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ABSTRAK 

 

 

IMPLEMENTASI SISTEM KENDALI FUZZY LOGIC PADA BOOST 

CONVERTER UNTUK PENGECASAN BATERAI LITHIUM ION 

 

 

 

Oleh 

MUHAMMAD FERDILLAH GHALIB 

 

 
 

Pengecasan baterai yang dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan 

baterai mengalami over charged, sehingga dapat mengurangi usia baterai. Untuk 

menghindari efek buruk pada baterai, maka diperlukan adanya pengendalian yang 

tepat pada saat pengecasan baterai dengan menggunakan boost converter. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu inferensi fuzzy logic menggunakan 

metode Mamdani dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja penggunaan 

boost converter  pada pengecasan baterai lithium ion menggunakan sistem kendali 

fuzzy logic dengan membandingkan lama waktu pengecasan baterai. Pengambilan 

data dilakukan setiap 6 menit yang terdiri dari data pengecasan baterai 

menggunakan fuzzy logic dilakukan dua kali percobaan dan data pengecasan 

baterai tanpa menggunakan fuzzy logic pada saat fast, normal, dan safe mode  

yang mana setiap mode dilakukan tiga kali percobaan. 

Rata-rata pengecasan sampai baterai diindikasikan terisi penuh pada fast, 

normal, dan safe mode secara berurut-urut sebesar 0,18 A; 0,175 A; 0,18 A 

dengan waktu yang dibutuhkan secara berurut-urut yaitu 96 menit, 138 menit, dan 

156 menit. Pengecasan baterai dengan safe mode lebih direkomendasikan 

dibandingkan fast mode dan normal mode dikarenakan dengan mengorbankan 

lama waktu pengecasan didapatkan proses pengecasan yang lebih sehat, sehingga 

dapat mempertahankan kesehatan baterai yang lebih lama.  

Rata-rata suhu pada pengecasan baterai dengan sistem kendali fuzzy logic 

dengan pengambilan data fuzzy ke-1 sebesar 36,62℃ dan ke-2 sebesar 37,73℃, 

artinya rata-rata suhu data fuzzy ke-2 lebih tinggi daripada ke-1. Pengecasan 

baterai menggunakan sistem kendali fuzzy logic lebih direkomendasikan daripada 

pengecasan baterai tanpa sistem kendali fuzzy logic, hal ini dikarenakan dengan 

menggunakan fuzzy logic terjadinya auto switching mode sehingga dapat 

mempertahankan kesehatan baterai yang lebih lama. 

 

 

Kata kunci : fuzzy logic,  boost converter, baterai,  lithium ion, pengecasan



 

ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF FUZZY LOGIC ON BOOST CONVERTER FOR 

CHARGING LITHIUM ION BATTERY 
 

 

By 

 

 

MUHAMMAD FERDILLA GHALIB 

 

 

 

Charging the battery continuously will cause the battery to be overcharged, 

thereby reducing battery life. To avoid bad effects on the battery, it is necessary to 

have proper control when charging the battery using a boost converter. 

 

The research method used is fuzzy logic using the Mamdani method with the aim 

of research to determine the performance of using a boost converter  in charging 

lithium ion batteries control system fuzzy logic by comparing the battery charging 

time. when charging the battery using fuzzy logic with charging the battery in fast, 

normal, safe modes. Research data retrieval is carried out every 6 minutes 

consisting of battery charging data using fuzzy logic carried out twice and battery 

charging data without using fuzzy logic during fast, normal, and safe 

modes  where each mode is carried out three times. 

Average charging until the battery is indicated to be fully charged in fast, normal, 

and safe mode respectively of 0.18 A; 0.175 A; 0.18 A with the required time 

sequentially, namely 96 minutes, 138 minutes, and 156 minutes. Charging the 

battery with safe mode is more recommended than fast mode and normal mode 

because by sacrificing a longer charging time, a healthier charging process can be 

obtained, so that it can maintain a longer battery health. 

 

The average temperature for charging the battery with a fuzzy logic data retrieval 

is fuzzy 36.62 and the 2nd is 37.73, meaning that the average temperature of the 

2nd fuzzy data is higher than the 1st. Charging the battery using a fuzzy logic is 

more recommended than charging the battery without a fuzzy logic, this is because 

by using fuzzy logic an auto switching mode so that it can maintain a longer 

battery health 

Keywords : fuzzy logic, boost converter, battery,  lithium ion, charging 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Konversi penggunaan energi fosil ke energi terbarukan telah menjadi semangat 

baru bagi penduduk di seluruh dunia untuk mengembalikan dan menjaga 

ekosistem alam kembali pada keseimbangan. Efek rumah kaca merupakan salah 

satu akibat dari penggunaan energi fosil yang telah menyumbang perubahan iklim 

secara serius yang dapat membahayakan ekosistem kehidupan. 

 

Sinar matahari termasuk salah satu pilihan energi terbaharukan yang paling 

potensial untuk dimanfaatkan dalam skala besar. Pembangunan pembangkit listrik 

tenaga matahari, sudah mulai dibangun dalam dua decade ini,baik dalam skala 

rumah tangga maupun dalam skala raksasa seperti pembangkit listrik Solar Plant 

di Gurun Mojave dengan daya pembangkitan mencapati 377 Mega Watt [1]. 

 

Pembangkitan listrik tenaga matahari memiliki kekhasan dimana konsep 

pembangkitannya adalah menghasilkan tegangan DC yang kemudian disimpan 

pada penyimpan Baterai. Penggunaan baterai untuk jangka waktu yang lama 

membutuhkan baterai yang memiliki kualitas energi yang baik sehingga dapat di 

isi ulang dalam jangka waktu yang singkat dan juga memiliki life time yang 

panjang [2]. Pada pemanfaatan selanjutnya, biasanya dibutuhkan perangkat 

converter untuk mengubah tegangan DC ke AC yang kemudian akan digunakan 

untuk pendistribusian listriknya. Selanjutnya listrik AC ini akan diubah kembali 

dengan converter AC ke DC dengan menyesuaikan kebutuhan tegangan untuk 

peralatan listrik terpasang.   

 

Dalam skala rumah tangga, daya tersimpan pada baterai merupakan tegangan DC 

yang bisa dimanfaaatkan langsung tanpa perlu harus diubah dulu ke tegangan AC. 
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Penyesuaian tegangan DC untuk perangkat elektronik menggunakan boost 

converter untuk menaikan tegangannya atau menggunakan buck converter untuk 

menurunkan tegangannya. Baterai yang digunakan secara terus menerus tanpa 

perawatan baterai yang baik akan menyebabkan baterai tersebut lebih cepat 

kehilangan daya yang seharusnya, sehingga baterai akan mengalami over charged. 

