Cell 4 Cell 2

Waktu (s) 

Cell 4 Cell 2 

V awal 

(V) 

V akhir 

(V) 

V akhir 

(V) 

0 12.25 12.25 12.03 

5 12.25 12.12 12.03 

10 12.25 11.89 12.03 

15 12.25 11.50 12.03 



 

Tabel 4. Tabel Pengujian percobaan 4 Rangkaian Passive 

Balancing dengan dummyload 0.4C 

 

 

 

 

Gambar 13. Grafik Pembacaan Data balancing dengan 

dummyload 0.4C 

Berdasarkan data di atas, dalam durasi kurang lebih 10 detik 

tegangan pada cell 5 menurun untuk mencapai seimbang sesuai 

tegangan pada cell 2. Kemudian didapatkan pula besaran energi 

yang dikelaurkan  menggunakan rumus berikut  

Energy Dissipated = p.t 

            = V x I x t 

             = 12.31V x 6.88A x 10s 

            = 846.928 Joule 

 

Tabel 5. Tabel Pengujian percobaan berdasarkan level 

balancing 

Level 

Balancing 

V awal 

(V) 

Beban R 

(Ω) 
I output 

(A) 

V akhir 

(V) 

0.05C 12.14 15 0.8 12.03 

0.1C 12.21 6.97 1.72 12.02 

0.2C 12.25 3.48 3.44 11.50 

0.4C 12.31 1.74 6.88 11.45 

 

Berdasarkan pengujian dengan beban variabel, dapat 

disimpulkan bahwa dummyload dengan kapasitas besar 

mempengaruhi karakteristik tegangan baterai, meskipun proses 

balancing dipercepat. Namun, pada level balancing 0.05C tidak 

secara signifikan mempengaruhi karakteristik tegangan baterai. 

Hal ini dapat dilihat dari setiap grafik pada masing-masing level 

balancing dimana perubahan karakteristik baterai dengan 

perbedaan terkecil dari tegangan sesaat ketika balancing  terjadi 

ketika level balancing 0.05C digunakan, sehingga semakin 

besar level balancing yang digunakan, semakin besar 

perbedaan tegangan sesaat ketika baterai sudah mendekati nilai 

tegangan terkecil. Hal ini dikarenakan pada level balancing  

yang lebih tinggi akan meningkatkan waktu untuk mengurangi 

voltase dari baterai. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa 

level balancing 0.05C memiliki kinerja lebih baik karena tidak 

mempengaruhi karakteristik baterai secara siginifikan yang 

mengarah pada pembacaan sensor yang lebih baik, walaupun 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengurangi 

tegangan baterai. 

 

 Pengujian Balancing lima baterai 

Pada pengujian kali ini dilakukan balancing terhadap lima 

baterai dengan menggunakan level balancing 0.05C 

mengunakan resistor 15 Ω sebagai beban yang nantinya baterai 

akan membuang energi berupa panas pada resistor. Dalam 

percobaan ini digunakan baterai dengan kapasitas yang 

bervariasi dengan perbedaan nilai tegangan yg berbeda-beda. 

Berikut nilai tegangan awal sebelum dilakukan balancing 

Cell 1 = 12.27 V, Cell 2 = 12.23 V, Cell 3 = 12.30 V, Cell 4 = 

12.15 V, Cell 5 = 12.20 V. 

Tabel 6. Tabel Pengujian percobaan Balancing lima baterai 

Waktu 

(s) 

Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 

V 

akhir 

(V) 

V 

akhir 

(V) 

V 

akhir 

(V) 

V 

akhir 

(V) 

V 

akhir 

(V) 

0 12.27 12.23 12.30 12.15 12.20 

5 12.23 12.19 12.26 12.15 12.16 

10 12.23 12.19 12.25 12.15 12.16 

15 12.22 12.18 12.25 12.14 12.15 

20 12.22 12.18 12.24 12.15 12.15 

25 12.21 12.17 12.24 12.15 12.14 

30 12.21 12.16 12.23 12.15 12.13 

35 12.19 12.16 12.22 12.15 12.13 

40 12.18 12.15 12.21 12.14 12.12 

45 12.17 12.14 12.20 12.15 12.11 

50 12.16 12.13 12.19 12.15 12.10 

55 12.16 12.13 12.18 12.15 12.11 

60 12.15 12.12 12.17 12.15 12.13 

65 12.14 12.13 12.16 12.15 12.13 

70 12.14 12.15 12.15 12.15 12.13 

75 12.13 12.17 12.15 12.14 12.13 

80 12.11 12.17 12.14 12.15 12.13 

85 12.10 12.17 12.16 12.15 12.13 

90 12.11 12.17 12.17 12.15 12.13 

95 12.12 12.17 12.18 12.15 12.13 

100 12.12 12.17 12.18 12.15 12.13 

Berdasarkan hasil balancing pada tabel di atas, didapatkan 

bahwa nilai tegangan tertinggi berhasil menyesuaikan dengan 

baterai  nilai tegangan terendah meskipun ada beberapa baterai 

yang tidak secara akurat benar sama dengan baterai dengan 

tegangan terendah. Hal ini dikarenakan setiap baterai yang 

memang tidak memiliki karaketeristik yang sama pada saat 

diproduksi massal. Terdapat masalah dimana ketika nilai 

tegangan saat diseimbangkan mencapai nilai yang sama dengan 

11

11,5

12

12,5

0 5 10 t(s)

Data balancing dengan 
dummyload 0.4C

Cell 5 Cell 2

Waktu (s) 

Cell 5 Cell 2 

V awal 

(V) 

V akhir 

(V) 

V akhir 

(V) 

0 12.31 12.31 12.03 

5 12.31 12.15 12.03 

10 12.31 11.50 12.03 



 

tegangan terendah, akan tetapi ketika balancing selesai maka 

tegangan tersebut akan kembali naik. Untuk mengantisipasinya 

digunakanlah script program untuk mengatur switching 

berhenti ketika nilai tegangan baterai yang sedang dibalancing 

kurang dari tegangan terendah baterai, supaya tegangan ketika 

berhenti balancing akan naik kembali sesuai berepa kenaikan 

tegangannya. 

Hasil dari implementasi sistem penyeimbang baterai dengan 

metode passive balancing berhasil diuji coba, ketika sudah 

dilakukan pemakaian baterai namun tidak sampai habis, maka 

pada setiap baterai akan memiliki nilai tegangan yang berbeda. 

Kemudian sistem penyeimbang baterai akan bekerja sehingga 

pada masing-masing baterai akan tetap memiliki nilai tegangan 

yang sama meski sudah digunakan. 

 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 

beberapa kesimpulan yaitu : 

 Penerapan topologi resistor shunt dapat 

menyeimbangkan baterai dengan melepaskan energi 

berupa panas pada resistor. 

 Penggunaan w 

 Tampilan LCD dan indikator LED buzzer aktif sesuai 

dengan perintah ketika proses balancing telah selesai 

dijalankan. 
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