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Topologi DC-DC BOOST Converter untuk
Analisis Kinerja Tegangan Konstan pada
Pembangkit Listrik Photovoltaic
Miqtaf Arbiansyah, Andriani Parastiwi, Muhamad Rifa’i

Abstrak — Dengan semakin banyaknya populasi hidup

manusia di bumi, semakin meningkat pula kebutuhan akan
energi. Sumber utama pemakaian energi saat ini masih
terfokus pada bahan dasar fosil yang faktanya mulai habis dan
tidak bisa diperbaharui lagi, belum lagi dampak yang
ditimbulkan setelah pemakain bahan dasar fosil yang dapat
merugikan lingkungan. Maka dari itu dibutuhkan sumber
energi terbarukan yang pemanfaatannya mudah untuk
digunakan yaitu pemanfaatan energi cahaya matahari
menggunakan panel surya atau Photovoltaic (PV) system.
Photovoltaic system akan dirancang dan didukung dengan
menggunakan beberapa komponen yang terdiri dari: Charge
controller yang didalamnya terdapat rangkaian Dc – Dc Boost
Converter, Mikrokontroler dan beban. Prinsip kerja ini
berfungsi mengontrol dan mengatur keluaran tegangan yang
ada di panel surya. Pada sistem ini output panel surya diatur
melalui dc – dc boost converter untuk dinaikkan tegangannya
sesuai yang telah ditentukan. Boost converter diatur dan
dikontrol oleh suatu mikrokontroler guna mengatur kestabilan
tegangan yang sebelumnya telah dinaikkan. Setelah diatur
sedemikian rupa, teganan DC yang telah dinaikkan dapat
disalurkan kepada beban. Contoh beban yang dapat
diaplikasikan adalah motor dc untuk penyemprotan berbagai
kebutuhan seperti mesin pencuci sepeda motor, dll..
Kata Kunci: Photovoltaic / PV, Dc – DC Boost Converter,
Mikrokontroller.

I. PENDAHULUAN
eningkatan kebutuhan akan energi listrik berbanding
lurus dengan peningkatan kebutuhan manusia yang ada,
mengakibatkan munculnya suatu sumber energi
alternatif terbarukan selain dari PLN. Pemakaian PLN
saat ini pun belum sepenuhnya baik, terbukti masih banyak
dilakukannya pemadaman secara bergilir di daerah-daerah
tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pembangkit listrik saat ini
masih belum dapat mencukupi kebutuhan yang ada.
Maka dari itu dibutuhkan suatu solusi yang dapat
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menggantikan permasalahan tersebut
yaitu
dengan
menggunakan energi listrik tenaga surya photovoltaic (PV)
yang intinya adalah pemanfaatan cahaya matahari untuk
mendapatkan energi listrik yang ramah lingkungan dan bebas
polusi. Akan tetapi kenyataan yang ada, penggunaan panel
surya (PV) sebagai pengganti energi listrik terbarukan masih
sangat minim dan belum bisa direalisasikan secara sempurna
sebagai suatu sumber energi alternatif yang dapat mengantikan
listrik.
Permasalahan utama pada penggunaan photovoltaic
adalah minimnya keluaran daya pada kondisi tertentu,
terutama pada kondisi radiasi matahari yang rendah. Radiasi
matahari yang diterima oleh panel surya tergantung cuaca dan
posisi matahari terhadap panel surya. Jumlah daya yang
dihasilkan oleh panel surya tidak konstan dan efisien yang
rendah. [1]
Pada penelitian ini akan digunakan suatu charge
controller yang didalamnya terdapat boost converter untuk
memperoleh daya maksimal dari panel surya. Boost converter
dan mikrokontroler digunakan untuk mengatur besar kecilnya
tegangan yang keluar. Tujuan dari penggunaan Boost
converter adalah untuk menaikkan tegangan kerja suatu panel
surya (PV) agar sesuai dengan kebutuhan suatu beban.
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka diusulkan
judul untuk Skripsi yaitu “Topologi DC-DC Boost Converter
untuk analisis kinerja tegangan konstan pada Sistem
Pembangkit Listrik Photovoltaic”. Dengan judul ini
bermaksud untuk membuat alat atau rangkaian analog berupa
sebuah rangkaian boost converter, dan mikrokontroler.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Photovoltaic
Solar cell atau panel surya adalah suatu alat untuk
dapat mengkonversi suatu tenaga matahari menjadi energi
listrik. Photovoltaic adalah sebuah teknologi yang berfungsi
untuk mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik
secara langsung. Photovoltaic biasanya didapat didalam
sebuah unit yang disebut modul. Dalam sebuah modul surya
terdiri dari berbagai banyak sel surya yang bisa disusun secara
seri maupun paralel. Selain itu yang dimaksud dengan surya
adalah sebuah elemen semikonduktor yang dapat merubah
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energi panas matahari menjadi energi listrik atas dasar efek
photovoltaic.