Panas yang ditimbulkan dapat mengurangi usia baterai, terlebih lagi dapat 

menyebabkan baterai sewaktu-waktu meledak sehingga dapat membahayakan 

pengguna [3]. Baterai lithium ion sangat memiliki sensitivitas yang tinggi saat 

proses pengecasan, sehingga dapat menyebabkan over charged  [4].  Oleh karena 

itu, untuk menghindari efek buruk pada baterai tersebut, maka diperlukan adanya 

pengendalian arus yang tepat pada pengecasan baterai tersebut. 

 
Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukannya penelitian yang berjudul 

“Implementasi Sistem Kendali Fuzzy Logic Pada Boost Converter Untuk 

Pengecasan Baterai Lithium Ion” 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 
 
 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat alat pengecasan baterai lithium ion menggunakan boost converter 

dengan metode fuzzy logic. 

2. Menganalisis kinerja boost converter pada pengecasan baterai lithium ion 

menggunakan sistem kendali fuzzy logic. 

3. Membandingkan lama waktu pengecasan baterai antara menggunakan  fuzzy 

logic dengan pengecasan mode fast, mode normal, safe mode.  

 
 

1.3 Rumusan Masalah 
 
 
Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sistem pengecasan baterai menggunakan boost converter adalah sistem 

pengecasan baterai lithium ion dimana sistem tersebut menggunakan boost 

converter dengan metode fuzzy logic. 
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2. Kinerja penggunaan boost converter  pada pengecasan baterai lithium ion 

menggunakan metode fuzzy logic adalah dengan membandingkan lama waktu 

dalam pengecasan baterai menggunakan fuzzy logic dengan pengecasan pada 

mode fast, mode normal, safe mode.  

3. Lama waktu pengecasan baterai sangat bervariasi dimana lama waktu 

pengecasan baterai dengan fuzzy logic, mode fast, mode normal, serta safe 

mode. Lama waktu pengecasan baterai bergantung dengan arus yang diberikan 

sehingga menyebabkan lama waktu yang digunakan dalam pengecasan baterai 

akan berbeda-beda.  

 

 

1.4 Batasan Masalah 

 

 

Untuk memfokuskan pada penelitian, maka batasan-batasan masalah dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penggunaan panel surya. 

2. Analisa dititik beratkan pada hasil output dari alat. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Dapat mengatur waktu pengecasan baterai sesuai keinginan. 

2. Dapat mengetahui kinerja dari penggunaan boost converter pada pengecasan 

baterai lithium ion menggunakan metode fuzzy logic. 

3. Dapat mengetahui efisiensi dari penggunaan boost converter pada pengecasan 

baterai lithium ion menggunakan metode fuzzy logic. 

4. Dapat memproteksi kelebihan daya pengecasan atau over charging 

5. Monitoring pengecasan baterai menggunakan boost converter. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan  
 
 
Adapun sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini terbagi beberapa sub- 

bab sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab  ini  menjelaskan  tentang latar belakang, tujuan penelitian, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi dasar ilmu yang mendukung pembahasan penelitian ini dan peneliti-

an sebelumnya yang terkait. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah yang ditempuh dalam pembuatan alat yang 

dimulai dari skenario desain perancangan sampai mengimplementasikan menjadi 

sebuah model fisik alat pengecasan baterai. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan pengujian alat serta hasil pengujian alat 

pengecasan baterai. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang bisa diambil dari hasil pengujian alat pengecasan 

baterai serta saran-saran untuk peningkatan dan perbaikan sebagai peningkatan 

dari capaian rancangan serta hasil saat ini. 

DAFTAR PUSTAKA 



 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terkait 

 
 
Penelitian tentang pengecasaan baterai telah dilakukan oleh Haekal (2018) dengan 

judul penelitian “Sistem Buck Converter untuk Pengisi Baterai dengan Kontrol 

Fuzzy Logic“. Penelitian yang dilakukan oleh Haekal menghasilkan sistem pengisi 

baterai dengan menggunakan metode fuzzy logic dapat bekerja dengan baik pada 

saat pengisian baterai ketika SOC berada pada keadaan 45% sampai 90%. Serta, 

kinerja yang dihasilkan ketika menggunakan metode fuzzy logic belum cukup 

baik, ketika kondisi SOC baterai diatas atau sama dengan 95% pada metode 

constant voltage arus pada saat pengisian tidak berada pada nilai yang baik untuk 

pengisian baterai [5].  

 

Ardianto (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Rancang Bangun KY Boost 

Converter berbasis Fuzzy Logic Controller Pada Pengisian Baterai Sepeda 

Listrik”. Penelitian yang dilakukan oleh Ardianto menghasilkan nilai efisiensi 

tertinggi pada ky boost converter dengan beban 100 ohm terdapat pada saat duty 

cycle 40%  dengan daya input 20,4 watt dan daya output sebesar 19.272 wat. 

Sedangkan pada saat duty cycle 80% maka didapatkan nilai efisiensi sebesar 

73,398892% dengan daya output 67,894 watt [6].   

 

Adittya (2019) melakukan penelitian mengenai “Rancang Bangun DC TO DC 

Boost Converter Pada Robot KRSBI Beroda JR-EVO Berbasis Fuzzy Logic”. 

Penelitian ini dilakukan dengan pengujian statis dengan beban motor PG45 

dengan kondisi open loop pada keadaan set point ketik motor mulai dijalankan 

maka terjadi drop tegangan sampai 13,22 V sehingga kecepatan motor turun 

menjadi 296,5 RPM. Pada kondisi close loop dengan metode fuzzy logic tegangan 
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yang drop dapat kembali ke set point dengan recovery time 0,8 detik dengan 

kecepatan motor menjadi 515,3 RPM [7].  

 
 

2.2 Panel Surya 

 

 

Sel surya merupakan suatu perangkat jika disinari oleh sinar matahari dapat 

melepaskan muatan listrik sehingga muatan dapat bergerak bebas dalam sebuah 

semikonduktor yang kemudian mengalir melalui beban listrik [8].  

 

Cara kerja sel surya yaitu dengan memanfaatkan teori cahaya sebagai partikel, 

yang mana cahaya baik yang tampak maupun yang tidak tampak mempunyai sifat 

dualisme gelombang. Sifat dualisme gelombang yaitu cahaya dapat sebagai 

gelombang dan cahaya sebagai partikel yang biasa disebut dengan foton. 

