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PV panel atau panel surya merupakan penghasil energi listrik yang ramah 

lingkungan dan mudah dalam penggunaan skala rumah tangga khususnya untuk 

daerah terpencil yang belum mendapatkan pasokan listrik dari pembangkit. 

Namun dalam pengaplikasiannya perlu adanya manajemen pengisian baterai yang 

baik agar dapat terkontrol dan baterai dapat memiliki usia pakai yang panjang. 

Solusi dari masalah manajemen pengisian baterai tersebut dilakukan pada 

penelitian ini, karena penelitian ini membahas tentang sistem pengisian baterai. 

Rangkaian kontrol pengisian baterai pada penelitian ini adalah mikrokontroller 

Arduino UNO, gate driver MOSFET, buck converter, sensor arus dan tegangan 

MAX471, dan data logger. Desain buck converter yang digunakan ialah dengan 

menggunakan frekuensi kerja pada 18 Khz, tegangan input 13-24 V, tegangan 

output 12,5-14,7 V, arus output maksimal yang dihasilkan sebesar 2 ampere, 

dengan nilai induktor sebesar 1089 mH, dan nilai kapasitor sebesar 4,16 µF. 

Metode yang digunakan pada sistem kontrol pengecasan baterai 

dipenelitian kali ini adalah sistem charging yang menyesuaikan dengan 

spesifikasi baterai yang digunakan dan memberikan tegangan charging 

menyesuaikan dengan tegangan pada baterai ketika dalam pengecasan. Pada 

penelitian ini dilakukan 2 kali pengujian atau 2 kali pengambilan data, pada 

pengujian pertama pengecasan baterai dari kapasitas baterai kosong sampai 

kapasitas baterai penuh yaitu selama 2 jam 20 menit, sedangkan pada pengujian 

kedua pengecasan berlangsung selama 2 jam 05 menit, lebih cepat sekitar 15 

menit dari pengujian yang pertama. Dengan arus maksimum yang dibatasi sebesar 

2 ampere dan pengecasan akan berhenti secara otomatis ketika tegangan baterai 

yang terukur sebesar 14,7 V yang mengindikasikan bahwa kapasitas baterai telah 

penuh bertujuan untuk menjaga kondisi baterai agar tetap baik dan umur baterai 

akan lebih panjang karena sistem pengecasan yang menyesuaikan dengan 

spesifikasi baterai yang digunakan. 

 

 

Kata kunci: PV panel, buck converter, sistem pengisian baterai, spesifikasi 

baterai. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

PROTOTYPE OF OPTIMIZATION CHARGING FOR LEAD ACID 

BATTERY OF SOLAR POWER PLANT USING BUCK CONVERTER 

 

 

By 

 

DIMAS SEPTIYAN 

 

 

 PV panels or solar panels are producer of electrical energy that are 

environmentally friendly and easy to use in household scale, especially for remote 

areas that have not received electricity from the power plant. But in its 

application, it is necessary to have a good battery management so that it can be 

controlled and the battery can have a long service life. The solution to the problem 

of battery charging management was carried out in this study which discussed the 

battery charging system. Arduino UNO microcontroller, MOSFET gate driver, 

buck converter, MAX471 current and voltage sensor, and data logger were used 

as control circuit on this study. The buck converter was designed to work with 18 

Khz frequency, 13-24 V input and 12.5-14.7 V output voltage, maximum output 

current was 2 amperes, with 1089 mH of inductor, 4.16 µF capacitor. 

 The method used was the adaptation of battery charging specifications 

of voltage adjusting when it was in charge. In this study, 2 tests were carried out 

with 2 times data collection, in the first test, it required 2 hours and 20 minutes to 

fully charge the battery from empty condition, while in the second test only 

required 2 hours 05 minutes, which was 15 minutes faster from the first. Current 

limitation was set up to 2 amperes while charging would stop automatically when 

the measured battery voltage reached up to 14.7 V which indicated that the battery 

had fully charged, aiming to maintain the condition of the battery thus it would 

spend battery lifetime much longer as charging system was matched to its 

specifications.  

 

 

Keywords: PV panel, buck converter, battery charging system, battery 

specifications. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RANCANG BANGUN PROTOTIPE PENGOPTIMALAN CHARGING 

BATERAI LEAD ACID DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA 

DENGAN MENGGUNAKAN BUCK CONVERTER 

 

Oleh 

DIMAS SEPTIYAN 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA TEKNIK 

Pada 

Jurusan Teknik Elektro 

Fakultas Teknik Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2019 







 



 
 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada 

tanggal 16 September 1995, sebagai anak pertama dari 

dua bersaudara, dari Bapak Sudarman dan Ibu 

Mugirahayu. 

Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-

kanak Dharma Wanita Unila Bandar Lampung, 

dilanjutkan sekolah tingkat dasar di SD Negeri 02 Rajabasa, kec. Rajabasa, kota 

Bandar Lampung pada tahun 2001-2007, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di 

SMP Negeri 08 Bandar Lampung pada tahun 2007-2010, dan Sekolah Menengah 

Atas di SMA Negeri 03 Bandar Lampung pada tahun 2010-2013. 

 Pada tahun 2013, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Teknik 

Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung melalui jalur seleksi SBMPTN. 

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di lembaga kemahasiswaan yang ada di 

Jurusan Teknik Elektro yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro (HIMATRO) 

sebagai anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan (2014-2015) dan Kepala 

Divisi Kerohanian (2015-2016). Penulis juga pernah melaksanakan kerja praktik 

pada Juli-September 2016 di PT. Lentera Angin Nusantara (LAN), dan 

menghasilkan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisa Sistem Pembangkitan 

Energi Listrik Pada Turbin Angin TSD 500 Watt Skala Mikro Di PT. Lentera 

Angin Nusantara”. 



 

 

 

 

 

 

Kupersembahkan karya ku ini kepada 
 

Allah Subhanahuwata’ala Robb semesta alam dengan harapan 

Menjadi Nilai ibadah lillahita’ala 

 

Kedua orangtuaku yang telah membesarkanku 

Merawatku dan mendidikku dengan cahaya Islam, 

 

    Adikku yang telah memberikan dukungan, Semangat, 

do’a, serta menjadi salah satu alasanku  

untuk tetap kokoh Didalam diinul Islam 

 

Guru-guru dan dosen-dosenku yang telah mendidikku dengan sabar 

dan membekali dengan ilmu yang bermanfaat 

 

                                     Serta Rekan-rekan dan Sahabat-sahabatku 

Yang telah memberikan nasihat, inspirasi dan kenangan yang indah  

 

 

“ Islam adalah Rahmatan Lil’alamiin” 



 

 

 

 
 

 

 

MOTTO 

 

 

 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(QS. Al-Baqarah: 153) 

 

“Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya” 

(QS. At-Talaq: 3) 

 

“Barangsiapa siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan 

tersebut untuk dirinya sendiri” 

(QS. Al-Ankabut: 6) 

 

“Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada 

murka orang tua” 

(HR. at-Tirmidzi: 1899) 

 

“Dunia ini ibarat bayangan, kejar dia dan engkau tak akan pernah menangkapnya. 

Balikkan badanmu darinya dan dia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu” 

(Ibnu Qayyim al-Jauziyah) 

 

“Setiap perjalanan menuju kearah yang baik pasti tidak akan mudah banyak 

rintangan dan cobaan yang harus dihadapi. Terkadang memang sulit rasanya 

untuk terus konsisten berlari menuju kearah yang baik tersebut, jika dirasa sedang 

sulit untuk berlari maka berjalanlah karena masih bisa untuk berjalan, jika dirasa 

berjalan pun sulit maka merangkaklah, asalkan jangan berhenti dan berbalik arah” 

 

“Ya muqollibal qulub tsabbit qolbi ‘alaa diinik (Wahai Dzat yang Maha 

Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu)



 
 

 

 
 
 
 
 

SANWACANA 

 

 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Prototipe 

Pengoptimalan Charging Baterai Lead Acid Dari Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya Dengan Menggunakan Buck Converter.” Penyusunan skripsi merupakan 

syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas 

Teknik Universitas Lampung. 

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis banyak mendapat bantuan baik moral 

maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, Penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Kedua orangtuaku, Bapak Sudarman dan Ibu Mugirahayu yang telah 

mengenalkanku kepada Islam, memberikan kasih sayang, mengajarkan  

kegigihan dan kesabaran. Terimakasih telah mengajarkanku banyak hal dalam 

kehidupan dan semoga kita diberi umur panjang untuk terus bisa melakukan 

kebaikan lillahita’ala semoga Allah menyatukan kita di Surganya kelak. 

2. Saudariku Aliffiya Dwi Utari yang telah mendukung, mendoakan serta 

menjadi salah satu penyemangat dalam menyikapi kehidupan. Semoga kita 

diberi umur panjang yang bermanfaat didalam islam ini untuk menebarkan



 
 

Tauhid dan selalu Istiqomah untuk memperbaiki diri dan lingkungan. Semoga 

Allah meridhoi kita dan mengampuni dosa kita, dan kita bisa menjadi anak 

yang berbakti kepada ibu dan bapak serta bisa mengangkat derajat ibu dan 

bapak di dunia maupun kelak di akhirat. 

