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MENGGUNAKAN SOFT SWITCHING DENGAN METODE CLOSE 

LOOP CONTROL SYSTEM 

 

Oleh 

AHMAD BAYAZIR FERGIANSYAH 

 

 Buck-boost konverter merupakan salah satu jenis DC-DC konverter yang 

mampu menaikkan dan menurunkan tegangan DC yang biasanya digunakan untuk 

mentransformasi daya listrik pada tingkatan yang berbeda sesuai kebutuhannya. 

Yang paling penting dari konverter ini adalah fleksibilitasnya sehingga  dapat 

beroperasi baik pada tegangan input stepping-down (buck) dan stepping-up 

(boost). Namun pada buck boost konvensional, pada proses switching mengalami 

hard-switching dan menambah kerugian switching sehingga mengurangi efisiensi 

pada buck boost konverter. Untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik maka 

penggunaan perangkat soft-switching adalah solusi utama yang perlu 

diperhatikan.  

 Dalam sakelar elektronika daya, soft switching adalah cara yang 

memungkinkan untuk mengurangi kerugian saat proses switching. Soft switching 

mengacu pada pengoperasian sakelar elektronika daya yang dimana sakelar 

tegangan bernilai nol (ZVS) atau sakelar arus bernilai nol (ZCS). Semua 

perangkat sakelar elektronika daya terjadi zero current switching selama turn-on 

dan zero voltage switching selama turn-off. Buck-boost dengan perangkat soft-

switching ini menggunakan rangkaian Snubber berisikan komponen diode ultra 

fast recovery, resistor dan kapasitor untuk meredam tegangan dan arus spike pada 

kondisi transisi on-off switching frekuensi tinggi pada komponen switching.  

 Penerapan soft switching pada konverter DC-DC telah mencapai 

keberhasilan yang luar biasa dalam teknologi elektronika daya dalam hal 

pengurangan rugi-rugi switching, peningkatan densitas daya, minimalisasi 
interferensi elektromagnetik (EMI) dan pengurangan volume konverter DC-

DC. Simulasi rangkaian yang diusulkan dilakukan dengan bantuan Matlab 

(Simulink) untuk memvalidasi kinerja. 

 

Kata kunci : Buck-boost konverter, Soft-switching, Zero Current Switching 

(ZCS), Zero Voltage Switching (ZVS), PID, Matlab (Simulink), Snubber. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

IMPROVEMENT PERFORMANCE OF BUCK BOOST CONVERTER 

USING SOFT SWITCHING WITH CLOSE LOOP CONTROL SYSTEM 

METHOD 

 

By 

AHMAD BAYAZIR FERGIANSYAH 

 Buck-boost converter is one type of DC-DC converter that is able to 

increase and decrease DC voltage which is usually used to transform electrical 

power at different levels according to their needs. The most important thing about 

this converter is its flexibility so that it can operate at both stepping-down (buck) 

and stepping-up (boost). However, in conventional buck boost, the switching 

experiences hard-switching losses switching , thereby reducing the efficiency of 

the buck boost converter. As the demand for this converter continues to increase 

because of its use in increasing and decreasing the output voltage, to get better 

efficiency, the use of soft-switching devices is the main solution that needs to be 

considered. 
 In power electronics switches, soft switching is a possible way to reduce 

losses during the switching. Soft switching refers to the operation of power 

electronics switches in which the voltage switch is zero (ZVS) or the current 

switch is zero (ZCS). All power electronics switching devices have zero current 

switching during turn-on and zero voltage switching during turn-off. buck-boost 

with soft-switching uses a Snubber components ultra fast recovery diode, resistors 

and capacitors to reduce voltage and current spikes transition conditions of on-off 

high-frequency switching on the switching components. 

 The application of soft switching to DC-DC converters has achieved 

remarkable success in power electronics technology in terms of reducing 

switching losses, increasing power density, minimizing electromagnetic 

interference (EMI) and reducing volume of DC-DC converters. The simulation of 

the proposed circuit was carried out with the help of Matlab (Simulink) to validate 

the performance. 

 
Keywords : Buck-boost converter, Soft-switching, Zero Current Switching 

(ZCS), Zero Voltage Switching (ZVS), PID, Matlab (Simulink), Snubber. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Kebutuhan akan DC converter sangat berkembang penggunaannya dalam dunia 

industri maupun rumah tangga. DC converter ini harus dapat teregulasi dengan 

baik. Jika tidak teregulasi dengan baik akan diperoleh tegangan output yang 

berubah-ubah dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Perubahan ini diakibatkan 

oleh komponen-komponen yang dipakai oleh beban itu sendiri dan berakibat tidak 

optimalnya kerja peralatan yang terpasang tersebut. 

DC converter tipe buck boost adalah salah satu jenis converter yang berfungsi 

untuk menurunkan dan menaikkan tegangan. Pada tipe linier didapatkan variasi 

tegangan output dengan mudah. Pada tipe switching memungkinkan tidak adanya 

losses dalam proses peralihannya, namun pada penerapannya masih terdapat 

losses [2].  

Faktor yang mempengaruhi adanya losses pada tipe switching adalah komponen 

dan jenis switching yang dipakai. Pada converter biasanya memakai tipe 

swicthing konvensional atau hard switching, terdapat banyak kekurangan seperti 

adanya switching losses, panjangnya waktu peralihan dari ON ke OFF, dan 

penggunaan beberapa komponen tambahan. Pada umumnya efisiensi yang 

diberikan tipe switching berkisar antara 70% - 80% [7]. 

Dengan metode switching ini hilangnya daya berupa tegangan dan arus masih 

relatif besar. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindihnya tegangan dan arus ketika 

switch beralih dari keadaan ON dan OFF maupun sebaliknya. Untuk membuat 

converter dengan ukuran yang kecil dapat dilakukan dengan mendesain frekuensi 

operasi switching pada converter setinggi mungkin. Namun, dengan bertambah 

tinggi frekuensi operasi switching, maka total efisiensi pada converter akan 

semakin kecil. Hal ini karena rugi-rugi switching berbanding lurus dengan 

frekuensi operasi [7]. Untuk mengatasi hal tersebut maka ditambahkan soft 
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switching yang berfungsi mengurangi rugi-rugi pada proses swicthing. Selain itu 

dengan soft switching riak tegangan dan riak arus pada rangkaian dapat dikurangi 

sehingga reliabilitas converter semakin tinggi dan menaikkan efisiensi dari 

switching hingga 85% [7]. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka akan dirancang penggunaan model 

topologi buck boost converter menggunakan soft switching dengan metode close 

loop control system. Dengan topologi ini dapat meningkatkan performa buck 

boost converter menggunakan soft swicthing, mengurangi rugi-rugi daya pada 

proses switching dan efisiensi yang lebih tinggi di berbagai tingkatan beban. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam tugas akhir ini penulis 

merumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana merancang dan membuat rangkaian buck boost converter 

menggunakan soft switching dengan metode close loop control system. 

2. Bagaimana menguji soft switching menggunakan rangkaian buck boost 

converter. 

3. Bagaimana tegangan output buck boost converter setelah dikendalikan oleh 

PID Controller. 

1.3   Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Tegangan input berasal dari baterai/aki dengan tegangan 12 V, tegangan output 

buck boost converter minimal 5 VDC dan maksimal 20 VDC, arus output 

minimal 1 A dan maksimal 2 A. 

