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Perancangan dan Realisasi Buck & Boost Converter
Menggunakan Algoritma Maximum Power Point Tracker dengan
Kontrol Fuzzy Logic pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Ayu Maulidiyah, Andriani Parastiwi, Denda Dewatama
Abstrak — Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah

salah satu energi yang sedang dikembangkan saat ini oleh
Pemerintah Indonesia karena merupakan Negara tropis,
Indonesia memiliki potensi energi surya yang cukup besar.
Berdasarkan data penyinaran matahari yang telah dihimpun
dari 18 lokasi di Indonesia, radiasi surya pada daerah Indonesia
bagian barat yaitu sebesar 4.5 kWh/m2/hari sedangkan pada
daerah Indonesia bagian timur yaitu sebesar 5.1 kWh/m2/hari.
Nilai ini merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat. Salah satu pemanfaatan energi surya tersebut
terdapat pada charge controller yang merupakan sebuah
charge untuk menstabilkan tegangan hasil keluaran panel surya
sehingga dapat melakukan pengisian yang optimum terhadap
baterai agar nantinya dapat digunakan untuk beban DC maupun
beban AC. Buck Boost Converter digunakan sebagai topologi
converter dalam charge controller dengan kontrol fuzzy logic
Tsukamoto sehingga tegangan output dapat bekerja sesuai
PWM yang telah diatur. Hasil dari fuzzy dapat membuktikan
bahwa tegangan keluaran berada pada range yang sesuai.
Dutycycle yang digunakan untuk buck converter berkisar
antara 28%-94% sedangkan untuk boost converter berkisar
antara 48%-87% agar dapat menghasilkan tegangan stabil 14.2
volt dengan nilai error dutycycle yang dihasilkan rata-rata
sebesar 1%.
Kata kunci : Buck converter, Boost converter, panel surya,
fuzzy logic
I.

hingga tahun 2025 sebesar 0.87 GW atau setara dengan
50MWp/tahun. Jumlah ini merupakan gambaran potensi pasar
yang besar dalam pengembangan energi surya di masa datang.
Permasalahan yang ditimbulkan pada penggunaan panel
surya adalah tegangan output panel surya yang tidak stabil.
Oleh karena itu, hasil tegangan output dari panel surya tersebut
akan dikontrol tegangan yang stabil melalui sebuah alat yang
disebut Charge Controller. Maximum Power Point Tracker
(MPPT) merupakan salah satu algoritma dari charge controller
yang bekerja dengan cara mencari titik daya maksimum yang
dihasilkan oleh panel surya akibat perubahan suhu dan
intensitas sinar matahari. Pengontrolan tegangan pada
algoritma MPPT ini dilakukan dengan topologi Buck & boost
Converter.
Buck & boost Converter merupakan sebuah topologi
DC-DC Converter dimana tegangan output yang dihasilkan
dapat bernilai lebih besar maupun lebih kecil dari tegangan
input. Kontrol Fuzzy Logic digunakan untuk mengatur nilai
pwm pada Buck & boost Converter sehingga tegangan output
dari charge controller dapat disesuaikan dengan tegangan yang
dibutuhkan.

II.
2.1

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangkit Listrik Tenaga Surya

PENDAHULUAN

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah salah
satu energi yang sedang dikembangkan saat ini oleh
Pemerintah Indonesia karena merupakan Negara tropis,
Indonesia memiliki potensi energi surya yang cukup besar.
Berdasarkan data penyinaran matahari yang telah dihimpun
dari 18 lokasi di Indonesia, radiasi surya pada daerah Indonesia
bagian barat yaitu sebesar 4.5 kWh/m2/hari sedangkan pada
daerah Indonesia bagian timur yaitu sebesar 5.1 kWh/m2/hari.
Pemerintah mengeluarkan roadmap pemanfaatan energi surya

Gambar 1 Pembangkit Listrik Tenaga Surya [1]