Besarnya energi yang dipancarkan oleh sebuah cahaya, dengan panjang 

gelombang tertentu dapat dicari dengan rumus tersebut: 

 λ.E = h.c .............................................................................................................(2.1) 

dimana : 

h = konstanta Plancks (6,62.10-34 J.s) 

c = kecepatan cahaya dalam vacuum (3.108 m/s) 

E = Energi 

 λ = panjang gelombang cahaya (m) 

 

Persamaan diatas menunjukkan bahwa foton dapat dilihat sebagai sebuah partikel 

energi atau gelombang dengan nilai panjang gelombang dan nilai frekuensi 

tertentu. Panel surya ialah alat yang berisi gabungan dari sel-sel surya yang 

diubah menjadi energi listrik. Terdapat dua macam teknologi yang sudah 

diterapkan untuk memanfaatkan potensi energi surya antara lain yaitu energi surya 

photovoltaic dan energi surya termal [9].  
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2.2.1 Cara kerja Panel Surya 

 
 
Cara kerja panel surya dengan prinsip p-n junction yaitu junction antara 

semikonduktor tipe-p dan semikonduktor tipe-n. semikonduktor ini terdiri dari 

ikatan-ikatan atom yang mana terdapat elektron sebagai penyusun dasar. 

Semikonduktor tipe-n mempunyai kelebihan elektron sehingga muatannya negatif 

sedangkan semikonduktor tipe-p mempunyai kelebihan hole sehingga muatan 

positif dalam struktur atomnya. Kondisi kelebihan elektron dan hole tersebut bisa 

terjadi dengan mendoping material dengan atom dopant. Sebagai contoh untuk 

mendapatkan material silikon tipe-p, silikon didoping oleh atom boron, sedangkan 

untuk mendapatkan material silikon tipe-n, silikon didoping dengan atom fosfor. 

Berikut merupakan gambar dari cara kerja panel surya yang menggambarkan 

junction semikonduktor tipe-p dan tipe-n. 

 
Gambar 2.1 Cara kerja panel surya (Julisman, 2017). 

Peran dari p-n junction ini adalah untuk membentuk medan listrik sehingga 

elektron dan hole bisa diekstrak oleh material kontak untuk menghasilkan listrik. 

Ketika semikonduktor tipe-p dan tipe-n saling terhubung maka kelebihan elektron 

akan bergerak dari semikonduktor tipe-n ke tipe-p sehingga membentuk kutub 

positif pada semikonduktor tipe-n atau sebaliknya kutub negatif pada 

semikonduktor tipe-p. Akibat dari aliran elektron dan hole ini adalah akan 

terbentuk medan listrik dimana ketika cahaya matahari mengenai susunan p-n 

junction ini maka akan mendorong elektron bergerak dari semikonduktor menuju 

kontak negatif, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai listrik. Namun, ketika hole 

bergerak menuju kontak positif menunggu elektron datang [9].   
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2.2.2 Bagian-bagian Panel Surya 

 

 

Panel surya tersusun dari bagian-bagian yaitu metal backing/substrat, material 

semikonduktor, kontak metal, lapisan antireflektif, dan cover glass. Bagian-bagian 

dari panel surya antara lain sebagai berikut: 

1. Substrat/ metal backing. 

Substrat atau metal backing ialah material yang mampu menopang komponen-

komponen panel surya. Metal backing juga berfungsi sebagai kontak terminal 

positif. Oleh sebab itu, material yang digunakan adalah logam. 

2. Material semikonduktor. 

Material semikonduktor ialah bagian inti dari panel surya yang berfungsi untuk 

menyerap cahaya matahari. 

3. Kontak metal/ contact grid. 

Kontak metal atau contact grid ialah material semikonduktor yang dilapisi dengan 

material konduktif sebagai kontak negatif. 

4. Lapisan antireflektif. 

Lapisan antireflektif ialah lapisan material yang tipis dengan besar indeks reflektif 

antara semikonduktor dan cahaya. Oleh sebab itu, cahaya mampu di belokkan ke 

arah semikonduktor. 

5. Enkapsulasi/ cover glass. 

Cover glass ialah bagian yang berfungsi untuk melindungi panel surya dari debu 

dan hujan [10].  

Berikut  ini merupakan gambar struktur dari panel surya : 

 
Gambar 2.2 Struktur panel surya. 

(Sumber: Howstuffworks/2020) 
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2.3 Lithium Ion 

 
 
Baterai litium ion yang biasa disebut Li-On termasuk salah satu anggota keluarga 

baterai isi ulang, hal ini terjadi karena adanya  penggantian material dari logam 

lithium menjadi grafit yang memberikan pengaruh terhadap  performa  baterai 

lithium ion sehingga menyebabkan baterai lithium ion bisa diisi ulang [9]. Baterai 

LiOn  juga termasuk baterai yang ramah lingkungan karena tidak mengandung 

bahan yang berbahaya [11]. 

 

Baterai LiOn memiliki kelebihan dibandingkan baterai sekunder yang lainnya 

yaitu memiliki stabilitas penyimpanan energi yang daya tahan sampai 10 tahun 

atau lebih, energi densitas tinggi, berat yang relatif lebih ringan, sehingga dengan 

berat yang sama energi yang dihasilkan baterai LiOn dua kali lipat dibandingkan 

baterai yang lain [12]. Berikut merupakan contoh gambar dari baterai lithium ion. 

 

Gambar 2.3. Baterai Lithium Ion. 

 

 

2.4 Boost Converter 

 

 

Boost Converter merupakan DC-DC konverter yang dapat menaikkan tegangan 

DC berdasarkan duty cycle mosfet pada rangkaian boost converter. Boost 

converter dikenal juga dengan step-up converter. Terdapat beberapa komponen 

yang dibutuhkan boost converter antara lain saklar daya, dioda dengan frekuensi 

tinggi, kapasitor, induktor, dan resistor. Saklar yang digunakan adalah saklar 

semikonduktor. Berikut merupakan gambar dari rangkaian boost converter.  
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Gambar 2.4 Skema boost converter. 

 

Boost converter terkait dengan lamanya waktu pensaklaran yaitu ton dan toff. Saat 

saklar mosfet tertutup (ton), arus dari sumber menuju induktor sehingga energinya 

masuk dan tersimpan kedalam induktor. Sedangkan,  ketika saklar mosfet terbuka 

(toff), arus induktor akan mengalir ke beban melewati dioda sehingga 

menyebabkan energi yang tersimpan ke induktor akan terjadi penurunan. 

 

 

2.4.1 Prinsip Kerja Boost Converter 

 

 

Mosfet yang digunakan pada boost converter bertindak sebagai saklar. Saklar ini 

dapat membuka dan menutup rangkaian sehingga arus dapat dikendalikan sesuai 

dengan duty cycle. Prinsip kerja dari boost converter terdiri dari 2 kondisi yaitu 

saat mosfet on dan saat mosfet off. 