2. Kontroler yang digunakan buck boost converter adalah Proportional Integral 

Derivative. 

3. Membahas cara kerja buck boost converter dengan menggunakan soft 

switching dan menggunakan hard switching. 

4. Membahas nilai efisiensi output buck boost converter dengan menggunakan 

soft switching dan tidak menggukan soft switching. 

5. Simulasi dan analisis menggunakan MATLAB. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Pada tugas akhir ini bertujuan untuk : 

1. Merancang buck boost converter yang dilengkapi dengan soft switching PID 

Controller. 

2. Menelaah kinerja soft switching pada buck boost converter dan pengaruhnya 

terhadap efisiensi daya, dan waktu peralihan pada sistem buck boost converter. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian diharapkan dapat memberikan 

manfaat, antara lain : 

1. Converter catu daya switching dengan rugi-rugi daya yang lebih efisien dan 

waktu peralihan yang lebih cepat. 

2. Converter dengan controller yang efektif dan efisien penggunaannya dalam 

rangkaian elektronika. 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis awal dari penelitian ini adalah desain dan implementasi peningkatan 

efisiensi buck boost converter menggunakan soft switching dengan metode close 

loop control system dengan PID sebagai pengendali tegangan output agar efisiensi 

dapat maksimal dan mengurangi rugi pada proses switching.  

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

metodologi, dan sistematika. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang memberikan teori sebagai acuan atau 

referensi peneliti untuk penelitian. Tinjauan pustaka membahas beberapa teori 

penting dalam tugas akhir ini yaitu DC-DC Converter, Soft Switching, PID. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Menjelaskan tentang tahap perancangan dan proses pembuatan alat pada tugas 

akhir ini. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bagian ini memuat apa yang dilakukan pada pengujian pada simulasi dan 

analisa hasil dari alatnya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran mengenai 

kekurangan dari perancangan sistem yang sudah dibuat untuk hasil yang lebih 

baik. 

DAFTAR PUSTAKA 



 
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 DC-DC Converter 

DC-DC converter merupakan suatu alat untuk mengubah suatu tegangan searah 

ke tegangan searah yang lain dengan nilainya dapat di tingkatkan atau diturunkan. 

Menurut Dr.F.L. Luo and Dr. H.Ye. DC converter terdiri dari 6 generasi yang 

memiliki banyak topologi rangkaian dan teori, antara lain :  

a. Classic converter, yaitu buck converter, boost converter, buck boost converter. 

b. Multi kuadran konverter, yaitu konverter kelas A, B,C,D dan E. 

c. Switched komponen konverter, yaitu switched capacitor converter dan switch 

inductor converter. 

d. Soft switched converter, yaitu Resonant switch converter, Load Resonant 

converter, Resonant DC link converter, High frequency link integral half cycle 

converter.  

e. Synchronous rectifier converter, digunakan untuk pengembangan teknologi 

komputasi.  

DC-DC converter merupakan suatu alat yang mengkonversikan daya listrik  

searah dari suatu bentuk ke bentuk daya listrik searah lainya. Secara umum, ada 

tiga rangkaian (topologi) dasar dari konverter dc-dc yaitu  buck, boost, dan buck 

boost. Rangkaian lain biasanya mempunyai kinerja mirip dengan topologi dasar 

ini sehingga sering disebut sebagai turunannya.  

2.1.1  Buck Converter 

Buck converter adalah konverter yang menghasilkan tegangan output yang lebih 

kecil dari tegangan input. Tegangan output yang dihasilkan mempunyai polaritas 

yang sama dengan tegangan input. Buck converter biasa disebut juga sebagai step-

down converter. Pada gambar 2.1 merupakan rangkaian dasar buck converter 

yang terdiri dari MOSFET sebagai komponen switching, induktor, kapasitor dan 

resistor sebagai beban. 
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Gambar 2.1 Rangkaian Buck Converter [2]. 

 

Pada dasarnya, buck converter yang merupakan salah satu jenis dari topologi dari 

switching power supply terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian power dan bagian 

control. Bagian power berfungsi untuk konversi tegangan, termasuk komponen-

komponen di dalamnya seperti, switch dan filter output. Bagian kontrol berfungsi 

untuk mengontrol state on-off dari switch yang terdapat di dalam rangkaian. Buck 

converter dapat dioperasikan dalam 2 mode, yaitu continuous conduction mode 

(CCM) yang berarti arus akan terus mengalir melewati induktor atau dengan kata 

lain arus pada induktor tidak akan pernah mencapai nilai nol (0). Dan 

discontinuous  conduction  mode (DCM)  yang berarti pada arus yang mengalir 

melewati induktor akan bernilai nol (0) untuk rentang waktu tertentu. Besar nilai 

induktor yang dipilih akan menentukan mode yang akan digunakan (Tohir,2016).  

 

Gambar 2.2 Buck Converter saat kondisi switch ON [2]. 

 

Gambar 2.3 Buck Converter saat kondisi switch OFF [2]. 
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Prinsip kerja buck converter, terdapat 2 state yaitu state on dan state off. Ketika 

pada state on atau saklar pada kondisi on, arus sumber mengalir melalui induktor 

L menuju output beban kapasitor dan resistor hingga tegangan output mendekati 

tegangan input. Ketika pada state off atau saklar pada kondisi off, terjadi 

pembalikan polaritas sehingga energi yang tersimpan pada induktor akan mengalir 

terbalik berdasarkan tegangan yang tersimpan pada kapasitor hingga terjadi 

pengurangan pada kapasitor. Proses pengisian dan pengosongan inilah yang 

menyebabkan  tegangan output selalu lebih rendah dari tegangan input. 

2.1.2   Boost Converter 

Boost converter adalah konverter penaik tegangan DC ke level yang lebih tinggi. 

Bentuk power supply yang diperlukan ketika tegangan yang dibutuhkan oleh suatu 

perangkat atau rangkaian elektronik lebih tinggi dari tegangan sumber yang 

tersedia. Seperti buck converter, boost converter juga menerapkan sistem SMPS, 

maka termasuk bagian dari jenis power supply SMPS. Boost converter (step-up 

converter) adalah konverter daya DC-DC yang meningkatkan tegangan (saat 

mengundurkan arus) dari input ke output. Ini merupakan kelas catu daya sakelar 

mode (SMPS) yang mengandung setidaknya dua semikonduktor (dioda dan 

transistor) dan satu elemen penyimpanan energi : kapasitor, induktor, atau  

kombinasi keduanya. Untuk mengurangi riak tegangan, filter yang terbuat dari 

kapasitor (terkadang dikombinasikan dengan induktor) biasanya ditambahkan ke 

output converter (filter sisi beban) dan input (filter sisi sumber) [8]. Dalam hal ini 

akan dibahas prinsip kerja boost converter DC ke DC. Rangkaian dasar boost 

converter ini hanya menggunakan satu dioda, induktor dan kapasitor. Pada switch 

akan menjadi transistor MOSFET dan untuk membuat sinyal PWM akan 

menggunakan IC HCPL 3120. Pada rangkaian boost converter pada gambar 

dibawah berikut dapat dilihat sakelar, induktor, dan kapasitor dan tentu beban ke 

output [8]. 

