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2.1 Sistem Buck Converter 

Buck Converter merupakan salah satu topologi fundamental DC-DC converter yang 

memiliki fungsi menurunkan tegangan input (Vi) dari tegangan DC yang lebih besar . 

Buck Converter memiliki efisiensi yang tinggi dan memiliki desain yang sederhana, 

yang terdiri dari komponen switching semikonduktor seperti MOSFET dan dioda, 

komponen pasif terdiri dari induktor dan kapasitor, serta resistor sebagai beban. 

Adanya komponen switching membuat Buck Converter menjadi sistem orde dua dan 

menghasilkan keluaran bersifat nonlinear terhadap domain waktu .[2]. 

Buck Converter sebagai regulator switching memiliki efisiensi daya yang lebih besar, 

yaitu sebesar 80% hingga 95% dibandingkan dengan pengoperasian regulator linear 

yang hanya mampu menghasilkan efisiensi daya sebesar 66,67% sedangkan sisanya 

yaitu 33,33% terbuang menjadi panas. Gambar 1 merupakan rangkaian konvensional 

regulator switching dalam Buck Converter.[3] 

 

Gambar 2.1 Rangkaian Buck Converter Konvensional[2]. 
 

Maksud dan fungsi setiap komponen dalam rangkaian Buck Converter pada gambar 

2.1 adalah:  



1. Sumber tegangan (𝑉s) merupakan sumber tegangan DC yang mensuplai rangkaian 

Buck Converter. [4] 

2. Semikonduktor, sebagai active switch (saklar aktif) berupa komponen 

semikonduktor, seperti: Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT), Metal Oxide 

Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET), Thyristor, maupun jenis 

semikonduktor lainnya. Saklar aktif berfungsi mencacah tegangan masukan dengan 

frekuensi tinggi dan mengubah tegangan masukan dengan amplitude konstan menjadi 

bentuk gelombang kotak. Semikonduktor digunakan untuk modulasi sinyal Pulse 

Width Modulation (PWM) dengan periode (T) dan duty cycle . Semikonduktor yang 

digunakan dalam switching catu daya harus memiliki waktu switching yang cepat dan 

mampu menahan lonjakan tegangan yang dihasilkan oleh induktor. [4]. 

3. PWM adalah sebuah metode untuk mengontrol sirkuit elektronika daya modern yang 

digunakkan adalah mengontrol lebar pulsa duty cycle (D) dengan nilai amplitudo dan 

frekuensi switching yang tetap. Duty cycle merupakan ratio dari periode (T) pada saat 

semikonduktor atau saklar aktif dalam kondisi ON untuk mencapai satu siklus periode 

yaitu pada saat 𝑇𝑜𝑛 hingga 𝑇𝑜𝑓𝑓. Lebar pulsa PWM berbanding lurus dengan tegangan 

keluaran (Vout), semakin besar lebar pulsa maka tegangan keluaran juga semakin 

besar. Tampak Gambar 2.2 lebar pulsa duty circle yang dikontrol dengan metode 

PWM.[5]. 

 

Gambar 2.2 Pengontrolan Lebar Pulsa Duty Circle[5]. 
 



4. Dioda sebagai passive switch (saklar pasif), merupakan uncontrollable 

semiconductor switching device, karena membuka atau menutupnya dioda tergantung 

dari tegangan dan arus yang mengalir pada rangkaian. Dioda akan terbuka jika dalam 

keadaan forward bias, yaitu tegangan anoda lebih tinggi daripada tegangan katoda, 

sebaliknya dioda akan menutup jika dalam keadaan reverse bias, yaitu tegangan anoda 

lebih rendah dari pada tegangan katoda.[4]. 

5. Induktor (L), merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan arus.[4]. 

6. Kapasitor (C), merupakan komponen yang berfungsi sebagai low pass filter. [4]. 

7. Resistor (R) adalah beban sistem dan berfungsi sebagai bagian dari low pass 

filter.[4]. 

Komponen semikonduktor MOSFET sebagai saklar aktif telah banyak diaplikasikan 

dalam topologi konverter, karena dirasa lebih efisien dibanding dengan semikonduktor 

lainnya. Hipotesa ini dikuatkan pada penelitian Lukman Wira Cahyadi.[6],hasil 

penelitian tersebut menunjukan bahwa DC-DC Buck Converter penggunaan MOSFET 

sinkron nilai efisiensi cenderung stabil pada lebar pulsa duty cycle berapapun dibanding 

tanpa penggunaan MOSFET. Buck Converter menurut kinerjanya secara dinamik 

terbagi menjadi dua mode, yaitu Countinous Conductor Mode (CCM) dan 

Discontionus Conductor Mode (DCM). Prinsip kerja Buck Converter dengan 

komponen yang diasumsikan ideal dan konverter beroperasi dalam kondisi CCM dapat 

dibagi menjadi 2 mode operasi yaitu mode 1 ketika saklar aktif ON dan mode 2 ketika 

saklar aktif OFF.[6] 

1. Mode 1 seperti yang di tunjukan pada Gambar 2.3 terjadi ketika switch S dalam 

keadaan on pada t = 0, dan dioda D dalam keadaan reverse bias. Keadaan Arus 

masukkan yang meningkat mengalir melalui induktor L. Lansung mengalir ke beban 

R, C. [6]. 