 

 

2.4.2 Parameter perancangan boost converter 

 

 

Untuk menghitung daya pada boost converter maka memerlukan empat 

parameter, antara lain: 

1. Rentang tegangan input : 𝑉𝑖𝑛 (min) dan 𝑉𝑖𝑛 (max). 

2. Nominal tegangan output : 𝑉𝑜𝑢𝑡 . 

3. Output arus max. 

4. Rangkaian yang terintegrasi. Rangkaian ini digunakan untuk membangun 

boost converter. Rangkaian ini diperlukan karena terdapat beberapa 

parameter untuk perhitungan yang harus diambil dari data sheet komponen 

yang digunakan dalam perancangan.  
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2.5 Fuzzy Logic 

 
 
Fuzzy logic merupakan proses pengambilan kesimpulan berdasarkan ketentuan 

yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang mana sistem tersebut sulit untuk 

disimulasikan atau terdapat kesamaran dan ketidakpastian yang berlimpah. Pada 

fuzzy logic, suatu nilai dapat ‘’true’’ dan ‘’false’’ secara beriringan. Nilai‘’true’’ 

dan ‘’false’’ tergantung pada variable keanggotaan yang dimiliki. Fuzzy logic 

memiliki rentang nilai keanggotaan antara 0 sampai 1.  

 

Fuzzy logic  digunakan untuk menyatakan besaran nilai yang diibaratkan dalam 

bahasa. Fuzzy logic memiliki kelebihan pada penguasaan kelogisan dari segi 

bahasa, sehingga dalam perancangan tidak memerlukan persamaan matematis 

yang rumit dari objek yang dikendalikan [13]. 

 

Fuzzy logic  dapat dikatakan sebagai logika baru yang lama. Hal ini karena ilmu 

tentang logika modern dan metodis baru ditemukan pada tahun 1965. Padahal 

sebenarnya, konsep mengenai fuzzy logic ini sudah ada sejak lama. Beberapa 

alasan digunakannya fuzzy logic [14] antara lain konsep dari fuzzy logic mudah 

dimengerti dan dipahami, sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap data yang 

kurang tepat,  serta mampu memodelkan fungsi nonlinear yang kompleks.  

 

 

2.5.1 Konfigurasi Dasar Kendali Fuzzy Logic 

 

Kendali fuzzy logic  memiliki empat komponen antara lain : 

1. Fuzifikasi merupakan proses modifikasi input tegas sehingga dapat 

diinterpretasikan dan dibandingkan dengan aturan-aturan dalam basis aturan.  

2. Basis aturan atau ‘’rulebase’’ berisikan pengetahuan dalma bentuk himpunan 

aturan mengenai cara terbaik untuk mengontrol sistem . 

3. Mekanisme pengambilan keputusan atau ‘’inference mechanism’’ merupakan 

evaluasi terhadap aturan kontrol yang akan diterapkan bersesuaian dengan 

kondisi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, memutuskan input yang harus 

diumpankan ke plant sebagai suatu aksi kontrol. 
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4. Defuzifikasi merupakan suatu proses pengubahan konklusi yang di ambil 

dalam mekanisme pengambilan keputusan ke dalam input plant yang berupa 

aksi pengontrolan. 

 

 

2.5.2 Tahap-Tahap Sistem Kendali Fuzzy  

 

Tahapan sistem kendali fuzzy sebagai berikut: 

1. Fuzzifikasi  

Fuzzifikasi merupakan proses modifikasi input tegas sehingga dapat 

diinterpretasikan dan dibandingkan dengan aturan-aturan dalam basis aturan. 

2. Aturan fuzy 

Aturan yang digunakan pada himpunan fuzzy merupakan if-then. Aturan ini adalah 

suatu pernyataan yang direpresentasikan seperti berikut: 

IF<proposisi fuzzy>THEN<proposisi fuzzy>.................................................(2.10). 

Proposisi fuzzy dapat dibedakan menjadi dua antara lain proposisi fuzzy atomic 

dan proposisi fuzzy compound. Proposisi fuzzy atomic merupakan pernyatan single 

dimana x bertindak sebagai variable linguistik dan A merupakan himpunan fuzzy 

dari x. Sedangkan, proposisi fuzzy compound merupakan gabungan dari proposisi 

fuzzy atonmic yang dihubungkan dengan operator “or”, “not”, serta “and”  [15] 

3. Inferensi fuzzy  

Pada tahap inferensi fuzzy merupakan tahapan evaluasi pada aturan fuzzy. Tahap 

evaluasi ini dilakukan berdasarkan penalaran dengan menggunakan input fuzzy 

serta aturan fuzzy. Oleh karena itu, hasil yang didapatkan dari output berupa 

himpunan fuzzy. 

 

Inferensi fuzzy terdiri dari beberapa metode, antara lain sebagai berikut: 

a. Metode Mamdani 

Pertama kali yang memperkenalkan mtode mamdani pertama kali yaitu Ibrahim 

Mamdani pada tahun 1973. Metode Mamdani ini jenis metode yang paling 

sederhana dan paling sering digunakan jika dibandingkan dengan metode lainnya. 

Metode ini paling sering digunakan untuk penelitian. Input dan output pada 

metode Mamdani yaitu berupa himpunan fuzzy [16]. Metode Mamdani dikenal 
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dengan metode MIN-MAX, karena pada metode mamdani menggunakan fungsi 

implikasi min dan agregasi max. Output untuk n aturan metode Mamdani 

didefinisikan sebagai : 

𝜇𝐵𝑘(𝑦)=max [min[𝜇𝐴1𝑘(𝑋𝑖)𝜇𝐴2𝑘(𝑋𝑗)]]𝑘 ......................................................................(2.11) 

Dimana : 

k = 1,2,.....,n 

𝐴1
𝑘  𝑑𝑎𝑛 𝐴2

𝑘  = himpunan fuzzy pasangan antesden ke-k. 

 𝐵𝑘 = himpunan fuzzy  konsekuen ke-k [16]. 

Komposisi aturan pada metode Mamdani tidak seperti penalaran monoton, jika 

sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan 

korelasi antar aturan. Terdapat 3 metode yang digunakan dalam melakukan 

inferensi sistem fuzzy yaitu max, additive, dan probabilistik OR (probor) [17]. 

 Metode Max (Maximum) 

Pada metode max, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai 

maksimum aturan, lalu menggunakannya untuk memodifikasi daerah fuzzy dan 

mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator OR. Jika semua 

telah dievaluasi, maka output akan berisi suatu himpunan fuzzy yang 

merefleksikan konstribusi dari tiap-tiap proposisi. Secara umum dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

𝜇𝑠[𝑥𝑖] = 𝑚𝑎𝑥𝜇𝑠𝑓[𝑥𝑖], 𝜇𝑘𝑓[𝑥𝑖] ......................................................................(2.12) 

Keterangan: 

𝜇𝑠[𝑥𝑖] = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i. 