3. Bapak Dr. Ardian Ulvan, S.T., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro 

Universitas Lampung. 

4. Bapak Ir. Noer Soedjarwanto, M.T. dan Bapak Ir. Abdul Haris, M.T. selaku 

dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pelajaran, kritik dan 

saran serta dukungan moril maupun materil kepada penulis selama 

penyelesaian tugas akhir ini. Kesabaran, keteguhan hati, serta ilmu yang 

bermanfaat dari bapak-bapak sekalian sangat berarti bagi penulis. Semoga 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala membalas kebaikan bapak-bapak sekalian 

dengan sebaik-baiknya balasan. 

5. Ibu Dr. Eng. Endah Komalasari selaku dosen penguji yang telah memberikan 

pelajaran, kritik dan saran dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

6. Seluruh Dosen dan staf Jurusan Teknik Elektro atas bimbingan dan bantuan 

yang penulis peroleh selama perkuliahan. Semoga ilmu yang bermanfaat yang 

telah penulis dapatkan menjadi amal jariyah untuk Bapak dan Ibu sekalian. 

7. Mbak Ning yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam mengurus 

administrasi dan birokrasi yang sedikit menyulitkan. Semoga Allah 

memberikan pahala yang berlimpah dan memberikan balasan yang terbaik. 

8. Sahabat Till Jannah, Rangga dan Reno yang selalu mengingatkan dalam 

kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Semoga Allah selalu memberikan



 
 

 kita hidayah untuk terus istiqomah di atas agama islam ini, saling menolong 

dalam kebaikan dan semoga kita bisa berkumpul kembali kelak di surga. 

9. Teman dari maba sampai lulus kuliah, Deri dan Ikrom, terimakasih atas 

bantuannya selama perkuliahan, semoga Allah selalu merahmati kita. 

10. Kiseki No Sedai, Ilham dan Fajri yang telah memberikan dukungan dan 

semangat kepada penulis, serta menemani penulis ketika sedang jenuh untuk 

menonton bola bersama. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah. 

11. Mamen and Brothers, Marwan, Hardi, Danu, Andi Irawan, Fasyin, Agum, 

Satria, Wira, Songkot, Bujang, Kak Dani, dan Yahya. Banyak cerita dan 

kenangan yang telah dilewati yang tersimpan menjadi arsip dalam kehidupan. 

Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah-Nya. 

12. Teman teman Transformers’13 (EE’13) Faris Emo, Rendi, Venus, Cak 

Andhika, Agung Ds, Fikri Tengil, Agus, Faif, Iqbal, Nasrul, Yasin, Valen, 

Ismail, Hanif, Reza dan yang lainnya yang tidak bisa penulis tulis satu persatu 

namanya. Terima kasih atas bantuan, dukungan, cerita, kenangan, dan 

kebersamaanya dalam susah maupun senang. “Electric’s story make us solid 

and become as family”. 

13. Terima kasih kepada keluarga besar PT. Lentera Angin Nusantara (LAN), 

guru-guru dan pembimbing yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada 

penulis serta telah membuka fikiran penulis untuk bisa menjadi Engineer 

yang bermanfaat untuk orang lain dan menjadi lentera penerang yang dapat 

menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Terima kasih juga kepada 

teman-teman seperjuangan kp yang telah memberikan cerita, kenangan, ilmu 

dan pengalaman kepada penulis, semoga silaturahmi diantara kita tetap 



 

 

terjaga dan kita tetap selalu memegang teguh janji kita yaitu untuk selalu 

“Membangung Diri dan Membangun Negeri”. 

14. Terima kasih untuk seluruh warga desa Pajar Mataram, karena telah 

memberikan pengalaman KKN yang sangat bermakna kepada penulis. Terima 

kasih kepada Bapak Zainun dan keluarga serta Bapak Basuki dan keluarga 

yang telah menjadi keluarga baru untuk penulis dan memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk bisa mencoba menjadi manusia yang bermanfaat untuk 

orang banyak. 

15. Teman-teman KKN di desa Pajar Mataram, Kesuma Irdini, Adit, Dedi, Putri 

Tere, dan Clara, terima kasih sudah mau bekerja sama dengan penulis selama 

40 hari untuk mengaplikasikan ilmu yang kita punya sesuai dengan bidang 

kita masing-masing dan mengabdikannya kepada masyarakat desa Pajar 

Mataram. Semoga Ilmu yang kita berikan bermanfaat untuk orang banyak, 

khususnya masyarakat desa Pajar Mataram. 

16. Teman-teman Buzzer Energy Project, Siti Meisita dan Erlin Gustina, terima 

kasih atas dukungan dan bantuannya kepada penulis, kebaikan dan bantuan 

kalian sangat berarti untuk penulis. Terima kasih untuk cerita dan 

kenangannya, semoga Allah selalu memberikan kita hidayah-Nya. 

17. Teman-Teman Seperjuangan yang telah membantu serta memberikan 

dukungan kepada penulis. Terima Kasih sudah membuat cerita susah senang 

duka dan bahagia bersama dan selalu menjaga siraturami diantara kita. 

18. Seluruh Penghuni Laboratorium Terpadu Teknik Elektro khususnya 

Laboratorium Teknik Tegangan Tinggi dan Laboratorium Teknik Konversi 

Energi Elektrik. 



 

 

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala membalas semua amal baik yang telah 

dilakukan. Penulis berharap tugas akhir ini berguna bagi yang memerlukan dan 

berguna bagi orang banyak. 

 

Bandar Lampung, 25 Febuari 2019 

Penulis 

 

 

 

Dimas Septiyan 

1315031027



 
 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

       Halaman 

 

ABSTRAK ..............................................................................................   i 

HALAMAN JUDUL ..............................................................................   iii 

LEMBAR PENGESAHAN ....................................................................   v 

SURAT PERNYATAAN .......................................................................   vi 

RIWAYAT HIDUP ................................................................................   vii 

SANWACANA .......................................................................................   x 

DAFTAR ISI ..........................................................................................   xv 

DAFTAR GAMBAR ..............................................................................   xviii 

DAFTAR TABEL ..................................................................................   xx 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang ..................................................................................  1 

1.2. Tujuan Penelitian ..............................................................................  2 

1.3. Manfaat Penelitian ............................................................................  3 

1.4. Rumusan Masalah .............................................................................  4 

1.5. Batasan Masalah ...............................................................................  4 

1.6. Hipotesis ...........................................................................................  5 

1.7. Sistematika Penulisan ........................................................................  5



 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Panel Surya .......................................................................................  7 

2.2. Karakteristik Baterai .........................................................................  11 

2.2.1. Sistem Penyimpanan Energi Pada Baterai ...............................  12 

2.2.2. Jenis Baterai ...........................................................................  13 

2.3. DC to DC Konverter .........................................................................  15 

2.4. PWM (Pulse Width Modulation) .......................................................  18 

2.5. Buck Converter .................................................................................  19 

2.5.1. Prinsip Kerja Buck Converter ...................................................  20 

2.5.2. Analisis Pada Sakelar ON .........................................................  21 

2.5.3. Analisis Pada Sakelar OFF .......................................................  21 

2.6. Mikrokontroller Arduino Uno ...........................................................  23 

2.7. Gate Driver .......................................................................................  24 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ............................................................  26 

3.2. Alat dan Bahan ..................................................................................  26 

3.3. Spesifikasi Alat .................................................................................  27 

3.4. Metologi Penelitian ...........................................................................  28 

3.4.1. Studi Literatur ..........................................................................  29 

3.4.2. Perancangan Alat dan Sistem ....................................................  29 

3.4.2.1. Perancangan Perangkat Keras ..........................................  30 

3.4.2.2. Realisi Perancangan Alat dan Program .............................  32 

3.4.3. Pengujian Alat dan Sistem ........................................................  32 

3.4.3.1. Pengujian Komponen/Alat Ukur ......................................  33 

3.4.3.2. Pengujian Modul ..............................................................  33 

3.4.3.3. Pengujian Prototipe ..........................................................  33 

3.4.4. Analisa dan Kesimpulan ...........................................................  34 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Perancangan Perangkat Keras...................................................  35



 
 

 

4.1.1. Rangkaian Kontrol Sinyal PWM...............................................  35 

4.1.2. Rangkaian Penguat Sinyal (Gate Driver) ..................................  36 

4.1.3. Sensor Tegangan dan Arus .......................................................  38 

4.1.4. Data Logger..............................................................................  39 

4.1.5. Rangkaian Buck Converter .......................................................  39 

4.2. Hasil Pengujian Perangkat Keras .......................................................  44 

4.2.1. Hasil Pengujian PWM (Pulse Width Modulation) .....................  44 

4.2.2. Hasil Pengujian Rangkaian Gate Driver ...................................  46 

4.2.3. Hasil Pengujian Sensor Tegangan dan Arus ..............................  47 

4.2.4. Hasil Pengujian Data Logger ....................................................  49 

4.2.5. Hasil Pengujian Perangkat Keras Buck Converter .....................  50 

4.3. Pengujian Charging Terhadap Waktu ................................................  57 

4.3.1. Pengujian Charging Terhadap Waktu Yang Pertama .................  57 

4.3.2. Pengujian Charging Terhadap Waktu Yang Kedua ...................  63 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan .......................................................................................  70 