 

Gambar 2.3 Rangkaian Ekivalen Mode 1 
 

2. Mode 2 (saat switch off) seperti yang di tunjukkan pada Gambar 2.4 ,yaitu ketika 

switch S keadaan off dan t = t1 sehingga dioda dalam keadaan forward bias. Arus 

akan mengalir melalui L, C, beban, dan diode maksimum 𝐷𝑚. Arus induktor akan 

turun sampai transistor di on-kan kembali pada siklus berikutnya. Energi yang 

tersimpan pada induktor L dipindahkan ke beban.[6]. 

 
Gambar 2.4 Rangkaian Ekivalen Mode 2 

Pada saat S di on-kan kembali maka arus pada induktor L akan meningkat dan energi 

yang tersimpan pada kapasitor C akan mengalir ke beban, sehingga aliran tegangan 

yang mengalir ke beban tidak akan pernah terputus/kontinyu.[6]. 

2.2 Sensor Tegangan DC 

Sensor tegangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah rangkaian 

pembagian tegangan. Rangkaian ini dapat mengurangi tegangan input hingga 5 kali 

dari tegangan asli. Tegangan analog input maksimum mikrokontroler yaitu 5 volt, 

sehingga sensor tegangan dapat diberikan masukan tidak melebihi 25 volt. Sensor 

tegangan dipasang secara paralel terhadap DC-DC Converter setelah tegangan output 

panel surya menjadi konstan atau stabil. Gambar rangkaian pembagian tegangan dapat 

dilihat pada Gambar 2.5.[7]. 
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Gambar 2.5 Sensor Tegangan DC 
 

Pada dasarnya pembacaan sensor hanya dirubah dalam bentuk bilangan dari 0 sampai 

1023. Karena chip Arduino memiliki 10 bit ADC. Untuk pembacaan luaran panel surya 

dapat dirumuskan seperti persamaan berikut: [7]. 

                𝑉𝑜𝑙𝑡 = 𝑉𝑜𝑢𝑡 × × 5……(1) 

Seperti pada gambar 5 Vout merupakan pembacaan pada analogread Arduino. Sensor 

tegangan ini dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pembacaan tegangan yang 

diinginkan. Dengan menggunakan persamaan berikut: [7]. 

                      𝑣 = 𝑅 𝑖 =  𝑅 ……(2) 

 

2.3 Driver Mosfet 

Rangkaian driver MOSFET merupakan rangkaian yang digunakan untuk 

menghubungkan rangkaian kontrol dengan MOSFET, sehingga rangkaian kontrol 

dapat berfungsi dengan baik. Fungsi utama dari driver MOSFET adalah untuk dapat 

mengoperasikan MOSFET dari keadaan OFF ke ON atau bahkan sebaliknya. Pada 

Tugas Akhir ini, rangkaian driver MOSFET yang digunakan yaitu Transistor 

BC547.[9]. 



 

Transistor BC547 merupakan transistor tipe NPN dengan frekuensi tinggi yang 

berfungsi sebagai switching mode buck seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.6. 

Transistor BC547 mempunyai 3 kaki yang disebut elektroda, yaitu terdiri dari basis, 

collector dan emitter.[9]. 

. 

 

Gambar 2.6 Rangkaian Driver Mosfet Mode Buck 

 

Dilihat pada Gambar 2.6 Kaki collector transistor BC547 disambungkan dengan gate 

IRF9540N, emitter disambungkan pada ground dan basis disambungkan pada pin pwm 

mikrokontroler.[9] 

2.4 Arduino Nano328P 

Arduino didefinisikan sebagai sebuah platform electronic open source, berbasis pada 

software dan hardware yang fleksibel dan mudah digunakan. Nama Arduino juga tidak 

hanya dipakai untuk menamai board rangkaiannya saja, tetapi juga untuk menamai 

bahasa dan software pemrogramannya atau IDE. Arduino Nano adalah sebuah board 

mikrokontroler yang didasarkan pada ATmega328, berikut merupakan bentuk fisik 

dari Arduino Nano yang ditunjukan pada Gambar 2.7.[8]. 



 

Gambar 2.7 Arduino Nano328P 

 

Dapat dilihat dari gambar 2.7 Arduino Nano mempunyai 14 pin digital input/output (6 

di antaranya dapat digunakan sebagai keluaran PWM), 6 masukan analog, sebuah 

osilator Kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP 

header, dan sebuat tombol reset. Arduino Nano memuat semua yang dibutuhkan untuk 

menunjang mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah komputer dengan 

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

menggunakan baterai untuk memulainya.[8]. 

2.5 Pulse Width Modulatio (PWM) 

Metode constant current constant voltage (CCCV) merupakan metode yang digunakan 

untuk pengisian ulang daya pada batere agar terisi secara maksimal. Metode ini 

memiliki prinsip kerja Seperti pada gambar 2.8.[12]. 

 

Gambar 2.8 Grafik Pengisian Daya Baterai Tegangan Konstan Arus Konstan[13]. 



Dapat dilihat pada Gambar 2.8,pada saat awal pengisian batere akan diberi arus yang 

constant hingga mencapai batas tegangan pada batere yang sudah ditentukan. Setelah 

mencapai batas tegangan yang sudah ditentukan maka akan diberi tegangan yang 

constant hingga menyebabkan arus pada saat pengisian awal menjadi turun. Pada saat 

terjadi perpindahan dari constant current ke constant voltage harus ditentukan tegangan 

yang ditetapkan untuk melakukan proses perpindahan tersebut.[12]. 

 