𝜇𝑘[𝑥𝑖] = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i 

 

 Metode Additive (Sum) 

Pada metode additive atau juga sering disebut dengan metode sum, solusi 

himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan bounded-sum terhadap semua 

output daerah fuzzy. Secara umum dituliskan sebagai berikut: 

𝜇𝑠(𝑥𝑖) = 𝑚𝑖𝑛 (1, 𝜇𝑠𝑓[𝑥𝑖] + 𝜇𝑘𝑓[𝑥𝑖]......................................................................(2.13) 

Dengan: 

𝜇𝑠(𝑥𝑖) = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i 

𝜇𝑘(𝑥𝑖) = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i 
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 Metode Probabilistik OR (probor) 

Pada metode probabilistik OR, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara 

melakukan product terhadap semua output daerah fuzzy. Secara umum dituliskan 

sebagai berikut : 

𝜇𝑠(𝑥𝑖) = 𝜇𝑠𝑓(𝑥𝑖) + 𝜇𝑘𝑓(𝑥𝑖) - (𝜇𝑠𝑓(𝑥𝑖) ∗ 𝜇𝑘𝑓(𝑥𝑖)) ...................................................(2.14) 

Dengan: 

𝜇𝑠(𝑥𝑖) = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i 

𝜇𝑘𝑓(𝑥𝑖) = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i. 

 

b. Metode Tsukamoto 

Metode Tsukamoto adalah metode dimana konsekuen dari aturan fuzzy 

dipresentasikan dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Setiap konsekuen 

pada aturan yang berbentuk IF-THEN harus direpresentasikan dengan suatu 

himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, 

output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas (crip) 

berdasarkan 𝛼 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡 (fire strength). Hasil akhirnya diperoleh dengan 

menggunakan rata-rata terbobot.  

 

Contohnya, ada 2 variabel input, var-1 (x) dan Var-2 (y), serta 1 variabel output, 

Var-3 (z), dimana Var-1 terbagi atas 2 himpunan yaitu A1 dan A2, dan Var-2 

terbagi atas 2 himpunan B1 dan B2 dan Var-3 juga terbagi atas 2 himpunan yaitu 

C1 dan C2 (C1 dan C2 harus monoton), maka akan ada 2 aturan yang digunakan, 

yaitu : 

[R1] IF (x is A1) AND (y is B2) THEN (z is C1). 

[R2] IF (x is A2) AND (y is B1) THEN (z is C2). 

 

c. Metode Sugeno 

Metode Sugeno pertama kali dikenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 

1985. Metode Sugeno menggunakan himpunan fuzzy untuk input. Sedangkan 

output mengunakan konstanta atau persamaan linier. Perbedaan metode Mamdani 

dengan metode Sugeno adalah ketika pada metode Mamdani proses defuzzifikasi 

menggunakan agregasi daerah kurva, sedangkan pada metode Sugeno 

menggunakan singleton-singleton [18].  



15 
 

 Bentuk umum model fuzzy Sugeno orde nol adalah : 

IF (x1 is A1) o (x2 is A2) o ….. o (xn is An) THEN  z = k.................................(2.15) 

Keterangan : 

A1 adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai anteseden. 

K adalah suatu konstanta sebagai konsekuen 

 

 Bentuk umum model fuzzy Sugeno orde satu adalah : 

IF (x1 is A1) o (x2 is A2) o … o (xn is An) THEN  z = p1.x1 + … + pn.xn+q.....(2.16) 

Keterangan : 

A1 adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai anteseden. 

K adalah suatu konstanta sebagai konsekuen 

 

4. Defuzzifikasi 

Defuzzifikasi adalah proses yang berkebalikan dengan proses pada fuzzifikasi. 

Defuzzifikasi merupakan pemetaan dari himpunan fuzzy (B) yang mana himpunan 

ini merupakan hasil output yang diperoleh dari hasil inferensi, kemudian 

himpunan fuzzy (B) ke himpunan tegas. Proses defuzzifikasi terdapat tiga kriteria 

yang harus dipenuhi antara lain masuk akal, perhitungannya sederhana dan 

kontinu. Metode yang digunakan pada proses defuzzifikasi adalah sebagai berikut: 

a. Metode Centroid 

Metode Centroid dikenal dengan Center Of Grafity atau metode pusat luas atau 

(Center of Area, CoA). Proses defuzzifikasi pada metode Centroid dilakukan 

dengan mengambil nilai titik pusat (X*) dari daerah pada fungsi keanggotaan B. 

Keuntungan menggunakan metode Centroid yaitu nilai defuzzy bergerak halus 

sehingga perubahan dari suatu topologi himpunan fuzzy ke topologi himpunan 

fuzzy berikutnya juga akan bergerak secara halus [13]. Rumus metode Centroid 

seperti dibawah ini [13]: 

 Untuk domain kontinu 

𝑋∗ = 
∫𝑥 𝑥 𝜇𝐵(𝑥)𝑑𝑥

∫𝑥 𝑥 𝜇𝐵(𝑥)𝑑𝑥
  .............................................................................................(2.17). 

 Untuk domain diskrit 

𝑋∗ = 
∑ 𝑋𝑖𝜇𝐵(𝑥)
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑋𝑖𝜇𝐵(𝑥)
𝑛
𝑖=1

 ..............................................................................................(2.18). 
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b. Metode Bisektor 

Metode Bisektor mengambil nilai pada domain himpunan fuzzy yang memiliki 

nilai keanggotaan pada daerah fuzzy sebagai solusi tegas yang didefinisikan 

sebagai berikut: 

𝑋𝑝 = ∫ 𝜇(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑝

𝑎
∫ 𝜇(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑝
 .......................................................................(2.19). 

Dimana : 

a = min(x:x ∈ 𝑋). 

b = max(x:x ∈ 𝑋). 

p = x yang membagi daerah inferensi menjadi dua bagian yang sama besar. 

 

c. Metode Mean Of Maximum (MOM) 

Solusi tegas yang diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang 

memiliki nilai keanggotaan maksimum [17].  Defuzzifikasi dengan metode mean 

of maximum adalah metode dengan menghitung rata-rata dari kesimpulan fuzzy 

ataupun output yang memiliki derajat tertinggi [19]. Di bawah ini merupakan 

representasi dari mean of maximum : 

𝑧∗ =
𝑎+𝑏

2
 ..........................................................................................................(2.20). 

Berikut ini merupakan gambar representasi dari metode mean of maximum. 

 

Gambar 2.6 Mean of maximum. 