 

Gambar 2.4 Rangkaian dasar boost converter [2]. 
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Untuk mendapatkan bahwa output tergantung pada siklus tugas yang tidak 

proporsional. Jadi semakin besar duty cycle, semakin tinggi output. Siklus tugas 

PWM dapat memiliki nilai antara 0 dan 1. Jadi satu-satunya output yang mungkin 

akan sama atau lebih tinggi dari input. Itu sebabnya konfigurasi ini disebut step up 

converter. 

2.1.3 Buck Boost Converter 

Buck boost converter merupakan salah satu regulator tipe pensakelaran DC to DC 

converter di mana tegangan output lebih besar atau lebih kecil dari pada 

masukkanya. Konverter ini menggabungkan antara mode buck (penurun tegangan) 

dengan mode boost ( penaik tegangan ). 

  

Gambar 2.5 Rangkaian Buck Boost Converter 

Prinsip kerja rangkaian ini dibagi menjadi 2 cara. Cara yang pertama yaitu ketika 

switch on dan dioda mendapat bias mundur arus input, kemudian arus mengalir 

melalui induktor L. Cara yang kedua, ketika switch off, arus mengalir melalui 

induktor L diteruskan ke kapasitor C, dioda dan ke beban (R). Dan arus induktor 

L akan berkurang sampai switch on lagi [9]. 

Buck boost converter dapat dioperasikan dengan dua cara yaitu, continuous 

current mode (CCM) dan dicontinous current mode (DCM). Continuous current 

mode (CCM) ditandai oleh arus yang mengalir secara terus menerus pada induktor 

selama switching cycle pada keadaan steady state. Pada CCM, tegangan output 

dapat diatur dengan mengubah duty cycle pada range 0 - 0,65 [9].  

Selain itu mode CCM tidak tergantung pada nilai induktor dan kapasitor, 

sedangkan discontinuous current mode ditandai dengan arus induktor menjadi nol 

pada setiap switching cycle. Pada cara DCM tegangan output tergantung pada 

nilai induktor dan besarnya duty cycle. 
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Dalam setiap komponen yang digunakan pada buck boost converter maka 

diperlukan perhitungan dan parameter yang ditetapkan agar sistem berjalan 

dengan baik. Pada penelitian ini buck boost converter bekerja pada Continous 

Current Mode (CCM), maka didapat nilai Lmin  dan C pada persamaan 2.1 dan 2.2 

berikut :  

     
      

    
                                                                                                  (2.1) 

 

  

  
      

       
                                                                                                        (2.2) 

Dan untuk menentukan nilai efisiensi buck boost converter pada persamaan 2.3 

berikut : 

  
    

   
         

            

          

                                                                     (2.3) 

 

Perancangan buck boost converter dimulai dengan menentukan tegangan dan arus 

yang masuk pada converter, kemudian dapat menentukan duty cycle untuk waktu 

kerja saat mode buck dan saat mode boost.  Induktor digunakan sebagai filter 

untuk mengurangi riak arus. Sedangkan kapasitor digunakan sebagai filter untuk 

mengurangi riak tegangan. Dioda digunakan sebagai komponen switching yang 

bekerja pada keadaan switch open, sehingga tetap mengalir ke induktor.  

 

2.2 Tipe Pengolahan Daya 

Cara pengolahan daya memiliki 2 tipe pengolahan yaitu linier dan peralihan 

(switching). Masing-masing tipe memiliki kelebihan dan kekurangan. Tipe linier 

mempunyai tingkatan ripple dan noise sangat kecil pada output, tetapi memiliki 

ukuran yang besar. Namun untuk aplikasi dimana fleksibilitas, dimensi fisik dan 

efisiensi tinggi sangat berperan, maka digunakan tipe switching. Komponen yang 

digunakan untuk menjalankan fungsi tipe switching tersebut tidak lain adalah 

switch (solid state electronic switch) seperti misalnya thyristor, MOSFET, IGBT, 

dan GTO. Switched converter dibedakan berdasarkan cara dalam mentransfer 

energi nya, terdiri dari 2 topologi yaitu konverter induktif dan konverter kapasitif.  
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2.2.1 Metode Linier 

Metode linier tidak efisien karena saat tegangan jatuhnya besar dan saat arusnya 

tinggi akan mengeluarkan panas yang sebanding dengan arus yang keluar dan 

sebanding juga dengan penurunan tegangan. Metode linier ini tidak efisien karena 

membuang energi yang besar dan membutuhkan arus yang besar sehingga 

membutuhkan komponen yang besar dan mahal. Pada metode linier, panas yang 

terbuang disebabkan daya yang tinggi, sehingga menjadi masalah yang harus 

segera diselesaikan untuk mencegah kenaikan suhu dan faktor efisiensi yang 

diinginkan. Apabila arusnya rendah maka daya yang hilang kecil, meskipun masih 

sebagian dari total daya yang dipakai. Metode linier ini dapat menurunkan 

kelebihan tegangan, mengurangi ripple yang dihasilkan dan menghasilkan 

tegangan output yang konstan. Metode linier yang lebih murah, dapat diandalkan 

jika heat sink yang digunakan cukup baik dan lebih sederhana dari metode 

switching. Metode linier juga memberikan tegangan dengan noise output yang 

cukup rendah, dan sangat cocok untuk rangkaian analog noise sensitive berdaya 

rendah dan rangkaian frekuensi radio [7]. 

2.2.2 Metode Switching 

Metode switching ini mengkonversi satu tingkat pada tegangan DC ke tegangan 

yang lain, dengan menyimpan energi input sementara dan kemudian melepaskan 

energi ke output pada tegangan yang berbeda. Penyimpanan energi ini bisa berada 

dalam komponen penyimpanan medan magnet seperti (induktor,transformator) 

atau komponen penyimpan medan listrik seperti (kapasitor). Metode konversi 

daya yang efisien (75% sampai 98%) daripada metode linier (yang 

menghilangkan daya yang tidak diinginkan sebagia panas) [7].   

2.2.3 Soft Switching  

Secara ideal, switch memiliki dua mode operasi yaitu saat turn on (penyalaan) dan 

saat turn off (pemadaman) . Pada saat turn on, switch akan terhubung, arus akan 

naik dan tegangan akan bernilai nol. Sedangkan pada saat turn off, switch akan 

terputus, arus akan bernilai nol dan tegangan akan naik. Namun secara 

implementasi, komponen switch memiliki komponen parasit internal yaitu sebuah 

komponen yang menyebabkan bentuk gelombang tidak sama seperti mode operasi  

pada saat kondisi ideal. Komponen parasit ini menyebabkan timbulnya interval 
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transisi pada saat pergantian mode operasi. Seperti yang diilustrasikan pada 

gambar 2.7, setiap pergantian interval, switch merasakan tegangan dan arus yang 

menyebabkan timbul rugi-rugi daya switching pada selang waktu ini.  

Kendali saklar dengan mengabaikan kondisi pada saat rugi-rugi daya switching 

timbul disebut hard switching. Metode ini merupakan cara pensaklaran yang 

paling mudah karena tidak membutuhkan komponen elektronik tambahan dalam 

sirkuit, itu artinya biaya kompleksitas dan rugi daya pada sirkuit akan berkurang. 

