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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang 

 

Kebutuhan akan energi yang terus meningkat dan semakin menipisnya 

cadangan minyak bumi, memaksa manusia untuk mencari sumber-sumber energi 

alternatif, khususnya dalam produksi energi listrik. Terobosan-terobosan 

diperlukan untuk menchiptakan teknologi  baru yang dapat menggantikan minyak 

bumi sebagai sumber energi utama saat ini. Dalam upaya pencarian sumber energi 

terbarukan yang dapat menghasilkan jumlah energi yang cukup besar, matahari 

sebagai sumber energi utama alam semesta yang sangat besar berpotensi untuk 

dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Namun, hingga saat ini masih 

sangat sedikit pemanfaatan energi tersebut [1]. Untuk memanfaatkan energi 

tersebut, dibutuhkan suatu alat yang dapat mengkonversinya. Solar cell 

merupakan alat yang dipergunakan untuk mengkonversi energi dari sinar matahari 

menjadi energi listrik. Solar cell pun merupakan sumber energi alternatif yang 

sangat menjanjikan di masa depan. Pemanfaatannya tidak hanya pada lingkup 

kecil tetapi sudah banyak digunakan untuk keperluan di berbagai bidang, terutama 

industri. Suatu rangkaian solar cell terdiri dari komponen-komponen yang dapat 

memaksimalkan sistem kerjanya, salah satunya ialah inverter. Inverter merupakan 

perangkat elektronika yang dipergunakan untuk mengkonversi tegangan Direct 

Current (DC) menjadi tegangan Alternatting Current (AC). Output suatu inverter 

dapat berupa tegangan AC dengan bentuk gelombang sinusoidal, gelombang 

kotak, dan sinusoidal modifikasi. Sedangkan sumber tegangan input inverter dapat 

menggunakan baterai, solar cell, atau sumber tegangan DC lainnya. Inverter 

sendiri sangat diminati, dikarenakan dengan adanya alat ini tegangan yang 

awalnya DC dapat dikonversikan menjadi AC. Sehingga alat ini dapat 

dipergunakan nantinya pada peralatan rumah yang membutuhkan tegangan input 

AC. Dengan adanya inverter ini pun diharapkan dapat meminimalisir penggunaan 
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akan energi listrik konvensional, dalam rangka penghematan energi dan 

pengalihan terhadap sumber energi terbarukan. Salah satu teknik yang paling 

sering digunakan dalam merancang sebuah inverter adalah menggunakan metode 

Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM). Teknik ini dilakukan dengan cara 

memodulasi lebar sinyal pulsa gelombang DC, sebagai contoh, [2] melakukan 

penelitian terkait mode SPWM. Dengan metode ini diharapkan nilai Total 

harmonic Distortion (THD) berada dibawah 10%, terutama pada harmonisa orde 

rendah. Karena jika mengacu pada standar Institute od Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) Std 519-1992 bahwa nilai THD yang diperbolehkan pada 

aplikasi dedicated system (khusus pengujian converter) yakni 10% sedangkan 

pada standar IEEE Std 519-2014 harus sebesar 8% [3]. Oleh karena itu, inverter 

dirancang sedemikian rupa agar nilai THD berada pada rentang yang 

distandarkan. Sehingga pada akhirnya, inverter dapat digunakan untuk cakupan 

penggunaan yang lebih luas lagi, seperti pada beban-beban peralatan rumah 

tangga. 

 

 

I.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diangkat pada 

karya ilmiah ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membuat sebuah inverter satu fasa ? 

2. Bagaimana cara menghasilkan tegangan output AC dengan tegangan 

input DC ? 

3. Bagaimana cara mengendalikan tegangan ouput inverter agar tetap dalam 

kondisi stabil ? 

4. Metode-metode apa saja yang dapat digunakan untuk merancang sebuah 

inverter ? 
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I.3. Tujuan 

 

Tujuan yang ingin dicapai pada karya ilmiah ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat sebuah inverter satu fasa dengan daya 400 watt, tegangan 12 Vdc 

to 220 Vac, dan frekuensi 50 Hz. 

2. Memanfaatkan switching Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

(MOSFET) sebagai sistem untuk mengkonversi tegangan DC menjadi AC. 

3. Membuat sebuah pengendali tegangan dengan menggunakan metode 

Proportional, Integrativ, Derivative (PID). 

4. Membuat sebuah inverter dengan metode SPWM, Switching High 

Frequency (SHF), dan Full Bridge DC-DC Converter. 

 

 

I.4. Batasan Masalah 

 

Pada karya ilmiah ini pembatasan masalah diperlukan agar tidak melebihi 

topik pembahasan, diantaranya melingkupi proses perancangan inverter 400 watt, 

implementasi inverter, pengujian inverter terhadap beban dinamis dengan 

maksimal daya 400 watt, serta pengambilan data-data pegujian untuk dijadikan 

bahan sebagai laporan akhir. 

 

 

I.5. Metodologi 

 

Berikut ini metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan karya ilmiah 

ini : 

1. Diskusi 

Pada metoda ini dilakukan sistem tanya jawab dengan pembimbing, dosen 

ahli, dan para praktisi di bidang instrumentasi, mikroprosesor serta arus 

kuat. 
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2. Studi Litelatur 

Metoda ini dilakukan untuk mempelajari dan mengetahui gambaran umum 

inverter yang akan dibuat serta metoda yang akan di implementasikan. Dari 

studi litelatur, penulis mendapatkan gambaran terhadap produk yang akan 

dibuat. 

3. Desain 

Desain dilakukan untuk menentukan bentuk, spesifikasi, dan sistem kerja 

perangkat inverter yang akan dibuat. Pada tahap desain juga terdapat 

langkah-langkah lain yang dilakukan, seperti simulasi perangkat 

menggunakan software, sebelum benar-benar di implementasikan serta 

sebagai data pembanding. 

4. Perancangan 

Merupakan tahap implementasi perangkat dengan panduan pada dokumen 

desain. Perancangan berupa implementasi nyata dan pembuatan algoritma 

pendukung sistem dalam bahasa C yang di implementasikan pada 

mikroprosesor. 

5. Pengujian Sistem 

Pada implementasi inverter dilakukan pengujian kembali. Pengujian diamati 

untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan. 

 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dibahas di dalamnya mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, metodologi 

penyusunan tugas akhir, dan sistematika penulisan. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini berisikan dasar-dasar teori yang menjadi dasar acuan penulis 

dalam melakukan perancangan dan pengimplementasian sistem perangkat 

inverter. 

 

BAB III. PERANCANGAN INVERTER 

Pada bagian dijelaskan dan dijabarkan mengenai spesifikasi serta desain dari 

perangkat inverter yang dibuat. Desain perangkat yang disajikan meliputi, 

bentuk rangkaian perangkat inverter, desain Printed Circuit Board (PCB) 

serta flowchart sistem kerja perangkat inverter. 

 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN INVERTER 

Pada bagian ini dijabarkan mengenai implementasi yang telah didesain di 

bab sebelumnya, prosedur pengujian, data-data yang diperlukan, dan hasil 

pengujian dari inverter satu fasa 400 watt. 

 

BAB V. PENUTUP 

Bagian ini berisikan kesimpulan hasil yang didapat dari pengerjaan tugas 

akhir ini, serta berisikan saran-saran untuk pengembangan produk atau alat 

yang serupa untuk kedepannya jika dikembangkan lebih lanjut. 