 

d. Metode Largest Of Maximum (LOM) 

Solusi tegas yang diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar domain yang 

memiliki nilai keanggotaan maksimum [17]. Sebagai contohnya, di antara semua 

z yang dimilik [z1, z2] maka mengambil Z terbesar sebagai nilai tajam yang 

disebut ZLOM [19]. 

 

e. Metode Smallest Of Maximum (SOM) 

Solusi tegas yang diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil domain yang 

memiliki nilai keanggotaan maksimum [17]. Dengan kata lain dalam Smallest of 
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Maximum memilih yang terkecil di antara semua z yang dimiliki [z1, z2] [19]. 

Adapun gambar representasi dari metode defuzzifikasi adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.6 Metode Defuzzifikasi. 

 

 

2.5.3 Himpunan Fuzzy  

 

 

Prinsip dasar dari teori himpunan fuzzy merupakan teori berupa pengelompokkan 

objek dengan batasan tertentu yang samar. Ketentuan keanggotaan himpunan 

merupakan suatu fungsi yang menyatakan tingkat kesamaan  bagian-bagian dalam 

semesta dengan konsep. Fungsi keanggotaan dan tingkat keanggotaan adalah 

faktor yang harus dimiliki oleh himpunan yang kemudian akan menjadi fuzzy set.  

 

Tingkat keanggotaan dapat dinyatakan dengan bilangan real yaitu dengan nilai 1 

atau 0 pada kondisi on atau off. Fungsi keanggotaan dari suatu himpunan kabur A 

dalam semesta X adalah pemetaan 𝜇𝐴 dari X antara [0,1] yaitu 𝜇𝐴 ∶ 𝑋 → [0,1]. 

Nilai fungsi dari 𝜇𝐴(𝑥) merupakan tingkat keanggotaan unsur x ∈ 𝑋 dalam 

himpunan kabur A. Jika nilai fungsi bernilai “1” maka dinyatakan keanggotaan 

penuh. Sedangkan, jika nilai fungsi bernilai “0” maka dinyatakan bukan anggota 

himpunan tersebut [13].  

 

Berikut merupakan hal-hal yang perlu diketahui dari sistem fuzzy logic :  

1. Variable fuzzy ialah suatu variable yang akan dilakukan pengkajian dalam 

suatu sistem fuzzy logic. Contohnya umur, suhu, penjualan, dan yang lainnya. 

2. Himpunan fuzzy ialah suatu himpunan yang pengelompokkannya dari 

perwakilan kondisi-kondisi dalam variabel fuzzy.  

3. Semesta wacana ialah keseluruhan nilai yang dapat diaplikasikan dalam 

variable fuzzy yang memiliki himpunan dengan bilangan real, dimana 

memiliki grafik naik bertambah secara perlahan dari kiri ke kanan. Nilai dari 
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semesta wacana dapat berupa bilangan positif ataupun bilangan negatif. 

Contohnya : semesta wacana untuk variabel kelembapan adalah  [0 100] 

4. Domain himpunan fuzzy ialah keseluruhan nilai yang persetuju yang mana 

ada di semesta wacana serta diaplikasikan ke dalam himpunan fuzzy [13].  

 

 

2.5.3 Fungsi Keanggotaan Fuzzy Logic 

 

 

Fungsi keanggotaan merupakan suatu grafik yang menampilkan pemetaan 

kordinat masukan data ke dalam nilai keanggotaan yang mempunyai rentang 

antara 0 sampai 1. Pendekatan fungsi merupakan cara yang dapat dilakukan untuk 

menentukan nilai keanggotaan fungsi. Fungsi keanggotaan fuzzy logic dapat 

direpresentasikan dengan dua bentuk, antata lain bentuk linear  atau garis lurus 

dan bentuk kurva. Berikut merupakan fungsi keanggotaan fuzzy [13] : 

 

1. Kurva linear 

Kurva linear merupakan pemetaan input ke derajat keanggotaannya yang 

digambarkan dengan sebuah garis lurus. Terdapat dua kemungkinan representasi 

dari kurva linear antara lain:  

a. Kurva linear naik 

Kurva linear naik ialah himpunan yang dimulai dengan nilai domain yang 

memiliki derajat keanggotaan 0 yang bergerak kearah kanan atau positif  menuju 

nilai domain yang lebih tinggi.  Berikut merupakan kurva linear naik : 

 
Gambar 2.7 Kurva linear naik. 

 

Fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut : 

𝜇 (𝑥) = {

0 ;   𝑥 ≤ 𝑎
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
 ;  𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1 ;   𝑥 ≥ 𝑏

 .............................................................................(2.15). 
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Dimana : 

𝑎 = nilai domain terkecil saat derajat keanggotaan terkecil. 

𝑏 = derajat keanggotaan terbesar dalam domain . 

 

b. Kurva linear turun. 

Kurva linear turun merupakan himpunan yang dimulai dari nilai domain dengan 

derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak turun menurun ke 

arah nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah.  Berikut 

merupakan kurva linear turun : 

 
Gambar 2.8 Kurva linear turun. 

Fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut : 

𝜇 (𝑥) = {

1 ;   𝑥 ≤ 𝑎
𝑏−𝑥

𝑏−𝑎
 ;  𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

0 ;   𝑥 ≥ 𝑏

 ..............................................................................(2.16) 

Dimana : 

𝑎 = nilai domain terkecil saat derajat keanggotaan terkecil. 

𝑏 = derajat keanggotaan terbesar dalam domain. 

 

2. Kurva segitiga 

Kurva segitiga merupakan gabungan dari representasi linear. Berikut merupakan 

kurva segitiga :  

 
Gambar 2.9 Kurva segitiga. 

Fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut : 
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𝜇 (𝑥) = {

0 ;   𝑥 ≤ 𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 𝑐
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
 ;  𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏
𝑐−𝑥

𝑐−𝑏
 ;  𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

 ................................................................(2.17). 

Dimana : 

𝑎 = nilai domain terkecil saat derajat keanggotaan terkecil. 

𝑏 = derajat keanggotaan terbesar dalam domain. 

𝑐 = nilai domain terbesar saat derajat keanggotaan terkecil. 

3. Kurva trapesium 

Kurva trapesium merupakan kurva segitiga tetapi terdapat beberapa titik yang 

nilai keanggotaannya bernilai satu. Berikut merupakan kurva trapesium: 

 
Gambar 2.10 Kurva trapesium. 

Fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut : 

𝜇 (𝑥) =

{
 
 

 
 
0 ;   𝑥 ≤ 𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 𝑑

𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
 ;  𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1 ;  𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐
𝑑−𝑥

𝑑−𝑐
 ;  𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

 ................................................................(2.18). 

 

2.5.4 Pengujian Sistem Fuzzy  

 

Tahap pengujian yang dilakukan dengan menguji keakurasian sistem. 