Gambar 3 Charge Controller [3]

2.4

Pulse Width Modulation
Pulse Width Modulation (PWM) secara garis besar
adalah suatu metode untuk memanipulasi lebar sinyal yang
2.2 Boost Converter
dinyatakan dengan pulsa dalam suatu periode tertentu,
Boost converter memiliki fungsi untuk dapat menghasilkan tegangan
output
lebih besar tegangan
daripada tegangan
konverter- ini
lebih sering dis
untuk
mendapatkan
rata-rata input,
yang berbeda
beda.
dasar boost converter dapat dilihat pada gambar 2 keluaran Beberapa banyak contoh aplikasi PWM adalah suatu
dari tegangan boost converter akan selalu lebih tinggi atau modulasi data untuk telekomunikasi pengontrolan daya
sama dengan dengan tegangan masukan.
atau tegangan yang masuk ke dalam beban, regulator
tegangan, serta aplikasi-aplikasi lainnya. Lebar pulsa PWM
berbanding lurus dengan suatu amplitude sinyal yang
belum termodulasi. Selain itu sinyal PWM memiliki
frekuensi gelombang tetap namun duty cyclenya bervariasi.
Pulse Width Modulation (PWM) merupakan salah satu
teknik untuk mendapatkan suatu signal analog dari sebuah
piranti digital. Dengan cara analog setiap gerak perubahan
PWM akan sangat halus, sedangkan dengan menggunakan
cara digital setiap perubahan PWM dapat dipengaruhi oleh
resolusi dari PWM itu sendiri. Dapat diberi contoh jika
suatu PWM memiliki resolusi sebesar 8 bit maka dikatakan
PWM ini memiliki variasi perubahan nilai sebanyak 28 =
Gambar 2 Boost Converter [2]
256 variasi ini mulai dari 0 – 255 perubahan nilai yang
mewakili duty cycle 0 – 100% dari keluaran PWM tersebut.
Jika saklar dalam kondisi tertutup arus akan mengalir
ke induktor sehingga menyebabkan energi yang tersimpan di
induktor naik. Saat suatu saklar terbuka, maka arus induktor
akan dapat teralir menuju beban melewati dioda sehingga
energi yang tersimpan di induktor akan turun. Rasio antara
tegangan keluaran dan tegangan masukan akan sebanding
dengan rasio antara periode pensaklaran dan waktu
pembukaan saklar yang disebut dengan duty cycle. Nilai dari
duty cycle dapat mempengaruhi nilai tegangan output.
Perbandingan duty cycle antara keadaan saat saklar terbuka
dan saklar tertutup dapat terlihat pada gambar 2. Tegangan
yang dihasilkan dari suatu mekanisme merupakan nilai ratarata dari keadaan saklar yang terbuka dan tertutup.
Gambar 1. Photovoltaic [1]

2.3 Charge Controller
Solar Charge Controller merupakan suatu peralatan
elektronik yang kegunaanya digunakan untuk dapat mengatur
arus yang diisi ke dalam baterai dan diambil dari baterai ke
beban lain. Solar charge controller dapat mengontrol
overcharging dan kelebihan tegangan dari suatu photovoltaic.
Kelebihan tegangan dan pengisian akan mengurangi umur dari
suatu baterai. Di dalam Solar charge controller terdapat
berbagai teknologi untuk pengisian baterai, diantaranya adalah
Pulse Width Modulation (PWM) dan Maximum Power Point
Tracker (MPPT) untuk mengatur fungsi pengisian baterai dan
pembatasan arus dari baterai ke beban.

Gambar 4. Pulse Width Modulation [4]
2.5 Baterai
Baterai merupakan suatu alat yang erfungsi untuk dapat
menyimpan arus listrik yang dhasilkan dari panel surya
sebelem dapat dimanfaatkan untuk mengoperasikan beban.
Beban yang dimaksud ini ada berbagai macam, salah satu
contoh dari beban berupa lampu LED 12 volt atau peralatan
elektronik lain yang masukannya membutuhkan listrik DC.
Accumulator atau yang biasa disebut dengan accu/aki adalah
salah satu dari berbagai banyak komponen penting pada
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kendaraan umum. Selain berfungsi untuk menggerakkan
sebuah motor , aki juga berperan sebagai penyimpan listrik
sekaligus sebagai penstabil tegangan dan arus listrik suatu
kendaraan.
Didalam penggunaan baterai terdapat berbagai jenis
bahan baterai, namun pada umumnya yang banyak digunakan
adalah jenis asam (lead acid) dan basa (alkali). Prinsip kerja
baterai memiliki 2 cara, cara pertama yaitu saat proses
Discharge baterai dan proses Charge baterai. Saat proses
discharge maka keadaan baterai dinyatakan penuh dan tidak
ada lagi transfer daya kedalam baterai, namun jika saat proses
charge maka baterai akan menerima suatu daya untuk di isi.
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III. METODOLOGI