Namun, hard switching memiliki kelemahan yaitu semakin tinggi frekuensi 

switching, maka dv/dt dan di/dt pada sistem akan semakin besar. Hal ini akan 

menimbulkan Electro Magnetic Inteference (EMI) yang akan mengganggu kinerja 

perangkat elektronika daya. Selain itu, stres pada perangkat switch electronic akan 

semakin tinggi dan menyebabkan switch semiconductor mendisipasikan panas dan 

rugi-rugi daya yang lebih besar. Maka dari itu metode soft switching yang 

sebaiknya digunakan [7]. Soft switching merupakan kebalikan dari hard 

switching. Pada saat kita membuat rangkaian soft switching, kita memulai dengan 

rangkaian hard switching lalu menambahkan sirkuit komponen elektronik 

tambahan untuk menjadikan rangkaian tersebut soft switching. Soft switching 

berarti mendapatkan transisi arus dan tegangan yang lebih lembut saat proses 

pensakelaran. Untuk mendapatkan transisi yang lembut, prinsip fundamental dari 

semua teknik soft switching harus terpenuhi yaitu dengan mengubah kondisi 

sakelar disaat tegangan nol dan arus nol pada komponen elektronik sakelar nya 

saat periode transisi. [7]  

Soft switching dikategorikan menjadi dua yaitu Zero Voltage Switching (ZVS) dan 

Zero Current Switching (ZCS). ZVS berarti tegangan yang mengalir pada 

komponen sakelar elektronik dikondisikan bernilai nol sebelum nilai arus naik. 

Sedangkan ZCS berarti arus yang mengalir pada komponen sakelar elektronik 

dikondisikan bernilai nol sebelum nilai tegangan naik. Ilustrasi soft switching 

ditunjukkan pada gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Gelombang tegangan dan arus saat transisi hard switching. [3] 
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Gambar 2.7 Gelombang tegangan dan arus saat transisi soft switching.[3] 

  

2.2.4 Rangkaian Snubber 

Rangkaian Snubber adalah rangkaian yang berisikan komponen dioda ultra fast 

recovery, resistor dan kapasitor yang digunakan untuk mengatasi atau meredam 

tegangan dan arus transien (tegangan dan arus impuls) pada kondisi transisi on-off 

switching saat frekuensi tinggi pada komponen switching. Dalam menentukan 

nilai kapasitor dan resistor yang digunakan dapat dihitung menggunakan 

persamaan (2.4) dan (2.5) sebagai berikut :  

 

         
            

        
                                                                                          (2.4) 

         
  

            
                                                                                        (2.5) 

Rangkaian Snubber dipasang seri antara induktor dan resistornya lalu 

dihubungkan dengan kaki MOSFET. 

 

Gambar 2.8 Rangkaian snubber pada konverter buck boost [4]. 

Arus dan tegangan pada komponen switching, 

 

Gambar 2.9 Arus dan tegangan pada switching [4]. 
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Dari berbagai macam topologi soft switching untuk bidirectional converter, 

terdapat setidaknya tiga tipe selain menggunakan rangkaian snubber yaitu: 

1. Menggunakan sirkuit tambahan berupa switch, induktor, dan kapasitor.  

Dengan menghasilkan resonansi antara induktor dan kapasitor maka soft 

switching pada konverter dapat dihasilkan. Namun kelemahannya adalah stres 

tegangan dan stres arus pada switch tambahan akan muncul sehingga rugi akibat 

switch, dan pengaturan switch semakin sulit. Sirkuit tambahan juga akan 

menambah kesulitan topologi dan harga pembuatan rangkaian. 

2. Menggunakan couple inductor. Dengan mengkopel induktor pada rangkaian 

utama dengan belitan tambahan sehingga keadaan soft switching pada converter 

dapat dihasilkan. Inductor terkopel cocok dan akan semakin efisien apabila beban 

semakin besar, namun bila beban semakin kecil efisiensinya akan menurun drastis 

akibat adanya energi yang tersimpan di induktor terkopel yang tidak terpakai 

secara maksimal.  

Banyak keunggulan dari soft switching antara lain : 

1. Mengurangi disipasi ketika interval switching lebih rendah jika dibandingkan 

dengan hard switching.  

2. Dapat memanfaakan peralatan di bawah daerah operasional. 

3. Memperkecil ukuran peralatan untuk megurangi efek samping komponen 

elektronik. 

4. Mengurangi kelebihan panas ketika proses switching. 

5. Mengurangi radiasi dan emisi akibat frekuensi yang tinggi. 

 

2.3 Integrated Circuit 

Gate driver merupakan rangkaian yang memiliki fungsi sebagai penghubung 

antara rangkaian kontrol dengan rangkaian daya. Rangkaian gate driver akan 

memindahkan dan menguatkan sinyal pemicu (pulsa kontrol) yang dihasilkan 

rangkaian kontrol untuk menggerakkan sakelar semikonduktor pada rangkaian 

daya. HCPL 3120 merupakan salah satu jenis IC yang digunakan sebagai gate 

driver. IC ini secara khusus dirancang untuk penggerak sakelar semikonduktor 

jenis IGBT dan MOSFET. 
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Gambar 2.10 IC HCPL 3120 [5]. 

HCPL 3120 merupakan salah satu jenis optocoupler yang terdiri dari dua bagian, 

yaitu transmitter dan receiver. Bagian transmitter IC ini terhubung dengan 

rangkaian kontrol atau rangkaian input serta terdiri dari LED inframerah (IR LED) 

yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal berupa cahaya inframerah. Sementara 

bagian receiver IC ini terhubung dengan rangkaian beban atau rangkaian output 

serta terdiri dari komponen yang dapat menerima cahaya yang dipancarkan 

transmitter. Komponen yang dapat menerima cahaya ini terdiri dari kombinasi 

transistor. Ketika terdapat arus yang mengalir melalui pin anoda dan katoda IC, 

maka IR LED yang terdapat pada pin tersebut akan memancarkan cahaya 

inframerah. Cahaya ini akan ditangkap pada bagian receiver dan akan 

menghasilkan tegangan pada VO . Besarnya tegangan pada VO  akan sama dengan 

tegangan yang diberikan pada VCC. Selain berfungsi sebagai driver IGBT dan 

MOSFET, HCPL 3120 juga berfungsi sebagai proteksi untuk rangkaian kontrol. 

Hal ini karena bagian transmitter dan receiver dari IC ini tidak terhubung secara 

langsung. HCPL 3120 memiliki arus output maksimum sebesar 2,5 A, tegangan 

input pada VCC antara 15-30 Volt, serta waktu switching hingga 500 ns [5]. 

 

2.4   Microkontroler  

Pengaturan PWM pada tugas akhir ini akan menggunakan arduino UNO. Arduino 

adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan pada Atmega328 

(datasheet). Arduino yang akan digunakan dalam perancangan dan pembuatan 

alat ini adalah arduino UNO. Arduino UNO mempunyai 14 pin digital  

input/output (6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM), input analog, 

sebuah osilator tabel 14 ram 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, 

sebuah ICSP header, dan sebuah tombol atur ulang. Arduino UNO memuat semua 

yang dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke 
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sebuah tabel 14 ram dengan sebuah kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah 

adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai untuk memulainya.  

Arduino UNO berbeda dari semua board arduino sebelumnya, arduino UNO tidak 

menggunakan chip driver FTDI USB-to-serial. Sebaliknya, fitur-fitur 

Atmega16U2 (Atmega8U2 sampai ke versi R3) tabel 14 ram sebagai sebuah 

pengubah USB ke serial. Perubahan 2 board arduino UNO mempunyai sebuah 

resistor yang menarik garis 8U2 HWB ke ground, yang membuatnya lebih mudah 

untuk diletakkan ke dalam DFU mode.  