Keakurasian sistem didapat dari perbandingan antara hasil jumlah data yang 

sesuai dengan kenyataan dengan jumlah seluruh data. Keakurasian sistem fuzzy 

secara matematis dinyatakan sebagai berikut : 

𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 
 𝑥 100% .................................................(2.19). 

Namun, mungkin akan terjadinya kesalahan pada sistem. Kesalahan pada sistem 

ini didapatkan berdasarkan data input. Besar kesalahan pada sistem dapat 

diketahui secara matematis yang dinyatakan sebagai berikut : 

𝑘𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 = 100%− 𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 ..................................................................(2.20). 



 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 
 
Metode penelitian yang digunakan yaitu inferensi fuzzy logic dengan metode 

Mamdani, hal ini dikarenakan metode Mamdani menghasilkan algoritma yang 

paling optimal untuk sistem pengecasan baterai lithium ion dibandingkan metode 

Sugeno [20]. Input dan output pada metode Mamdani berupa himpunan fuzzy, 

dimana himpunan fuzzy merupakan teori berupa pengelompokkan objek dengan 

batasan tertentu yang samar. Himpunan fuzzy logic memiliki keanggotaan fuzzy 

yang mana tingkat keanggotaannya dapat dinyatakan dengan bilangan real yang 

sering dikenal dengan sebutan fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan fuzzy 

logic dapat dipresentasikan dengan 2 bentuk yaitu bentuk linear (linear naik dan 

linear turun) dan bentuk kurva (kurva segitiga dan kurva trapesium). Fungsi 

keanggotaan fuzzy yang digunakan pada penelitian ini adalah bentuk kurva dan 

linear.  Defuzzifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

Centeroid, hal ini dikarenakan hasil nilai dari penggunaan metode defuzzyfikasi 

diambil dari titik pusat pada daerah fuzzy. 

 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian tugas akhir ini dilakukan di Laboratorium Terpadu Jurusan Teknik 

Elektro Universitas Lampung. Sedangkan waktu penelitian tugas akhir ini dimulai 

dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Januari 2022. 

 

 

3.3 Alat dan Bahan 

 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Arduino MEGA 2560 R. 

2. Sensor suhu DS18B. 

3. Rangkaian boost converter dan CC CV Control. 

4. Power Supply. 

5. Baterai Lithium Ion. 

6. Kabel penghubung/converter. 

7. Sensor pengukur tegangan dan arus. 

8. Fan (kipas). 

9. Relay 4 CH. 

10.  Modul RTC. 

11. SDCARD. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

 

 

Adapun tahapan penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Mulai

Studi Literatur

Perancangan dan pembuatan desain sistem

Pembuatan rangkaian menggunakan livewire

Alat dan  bahan

Pembuatan elemen perangkat keras boost converter

Perangkaian elemen-elemen boost converter

Pengujian alat

Berhasil atau tidak?

Pengambilan data

Analisis data

Pembuatan Laporan

Selesai

Ya

Tidak

 
Gambar 3.1 Diagram Alir. 
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3.5 Blok Diagram Sistem  

 
 
Untuk pengecasan baterai pada sistem boost converter dengan fuzzy logic 

menggunakan matlab. Digunakannya software matlab untuk membuat dan 

menjalankan simulasi dari sistem boost converter untuk pengecasan baterai 

dengan menggunakan fuzzy logic sebagai metode kontrolnya.  Berikut merupakan 

blok diagram sistem: 

 
Gambar 3.2 Blok Diagram Sistem.  

 

 

Gambar 3.3 Fuzzy Controller.   

 

Pada pengecasan baterai maka diperlukan beberapa metode untuk mengatur arus 

dan tegangan agar lebih cepat dan aman. Oleh sebab itu, digunakan metode fuzzy 

logic sebagai metode kontrolnya. Hal ini, karena metode fuzzy logic dapat 

mengatur arus dan tegangan secara konstan.  

 

3.5 Perencanaan Baterai 
 
Pada penelitian ini menggunakan baterai lithium ion sebagai baterai yang 

digunakan untuk simulasi pengecasan baterai.  Spesifikasi dari baterai yang 

digunakan ini adalah baterai LiOn 22,2 V. 

 

3.6 Desain Perancangan Pengecasan 

 

Dalam desain perancangan pengecasan ini dibuat bagian-bagian design circuit 

yang memiliki fungsi yang berbeda-beda tetapi saling berkaitan yaitu rangkaian 

utama terdiri dari mikrokontroller, sensor pembacaan arus dan tegangan, sensor 

DS18B20, Real Time Clock (RTC) dan modul SD card, lalu desain rancangan 
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lainnya berupa rangkaian relay yang mengendalikkan proses switching pada saat 

pengecasan baterai yang dapat secarang otomatis langsung mengubah  ke 

beberapa mode yang tersedia yaitu fast, normal, dan safe mode.  

 

 

3.6.1 Desain Circuit Perancangan  

 

Pada desain circuit perancangan ini terdapat inti mikrokontroler yang berfungsi 

sebagai control dan pembaca sensor-sensor, dimana komponennya terdiri dari 

sensor pembacaan arus dan tegangan, sensor DS18B20, Real Time Clock (RTC) 

dan modul SD card. Desain circuit perancangan seperti gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3.4 Desain circuit perancangan. 

 

 

3.6.2 Desain Perancangan baterai 
 
Desain perancangan baterai, baterai yang digunakan merupakan sony VTC 6 yang 

bertegangan 3,7 V dan berkapasitas 3000 mAH. Baterai yang digunakan sebanyak  

12 buah baterai sony VTC 6 yang dirakit menjadi satu terdiri dari 2p6s yaitu 2 

pararel dan 6 seri. Desain perancangan baterai yang disusun secara seri dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini:  
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Gambar 3.5 Desain perancangan baterai secara seri. 

 

Baterai yang awal mula memiliki tegangan sebesar 3,7 V ketika disusun secara 

seri terjadi perubahan tegangan  sebesar 3,7 V x 6 atau 22,2 V. Untuk baterai yang 

disusun secara pararel, tegangannya menjadi 3000mAH x 2 atau 6000mAH yang 

jika di konversi menjadi AH yaitu sebesar 6AH.  Desain perancangan baterai yang 

disusun secara pararel dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3.6 Desain perancangan baterai secara pararel. 

 

 

3.6.3 Desain Perancangan Sistem Switching Relay 

 

Pada desain perancangan ini terdapat sistem swicthing relay yang berfungsi 

sebagai pemindah mode dan tindakan yang dikondisikan ke baterai, yang mana 

pengaturan ini didapat dari input mikrokontroler, input pada switching relay ini 

berasal dari input sensor suhu pada kondisi pengecasan baterai. Desain 

perancangan sistem switching relay dapat dilihat pada gambar dibawah ini:  
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Gambar 3.7 Desain perancangan sistem switching relay. 