5.2. Saran .................................................................................................  71 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN



 
 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

                  Halaman 

 

Gambar 2.1. Bahan Material Semikonduktor Tipe P dan N........ ...............  7 

Gambar 2.2. Proses Penyerapan Cahaya Matahari Pada Sel Surya ............  9 

Gambar 2.3. Pembentukan Pasangan Elektron dan Hole Akibat Cahaya  

             Matahari Pada Hole  ............................................................  10 

Gambar 2.4. Contoh Rangkaian Lampu Pada Sel Surya ...........................  11 

Gambar 2.5. DC to DC Converter ............................................................  17 

Gambar 2.6. Pulsa Keluaran PWM Pada Saat Baterai Penuh ....................  18 

Gambar 2.7. Pulsa Keluaran PWM Pada Saat Baterai Akan Habis ...........  18 

Gambar 2.8. Rangkaian Buck Converter...................................................  19 

Gambar 2.9. Sakelar On Pada Buck Converter .........................................  20 

Gambar 2.10. Sakelar Off Pada Buck Converter .......................................  21 

Gambar 2.11. Arduino Uno ......................................................................  23 

Gambar 2.12. Spesifikasi Arduino Uno ....................................................  24 

Gambar 2.13. Rangkaian Dalam IC HCPL3120 .......................................  24 

Gambar 3.1. Flowchart Perancangan Alat dan Sistem ..............................  30 

Gambar 3.2. Rangkaian Alat Kontrol Panel Surya ....................................  31 

Gambar 4.1. Rangkaian Gate Driver ........................................................  37 

Gambar 4.2. PCB Layout Gate Driver ......................................................  37 

Gambar 4.3. Perangkat Keras Gate Driver ...............................................  38 

Gambar 4.4. Sensor MAX471 ..................................................................  38 

Gambar 4.5. Rangkaian Buck Converter...................................................  42 

Gambar 4.6. Rancangan PCB Layout Buck Converter ..............................  43 

Gambar 4.7. Perangkat Keras Buck Converter ..........................................  43 

Gambar 4.8. Duty Cycle Sinyal PWM ......................................................  45 

Gambar 4.9. Hasil Pengujian Rangkaian Gate Driver ...............................  47 

Gambar 4.10. Perbandingan Nilai Tegangan Saat Beban 20 Ohm ............  51 



 
 

 

Gambar 4.11. Perbandingan Nilai Tegangan Saat Beban 27 Ohm ............  53 

Gambar 4.12. Perbandingan Nilai Tegangan Saat Beban 40 Ohm ............  54 

Gambar 4.13. Perbandingan Nilai Tegangan Saat Beban 80 Ohm ............  55 

Gambar 4.14. Perbandingan Variasi Beban Terhadap Tegangan Output ...  56 

Gambar 4.15. Grafik Tegangan Terhadap Waktu Pengecasan...................  60 

Gambar 4.16. Grafik Arus Terhadap Waktu Pengecasan ..........................  61 

Gambar 4.17. Grafik Tegangan dan Arus Charging Terhadap Waktu .......  62 

Gambar 4.18. Grafik Tegangan Terhadap Waktu Pengecasan...................  65 

Gambar 4.19. Grafik Arus Terhadap Waktu Pengecasan ..........................  66 

Gambar 4.20. Grafik Tegangan dan Arus Charging Terhadap Waktu .......  67



 
 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                  Halaman 

 

Tabel 2.1. Pin IC HCPL dan Kegunaannya ..............................................  25 

Tabel 4.1. Spesifikasi Mikrokontroller Arduino Uno ................................  36 

Tabel 4.2. Parameter Perancangan Buck Converter ..................................  40 

Tabel 4.3. Spesifikasi MOSFET IRF460 ..................................................  40 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Sensor Tegangan ............................................  48 

Tabel 4.5. Pengujian Sensor Arus.............................................................  49 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Data Logger ...................................................  49 

Tabel 4.7. Pengujian Buck Converter Dengan Beban 20 Ohm ..................  51 

Tabel 4.8. Pengujian Buck Converter Dengan Beban 27 Ohm ..................  52 

Tabel 4.9. Pengujian Buck Converter Dengan Beban 40 Ohm ..................  53 

Tabel 4.10. Pengujian Buck Converter Dengan Beban 80 Ohm ................  54 

Tabel 4.11. Pengujian Charging Pertama Terhadap Waktu.......................  58 

Tabel 4.12. Pengujian Charging Kedua Terhadap Waktu .........................  63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan penggunaan energi listrik saat ini terus meningkat seiring 

dengan meningkatnya penggunaan peralatan-peralatan yang membutuhkan 

energi listrik. Keberlanjutan akan pasokan listrik menjadi hal pokok yang 

diharapkan oleh konsumen maupun produsen. Penggunaan energi yang 

berasal dari fosil untuk pembangkitan energi listrik saat ini masih sangat 

dominan walaupun dalam kenyataannya penggunaan energi yang tidak 

dapat diperbaharui ini akan habis jika terus menerus dieksploitasi. 

Penggunaan energi yang tidak terbarukan juga sudah cukup 

memprihatinkan dan belum bisa memenuhi semua kebutuhan energi listrik 

khususnya di daerah terpencil. Pada dasarnya masalah ini dapat diatasi 

dengan menggunakan energi terbarukan, salah satunya menggunakan 

energi yang berasal dari sinar matahari. Hal inilah yang menjadi pemicu 

munculnya inovasi pembangkitan energi listrik yang berasal yang berasal 

dari sinar matahari yaitu tenaga surya. Potensi yang dimiliki Indonesia 

dalam pengembangan energi matahari cukup baik, dimana memiliki 

intensitas sinar matahari rata-rata 4,8 kWh/m2 karena letaknya yang berada 

pada garis khatulistiwa. Untuk memproleh energi listrik yang berasal dari
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 energi matahari dibutuhkan suatu alat yaitu panel surya. Panel surya 

inipun harus dilengkapi oleh alat yang dapat mengatur aliran daya listrik 

yang di dapat dari energi matahari ke baterai yang merupakan media 

penyimpanan energi yang didapatkan dari energi matahari. Untuk dapat 

mengatasinya diperlukan suatu alat yang dapat merealisasikannya. Karena 

alat ini mampu mengisi ulang baterai yang digunakan sebagai media 

penyimpanan energi. Sistem charge baterai menggunakan sistem PWM 

(Pulse Width Modulation). Alat ini juga dapat mengatur otomatis aliran 

listrik yang di dapat dari panel surya ke beban baterai sebagai media 

penyimpanannya. Dengan menggunakan alat ini nantinya diharapkan 

dapat mengoptimalkan proses pengecasan energi listrik yang didapat dari 

panel surya untuk dialirkan dan disimpan pada baterai serta dapat 

mengurangi penggunaan energi listrik yang tidak dapat diperbaharui dan 

dapat memenuhi kebutuhan energi listrik khususnya di daerah terpencil, 

serta dapat memperpanjang umur baterai yang digunakan. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1. Membuat sebuah alat yang dapat mengontrol aliran listrik yang 

didapat dari energi matahari (panel surya) ke baterai sebagai media 

penyimpanannya.
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2. Merancang sebuah controller charge panel surya berbasis 

mikrocontroller agar dapat mengoptimalkan proses pengisisan 

baterai. 

3.  Meningkatkan sistem charging pada baterai dengan memonitoring 

arus dan tegangan yang masuk ke baterai. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat yang diinginkan dicapai pada penelitian ini adalah 

didapatkannya alat kontrol panel surya yang menggunakan sistem 

buck converter sehingga dapat meregulasi tegangan dari panel 

surya menyesuaikan dengan tegangan pada baterai sehingga dapat 

melakukan pengecasan baterai dengan lebih optimal. 

2. Setelah melakukan penelitian ini diharapkan dengan menggunakan 

alat kontrol panel surya ini dapat memperpanjang umur baterai 

dibandingkan dengan menggunakan alat kontrol lainnya dengan 

parameter sistem charging yang mengikuti dan memenuhi 

spesifikasi charging baterai yang digunakan. 

3. Dengan menggunakan alat kontroller ini untuk melakukan proses 

charging pada baterai dapat membuat kondisi baterai menjadi lebih 

baik dengan suhu baterai yang tidak terlalu panas dan tegangan 

yang sesuai spesifikasi baterai sehingga dapat mengurangi korosi 

atau pengaratan pada baterai. 
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1.4. Rumusan Masalah  

Dalam melakukan penelitian ini digunakan beberapa rumusan masalah 

yaitu: 

1.  Bagaimana menyimpan energi listrik yang didapat dari energi 

matahari pada baterai. 

2.  Bagaimana membuat sistem pengecasan yang optimal dengan 

meregulasi tegangan yang didapat dari panel surya untuk 

melakukan pengecasan pada baterai agar sesusai dengan spesifikasi 

charging baterai yang digunakan. 