 

Gambar 2.11 Arduino Uno R3 [1]. 

Arduino UNO R3 dapat dihubungkan dengan komputer menggunakan kabel USB. 

Selain itu, suplai daya untuk board ini dapat menggunakan adaptor ataupun 

baterai. Arduino UNO R3 memiliki 16 buah pin digital yang dapat digunakan 

sebagai input maupun output serta 6 buah pin analog yang berlabel A0 sampai A9. 

Resolusi dari setiap pin analog adalah 10 bit.  

 

2.5 Pulse Width Modulation (PWM) 

Komponen elektronika daya seperti MOSFET dan IGBT dapat dikendalikan 

dengan menggunakan suatu teknik yang disebut PWM. 

 

Gambar 2.12 Pulsa PWM [6]. 
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PWM (Pulse Width Modulation) merupakan suatu teknik modulasi yang 

dilakukan dengan cara mengubah lebar pulsa dengan nilai amplitudo dan 

frekuensi yang tetap. PWM digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari 

perangkat digital, misalnya dari mikrokontroler. Pulsa PWM memiliki dua 

kondisi, yaitu kondisi on dan kondisi off. Pada kondisi on amplitudo pulsa akan 

bernilai maksimum, sementara pada kondisi off amplitudo pulsa akan bernilai nol. 

Periode pulsa (T) PWM merupakan waktu yang diperlukan untuk membentuk satu  

pulsa, di mana satu pulsa PWM merupakan penjumlahan dari waktu pulsa on dan 

off. 

                                                                                                                               

  
 

 
                                                                                                                                      

Perbandingan antara waktu pulsa on dengan periode pulsa disebut dengan duty 

cycle (D). Adapun duty cycle (D) dirumuskan dalam persamaan 2.8 berikut [15]. 

  
   

        
                                                                                                         

Rumus menentukan duty cycle mode buck :  

   

  
  

   
                                                                                                              ( 2.9) 

 

Rumus menentukan duty cycle mode boost :  

  
      

  
                                                                                                        (2.10) 

 

di mana: 

  = periode pulsa (detik) 

    = waktu pulsa on (detik) 

     = waktu pulsa off (detik) 

  = frekuensi pulsa (Hz) 

  = duty cycle (%) 
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2.6 Sistem Kendali PID 

Pengendali PID (Proporsional, Integral, Derivatif) adalah suatu pengendali yang 

dapat memperbaiki tingkat akurasi atau ketepatan dari suatu sistem dengan 

karakteristik umpan balik (feedback) pada sistem tersebut. Pengendali ini akan 

menghitung serta meminimalisasi nilai selisih atau eror antara output dari sistem 

terhadap input atau setpoint yang telah ditentukan. Terdapat tiga komponen pada 

pengendali PID, yaitu proporsional, integral, dan derivatif [7]. Adapun penjelasan 

dari masing-masing komponen ini adalah sebagai berikut: 

2.6.2 Pengendali Proporsional 

Pengendali proporsional memiliki fungsi untuk mempercepat output sistem 

mencapai set point atau titik referensi. Pengendali proporsional dapat dinyatakan 

dalam persamaan 2.11 berikut. 

                                                                                                                                

di mana: 

     = output pengendali proporsional  

   = gain proporsional 

     = error 

Nilai gain yang terlalu besar dapat menyebabkan ketidakstabilan, sementara gain 

yang terlalu kecil dapat merusak sistem. 

2.6.3 Pengendali Integral 

Pengendali integral memiliki fungsi untuk menghilangkan error steady state yang 

masih dihasilkan oleh pengendali proporsional dan mempercepat respon sistem. 

Pengendali integral dapat dinyatakan dalam persamaan 2.12 berikut. 

       ∫        
 

 

                                                                                                          

di mana:  

     = output pengendali integral  

   = gain integral 

     = error  
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Nilai gain yang terlalu besar dapat menyebabkan sistem osilasi, sementara nilai 

gain yang terlalu kecil dapat menyebabkan respon sistem menjadi lambat. 

2.6.4 Pengendali Derivatif 

Pengendali derivatif memiliki fungsi untuk mengurangi overshoot pada sistem. 

Pengendali derivatif dapat dinyatakan dalam persamaan 2.13 berikut. 

        
      

  
                                                                                                               

di mana: 

     = output pengendali derivatif  

   = gain derivatif 

     = error 

2.6.5 Persamaan Pengendali PID 

Gabungan dari pengendali proporsional, pengendali integral, dan pengendali 

derivatif menghasilkan pengendali PID yang dapat dinyatakan ke dalam 

persamaan 2.14 berikut. 

        [     
 

  
∫        

 

 

    
      

  
  ]                                                          

di mana: 

     = output pengendali PID  

   = gain proporsional 

   = waktu integral 

   = waktu derivatif 

     = error 

Persamaan 2.13 dapat juga dinyatakan ke dalam persamaan 2.17 berikut. 

    
  

  
                                                                                                                               

                                                                                                                                   

               ∫        
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Gambar 2.13 Diagram Blok Pengendali PID [6]. 

Pada pemrograman, persamaan pengendali PID di atas perlu diubah menjadi 

bentuk diskret. Adapun bentuk diskret dari persamaan pengendali PID di atas 

ialah sebagai berikut. 

    
 

  
                                                                                                                               

    
  

  
                                                                                                                               

Parameter proporsional, 

                                                                                                                                   

Parameter integral, 

                                                                                                                            

Parameter derivatif, 

                                                                                                                           

Dengan menggabungkan parameter di atas, persamaan pengendali PID menjadi 

[20]. 

                                                                                                                      

di mana: 

  = waktu sampling (detik) 

   = output pengendali PID  

   = error saat ini 

     = error sebelumnya 

   = parameter proporsional 

   = parameter integral saat ini 

     = parameter integral sebelumnya 
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Pengendali PID merupakan kombinasi dari tiga jenis kendali, yaitu kendali 

proporsional, intergral, dan derivatif. Ketiga jenis kendali ini mempunyai 

kelebihan serta kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, dengan 

mengombinasikan ketiga kendali ini menjadi satu sistem kendali tunggal, 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dari kelebihan masing-masing kendali 

sehingga mampu menghasilkan suatu sistem kendali yang lebih baik [7]. 

 

Gambar 2.14 Grafik Respon Transien Sistem [20]. 

 

2.7  Penelitian Terkait 

Dalam suatu penelitian, diperlukan adanya kajian dari penelitian yang sudah ada 

untuk dipelajari metode, cara, dan hasil penelitian yang kemudian memberikan 

wacana dalam bentuk perbaikan atau pembaharuan yang lebih inovatif dan 

mencegah plagiat. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini, antara lain: 

1. Penelitian Behera, Siddhartha, et al. (2020) yang berjudul ”Regulated Soft 

Switching Power Supply Using Buck Boost Converter” Topologi yang digunakan 

pada penelitian tersebut adalah buck boost converter yang diterapkan pada power 

supply menggunakan soft switching. Semakin tinggi gelombang yang terputus-

putus akan menyebabkan tegangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi 

kontinyu arus beban. Dalam hal ini, dengan parameter yang berlaku, peningkatan 

dapat dibuat hingga 40% dengan referensi ke tegangan input dan di atas ini soft-

switching dari perangkat hilang. Soft switching dapat menghilangkan kerugian 

yang terjadi selama pengaktifan / penonaktifan, tetapi tidak untuk kerugian 

konduksi selama kondisi konstan karena resistansi alat. Demikian pula, komponen 

pasif dari rangkaian tidak ideal dalam situasi nyata dan juga mengandung 

kerugian karena adanya resistansi rendah jika induktor dan rugi komponen 
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dielektrik dalam kasus kapasitor. Kerugian ini tidak dapat diabaikan dengan biaya 

berapa pun. Dalam topologi yang tersebut, efisiensi ditemukan menjadi 91%. 