3.1

Diagram Blok Sistem

Gambar 8. Diagram Blok Sistem

Gambar 5. Baterai Aki [5]
2.6

LCD
Liquid Crystal Display atau LCD adalah salah satu
komponen elektronika yang fungsinya sebagai tampilan
sebuah data, baik karakter, huruf maupun grafik. LCD
merupakan suatu modul yang dapat digunakan untuk
mendampilkan sebuah data.

Gambar 6. LCD [6]
2.7

Arduino Uno
Arduino Uno merupakan sebuah board berbasis
mikrokontroller pada kemasan Atmega328. Arduino memiliki
14 digital input atau output pin (6 pin dapat digunakan sebagai
output PWM), 6 input sebagai analog, 16 Mhz osilator kristal,
koneksi USB, sebuah jack listrik, dan tombol reset. Pin-pin
tersebut berisi semua yang diperlukan untuk mendukung
mikrokontroller, hanya terhubung ke dalam komputer dengan
kabel USB ataupun sumber tegangan bisa di dapat dari adaptor
AC-DC atau baterai untuk penggunaannya.

Gambar 7. Board Arduino Uno [7]

Prinsip Kerja
Dalam sistem rangkaian ini terdapat beberapa bagian,
yaitu photovoltaic, sensor arus dan tegangan, charge
controller, Boost converter, mikrokontroler atmega 328,
baterai aki 12 Volt dan beban berupa lampu DC.
Prinsip kerja dari sistem pengisian aki 12 Volt adalah
ketika photovoltaic dapat mengkonversi sinar matahari
menjadi suatu energi listrik dengan menyimpan tegangan yang
dihasilkan oleh photovoltaic melalui baterai aki 12 Volt.
Tegangan dari photovoltaic dapat berubah sesuai intensitas
sinar matahari, oleh karena itu ketika tegangan yang
dihasilkan oleh photovoltaic dibawah 12 volt, tegangan akan
dinaikkan menggunakan rangkaian boost converter. Boost
converter aktif ketika tegangan yang diterima tidak lebih dari
8 volt. Boost converter sendiri akan menaikkan tegangan
sesuai kebutuhan pengisian baterai dan pada saat keluaran
photovoltaic diatas 13 volt, tegangan akan langsung masuk ke
baterai.
Penggunaan Lux meter dan clamp meter digital adalah
untuk memonitoring keadaan suhu dan intensitas cahaya yang
diperoleh photovoltaic. Pemonitoringan ini bertujuan untuk
mengetahui keefektifitasan waktu dalam penggunaan
photovoltaic untuk mendapatkan energi yang maksimal.
Untuk mengetahui nilai arus dan tegangan photovoltaic
digunakan sensor arus ACS712 dan sensor pembagi tegangan,
dimana data sensor tersebut akan diolah oleh microkontroler
atmega328. Pada sistem ini terdapat suatu rangkaian boost
converter dimana penggunaanya menggunakan prinsip
pembacaan tegangan photovoltaic yang sudah dibaca oleh
sensor tegangan. Apabila sensor tegangan membaca 8 volt
maka boost converter akan bekerja untuk menaikkan tegangan
menjadi 13 volt. Jika sensor membaca tegangan photovoltaic
diatas 13 volt maka tegangan akan diteruskan ke baterai. Jika
sensor membaca tegangan photovoltaic dibawah 8 volt maka
rangkaian boost tidak akan aktif. Tegangan keluaran pengisian
akan dibaca oleh sensor arus dan tegangan untuk pengisian
daya pada baterai. Apabila pengisian baterai aki sudah penuh
maka secara otomatis menggunakan mikrokontroler atmega
328 aliran akan terputus. Nilai dari sensor arus dan tegangan
pada pembacan photovoltaic dan pengisian baterai akan
ditampilkan di LCD 20 x 4.
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Baterai yang digunakan murni untuk pengisian daya
dan sebagai beban dari sistem ini. Beban lain yang digunakan
adalah lampu DC untuk pengetesan rangkaian.
3.4

Boost Converter
Boost Converter merupakan salah satu dc-dc
converter tipe pensaklaran yang menghasilkan tegangan
keluaran lebih besar daripada tegangan masukan. Pada saat
tegangan keluaran panel surya kurang dari 14.01 volt maka
boost converter akan bekerja untuk menaikkan tegangan
menjadi tegangan konstan yaitu 14.01 volt.
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3.6

Perancangan LCD 20x4 dengan I2C
Gambar 11 adalah gambar dari rangkaian sederhana
dari modul komunikasi I2C agar dapat membaca LCD 20x4
supaya tidak perlu lagi menghabiskan banyak port untuk
komunkasi LCD 20x4, dengan itu dapat menggunakan pin
VCC, GND, SDA, SCL dengan tambahan library untuk
mendeklarasikan komunikasi LCD I2C dengan arduino uno.
LCD 20x4 dapat terbaca oleh arduino dengan media modul
komunikasi yang berupa sebuah I2C.