3.  Bagaimana proses pengisian baterai dengan cara yang baik agar 

baterai tidak cepat mengalami kerusakan. 

 

1.5. Batasan Masalah  

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah, yaitu: 

1.  Perancangan alat menggunakan buck converter sebagai dc-dc 

converter untuk meregulasi tegangan dari panel surya. 

2.  Menggunakan mikrokontroller ardunio uno sebagai pengendali 

utama proses switching pada proses pengecasan baterai. 

3.  Tidak membahas secara detail karakteristik panel surya yang 

digunakan sebagai sumber energi listriknya. 

4.  Pengujian alat hanya terbatas pada pengujian sederhana dan belum 

diuji pada penelitian yang lebih teliti dan canggih. 
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1.6. Hipotesis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengonversi energi matahari menjadi energi 

listrik dan dapat disimpan pada baterai sebagai media penyimpanannya. 

Energi yang didapat dari sumber akan diteruskan ke bagian controller. Di 

bagian ini akan terjadi dua proses yaitu charge dan discharge. Pada proses 

charging energi yang telah didapat dari sumber akan disimpan pada media 

penyimpanan yaitu baterai. Sebelum energi listrik disimpan pada baterai 

energi akan melewati charge controlling berupa dc-dc converter yaitu 

buck converter yang berfungsi untuk menyesuaikan tegangan yang terukur 

pada baterai dan berfungsi sebagai pengatur proses pengecasan secara 

otomatis. Sehingga proses charging dan discharging berlangsung secara 

otomatis yang diatur oleh mikrokontroller arduino uno sehingga proses 

charging akan belangsung ketika kapasitas baterai hampir habis dan 

berhenti secara otomatis ketika kapasitas baterai telah penuh. 

 

1.7. Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

 I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, hipotesis, dan sistematika 

penulisan laporan penelitian. 
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 II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua ini berisi tentang dasar teori yang akan digunakan sebagai 

acuan dalam perancangan alat, analisa serta pembahasan yang didapat 

setelah melakukan penelitian. 

III. METODE PENILITIAN 

Bab ketiga ini mengulas tentang alat-alat, prosedur, serta metode 

perancangan yang digunakan pada penelitian ini. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab berikut ini berisi tentang hasil yang didapat setelah melakukan 

penelitian dan menganalisa hasil yang didapat tersebut. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab yang terakhir ini berisi tetang kesimpulan yang didapat setelah 

melakukan penelitian serta menuliskan saran-saran yang mungkin menjadi 

acuan untuk alat ini kedepannya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN



 
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Panel Surya 

Panel surya atau solar cell adalah panel yang terdiri dari sel-sel surya atau 

photovoltaic yang menyerap energi dari sinar matahari dan mengubahnya 

menjadi energi listrik. 

Proses perubahan atau konversi cahaya matahari menjadi energi listrik ini 

dimunkinkan karena bahan material yang menyusun material berupa 

semikonduktor lebih tepatnya karena terdapat dua jenis semikonduktor 

yaitu tipe p dan tipe n. 

Semikonduktor tipe n adalah semikonduktor yang kelebihan muatan 

elektron sehingga kelebihan muatan negatif n (n = negatif). Sedangkan 

semikonduktor tiep p merupakan semikonduktor yang kelebihan muatan 

hole sehingga bermuatan positif p (p = positif) karena kelebihan muatan 

positif.  

 

Gambar 2.1. Bahan Material Semikonduktor Tipe P dan N 
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Pada awalnya, pembuatan dua jenis semikonduktor ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan konduktifitas atau daya hantar listrik dan panas 

semikonduktor secara alami. Dalam semikonduktor alami atau 

semikonduktor intrinsik ini, elektron ataupun hole memiliki jumlah yang 

sama. Kelebihan elektron ataupun hole yaitu dapat meningkat daya hantar 

listrik dan panas dari sebuah semikonduktor. 

Misal semikonduktor intrinsik yang dimaksud adalah silicon (Si). 

Semikonduktor tipe p, biasanya dibuat dengan sedikit menambahkan unsur 

boron (B), alumunium (Al), gallium (Ga), dan Indium (In) ke dalam 

silicon (Si). Unsur-unsur yang ditambahkan ini akan menambah jumlah 

hole. Sedangkan semikonduktor tipe n dibuat dengan menambahkan unsur 

Nitrogen (N), fosfor (P), dan arsen (As) ke dalam silicon (Si). Dari sinilah 

tambahan elektron tambahan dapat diproleh. Sedangkan silicon selaku 

semikonduktor intristik tersebut tidak mengandung unsur tambahan. Usaha 

untuk menambahkan unsur tambahan ini disebut dengan doping yang 

jumlahnya tidak lebih dari 1% dibandingkan dengan berat silicon yang 

akan diberikan doping. 

Untuk keperluan sel surya, semikonduktor tipe n berada pada lapisan atas 

tipe p yang menghadap ke arah datangnya cahaya matahari, dan dibuat 

lebih tipis dari semikonduktor tipe p, sehingga cahaya matahari yang jatuh 

ke permukaan sel surya dapat terus diserap ke daerah deplesi dan 

semikonduktor p. 
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Gambar 2.2. Proses Penyerapan Cahaya Matahari Pada Sel Surya 

Ketika semikonduktor ini terkena cahaya matahari, maka elektron 

mendapat energi dari cahaya matahari untuk melepas dirinya dari 

semikonduktor n. Terlepasnya elektron ini meninggalkan hole pada daerah 

yang ditinggalkan pada sebuah elektron yang disebut fotogenerasi 

elektoron-hole yakni, terbentuknya pasangan elektron dan hole akibat 

cahaya matahari [1]. 
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Gambar 2.3. Pembentukan Pasangan Elektron dan Hole Akibat Cahaya 

Matahari pada Hole 

Cahaya matahari dengan panjang gelombang yang berbeda, membuat 

fotogenerasi sambungan pn berada pada sambungan pn yang berbeda pula. 

Spektrum merah pada cahaya matahari yang memiliki panjang gelombang 

lebih panjang, mampu menyerap daerah deplesi hingga terserap di 

semikonduktor p yang akhirnya menghasilkan proses fotogenerasi di sana. 

Sedangkan spektrum biru yang memiliki panjang gelombang lebih pendek 

hanya terserap pada daerah semikonduktor n. 

Selanjutnya dikarenakan pada smabungan pn terdapat medan listrik (E), 

maka elektron fotogenerasi tertarik ke arah semikonduktor n, begitu pula 

dengan hole yang tertarik ke arah semikonduktor p. Apabila rangkaian 

kabel dihubungkan kedua bagian semikonduktor, maka elektron akan 

mengalir melalui kabel. Jika sebuah lampu kecil dihubungkan ke kabel, 
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maka lampu tersebut akan menyala dikarenakan mendapatkana arus listrik 

dimana arus listrik ini timbul dikarenakan pergerakan elektron [2]. 

 

Gambar 2.4. Contoh Rangkaian Lampu pada Sel Surya 

 

2.2. Karakteristik Baterai 

Aki atau nama lainnya adalah storage battery merupakan sebuah sel atau 

elemen sekunder yang merupakan sumber arus listrik dc atau arus listrik 

searah yang dapat mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Baterai 

merupakan elemen elektrokimia yang dapat mempengaruhi elemen 

pereaksinya, sehingga disebut sebagai elemen sekunder.  Kutub positif aki 

menggunakan lempeng oksida dan kutub negatifnya menggunakan 

lempeng timbal, sedangkan larutan elektrolitnya adalah larutan asam 

sulfat.  
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Ketika aki digunakan, terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan endapan 

pada anoda (reduksi) dan katoda (oksidasi). Akibatnya, pada saat tertentu 

antara anoda dan katoda tidak terdapat beda potensial, yang artinya aki 

menjadi kosong. 

Supaya aki dapat dipakai kembali, maka harus dilakukan pengisian aki 

dengan cara mengalirkan arus listrik ke arah yang berlawanan dengan arah 

arus listrik yang dikeluarkan aki tersebut. Ketika aki diisi akan terjadi 

pengumpulan muatan listrik. Pengumpualan jumlah muatan listrik 

dinyatakan dalam ampere jam yang disebut sebagai tenaga aki. Pada 

kenyataannya kemampuan aki tidak dapat mengeluarkan semua energi 

yang tersimpan pada aki tersebut. 

 

2.2.1. Sistem Penyimpanan Energi pada Baterai 

 Pengisian Normal 

Pengisian normal adalah dengan melakukan pengisian dengan besar arus 

yang normal, yaitu sebesar 10% dari akpasitas baterai. Contohnya adalah 

baterai kapasitas 50 Ah maka besar arus pengisiannya adalah sebesar 50 x 

(10/100) = 5 ampere. Lamanya waktu pengisian dapat diketahui dari hasil 

pengukuran berat jenis elektrolit baterai, karena dari berat jenis dapat 

diketahui berkurangnya kapasitas baterai. 