2. Penelitian Mardiana, Eka (2020) yang berjudul “Single Switch Buck-Boost 

Converter Extended Output Voltage dengan PID Sebagai Pengendali Tegangan 

Output” Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan kendali PID berupa 

proportional, integral, dan derivatif pada sistem close loop single switch buck-

boost converter extended output voltage agar tegangan output konverter tetap 

stabil pada nilai yang diinginkan, tahan terhadap gangguan, dan memiliki 

overshoot, setling time, serta error yang kecil. Hasil simulasi pada kondisi open 

loop menunjukan dengan pengujian pada tegangan input 6-48 volt respon 

memiliki persentase overshoot sekitar 49%-50% dengan settling time rata-rata 

0,089 detik. Sedangkan pada kondisi close loop tegangan output single switch 

buck-boost converter extended output voltage dapat dipertahankan konstan pada 

nilai yang ditentukan dengan pengendali PID, selain itu pengendali PID dapat 

mengurangi persentase overshoot dengan nilai tidak lebih dari 2% dan 

mempercepat settling time pada respon tegangan output.  

3. Penelitian S.Narashima dan Surender Reddy Sulkati (2020) yang berjudul 

“Design and Operation of Closed-Loop Triple-Deck Duck-Boost Converter With 

High Gain Soft Switching” Penelitian ini mengenai desain dan pengoperasian 

Closed-Loop Triple-Deck Duck-Boost Converter With High Gain Soft Switching 

dengan pengontrol proportional integral (PI). Konverter yang diusulkan dirancang 

dengan mengatur tiga konverter buck-boost identik yang bekerja secara paralel. 

Satuan konverter dihubungkan satu sama lain oleh induktor sebagai jembatan. 

Induktor ini memainkan peran penting dalam pengoperasian soft switching 

konverter dengan menjaga tegangan, diterapkan ke sakelar pada tegangan nol 

pada interval sakelar, yaitu zero voltage switching (ZVS). 

 

 

 



 
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian   

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan di Laboratorium Konversi Energi 

Listrik, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Lampung dari bulan Oktober 2021 – 

Juni 2022 yang ditunjukkan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Jadwal Aktifitas Penelitian 

No Jenis Kegiatan 
Bulan 

Okt Nov Des Jan Feb Mar 

1 Studi literatur 
      

2 Desain Rangkaian  
      

3 
Pembuatan Simulasi 

Program       

4 Pengujian Simulasi Program 
      

5 Seminar Proposal 
      

6 Rancang Bangun Prototype 
      

7 Pemrograman Prototype 
      

8 Pengujian Prototype       

9 Analisa Kinerja Prototype       

10 Penyusunan Laporan Akhir       

11 Seminar Hasil       
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3.2. Bahan dan Alat 

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan dan alat yang digunakan pada proses 

perancangan alat, mendesain alat dan simulasi alat pada penelitian ini ditunjukkan 

pada tabel 3.2 dan 3.3. 

Tabel 3.2 Bahan dan Alat 

Nama alat dan bahan Justifikasi Penggunaan 

Laptop 
Untuk mensimulasikan semua software yang 

dibutuhkan 

Software Proteus 8 

Professional 

Menyusun skematik dan layout dari sistem yang 

akan dibuat 

Software Arduino IDE 
Menyusun algoritma pemrograman dengan bahasa 

C++ 

Software Matlab R2013a Mensimulasikan desain rangkaian yang telah dibuat 

Kabel USB 
Mengirimkan program dari komputer ke Board 

Arduino Uno 

Osiloskop Menganalisa sinyal dari alat yang dibuat 

Soldering station Merangkai  komponen elektronik pada PCB 

 

Tabel 3.3 Spesifikasi Mikrokontroler [1]. 

Parameter Spesifikasi 

Tegangan Operasi 5 V 

Tegangan Input (rekomendasi) 7-12 V 

Tegangan Input (batas) 6-20 V 

Pin Input/Output Digital 14 (6 pin PWM) 

Pin Input Analog 6 

Arus DC per Pin Input/Output 40 mA 

Arus DC Pin 3,3 V 50 mA 

Flash Memory 
32 KB (Atmega328), sekitar 0.5 KB 

digunakan untuk bootloader. 

SRAM 2 KB  

EEPROM 1 KB  

Panjang 101,52 mm 

Lebar 53,3 mm 

Berat 37 g 
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3.3. Metode Penelitian Alat 

Pada penelitian ini akan dirancang sebuah konverter buck boost dengan 

menambahkan soft switching yang menggunakan metode closed loop control 

system. Pada penelitian ini akan menambahkan sebuah rangkaian soft switching 

Snubber berupa kapasitor,induktor dan dioda. Metode closed loop control system 

merupakan metode yang memiliki umpan balik berupa sinyal output yang dapat 

terkontrol, sehingga akan mengurangi kesalahan dari sistem dalam hal ini adalah 

sistem buck boost converter. Adapun spesifikasi buck boost converter pada 

penelitian ini ditunjukkan pada tabel 3.4. 

Table 3.4 Spesifikasi Buck Boost Converter 

Parameter Nilai 

Tegangan Input (Vs) 12 Vdc 

Tegangan Output 10 Vdc – 18 Vdc 

Arus Output 1 A 

Frekuensi Switching 10 kHz 

Ripple Tegangan < 1 % 

Tegangan MOSFET 24 V 

 

3.4.   Perancangan Buck Boost Converter 

Pada proses pembuatan alat, harus terlebih dahulu mendesain alat yang akan 

dibuat baik itu dari segi spesifikasi alat maupun jenis-jenis komponen pada alat 

yang akan dibuat, agar sesuai dengan data output yang diinginkan dan juga sesuai 

dengan data-data yang diperlukan. Berikut desain buck boost converter 

menggunakan soft switching dan tanpa soft switching ditunjukkan pada gambar 

3.1 dan 3.2. 
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Gambar 3.1 Desain Buck Boost Converter menggunakan Soft Switching. 

 

 

Gambar 3.2 Desain Buck Boost Converter tanpa Soft Switching. 