Dalam perencanaan rangkaian ini terdiri dari panel surya,
charge controller, baterai, inverter, dan load. Panel surya
berfungsi sebagai sumber energi matahari yang akan dirubah
Ayu Maulidiyah adalah mahasiswa D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri menjadi energi listrik. Charge Controller merupakan metode
Malang
untuk pengontrolan tegangan yang masuk ke baterai. Charge
Andriani Parastiwi dan Denda Dewatama adalah dosen Jurusan Teknik
Controller dengan menggunakan metode Maximum Power Point
Elektro Politeknik Negeri Malang
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Tracker (MPPT) adalah suatu metode untuk mencari point (titik) output dan tegangan input converter sebanding dengan rasio
maksimum dari kurva karakteristik tegangan dan arus input (V-I) antara periode penyaklaran dan waktu pembukaan saklar.
pada aplikasi panel surya. Sistem MPPT dengan bantuan DC-DC
Converter digunakan untuk mengatur besarnya tegangan keluaran 2.4
Kontrol Fuzzy Logic
pada panel surya, agar dapat memaksa panel surya memeroleh
Logika fuzzy merupakan peningkatan dari logika
daya maksimum pada berbagai tingkat suhu dan intensitas cahaya Boolean yang telah berhadapan dengan konsep kebenaran
[2]. Baterai berfungsi sebagai beban dan menjadi sumber dari sebagian. Dimana logika klasik atau biasa disebut sebagai
inverter. Inverter berfungsi untuk merubah tegangan DC output crisp menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam
dari charge controller menjadi tegangan AC agar dapat istilah binary (nilai 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak).
digunakan pada AC Load.
Logika fuzzy menggantikan kebenaran dari Boolean dengan
tingkat kebenaran. Logika fuzzy memungkinkan nilai
2.2
Buck Converter
keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan serta juga hitam
Buck converter berfungsi untuk menghasilkan tegangan dan putih, dan dalam bentuk linguistic, konsep tidak pasti
output lebih rendah dari pada tegangan input, atau biasa disebut seperti “sedikit”, “lumayan”, dan “sangat”. Logika ini telah
dengan konverter penurun tegangan (step down). Konverter ini diperkenalkan oleh Dr. Lotfi Zadeh yang berasal dari
banyak dimanfaatkan untuk aplikasi pembangkit listrik tenaga Universitas California, Barkeley tahun 1965. Logika fuzzy
surya dan turbin angin. Rangkaian dasar buck converter dapat telah digunakan pada bidang-bidang tertentu seperti
dilihat seperti pada gambar 2 Output dari tegangan buck taksonomi, topologi, linguistik, teori automata, teori
converter selalu lebih rendah atau sama dengan tegangan input. pengendalian, pattern recognition, psikologi, pengobatan,
decision analysis, hokum, system theory and information
retrieval. Pendekatan fuzzy memiliki kelebihan pada hasil
yang terkait dengan sifat kognitif pada manusia, khususnya
pada situasi yang melibatkan pembentukan konsep,
pengenalan pola, dan pengambilan keputusan dalam
lingkungan yang tidak jelas atau tidak pasti.
Gambar 2. Buck Converter [3]
Buck converter yang memiliki nilai efisiensi hingga
95% merupakan pengganti dari voltage divider yang memiliki
efisiensi lebih rendah. Efisiensi tinggi ini didapat karena pada
buck converter menggunakan prinsip on-off. Saklar elektronik
yang digunakan hanya akan mengalami 2 kondisi, yaitu
saturasi (on) dan cut-off (off). Dengan efisiensi yang tinggi,
buck converter merupakan aplikasi DC-DC converter yangs
sering digunakan
2.3

Boost Converter

2.5

Pulse Width Modulation
Pulse Width Modulation (PWM) secara umum adalah
sebuah cara untuk memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan
dalam pulsa dalam suatu periode tertentu, untuk mendapatkan
tegangan rata-rata yang berbeda-beda. Lebar pulsa PWM ini
berbanding lurus dengan amplitude sinyal asli yang belum
termodulasi. Artinya, sinyal PWM memiliki frekuensi
gelombang yang tetap namun duty cycle bervariasi (antara 0%
hingga 100%).
Misalkan suatu PWM memiliki resoulsi 8 bit berarti
PWM ini memiliki variasi perubahan sebanyak 28=256.
Apabila variasi dimulai dari angka 0 maka nilainya akan
sampai dengan 255 dengan perubahan nilai yang mewakili
duty cycle 0-100% dari keluaran PWM tersebut.