Hasil pengukuran baterai dengan kapasitas 50 Ah menunjukkan berat jenis 

1,18 pada temperature 20o C. Dari data tersebut jika dibandingkan dengan 

grafik hubungan berat jenis dengan kapasitas diketahui bahwa energi yang 

hilang pada saat itu dan perlu diisi sebesar 40 % atau sebesar 40 % x 50 
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Ah, yaitu sebesar 20 Ah, dengan demikian maka besar arus = 10 % x 

kapasitas= 10/100 x 50 = 5 ampere. 

 Pengisian Cepat 

Pengisian cepat adalah melakukan pengisian baterai dengan memberikan 

arus yang sangat besar. Besar pengisian tidak boleh melebihi 50% dari 

kapasitas baterai, dengan demikian untuk mengisi baterai sebesar 50 Ah, 

besar arus pengisian tidak boleh melebihi 20 ampere. Prosedur pengisian 

cepat sebenarnya sama seperti prosedur pengisian normal, hanya saja besar 

arus yang diatur sangat besar. Selain itu faktor resiko yang jauh lebih besar 

sehingga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. 

Contoh ketika pengisian normal sumbat baterai tidak dilepas dan tidak 

mengakibatkan masalah yang serius karena temperature pengisian relatif 

rendah sehingga uap elektrolit sangat kecil, berbeda dengan pengisian 

cepat dimana arus yang besar menyebabkan temperature elektrolit sangat 

tinggi sehingga penguapan sangat besar, bila sumbat tidak dilepas maka 

kotak baterai akan melengkung akibat tekanan gas dalam sel baterai yang 

tidak mampu keluar karena lubang ventilasi yang kurang [3]. 

 

2.2.2. Jenis Baterai 

Baterai berdasarkan jenisnya ada 2 yaitu: 

 Baterai Primer 

Baterai primer adalah baterai yang hanya dapat digunakan sekali, tanpa 

dapat diisi kembali, hal ini dikarenakan reaksi kimianya hanya 

berlangsung satu arah. Baterai primer menggunakan satu kali 
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penghancuran bahan melalui proses kimia untuk menghasilkan energi 

listrik. 

 Baterai Sekunder  

Baterai sekunder adalah baterai yang dapat diisi dan dipakai berulang kali, 

hal ini dapat berlangsung karena proses kimia yang berlangsung secara 

bolak balik. Jenis baterai sekunder yang digunakan adalah timah hitam 

(lead acid) dan nikel cadnium. Nikel cadnium dan timah yang 

mengandung bahan elektrolit dan elektroda yang berbeda. 

Persamaan kimia pembentukan listrik: 

              

Pada saat dipakai, maka akan ada permukaan plat yang timbul PbSO4 

(timah sulfat) dan plat akan berkarang yang disebut sebagai proses 

sulfonasi pada pori-pori baterai. Pada plat akan tertutup sehingga elektrolit 

tidak dapat mengalir dengan lancar dan elektrolit menjadi tidak asam 

karena SO4 terikat dengan timah. 

Pada saat proses recharging (baterai kembali di charge) terjadi proses 

sebaliknya, PbSO4 akan terurai menjadi Pb dan SO4, SO4 akan menjadi 

H+ sehingga terjadi kembali H2SO4 larutan elektrolit yang menjadi asam. 

PbSO4 yang kemudian larut kembali ke dalam elektrolit dan menjadi Pb 

dan H2SO4 tidak terjadi seluruhnya, masih ada sisa kristal PbSO4 yang 

melekat pada plat elemen, dan semakin lama akan semakin tebal, hal 



15 

 

 

inilah yang menyebabkan baterai melemah atau malah mati. Kadar asam 

pada kondisi full charge jadi tidak bisa kembali, karena tidak semua yang 

terdapat pada PbSO4 larut [4]. 

 

2.3. DC to DC Converter 

Pengubah daya DC to DC konverter tipe peralihan atau yang dikenal 

dengan DC Chopper dimanfaatkan untuk mengasilkan tegangan keluaran 

dc yang bervariasi besarannya tergantung dengan permintaan beban. 

Daya input dari dc to dc tersebut berasal dari sumber tegangan dc yang 

biasanya memiliki nilai tegangan yang tetap. Pada dasarnya, hasil 

tegangan dc yang ingin dicapai adalah dengan cara pengaturan lamanya 

waktu hubung antara sisi keluaran dan sisi masukan pada rangkaian yang 

sama. Komponen yang digunakan untuk menjalankan fungsi hubung 

tersebut adalah switch seperti misalnya Thyristor, MOSFET, IGBT, dan 

GTO. Secara umum ada 2 fungsi dari pengoperasian dc chopper yaitu 

penaikan tegangan dimana tegangan keluaran lebih besar dari tegangan 

masukan dan fungsi penurunan tegangan dimana tegangan keluaran lebih 

kecil dari tegangan masukannya. Dalam sistem pengubahan daya dc atau 

dc to dc konverter, terdapat 2 jenis tipe yaitu tipe linear dan tipe peralihan 

atau tipe switching (dc chopper). Tipe linear adalah tipe yang paling 

mudah untuk mencapai tegangan keluaran yang bervariasi, namun kurang 

diminati karena banyaknya daya yang hilang (power loss) pada transistor, 

sehingga berakibat pada rendahnya efisiensi. 
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Sedangkan pada tipe switching tidak adanya daya yang diserap pada 

trasistor sebagai switch. Ini terjadi karena pada saat switch ditutup tidak 

ada tegangan yang jatuh pada transistor, dan pada saat switch terbuka tidak 

ada arus listrik yang mengalir, sehingga efisiensi daya menjadi 100%. 

Namun pada kenyataannya tidak ada proses switching yang ideal. Pada 

tipe switching transistor berfungsi sebagai electronic switch yang dapat 

terbuka (on) dan tertutup (off). Apabila switch ditutup (off) maka tegangan 

keluarannya akan sama dengan tegangan masukannya dan apabila switch 

dibuka (on) maka tegangan keluarannya menjadi nol. Dengan demikian 

maka tegangan keluaran yang dihasilkan akan berbentuk sinyal pulsa. 

Perbaikan efisiensi dapat dicapai dengan pengaturan pada medan 

magnetnya. Pengaturan tersebut berhubungan dengan proses penyimpanan 

dan pembuangan energi magnet yang mana pada saat penyimpanan energi 

magnet sampai pada titik tertentu, maka switch yang digunakan untuk 

mengirim daya ke sisi beban dimatikan (off state) dan komponen 

penyimpanan energi magnet tersebut mengambil alih tugas switch untuk 

mengirim daya ke sisi beban. Apabila energi magnet tadi sudah hampir 

habis, maka switch akan hidup kembali (on state) untuk mengambil alih 

tugas mengirim daya ke beban dan secara bersamaan menyimpan kembali 

energi magnet secara bersamaan. 

Secara umum ada 3 tipe pengoperasian dc to dc konverter, yang pertama 

yaitu buck converter yang merupakan tipe dc to dc konverter yang dapat 

menurunkan tegangan sehingga tegangan keluarannya lebih kecil dari 

tegangan masukannya. Yang kedua adalah boost converter yang 
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merupakan tipe menaikkan tegangan, di mana tegangan keluarannya lebih 

besar dari tegangan masukannya. Dan yang terakhir adalah buck-boost 

converter yang mana tegangan keluarannya bisa lebih besar atau lebih 

kecil dari tegangan masukannya [5]. 

Pada tugas akhir ini tipe dc to dc konverter yang akan dirancang adalah 

buck converter yang mana tegangan keluarannya akan lebih kecil dari 

tegangan masukannya. Tegangan dc yang menjadi sumber atau 

masukannya adalah berasal dari daya yang dihasilkan oleh panel surya 

(solar cell). 

 

 Dc Input Dc Output 

 

Gambar 2.5. DC to DC Converter 

Ketiga rangkaian dasar switching tersebut merupakan non isolated dc to dc 

konverter karena memiliki masukan dan keluaran dengan titik grounding 

yang sama. Pada dasarnya ada 2 cara untuk meregulasi tegangan yaitu 

dengan Pulse Width Modulation (PWM) dan Pulse Frecuency Modulation 

(PFM) [6]. 

  

Switching element 
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2.4. PWM (Pulse Width Moodulation) 

PWM (Pulse Width Modulation) merupakan teknik modulasi yang 

mengatur besar pulsa-pulsa keluaran. Pada mikrokontroller sumber pulsa-

pulsa dihasilkan melalui sumber clock internal lalu dimodulasikan dengan 

gelombang yang didapat dari pembangkit gelombang. Pada charge 

controller ini, pulsa yang dihasilkan akan diatur melalui mikrokontroller 

agar menyesuaikan dengan baterai yang akan dilakukan pengecasan 

seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.6. Pulsa Keluaran PWM pada Saat Baterai Penuh 

 

Pada saat kondisi muatan baterai penuh, intensitas tegangan yang dialirkan 

ke baterai sangan kecil bahkan hampir tidak ada tegangan yang dialirkan 

ke baterai. 