Gambar 3.1 dan 3.2  Menunjukkan rangkaian simulasi buck boost converter yang 

digunakan menggunakan MATLAB R2013a. Komponen-komponen pada 

simulasi tersebut adalah MOSFET, induktor, dioda, kapasitor, scope, LCD, PWM 

Generator, PID Controller, sumber tegangan dan resistor dengan nilai masing-

masing yang sudah disesuaikan dengan dipasaran sebesar Vdc = 12 V, L = 100 

µH, C = 2,2 µF, R = 20 Ω, dan untuk gambar 3.1 menunjukkan rangkaian buck 

boost converter dengan menggunakan soft-switching dengan penambahan 

beberapa komponen dengan nilai masing-masing sebesar R = 3 kΩ, C = 2,2 µF, 

dan dioda = 3 A.  Buck boost converter ini dikontrol dengan menggunakan PWM 
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dengan mikrokontroler dengan nilai duty cycle bervariasi dan frekuensi sebesar = 

10 kHz. 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Blok Kontrol PID pada Simulink Matlab 

Diagram blok kontrol PID dapat dilihat pada gambar 3.3. Kontrol PID ini 

digunakan untuk mengontrol PWM (Pulse Width Modulation) pada MOSFET 

buck boost converter. Input dari PID adalah error yang didapat dari tegangan 

output dikurangi set point.   

 

3.4.1  Simulasi Buck Boost Converter 

Pada percobaan yang pertama, dilakukan simulasi pada mode operasi buck boost 

dengan menggunakan soft switching. Simulasi ini dilakukan dengan mengatur  

tegangan input yang tetap sebesar 12 VDC dan di sisi beban dipasang resistor 

sebesar 20 Ω dengan duty cycle mulai dari 30% sampai 60%. Hasil simulasi untuk 

percobaan dengan menggunakan soft switching dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 

      

      Tegangan =  10 Vin 

       Arus  = 0,42 A 

       Duty Cycle = 30% 
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Gambar 3.4 Hasil gelombang output buck boost converter menggunakan soft 

switching pada percobaan duty cycle mulai dari 30% hingga 60%. 

Gambar 3.4  kinerja buck boost converter dengan tegangan pada gate-source 

(VGS) pada saat transisi kondisi turn on dan turn off. Transisi kondisi turn on 

ditandai dengan naiknya sinyal tegangan gate-source menjadi high. Sedangkan 

transisi kondisi turn off ditandai dengan turun nya sinyal tegangan gate-source 

menjadi low. Pada gambar 3.4 dapat dilihat bentuk gelombang hasil pengamatan 

osiloskop pada switch  yaitu VGS dalam satu periode penuh. Dapat dilihat bahwa 

sesaat sebelum VGS di trigger, tegangan switch VGS turun terlebih dahulu. Lalu 

setelah VGS di trigger, arus IDS naik. Dengan begitu keadaan ZVS pada saat 

      Tegangan = 11 Vin 

       Arus  = 0,52 A 

       Duty Cycle = 40% 

      Tegangan = 12 Vin 

       Arus  = 0,50 A 

       Duty Cycle = 50% 

      Tegangan = 13 Vin 

       Arus  = 0,52 A 

       Duty Cycle = 60% 
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sakelar turn on tercapai dan tidak terjadi stress tegangan yang berlebihan. 

Sedangkan pada saat proses turn off, arus IDS turun dan tegangan VDS naik secara 

bersamaan. Maka keadaan ZCS pada transisi turn off tercapai.  

Pada percobaan yang kedua, dilakukan simulasi pada mode operasi buck boost 

tanpa menggunakan soft switching. Simulasi ini dilakukan dengan mengatur  

tegangan tinggi dipasang sumber DC dan sisi tegangan rendah dipasang beban 

resistor. Hasil dari simulasi untuk percobaan tanpa  menggunakan soft switching 

dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 

    

    

    

      Tegangan = 10 Vin 

       Arus  = 0,48 A 

       Duty Cycle = 30% 

      Tegangan = 11 Vin 

       Arus  = 0,52 A 

       Duty Cycle = 40% 

      Tegangan = 12 Vin 

       Arus  = 0,5 A 

       Duty Cycle = 50% 
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Gambar 3.5 Hasil gelombang output buck boost converter tanpa menggunakan 

soft switching pada percobaan duty cycle mulai dari 30% hingga 60%. 

Gambar 3.5 kinerja buck boost converter dengan tegangan pada gate-source (VGS) 

pada saat transisi kondisi turn on dan turn off. Transisi kondisi turn on ditandai 

dengan naiknya sinyal tegangan gate-source menjadi high. Sedangkan transisi 

kondisi turn off ditandai dengan turunnya sinyal tegangan gate-source menjadi 

low. Pada gambar 3.5 dapat dilihat bentuk gelombang hasil pengamatan osiloskop 

pada switch  yaitu VGS dalam satu periode penuh. Dapat dilihat bahwa sesaat 

sebelum VGS di trigger, tegangan switch VGS naik terlebih dahulu. Lalu setelah 

VGS di trigger, arus IDS naik. Dengan begitu keadaan ZVS pada saat sakelar turn 

on tidak tercapai dan terjadi stress tegangan yang berlebihan. Sedangkan pada saat 

proses turn off, arus IDS naik dan tegangan VDS naik secara bersamaan. Maka 

keadaan ZCS pada transisi turn off  tidak tercapai. 

 

Penalaan PID pada aplikasi Matlab ini dapat dilihat pada gambar 3.6 respon 

sistem buck boost converter tehadap perubahan nilai tegangan setpoint yang 

dimulai dari 5 V sampai 20 V  dengan parameter PID yaitu Kp = 0,2, Ki =  207,9, 

Kd = 0,05 dan waktu pengambilan rata-rata 1 detik. 

      Tegangan = 13 Vin 

       Arus  = 0,72 A 

       Duty Cycle = 60% 
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Gambar 3.6 Simulasi buck boost converter menggunakan kendali PID dengan 

menggunakan beban 20 Ω dan set point 5 V – 20 V. 

Dari simulasi menggunakan variasi setpoint diatas dengan diberikan beban 

resistor 20 Ω , buck boost converter dengan kendali PID mampu mempertahankan 

kestabilan tegangan sesuai dengan setpoint yang diinginkan. Hasil pengujian 

tersebut membuktikan bahwa perancangan buck boost converter menggunakan 

kendali PID telah sesuai dengan tujuan perancangan alat yaitu untuk mendapatkan 

tegangan output yang stabil tanpa adanya overshoot serta rise time dan settling 

time yang cepat dengan error yang mendekati nol.  

 

3.5.   Perancangan Buck Boost Converter 

Komponen utama konverter buck boost terdiri dari induktor, MOSFET, dioda dan 

kapasitor. Untuk menentukan nilai-nilai pada komponen tersebut maka dilakukan 

perhitungan yang ditunjukkan pada persamaan 2.1 sampai 2.8 dengan 

SET POINT  5V SET POINT  9 V 

SET POINT  17 V SET POINT  20 V 
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menggunakan Vo sebesar 20 V. Nilai ini memenuhi persamaan 2.1 sehingga dapat 

digunakan dalam desain konverter bidirectional. 