Gambar 3. Boost Converter [3]
Skema dari converter jenis ini komponen utamanya
adalah saklar (elektronik) diode, inductor, dan capacitor.
Boost converter memiliki 2 mode, yaitu mode saklar on dan
mode saklar off. Jika saklar pada kondisi tertutup, arus akan
mengalir ke inductor sehingga menyebabkan energi yang
tersimpan di inductor naik. Saat saklar terbuka, arus inductor
akan mengalir menuju beban melewati diode sehingga energi
yang tersimpan di inductor akan turun. Rasio antara tegangan

Gambar 4. Pulse Width Modulation [4]
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2.6

Arduino Uno
Arduino UNO adalah sebuah board mikrokontroller
yang didasarkan pada IC ATmega328. Arduino UNO ini
mempunyai 14 pin digital input/output (6 di antaranya dapat
digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, 1 buah
osilator kristal 16 MHz, 1 buah koneksi USB, 1 buah power
jack, 1 buah ICSP header, dan 1 buah tombol reset. Arduino
UNO
memuat
semua
yang
dibutuhkan
untuk
menghubungkannya ke 1 buah computer dengan 1 buah kabel
USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC
atau menggunakan baterai untuk memulainya.
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3.2

Diagram Blok Sistem
> 14.2 V
BUCK
DC-DC Stepdown

Panel Surya

PWM BUCK

ARDUINO UNO

Sensor Tegangan

PWM BOOST

Sensor Arus

LCD

Baterai

Sensor Tegangan
Sensor Arus

Kipas

BOOST
< 14.2 V

Gambar 7. Diagram Blok Sistem

Input dari sistem adalah panel surya, dimana panel
surya akan mengeluarkan nilai tegangan berubah-ubah sesuai
dengan kondisi sinar matahari yang diterima oleh panel surya.
Panel surya yang digunakan adalah jenis polycrystalline 50
WP dengan range tegangan maksimum sebesar 21.5 volt dan
arus sebesar 3.05 ampere. Tegangan dan arus yang dihasilkan
oleh panel surya tersebut kemudian dibaca oleh sensor
tegangan dan sensor arus yang kemudian akan diolah oleh
mikrokontroller arduino uno.
Gambar 5. Arduino Uno [5]
Pada saat tegangan panel surya > 14.2 volt maka buck
converter
akan bekerja untuk menurunkan tegangan hingga
2.7
Lyquid Crystal Display (LCD)
Liquid Crystal Display atau LCD adalah alat tampilan berada pada keadaan 14.2 volt, ketika buck converter bekerja
yang digunakan untuk menampilkan karakter ASCII sederhana, maka boost converter akan mati. Begitu pula sebaliknya,
dan gambar pada alat-alat digital seperti jam tangan, kalkulator ketika tegangan panel surya < 14.2 volt maka boost converter
dan lain lain. LCD merupakan sebuah modul yang digunakan akan bekerja untuk menaikkan tegangan hingga berada pada
keadaan 14.2 volt pula. Dimana tegangan hasil buck boost
untuk menampilkan data.
converter ini akan digunakan untuk mencharging baterai
12V/7Ah. Panel surya dihubungkan dengan DC-DC Stepdown
agar menghasilkan nilai tegangan sebesar 5V yang nantinya
akan digunakan sebagai supply arduino dan LCD.
3.3

Diagram Blok Kontrol
Diagram blok kontrol pada gambar 7 menunjukkan
proses control dari charge controller yang dikendalikan
dengan controller fuzzy.

Gambar 6. LCD 20x4 [6]

III.
3.1

METODOLOGI

Spesifikasi Alat
a. Dimensi Charge Controller
 Panjang
= 18 cm
 Lebar
= 18 cm
 Tinggi
= 9 cm
 Bahan
= Acrylic
 Berat
= 1 kg
b. Elektrik
 Mikrokontroller
= 5 volt
 Tegangan kerja
= 7-22 volt
 Arus Maksimum
= 3A
c. Display
= LCD 20x4
d. Processor
= Arduino Uno