 

Gambar 2.7. Pulsa Keluaran PWM pada Saat Baterai Akan Habis 

Pada saat kondisi muatan baterai akan habis, intensitas tegangan yang 

dikirim ke baterai sangat besar bahkan hampir tidak ada putusnya [6]. 
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2.5. Buck Converter 

Buck Conveter adalah dc to-dc konverter yang tegangan keluaranya lebih 

kecil dibandingkan dengan tegangan masukannya. Buck converter disebut 

juga sebagai step-down converter. Rangkaian buck converter terdiri dari 

electronIc switch, filter LC, dioda serta rangkaian penghasil pulsa. Contoh 

dari pengaplikasian buck converter adalah untuk pengaturan kecepatan 

motor dc dan kontrol panel surya. Rangkaian buck converter adalah seperti 

pada gambar 2.7 sebagai berikut. 

 

Gambar 2.8. Rangkaian Buck Converter. 

 

Buck converter memiliki bagian yang disebut dengan switch. Switch pada 

buck converter menggunakan electronIc switch seperti Mosfet, tyristor & 

IGBT. Switch ini diatur pensaklaranya oleh rangkaian kontrol penghasil 

Pulse Wave Modulation (PWM) dengan cara mengatur lebar pulsa. 

Rangkaian buck converter dapat dioperasikan dalam dua mode yaitu 

continous conduction mode dan discontinous conduction mode. Di dalam 

continous conduction mode, arus akan mengalir secara terus-menerus 

melewati induktor sehingga arus dari induktor tidak akan mencapai nilai nol 
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(0). Sedangkan di dalam discontinous conduction mode arus yang melewati 

inductor akan bernilai nol untuk rentan waktu tertentu [7]. 

 

2.5.1. Prinsip Kerja Buck Converter 

Cara kerja buck converter terdiri pada dua kondisi yaitu ketika sakelar on 

dan sakelar off. Ketika kondisi sakelar on maka sakelar akan berada pada 

posisi tertutup sehingga arus dari sumber akan mengalir menuju induktor 

kemudian menuju beban. Sedangkan pada saat sakelar off, sakelar akan 

berada pada kondisi terbuka. Pada kondisi ini energi yang tersimpan pada 

induktor dan kapasitor akan diteruskan ke beban melalui dioda. Pada 

kondisi sakelar on, dioda dibias reverse sehingga pada kondisi ini, dioda 

tidak mengalirkan arus. Sedangkan pada saat kondisi sakelar off dioda 

dibias forward. 

 

Gambar 2.9. Sakelar On pada Buck Converter 
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Gambar 2.10. Sakelar Off pada Buck Converter 

 

2.5.2. Analisis Pada Kondisi Sakelar ON 

Pada kondisi sakelar on, sakelar dianggap tertutup dan arus mengalir 

menuju beban. Pada kondisi ini dioda dibias reverse dan secara matematis 

tegangan induktor dapat dihitung dengan persamaan dibawah ini: 

𝑉𝐿 =  𝑉𝑠 −  𝑉𝑜 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑇
                                    (2.1) 

Sehingga, 

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=  

𝑉𝑠 − 𝑉𝑜

𝐿
 

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=  

∆𝑖𝐿

∆𝑡
=  

∆𝑖𝐿

𝐷𝑇
=

𝑉𝑠 − 𝑉𝑜

𝐿
 

(∆𝑖𝐿)𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 =  (
𝑉𝑠−𝑉𝑜

𝐿
) 𝐷𝑇                               (2.2) 

 

2.5.3. Analisa Pada Kondisi Sakelar OFF 

Pada kondisi sakelar off di rangkaian buck converter, sakelar berada pada 

kondisi terbuka dan arus tidak dapat mengalir dari sumber menuju beban. 

Pada kondisi ini dioda terpasang forward sehingga secara matematis 

tegangan induktor dapat dihitung dengan persamaan dibawah ini: 
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                                                   𝑉𝐿 =  −𝑉0 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
                                       (2.3) 

Sehingga, 

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=  

− 𝑉𝑜

𝐿
 

∆𝑖𝐿

∆𝑡
=  

∆𝑖𝐿

(1 − 𝐷)𝑇
=  −

𝑉𝑜

𝐿
 

(∆𝑖𝐿)𝑜𝑝𝑒𝑛 =  − (
𝑉𝑜

𝐿
) (1 − 𝐷)𝑇                       (2.4) 

Pada kondisi sakelar on dan sakelar off disubtitusikan, sehingga: 

(∆𝑖𝐿)𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 +   (∆𝑖𝐿)𝑜𝑝𝑒𝑛 = 0 

(
𝑉𝑠 − 𝑉𝑜

𝐿
) 𝐷𝑇 −  (

𝑉𝑜

𝐿
) (1 − 𝐷)𝑇 = 0 

Dari persamaan tersebut didapatkan tegangan keluaranya yaitu: 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑠 𝐷                                          (2.5) 

Keterangan: 

Vo  : Tegangan keluaran (Volt) 

Vs  : Tegangan sumber (Volt) 

D  : Duty cycle (%) 

Sedangkan untuk arus keluaranya yaitu: 

Io =  
𝑉𝑜

𝑅
                                           (2.6) 

Keterangan 

IR  : Arus beban (Ampere) 

Vo  : Tegangan keluaran (Volt) 

R  : Beban (Ohm) 

Dalam pengoperasianya rangkaian buck converter memerlukan pulsa PWM 

(pulse wave modulation), merupakan pulsa kotak yang duty cycle dan 

frekuensinya dapat diubah-ubah. Pada penelitian kali ini untuk 

menghasilkan sinya PWM maka digunakan mikrokontroller Arduino Uno 

untuk menghasilkan sinyalnya. Arduino Uno dapat menghasilkan sinyal 
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PWM dengan menggunakan source code tertentu yang dapat diatur 

gelombang PWM-nya menyesuaikan dengan kebutuhan beban [8]. 

 

2.6. Mikrokontroller Arduino Uno 

Arduino Uno sebuah board kontroller yang di dalamnya terdapat 

mikrokontroller ATMega 328P. Arduino Uno terdiri dari 14 pin digital 

dan 6 pin output PWM, selain itu Arduino Uno memiliki osilator kristal 16 

MHz, kabel USB, dan power jack. 

Arduino Uno dapat digunakan sebagai sumber sinyal PWM, namun 

amplitudo yang dihasilkan oleh sinyal PWM yaitu 5 Volt DC. Untuk 

membias sakelar semikonduktror pada rangkaian buck converter 

diperlukan tegangan minimal 12-15 Volt DC, sehingga diperlukan 

rangkaian penguat sinyal yaitu rangkaian gate driver [9]. 

 

 

Gambar 2.11. Arduino Uno 
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Gambar 2.12. Spesifikasi Arduino Uno 

 

2.7. Gate Driver 

Mosfet pada rangkaian buck converter akan bekerja ketika kaki pada gate-

source diberikan tegangan sebesar 12,5 Volt sampai dengan 15 Volt. 

Karena kelauaran Arduino Uno hanya 5 Volt maka dibutuhkan rangkaian 

penguat sinyal yaitu gate driver. IC yang digunakan untuk rangkaian gate 

driver yaitu IC  HCPL3120. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Rangkaian Dalam IC HCPL3120 



25 

 

 

IC HCPL3120 merupakan IC yang didalamnya terdapat rangkaian 

optocoupler. Prinsip kerjanya yaitu led pada optocoupler akan mengubah 

sinyal kontrol menjadi cahaya. Cahaya ini diterima oleh receiver yaitu 

photodioda, yang kemudian akan membias basis dari transistor NPN. 

Transistor NPN berperan sebagai sakelar, ketika basis dibias maka 

tegangan keluaran pada pin 7 dan 6 sama dengan Vcc. IC HCPL3120 

memiliki 8 pin yang kegunaan setiap pinnya dapat dilihat pada tabel 2.2 

[9]. 

 

Tabel.2.1. Pin IC HCPL3120 dan Kegunaanya 

Pin Kegunaan 

1 N/C : Tidak Terkoneksi 

2 Pin Anoda 

3 Pin Katoda 

4 VEE : Ground 

5 N/C : Tidak Terkoneksi 

6 Vo : Keluaran Ic 

7 Vo : Keluaran Ic 

8 VCC : Tegangan Sumber Ic 

 



 
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Perancangan dan penilitian ini akan dilaksankan di laboratorium terpadu 

Teknik Elektro Universitas Lampung. Sedangkan waktu pelaksanaan 

penelitian berlangsung dari bulan November 2017 hingga Mei tahun 2018. 

 

3.2. Alat dan Bahan  

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua 

yaitu perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software). 

Perangkat keras yang digunakan, yaitu: 

1. Rangkaian buck converter 

2. Rangkaian gate driver  

3. Mikrokontroller Arduino Uno 

4. Laptop Asus A450C 

5. 1 unit solder dan timah 

6. 1 unit project board 

7. Multimeter digital 

8. Osiloskop Digital 

10. Infrared thermometer   

11. Data logger 
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Perangkat lunak yang digunakan, yaitu: 

1. Arduino Integrated Development Environment (IDE) 

2. Diptrace 

3. Microsoft Office 

4. Microsoft Visio 

 

3.3. Spesifikasi Alat 

Spesifikasi alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan: 

1. Rangkaian buck converter. Rangkaian ini dibangun oleh komponen 

elektronika seperti mosfet, dioda, induktor, kapasitor dan resistor. 