 

1. Penentuan nilai duty cycle maksimum dapat dihitung dengan persamaan 2.8 

sebagai berikut : 

  

   
 

 

   
                                                                                               

  

  
  

 

   
 

            

       

        

 

2. Penentuan nilai resistor yang akan digunakan dapat dihitung dengan persamaan 

2.1 sebagai berikut : 

   
  

  
                                                                                                     

   
  

 
 

       

 

3. Untuk menentukan nilai induktor yang akan digunakan dapat dihitung 

menggunakan persamaan 2.1 sebagai berikut : 

           
      

    
                                                                                                 

          
          

          
    

                         

                     

 

4. Untuk menentukan nilai kapasitor yang akan digunakan dapat menggunakan 

persamaan 2.2 sebagai berikut : 
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5. Pada pemilihan MOSFET yang akan digunakan pada buck boost converter, 

tegangan maksimum pada MOSFET dibatasi oleh tegangan input. Pada 

umumnya toleransi yang diterapkan pada drain to source breakdown voltage 

(BVdss) adalah 15%. Karena tegangan input maksimal sebesar 12 V, jadi 

MOSFET yang dipilih adalah IRFP460 dengan spesifikasi :    

VDDS = 500 V 

RDS(ON) =        Ω 

IDS = 20 A 

Total gate charge Qg = 190 Nc 

Gate drain charge Qgd = 100 Nc 

 

6.  Pemilihan dioda yang akan digunakan adalah dioda jenis schotcky, dioda ini 

merupakan tipe dioda semikonduktor dengan proses pensakelaran yang sangat 

cepat. Dioda silikon pada umumnya memiliki tegangan jatuh antara 0,6 volt 

sampai 0,7 volt, sementara dioda schotcky memiliki tegangan jatuh antara 0,15 

volt sampai dengan 0,45 volt. Tegangan jatuh yang lebih rendah dapat  

digunakan agar memberikan kecepatan saat pensakelaran yang lebih tinggi dan 

lebih efisiensi.  

 

7. Menentukan nilai capasitor dan resistor pada soft switching sebelumnya 

didapatkan nilai ION = 5,2 A dan Voff = 23,5 V dengan hasil yang didapatkan 

tersebut maka persamaan 2.4 dan 2.5 dapat digunakan sebagai berikut:  
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Setelah didapatkan nilai kapasitor snubber, maka dapat menentukan nilai resistor 

snubber yang akan digunakan seperti pada persamaan 2.5 berikut: 

         
  

            
 

         
             

            
 

                  

 

8. Untuk menentukan nilai efisiensi pada buck boost converter dapat 

menggunakan persamaan 2.3 sebagai berikut : 

Nilai efisiensi pada buck  boost converter tanpa mengguakan hard switching : 

  
    

   
         

            

          

       

 
            

         
         

     

    
              

Nilai efisiensi pada buck boost converter dengan mengguakan soft switching : 

  
    

   
         

            

          

       

 
            

            
         

     

     
              

Dari hasil perhitungan diatas, maka didapatkan nilai efisiensi dari buck boost 

converter tanpa menggunakan soft switching adalah 84,56%. Dan nilai efisiensi 

dari buck converter dengan menggunakan soft switching adalah 88,08%. Dapat 

dilihat nilai efisiensi meningkat sebesar 3,52%. 
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3.6  Diagram Alir Penelitian 

Adapun tahapan yang akan dilaksanakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Mulai

Studi Literatur

Perancangan 

Model 

Converter

Berhasil

Pemilihan Alat 

dan Bahan

Berhasil

1

1

Perancangan Alat 

dan Sistem

Pengujian Alat dan 

Sistem

Berhasil

Pengambilan Data

Analisan Data Hasil 

dan Kesimpulan

Selesai

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

 

Gambar 3.6 Diagram Alir Penelitian 

Gambar 3.6 Merupakan diagram alir penelitian yang akan digunakan. Pada awal 

memulai penelitian akan melakukan studi literatur, kemudian melakukan 

perancangan model konverter yang akan digunakan, jika model konverter sudah 

berhasil didapatkan selanjutnya melakukan pemilihan alat dan komponen yang 

akan digunakan. Kemudian memulai perancangan dan alat sistem konverter serta 
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melakukan pengujian terhadap alat yang sudah dibuat, kemudian melakukan 

pengambilan data dan menganalisis data yang didapatkan dari pengujian konverter 

tersebut. 

3.7   Diagram Perancangan Alat 

Adapun diagram perancangan alat yang akan dibuat adalah sebagai berikut : 

BATTERY/ AKI 12V

SOFT - SWITCHING

BUCK – BOOST CONVERTER

BEBAN

SENSOR TEGANGANMICROCONTROLLER

PWM

 

Gambar 3.7 Diagram Alir Perancangan Alat 

Gambar 3.7 Merupakan konsep dasar dari gambar 3.6 yaitu pada bagian awal 

sumber input berasal dari baterai / aki kering 12 V masuk pada konverter yang 

sudah dilengkapi dengan soft switching. Lalu dari konverter menuju ke beban, 

tegangan output dari konverter diumpan balik dan digunakan sebagai sinyaI 

referensi sensor tegangan untuk mengatur PWM agar tegangan output konverter 

sesuai dengan kebutuhan beban. 
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3.8 Diagram Alir Perancangan Kontrol PWM 

 

Start

Inisialisasi PWM

Baca tegangan 

output buck 

boost converter

If S=0

Tegangan Output 

= 20v ?

Tegangan Output 

= 20v ?

Tegangan Output 

> 20v ?

Tambah nilai duty 

cycle PWM

Kurangi nilai duty 

cycle PWM

Tegangan 

Output = 5v ?

Tambah nilai Duty 

Cycle PWM

Tegangan 

Output = 5v ?

Tegangan 

Output > 5v ?

Kurangi nilai Duty 

Cycle PWM

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

 

Gambar 3.8 Flowchart Control PWM 

Gambar 3.8 merupakan flowchart dari program kontrol PWM yang akan 

digunakan. Pada awal memulai program akan melakukan inisialisasi, kemudian 

melakukan pembacaan tegangan output, jika tegangan output kurang dari 12 V 

maka program akan menambahkan nilai duty cycle PWM, jika tidak maka 

program akan mengurangi nilai duty cycle PWM. Kemudian program akan 

mengulang hingga batas yang diingikan. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan berdasarkan hasil implementasi rangkaian buck boost 

konveter dengan soft switching dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :   

1. Respon PID pada buck boost converter yang menggunakan soft 

switching memiliki rata- rata selisih rise time 1,18 detik, time delay 

0,25 detik, settling time selama 1,18 detik, dibandingkan respon  PID 

dengan menggunakan hard switching, sehingga respon lebih cepat dan 

tidak melampaui nilai steady state. 

2. Rangkaian buck boost converter dengan soft switching menghasilkan 

waktu peralihan switching sebesar 0,025 detik lebih cepat 

dibandingkan dengan hard switching, sehingga switch tidak 

merasakan tegangan dan arus yang menyebabkan timbul rugi-rugi 

daya switching pada selang waktu tersebut. 

3. Buck boost converter dengan mode soft switching menghasilkan 

efisiensi 3,52% lebih besar dibandingkan dengan mode hard 

switching. Sehingga total daya yang hilang lebih kecil dan panas yang 

dihasilkan lebih rendah saat menggunakan buck boost converter 

dengan soft switching. 
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5.2.  Saran  

Adapun saran pada penelitian ini yang dapat digunakan sebagai referensi 

pengembangan penelitian selanjutnya adalah:  

1.  Memilih komponen di pasaran yang mampu dioperasikan dengan 

frekuensi lebih dari 20 KHz, tegangan lebih dari 24 V dan arus minimal 2 

A 

2. Diperlukan rangkaian gate driver dengan tegangan output yang sesuai 

dengan tegangan gate MOSFET agar MOSFET dapat membuka dan 

menutup secara penuh. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari 

MOSFET  menjadi sangat panas.  

3. Menggunakan alat-alat yang memiliki parameter pengukuran yang lengkap 

dan dapat menampilkan hasil pengujian yang sempurna
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