Gambar 8. Diagram Blok Kontrol
Prosesnya, ketika sensor tegangan membaca nilai
tegangan panel surya yang dihasilkan, maka selanjutnya akan
dibandingkan dengan nilai setpoint yang sudah ditentukan,
kemudian akan tercetak nilai error. Proses looping akan
menghasilkan perubahan nilai error sekarang terhadap error
sebelumnya. Pada tahap ini disebut tahap fuzzifikasi.
Dilanjutkan dengan proses inferensi yaitu penentuan berbagai
macam rules untuk menentukan output apa yang akan
dihasilkan. Pada proses penentuan rules ini dilakukan
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berdasarkan logika dari sistem kerja charge controller. Output
dari rules ini telah diolah pada tahap defuzzifikasi. Sistem ini
akan terjadi berulang-ulang karena merupakan closed loop
system.
Relay Selector
Rangkaian relay ini berfungsi sebagai selector
rangkaian yang akan digunakan, yaitu apakah menggunakan
rangkaian buck converter atau boost converter. Relay ini akan
aktif jika diberi driver. Relay yang digunakan adalah SPDT
5V karena hanya membutuhkan 2 pilihan untuk bekerja
sebagai buck atau sebagai boost.

3.6

Boost Converter
Boost Converter adalah salah satu regulator mode
pensaklaran yang menghasilkan tegangan output lebih besar dari
tegangan input. Pada saat tegangan output panel surya kurang
dari 14.2 volt maka boost converter yang akan bekerja.

3.4

Gambar 11. Rangkaian Boost Converter
Perhitungan dari komponen yang digunakan pada
rangkaian boost converter adalah sebagai berikut:
a.

Duty Cycle
(4)

b.

Inductor Selection

Gambar 9. Rangkaian Relay Selector

(5)

c.
Buck Converter
Buck Converter adalah salah satu regulator mode
pensaklaran yang menghasilkan tegangan output lebih kecil
daripada tegangan input yang dihasilkan. Pada saat tegangan
output dari panel surya lebih dari 14.2V maka buck converter 3.7
3.5

Capacitor Selection
(6)

Perancangan LCD 20x4 dengan I2C
Gambar 11 merupakan gambar dari rangkaian
sederhana dari modul komunikasi I2C untuk membaca LCD
20x4 agar tidak perlu menghabiskan banyak port untuk
komunikasi LCD 20x4, cukup dengan menggunakan pin VCC,
GND, SDA, SCL dengan tambahan library untuk
mendeklarasikan komunikasi LCD I2C dengan arduino.
Sehingga LCD 20x4 dapat terbaca oleh arduino dengan media
modul komunikasi berupa I2C.

akan bekerja.

Gambar 10. Rangkaian Buck Converter
Perhitungan dari komponen yang digunakan pada
rangkaian buck converter adalah sebagai berikut:
a.

Duty Cycle
(1)

b.

Gambar 12. Perancangan LCD 20x4

Inductor Selection
(2)

c.

Capacitor Selection
(3)

3.8

Perancangan Software
Perancangan software dari penelitian ini ditunjukkan
pada gambar 12 yang merupakan flowchart perancangan
software.
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Gambar 18. Membership Function Input deError Boost

Gambar 19. Membership Function Output Error Boost

IV.
Gambar 13. Perancangan Software
Metode kontrol yang digunakan adalah Fuzzy Logic
Tsukamoto, dengan membership function sebagai berikut:

HASIL DAN ANALISA

4.1

Pengujian Sensor Tegangan
Pembagi tegangan digunakan untuk mengetahui nilai
tegangan di suatu titik, dimana pada rangkaian pembagi
tegangan ini digunakan 2 buah resistor yang dirangkai secara
seri. Tujuan dari pengujian pembagi tegangan ini adalah untuk
mnegetahui apakah hasil Vout maksimum yang dihasilkan
mencapai 5V, karena tegangan yang dapat diolah oleh ADC
mikrokontroller adalah sebesar 5V.

Grafik Pengujian Sensor
Tegangan Panel Surya

Gambar 14. Membership Function Input Error Buck

5
0
0

5

10

Vout Praktek

15

Vout Teori

Gambar 20. Grafik Pengujian Sensor Tegangan Panel Surya
Gambar 15. Membership Function Input deError Buck
4.2

Gambar 16. Membership Function Output PWM Buck

Pengujian Sensor Arus ACS712
Sensor arus yang digunakan pada penelitian ini adalah
sensor arus ACS712 5A karena arus yang mampu diberikan
oleh panel surya 50WP adalah sebesar 3A. tujuan dari
pengujian sensor arus ACS712 ini adalah untuk mengetahui
apakah sensor yang digunakan sudah sesuai dengan yang
ditampilkan sehingga terjadi perbedaan nilai error yang
sesuai dalam toleransi yang diperbolehkan.