 

Berdasarkan Gambar 3.7, relay yang digunakan pada sistem berjumlah 4 relay 

dimana relay tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. 

 

1. Relay 1 

Relay satu merupakan tindakan yang dihasilkan dari  mikrokontroler yang 

membuat relay satu bernilai tinggi, sehingga kipas yang tersambung pada relay 

akan hidup dan membuat kondisi suhu menjadi turun. Relay 1 ditunjukkan pada 

gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3.8 Relay 1. 

 

2. Relay 2 

Relay dua berfungsi sebagai input dari supply, sehingga input dari supply dapat 

langsung tersalikan ke output. Relay 2 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.9 Relay 2. 

 

3. Relay 3 

Relay 3 berfungsi sebagai normal mode, apabila kondisi memasuki parameter 

yang terdapat pada normal mode maka relay 3 akan aktif dan mengalirkan 

tegangan dari cc/cv control ke otput yang mana pada normal mode ini, input yang 

diberikan ke baterai sebesar 2,75A. Relay 3 ditunjukkan pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.10 Relay 3. 

 

4. Relay 4  

Pada relay 4 ini berfungsi sebagai safe mode, apabila suhu terlampau panas 

dengan parameter tertentu maka akan terjadi switching mode yaitu berpindah ke 

safe mode.  Input yang diberikan dari safe mode ke baterai sebesar 2,5A. Relay 4 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.11 Relay 4. 

 

3.7 Desain Layout Pada Board  

 

 

Desain layout pada board ini merupakan hasil pemasangan dan rancangan yang 

telah di terapkan ke board yang di sediakan, dimana layar 1 terdiri dari sensor 

tegangan, sensor arus, sensor DS18B20 RTC, oled display, dan modul SD card, 

sedangakn pada layar ke dua terdapat relay dan cc cv control yang mana cc/cv 

control ini berfungsi sebagai kontrol arus yang masuk ke baterai dan input untuk 

menjadi output. 

 

 

Gambar 3.12 Desain layout pcb. 
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Gambar 3.13 Desain boost converter dan sistem pengecasan. 

 

 

Gambar 3.14 Desain display oled. 
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Gambar 3.15 Desain full sistem dan proses pengecasan. 

 

 

Gambar 3.16 Desain hasil output boost converter. 

 

3.8 Pengujian Sistem 
 
 
Untuk mengetahui hasil kinerja maka dilakukan pengujian sistem pada alat. 

Pengujian sistem ini dilakukan ketika pembuatan alat telah berhasil. Adapun 

pengujian sistem pada penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Pengujian Setiap Komponen 

Pengujian setiap komponen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui spesifikasi 

komponen sehingga komponen dapat bekerja dengan baik pada sistem.  

2. Pengujian Program  

Pengujian program dilakukan untuk mengetahui program yang dirancang pada 

dapat berjalan secara sesuai dengan sistem. Pengujian program ini dilakukan 

antara fuzzy logic dengan sensor-sensor yang digunakan pada sistem. 

3. Pengujian Alat 

Pengujian alat dilakukan dengan pengujian secara keseluruhan sistem boost 

converter pada pengecasan baterai menggunakan metode fuzzy logic. Pengujian 

alat ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari pengontrolan fuzzy logic pada 

pengecasan baterai menggunakan sistem boost converter. 

 

 

3.9 Prosedur Pengambilan Data 

 

 

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses 

pengisian dan pengambilan tindakan yang tepat. Pengambilan data dilakukan 

dengan prosedur seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.17. 

 

Gambar 3.17 Prosedur Pengambilan Data. 



 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN  
 
 

5.1 KESIMPULAN 

 

 

Adapun kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kinerja penggunaan boost converter  pada pengecasan baterai 

lithium ion menggunakan sistem kendali fuzzy logic dengan membandingkan 

lama waktu saat pengecasan baterai pada mode fast, normal, serta safe mode. 

2. Lama waktu pengecasan baterai pada mode fast, mode normal, serta safe 

mode sangat bervariasi bergantung dengan arus yang diberikan. 

3. Berdasarkan data hasil pengecasan baterai lithium ion pada fast mode, normal 

mode, dan safe mode secara berurut-urut sebesar 0,18 A; 0,175 A; 0,18 A 

dengan waktu yang dibutuhkan secara berurut-urut yaitu 96 menit, 138 menit, 

dan 156 menit. 

4. Pengecasan baterai dengan safe mode lebih direkomendasikan dibandingkan 

fast mode dan normal mode dikarenakan dengan mengorbankan lama waktu 

pengecasan didapatkan proses pengecasan yang lebih sehat, sehingga dapat 

mempertahankan kesehatan baterai yang lebih lama. 

5. Pengecasan baterai menggunakan fuzzy logic lebih direkomendasikan 

daripada pengecasan baterai dengan mode fast, normal, dan safe. Hal ini 

dikarenakan dengan menggunakan fuzzy logic terjadinya auto switching mode 

sehingga dapat mempertahankan kesehatan baterai yang lebih lama. 

 
 

5.2 SARAN  

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat saran yaitu: 
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1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dimana dapat ditambahkan notifikasi ke 

pengguna yaitu  penambahan konsep Internet of things yang mana konsep 

dari internet of things  adalah dapat berkomunikasi, mengendalikan, 

menghubungkan, dan bertukar data melalui alat lain selama masih terhubung 

ke jaringan. 

2. Dapat dilakukannya penggantian mikrocontroller arduino ke esp32 yang 

mana esp32 merupakan pengganti esp8266, sehingga penambahan notifikasi 

dan kontrol dari jauh lebih efisien karena sudah termasuk bluetooth, wifi, dan 

penmbahan lainya dibandingkan arduino, kemudian dengan desain yang lebih 

kecil dapat memperkecil sistem pengecasan yang mana bisa menambah 

mobilitas saat perpindahan tempat pengecasan (portabel).  

3. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan metode fuzzy 

logic, tetapi dapat juga menggunakan metode lainnya, sehingga dapat 

membandingkan antara fuzzy logic dan metode yang lainnya. 

4. Dapat dilakukannya pengecasan metode fuzzy logic dengan menggunakan 

jenis baterai yang lain, contohnya baterai lithium polymer. Dengan adanya 

perbedaan baterai yang digunakan, diharapkan dapat mengetahui apakah 

pengecasan dengan metode fuzzy logic dapat diterapkan pada baterai lain dan 

mengetahui perbedaan karakter pengecasaan baterai tersebut. 
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