2. Rangkaian gate driver yang digunakan sebagai penghubung antara 

rangkaian daya dan rangkaian kontrol sekaligus menguatkan amplitudo 

dari sinyal kontrol. 

3. Mikrokontroler Arduino Uno yang digunakan untuk mengolah data 

tegangan dan arus panel surya dan mengatur pulse wave modulation 

(PWM). 

4. 1 unit laptop yang berfungsi sebagai media pengerjaan laporan 

penelitian. 

5. 1 unit solder dan timah untuk realisasi rangkaian. 

6. 1 unit project board sebagai pengujian rangkaian. 

7. Multimeter digital sebagai alat ukur penelitian. 

8. Osiloskop digital digunakan sebagai untuk melihat bentuk dari 

gelombang pada gate driver dan pada buck converter. 
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9. Infrared thermometer sebagai alat yang digunakan untuk mengukur 

suhu dari panel surya dan baterai. 

10. Data logger digunakan sebagai alat yang berfungsi untuk mencatat 

nilai arus dan tegangan listrik pada rangkaian secara real time. 

Sedangkan untuk perangkat lunaknya yaitu: 

1. Arduino Integrated Development Environment (IDE) untuk pembuatan 

kode program (sketch) yang akan dimasukan ke dalam board Arduino 

Uno. 

2. Diptrace untuk membangun rangkaian pcb layout yang digunakan 

dalam penelitian. 

3. Microsoft office Visio yang berfungsi sebagai media pembuatan diagram 

alir (Flowchart) penelitian. 

4. Microsoft office word yang berfungsi sebagai media untuk pembuatan 

laporan skripsi. 

 

3.4. Metologi Penelitian 

Pembuatan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang 

dijelaskan sebagai berikut: 
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3.4.1. Studi Literatur 

Pada tahapan studi literatur dilakukan pengumpulan refrensi terkait berupa 

buku atau jurnal penelitian sebelumnya berupa jurnal pernelitian 

sebelumnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Tahapan ini 

bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang penelitian yang akan 

dilakukan.  

Beberapa bahan materi tersebut diantaranya adalah: 

1. Karakteristik panel surya 

2. Karakteristik baterai 

3. Rangkaian buck converter 

4. Teknik MPPT (Maximum Power Point Tracker) 

5. Mikrokontroler Arduino Uno 

 

3.4.2. Perancangan Alat dan Sistem 

Pada tahapan perancangan alat dan sistem ini dilakukan perancangan alat 

secara keseluruhan membentuk suatu rancangan alat yang berupa sistem 

kontrol dengan sumber pembangkit listrik tenaga surya. Tahapan 

perancangan alat dan sistem ini dapat dilihat seperti apa yang digambarkan 

pada diagram alir di bawah ini: 
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Mulai

Studi Literatur

Perancangan Model Sistem

Pemilihan Bahan dan Alat Sesuai Spesifikasinya

Ketersediaan?

1

Tidak

Ada

1

Perancangan Alat dan Sistem

Pengujian Alat dan Sistem Secara Keseluruhan

Berhasil?

Pengambilan Data

Analisa Data dan Kesimpulan

Selesai

Tidak

Ya

Gambar 3.1. Flowchart Perancangan Alat dan Sistem 

Berikut ini adalah penjelasan tentang perancangan perangkat keras dan perangkat 

lunak pada penelitian ini sebagai berikut: 

3.4.2.1. Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras dilakukan untuk menentukan komponen-

komponen apa saja yang digunakan pada penelitian ini. Bagian-bagian alat 

yang dirancang antara lain rangkaian buck converter, power supply, gate 

driver, voltage sensor dan current sensor. 

Berikut adalah rancangan alat kontrol panel surya: 
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Panel Surya

Sensor 

Arus

Buck Converter

Sensor 

Tegangan

Baterai

Power 

Supply

Arduino 

Uno
Gate Driver

LCD

 

Gambar 3.2. Rancangan Alat Kontrol Panel Surya 

Dalam merealisasikan alat kontrol panel surya dengan teknik MPPT perlu 

digunakan rangkaian dc-dc konverter yaitu buck converter. Rangkaian 

buck converter akan bekerja sesuai dengan gelombang PWM yang 

diberikan oleh rangkaian penghasil PWM yaitu Arduino Uno. Arduino 

Uno membutuhkan sebuah rangkaian penguat pulsa yaitu gate driver. Hal 

ini dikarenakan sinyal PWM yang dihasilkan dari Arduino Uno belum 

mampu membias gate dari mosfet yang ada dirangkaian buck converter 

karena amplitudo PWM yang kecil. Untuk menyuplai daya agar Arduino 

Uno dan rangkaian gate driver, dibutuhkan sebuah rangkaian power 

supply yang mampu menghasilkan tegangan keluaran yang dibutuhkan 

oleh Arduino Uno dan gate driver. Untuk sumber dari power supply yaitu 

berasal dari panel surya dan baterai. Dari perancangan ini didapatlah 

schematic alat yang nantinya akan menjadi acuan untuk pembuatan 

rancang bangun alat. 
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3.4.2.2. Realisasi Perancangan Perangkat Lunak dan Program 

Pada tahap perancangan didapatkanlah sebuah schematic alat untuk tiap 

bagiannya. Pada tahap pembatan alat, schematic dijadikan sebagai acuan 

dalam pembuatan pcb layout rangkaian maupun penentuan komponen 

yang akan digunakan. Perangkat keras alat kontrol panel surya dengan 

teknik MPPT terdiri dari rangkaian daya buck converter, Arduino Uno 

sebagai penghasil PWM, power supply, gate driver, dan sensor. Rangkaian 

daya buck converter mengunakan komponen yang sesuai dengan besar 

arus yang dihasilkan dari panel surya. Untuk rangkaian gate driver 

digunakan IC HCPL3120 yang didalamnya terdapat rangkaian optocopler 

dan IC tersebut dapat diperuntukan untuk gate driver mosfet maupun 

tyristor. Pembuatan program Arduino Uno menggunakan software 

Arduino integrated development environment (IDE) yang didalamnya 

ditanam algoritma increment and decrement yang bertujuan untuk mencari 

tegangan yang sesuai dengan tegangan charging baterai ketika dalam 

pengecasan. Keluaran dari Arduino Uno berupa gelombang PWM yang 

digunakan untuk mengontrol rangkaian buck converter.  

 

 3.4.3. Pengujian Alat dan Sistem 

Pengujian alat dan sistem untuk mengetahui tingkat keberhasilan alat yang 

dibuat pada penelitian ini. Pengujian dilakukan secara bertahap dari 

pengujian komponen/alat, pengunjian setiap alat, dan pengujian sistem 
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secara keseluruhan. Berikut ini adalah penjelenjasan dari tahapan 

pengujian yang dilakukan. 

  3.4.3.1. Pengujian Komponen/Alat Ukur 

Pengujian ini untuk mengetahui komponen atau alat pendukung yang akan 

digunakan dapat berfungsi dengan baik. Pengujian komponen dapat 

dengan menggunakan alat ukur seperti multimeter dan osiloskop. 

Sementara pengujian alat pendukung seperti multimeter dan osiloskop 

dapat dilakukan dengan alat pengkalibrasian alat. 

  3.4.3.2. Pengujian Modul 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui fungsi kerja dari setiap modul. 

Fungsi kerja tersebut berupa nilai tegangan, arus, dan daya listrik pada 

output panel surya serta tegangan dan arus yang terukur pada saat 

pengecasan baterai. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

power supply, gate driver, MOSFET, sensor arus, rangkaian buck 

converter, sensor tegangan, data logger, dan mikrokontroller Arduino 

Uno. 

  3.4.3.3. Pengujian Prototipe 

Pengujian ini untuk mengetahui apakah serangkaian modul dalam sistem 

dapat bekerja dan bersinergi dengan baik. Pengujian ini bertujuan untuk 

pengambilan data secara keseluruhan yang kemudian dianalisa. 
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 3.4.4. Analisa dan Kesimpulan 

Analisa dilakukan dari perolehan data seperti nilai tegangan, arus, dan daya 

listrik output dari panel surya serta nilai tegangan, arus dan suhu baterai yang 

terukur ketika melakukan pengecasan pada baterai untuk menyimpulkan 

apakah pengecasan baterai dengan menggunakan alat ini lebih optimal 

dibandingkan dengan pengecasan menggunakan alat charging baterai 

lainnya. Analisa dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan 

kesesuaian alat terhadap tujuan penelitian. Proses analisa data menghasilkan 

kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang sudah dilakukan.



