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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

BMS (Battery Management System) adalah bagian penting dari kendaraan listrik 

untuk melindungi baterai sistem dari kerusakan, memprediksi dan meningkatkan 

masa pakai baterai, dan menjaga sistem baterai secara akurat. BMS melakukan 

beberapa tugas seperti mengukur sel keadaan muatan (SoC), dan keadaan kesehatan 

(SoH), melindungi sel, manajemen termal, mengontrol pengisian / pengosongan 

baterai, akuisisi data, memantau dan menyimpan data riwayat dan tugas terpenting 

adalah keseimbangan sel.  

Ketidakseimbangan sel dalam sistem baterai menjadi masalah dalam kehidupan 

sistem baterai. Karena tanpa keseimbangan sistem, tegangan sel individu akan tidak 

sama. Kapasitas paket total juga akan berkurang lebih cepat selama operasi 

kemudian merusak sistem baterai [1].  

Apabila baterai tidak dikontrol pemakaiannya akan mengakibatkan kerusakan pada 

baterai seperti baterai akan cepat panas, bocor, hingga melembung [2]. 

Penyeleksian jenis baterai untuk mobil listrik harus mempertimbangkan banyak 

faktor diantaranya pentingnya biaya awal, life time, efisiensi, sensitivitas suhu, 

akses perawatan dan akses ke produk. Pada mobil Listrik ITERA dirancang 

menggunakan baterai jenis lead-acid sebagai perangkat kimia untuk menyimpan 

energi listrik. Pemilihan jenis baterai lead-acid didasari oleh estimasi biaya yang 

relative terjangkau, tingkat bahayanya lebih sedikit, perawatan baterai yang mudah, 

dan mampu untuk menghadapi kondisi lambat, cepat, dan pengisian daya 

berlebihan serta mudah didapatkan dan dijual di lingkup masyarakat. Oleh karena 

itu, diperlukan adanya penyeimbang baterai agar pada masing-masing baterai 

memiliki nilai tegangan yang sama. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini, yaitu: 

1. Merancang sistem penyeimbang baterai menggunakan metode passive 

balancing agar setiap baterai memiliki nilai tegangan yang sama. 

2. Terdapat fitur tambahan pada alat, yaitu berupa peringatan buzzer dan LED 

yang menandakan bahwa sistem penyeimbang baterai telah selesai. 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Tugas akhir ini melingkupi spesifikasi berikut: 

1. Alat yang dibuat mampu menyeimbangkan baterai agar memiliki kapasitas 

yang sama. 

2. Alat yang dibuat mampu memberikan peringatan buzzer dan LED bahwa 

penyeimbang baterai telah selesai dilakukan. 

1.4 Metodologi 

Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi literatur 

Tahap awal dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah melakukan studi 

terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan penyimbang baterai guna 

meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai tugas akhir yang 

dikerjakan. 

2. Eksplorasi  

Eksplorasi dilakukan terhadap spesifikasi alat yang akan dibuat dan terkait 

penggunaan komponen hardware dan software apa saja yang dapat 

membantu dalam pembuatan alat. 

3. Perancangan 

Setelah mengeksplorasi, langkah selanjutnya adalah merancang alat untuk 

mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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4. Implementasi dan analisis 

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengimplementasian terhadap 

rancangan alat lalu melakukan analisis dari hari hasil yang diperoleh. 

5. Pelaporan tugas akhir 

Langkah terakhir dari penyusunan tugas akhir ini adalah penyusunan 

laporan tugas akhir. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini akan diuraikan dalam lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut. 

1. BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang pengambilan judul yang diangkat pada 

tugas akhir ini, tujuan pengerjaan penelitian/tugas akhir, ruang lingkup 

penelitian/tugas akhir, metodologi yang digunakan, serta sistematika 

penulisan laporan tugas akhir. 

2. BAB II. DASAR TEORI 

Bab ini memuat pengetahuan dasar dan penjelasan teori yang digunakan dan 

berhubungan dengan tugas akhir.  

3. BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang perancangan alat yang akan dibuat berdasarkan hasil 

studi literatur, eksplorasi, dan analisis yang telah dilakukan. 

4. BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini memuat implementasi dari alat yang telah dirancang dan evaluasi 

pengujian terhadap kinerja alat secara keseluruhan. 

5. BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan proses pengerjaan tugas akhir 

dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 