Grafik Pengujian Sensor Arus
ACS712
Gambar 17. Membership Function Input Error Boost
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10

15

20

I out Terbaca

Gambar 21. Grafik Pengujian Sensor Arus ACS712
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Tabel 3. Hasil Pengujian Charging Baterai

4.3

Pengujian Panel Surya Short Circuit
Pengujian panel surya ini dilakukan agar dapat
mengetahui tegangan dan arus yang dihasilkan oleh panel surya
dibawah sinar matahari. Pengukuran tegangan dan arus panel
surya ini diukur menggunakan multimeter dengan beban aki 7Ah
pada waktu yang berbeda-beda.

Grafik Tegangan dan Arus Panel
Surya
40
20
04:48

09:36
Volt

14:24

19:12

Pengujian Kontrol Fuzzy Logic
Pengujian metode kontrol fuzzy logic untuk charge
controller yang digunakan ini dilakukan dengan memasukkan
setiap membership function yang telah dirancang pada bab
sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode
fuzzy logic ini dapat mengendalikan tegangan untuk charging
baterai dengan baik dan efektif.

Current

Tegangan Output

0
00:00

4.6

Gambar 22. Grafik Tegangan dan Arus Panel Surya Short
Circuit

20
15
10
5

0
Pengujian nilai PWM Buck & boost Converter
2000
4000
6000
-5 0
Pada pengujian buck boost converter ini bertujuan untuk
Waktu (ms)
menguji rangkaian buck boost converter yang telah dirangkai
apakah dapat bekerja dengan baik sesuai fungsi masing-masing
Gambar 23. Grafik Pengujian dengan input 7 volt dengan beban
sebagai rangkaian buck atau penurun tegangan output panel surya
baterai 12V/7Ah
ataupun rangkaian boost atau penaik tegangan output panel surya.
Tabel 1. Hasil Pengujian PWM Buck Converter

Tegangan Output

4.4

Tabel 2. Hasil Pengujian PWM Boost Converter
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0
-5 0

2000

5.1

Pengujian Charging Baterai
Tujuan dilakukan pengujian converter untuk charging
baterai ini adalah untuk mengetahui apakah buck boost
converter sudah bisa dilakukan untuk pengisian baterai.
Peralatan yang diperlukan pada pengujian ini yaitu rangkaian
buck boost converter dengan beban yang digunakan adalah
battery 12V/7Ah. Setelah melakukan pengujian charging
baterai, data yang diperoleh dapat ditunjukkan pada tabel 3.

6000

Gambar 24. Grafik Pengujian dengan input 22 volt dengan
beban baterai 12V/7Ah
V.

4.5

4000

Waktu (ms)

PENUTUP

Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diperoleh diantaranya adalah
sebagai berikut:
1. Penggunaan kontrol fuzzy logic pada perancangan dan
realisasi charge controller dengan topologi buck boost
converter ini menggunakan 2 buah fuzzy yang masingmasing menggunakan dua buah membership function
input Error dan delta Error dengan metode Tsukomoto
cukup mampu membuat sistem mencapai keadaan
steady state.
2. Dutycycle yang digunakan untuk buck converter
berkisar antara 28%-94% sedangkan untuk boost
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converter berkisar antara 48%-87% agar dapat
menghasilkan tegangan stabil 14.2 volt dengan error
dutycycle sebesar 1%.
3. Pembacaan nilai sensor tegangan yang digunakan
sudah cukup baik karena memiliki rata-rata error

2%,

dimana masih dalam batas toleransi yaitu 5%. Error
yang dihasilkan menunjukkan bahwa sensor tegangan
yang dihasilkan sudah cukup akurat dan presisi
sehingga mampu menampilkan kinerja yang baik pada
sistem.
5.2

Saran
Ada beberapa hal yang dapat disarankan untuk
melakukan perbaikan yaitu:
1. Dari segi elektrik, perlu digunakan buck boost
converter yang hanya menggunakan satu mosfet
sehingga dapat dibandingkan kinerja yang dihasilkan
dari rangkaian buck boost converter 2 mosfet dan buck
boost converter 1 mosfet.
2. Dari segi software, perlu adanya metode kontrol lain
sebagai bahan perbandingan dengan metode penelitian
yang digunakan sekarang metode baru yang digunakan
lebih baik atau malah kurang baik jika dibandingkan
dengan metode fuzzy logic yang digunakan saat ini.
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