 
 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perangkat keras buck converter telah berhasil dibuat dan berhasil 

menurunkan tegangan dari sumber panel surya untuk melakukan 

pengecasan baterai. Besarnya nilai tegangan keluaran buck converter 

dipengaruhi oleh besarnya nilai duty cycle serta besarnya beban yang 

terhubung pada rangkaian. Besarnya nilai duty cycle yang diberikan 

tergantung dari besarnya nilai tegangan yang terukur di baterai, disaat 

memulai pengecasan pada saat tegangan baterai sebesar 13 Volt maka 

duty cycle diatur agar buck converter menghasilkan tegangan lebih besar 

dari tegangan baterai yaitu sekitar 13,2 Volt agar bisa melakukan 

pengecasan baterai. 

2. Kontrol pengisian baterai menggunakan buck converter pada penelitian 

ini menggunakan arus charging yang stabil dan konstan dibatasi sekitar 2 

Ampere dan tegangan sebesar 14,7 Volt sebagai indikator bahwa baterai 

telah penuh, dan pengecasan akan dihentikan ketika tegangan baterai 

yang terukur sudah mencapai 14,7 Volt karena menyesuaikan spesifikasi 

baterai yang digunakan yaitu dengan batas tegangan charging sebesar 

14,7 Volt. 



71 
 

 

3. Proses pengisian baterai pada penelitian ini dilakukan dengan cara 2 kali 

pengujian dengan dibatasi arusnya tidak melebihi 2 Ampere. Lama waktu 

charging pada pengujian pertama yaitu selama 2 jam 55 menit sedangkan 

pada saat pengujian yang kedua yaitu selama 2 jam 35 menit. Besarnya 

arus charging pada pengujian yang kedua sedikit lebih besar dan lebih 

stabil dibandingkan dengan ketika dipengujian yang pertama sehingga 

pengujian yang kedua memiliki waktu charging yang lebih cepat. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Sebaiknya sumber tegangan yang digunakan untuk mikrokontroler dan 

control PWM-nya menggunakan satu sumber yang sama dari baterai atau 

dari panel surya itu sendiri, sehingga pengaplikasian buck converter pada 

proses charging baterai akan lebih efektif jika dibandingkan dengan 

menggunakan sumber tegangan dari luar sistem kontrol charging tersebut. 

2. Menggunakan nilai frekuensi yang lebih kecil akan menghasilkan 

tegangan output buck converter yang lebih mendekati hasil perhitungan 

tetapi juga harus menggunakan komponen induktor yang lebih besar lagi 

nilai induktansinya karena semakin kecil nilai frekuensinya maka switch-

ing yang dilakukan oleh komponen MOSFET akan lebih keras dan lebih 

kasar.
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	char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};
	//Deklarasi SD Card Datalogger
	#include <SPI.h>
	#include <SD.h>
	const int chipSelect = 53;//pin 53 di arduino mega
	byte waktubaca=5;//baca tiap x menit
	//PWM
	#include <PWM.h>
	int pin = 12;
	int32_t frequency = 18000; //frequency (in Hz)
	float D = 255;
	#define pinled1 22// hijau: sd card detect
	#define pinled2 24//merah : sd card no detect
	#define pinled3 26//kuning : tulis ke sd card
	boolean led1 = false;
	boolean led2 = false;
	boolean led3 = false;
	void setup() {
	//PWM (1)
	InitTimersSafe();
	//sets the frequency for the specified pin
	bool success = SetPinFrequencySafe(pin, frequency);
	Serial.begin(9600);
	Serial.println(success);
	if (success) {
	pinMode(12, OUTPUT);
	}
	pinMode(pinled1, OUTPUT);
	pinMode(pinled2, OUTPUT);
	pinMode(pinled3, OUTPUT);
	pinMode(in2, OUTPUT);
	digitalWrite(in2, HIGH);
	//RTC
	if (! rtc.begin()) {
	Serial.println("Couldn't find RTC");
	while (1);
	} (1)
	if (! rtc.isrunning()) {
	Serial.println("RTC is NOT running!");
	// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
	// rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
	// This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
	// January 21, 2014 at 3am you would call:
	// rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
	} (2)
	//buka komen dibawah untuk update tanggal jam sesuai laptop
	rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
	//isi sendiri january 21, 2014 at 3am you would call:
	// rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0)); (1)
	//SD Card Datalogger
	while (!Serial) {
	; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
	} (3)
	Serial.print("Initializing SD card...");
	// see if the card is present and can be initialized:
	if (!SD.begin(chipSelect)) {
	Serial.println("Card failed, or not present");
	led2 = true;
	// don't do anything more:
	return;
	} (4)
	Serial.println("card initialized.");
	if(!led2){
	led1 = true;
	} (5)
	} (6)
	void loop() {
	// put your main code here, to run repeatedly:
	if(led1){
	digitalWrite(pinled1, HIGH);
	digitalWrite(pinled2, LOW);
	digitalWrite(pinled3, LOW);
	Serial.println("ada SD Card");
	} (7)
	if(led2){
	digitalWrite(pinled2, HIGH);
	digitalWrite(pinled1, LOW);
	digitalWrite(pinled3, LOW); (1)
	Serial.println("tidak ada SD Card");
	} (8)
	DateTime now = rtc.now();
	float NilaiTegangan_Input = analogRead(A0);
	float NilaiArus_Input = analogRead(A1);
	float NilaiTegangan_Output = analogRead(A4);
	float NilaiArus_Output = analogRead(A5);
	// Konversi NilaiSensor (dari 0 – 1023) menjadi tegangan (0 – 5V):
	float Tegangan_Input = (0.129610989+(0.968490344*(NilaiTegangan_Input * 0.0244379277)));
	float Arus_Input = (0.013492405+(0.991157925*(NilaiArus_Input * 0.00488758553)));
	float Tegangan_Output = ((0.129610989+(0.968490344*(NilaiTegangan_Output * 0.0244379277)))-0.5);
	float Arus_Output = (0.013492405+(0.991157925*(NilaiArus_Output * 0.00488758553)));
	// Menampilkan hasil:
	Serial.print(now.day(), DEC);
	Serial.print('/');
	Serial.print(now.month(), DEC);
	Serial.print('/'); (1)
	Serial.print(now.year(), DEC);
	Serial.print(" ");
	Serial.print(now.hour(), DEC);
	Serial.print( ':');
	Serial.print(now.minute(), DEC);
	Serial.print(':');
	Serial.println(now.second(), DEC);
	DateTime future (now + TimeSpan(7,12,30,6));
	Serial.println(Tegangan_Input);
	Serial.println(Arus_Input);
	Serial.println(Tegangan_Output);
	Serial.println(Arus_Output);
	byte set=now.minute()%waktubaca;
	if(set==0 && now.second()==0){
	// if the file is available, write to it:
	File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
	if (dataFile) {
	dataFile.print(now.day(), DEC);
	dataFile.print('/');
	dataFile.print(now.month(), DEC);
	dataFile.print('/'); (1)
	dataFile.print(now.year(), DEC);
	dataFile.print(",");
	dataFile.print(now.hour(), DEC);
	dataFile.print(":");
	dataFile.print(now.minute(), DEC);
	dataFile.print(":"); (1)
	dataFile.print(now.second(), DEC);
	dataFile.print(","); (1)
	dataFile.print(Tegangan_Input);
	dataFile.print(","); (2)
	dataFile.print(Tegangan_Output);
	dataFile.print(","); (3)
	dataFile.print(Arus_Input);
	dataFile.print(","); (4)
	dataFile.println(Arus_Output);
	dataFile.close();
	Serial.println("tulis ke sd card");
	digitalWrite(pinled3, HIGH);
	digitalWrite(pinled2, LOW); (1)
	digitalWrite(pinled1, LOW); (1)
	} (9)
	else {
	Serial.println("error opening datalog.txt");
	} (10)
	} (11)
	Serial.println("------");
	delay(1000);
	//--------------------------------
	if(Tegangan_Input<10.8){
	digitalWrite(in2, LOW);//open
	} (12)
	else{
	digitalWrite(in2, HIGH); (1)
	} (13)
	//-------------------------------- (1)
	if(Tegangan_Input>=13){
	pwmWrite(pin, 255);
	//delay(1);
	} (14)
	else if(Tegangan_Input>=13.9){
	pwmWrite(pin, 229.5);
	//delay(1); (1)
	} (15)
	else if(Tegangan_Input>=14.4){
	pwmWrite(pin, 216.85);
	//delay(1); (2)
	} (16)
	else if(Tegangan_Input>=15.2){
	pwmWrite(pin, 211.65);
	//delay(1); (3)
	} (17)
	else if(Tegangan_Input>=16){
	pwmWrite(pin, 204);
	//delay(1); (4)
	} (18)
	else if(Tegangan_Input>=16.2){
	pwmWrite(pin, 193.8);
	//delay(1); (5)
	} (19)
	else if(Tegangan_Input>=17){
	pwmWrite(pin, 186.15);
	//delay(1); (6)
	} (20)
	else if(Tegangan_Input>=17.7){
	pwmWrite(pin, 178.5);
	//delay(1); (7)
	} (21)
	else if(Tegangan_Input>=18.5){
	pwmWrite(pin, 165.75);
	//delay(1); (8)
	} (22)
	else { (1)
	pwmWrite(pin, 0);
	//delay(1); (9)
	} (23)
	} (24)
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