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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

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. Pada penelitian ini baterai yang 

digunakan adalah tipe lead acid. 

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]. 

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 [3]. Salah satu fungsi BMS 

adalah melakukan penyeimbangan sel pada sel penyusun baterai. 
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Secara umum, balancing sel memiliki 2 topologi, pasif dan aktif seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.3 [6]. 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 dimana menggunakan resistor shunt. 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 [3]- [6]. 

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 2. 1 Topologi BMS 

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. 
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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. 2 Resistor Shunt a) fixed resistor dan b) control shunting resistor [11] 

2.4 Sensor 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 
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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. 

 

Gambar 2. 3Rangkaian Pembagi Tegangan 

2.5 Mikrokontroler Arduino Mega 2560 

Board Arduino Mega 2560 adalah sebuah Board Arduino yang menggunakan IC 

Mikrokontroler ATmega 2560. Board ini memiliki Pin I/O yang relatif banyak, 54 

digital Input / Output, 15 buah di antaranya dapat di gunakan sebagai output PWM, 

16 buah analog Input, 4 UART. Arduino Mega 2560 di lengkapi kristal 16. Mhz 
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Untuk penggunaan relatif sederhana tinggal menghubungkan power dari USB ke 

PC / Laptop atau melalui Jack DC pakai adaptor 7-12 V DC [12]. 

 

Gambar 2. 4 Mikrokontroler Arduino Mega 2560 [11] 

  Tabel 2. 1 Spesifikasi Arduino Mega 2560 [12] 

Nama Komponen Arduino Mega 2560 

Input 

 Tegangan input 7 – 12V 

 Tegangan input maksimum 6 – 20V 

 Pin input analog 16, yang masing-maisng 

memiliki resolusi 10 bit yaitu 1024 nilai yang 

berbeda 

Output 

 Tegangan operasional 5V 

 Arus DC per pin I/O 40mA 

 Arus DC untuk pin I/O 3.3V 50mA 

 Flash memory 256 KB dimana 8 KB digunakan 

oleh bootloader 

Fungsi 

 Sebagai sistem kendali komponen/sensor dengan 

program yang telah dibuat. 

 Untuk melakukan komunikasi serial dengan PC 

 Sebagai otak/pusat kendali dari sistem yang 

dibuat. 

 Untuk mempermudah dalam melakukan 

pengendalian sistem. 

Kebutuhan Supply 

Tegangan 
 Catu daya DC 5 – 9V 

 

Kebutuhan Performansi 

 Dapat mengonversi sinyal analog menjadi sinyal 

digital dari hasil sensing untuk kebutuhan 

subsistem antarmuka pengguna. 

 Dapat memberikan perintah ke modul 

komponen/sensor untuk melakukan kerja 

terhadap masukan yang diterima oleh 

mikrokontroller. 

Fitur yang digunakan 

 Mikrokontroller: Atmega1280 

 Jumlah Pin I/O Digital : 54 (of which 15 provide 

PWM output) 

 Jumlah Pin I/O Analog : 16 

 SRAM                       : 8 KB 
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 EEPROM                  : 4 KB 

Komunikasi yang 

digunakan 

 Modul ADC 

 PWM 

 I2C 

2.6 Buzzer 

Buzzer merupakan sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah 

getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir 

sama dengan speaker. Buzzer terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma 

dan kemudian kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari 

arah arus polaritas magnetnya karena kumparan dipasang pada diafragma maka 

setiap gerakan kumparan akan menggerakan diafragma secara bolak - balik 

sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasa 

digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan 

pada sebuah alat (alarm) [13].  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 Buzzer [13] 

2.7 Relay 

Relay merupakan komponen pendukung yang digunakan sebagai saklar antara 

mikrokontroller dengan aktuator. Saklar yang digunakan bertipe elektromagnetik 

dimana saklar bekerja dengan prinsip efek induksi magnet yang dihasilkan dari 

kumparan induktor yang dialiri arus listrik, dengan prinsip induksi maka relay 

menjadi saklar yang dapat dikendalikan dengan mikrokontroller [14]. Bentuk relay 

dan spesifikasi tersebut dapat dilihat pada gambar 2.7 dan tabel 2.12 dibawah ini. 
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Gambar 2. 6 Relay 

 

  