Gambar 9. Rangkaian Boost Converter
Perhitungan dari komponen yang digunakan pada
rangkaian boost converter adalah sebagai berikut :
a.

Duty Cycle
Ketika Vin = 8Volt dan Vout = 12Volt, maka
Dboost =

b.

Inductor Selection

L=

c.

Gambar 11. Perancangan LCD 20x4
3.7

Perancangan Software
Perancangan software dari penelitian ini dapat
ditunjukkan pada gambar 12 yang merupakan suatu flowchart
perancangan software.

Capacitor Selection

CoutMIN =
3.5

Perancangan ATMega 328
Mikrokontroler ATMega328 digunakan sebagai pusat
pengolahan data dari alat ini, selain itu pin yang dimiliki oleh
IC ini sudah cukup untuk mengolah data.

Gambar 10. Skematik Rangkaian Mikrokontroller

Gambar 12. Perancangan Software
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4.3

4.1 Pengujian Panel Surya 50 Wp
Pengujian photovoltaic 50 Wp dilakukan untuk mengetahui
nilai tegangan dan arus output secara langsung tanpa adanya
rangkaian apapun. Dengan menggunakan alat ukur voltmeter,
amperemeter dan lux meter penulis dapat mengetahui
pengaruh perubahan itensitas cahaya terhadap tegangan dan
arus outputan photovoltaic. Pada pengujian ini digunakan
beban yaitu resistor 10 Ohm untuk mengetahui karakteristik
photovoltaic.

Pengujian Sensor Arus
Penggunaan sensor arus pada penelitian ini
menggunakan sensor arus ACS712 30A karena arus yang
mampu diberikan oleh photovoltaic sebesar 3 A. tujuan
pengujian sensor arus ACS712 adalah untuk mengetahui nilai
arus yang mengalir kedalam rangkaian dan arus yang keluar
untuk mensupply suatu beban DC.
Tabel 2. Hasil pengujian sensor pembagi tegangan
I
No
Arus Sensor
Error
Amperemeter
1
5
0.82
1.219
2
7
1.10
4.545
3
8
1.38
0
4
9
1.48
1.351

25
20

Pada tabel 2 telah didapatkan nilai total error rata-rata
sebesar 1.78%. Skala error dapat lebih besar jika pengujian
sensor dimulai dari Vin 3 volt dan menghasilkan nilai arus
dibawah 0.5A yang mengakibatkan perubahan error lebih
besar. Pada datasheet sensor arus ACS712 pembacaan nilai
arus 0 amperer dimulai pada saat tegangan output sebesar
3volt.

15
10
5
0
06:00
07:12
08:24
09:36
10:48
12:00
13:12
14:24
15:36
16:48
18:00

Gambar 13. Grafik Tegangan terhadap waktu

4.4

4.2

Pengujian Sensor Tegangan
Sensor pembagi tegangan bergfungsi untuk
mengetahui nilai dari tegangan dalam suatu titik, dimana pada
rangkaian pembagi tegangan ini digunakan 2 buah resistor
yang dirangkai secara seri. Tujuan diujinya sensor pembagi
tegangan adalah untuk mengetahui apakah hasil dari V
keluaran maksimum yang dihasilkan mencapai 5 volt, karena
ADC dapat mengolah tegangan sebesar 5 Volt dari suatu
mikrokontroler.
Tabel 1. Hasil pengujian sensor pembagi tegangan
No

Vin

Vout (AVO)

Error

1
2
3
4
5
6

8V
9V
10V
11V
12V
13V

7.89
8.90
9.90
10.95
11.91
12.94

0.126
0.564
0.609
0.182
0.709
0.543

Dari hasil pengujian sensor dengan range 8 – 13 volt.
Error total pada pengujian sensor tegangan rata-rata sebesar
0.33%. Besar kecil nilai error tersebut dibebabkan oleh
beberapa hal. Contohnya terdapat nilai toleransi pada nilai
suatu resistor pembagi tegangan, selain itu tidak akuratnya
pembacaan avometer sebagai alat ukur pembanding juga dapat
menyebabkan terjadinya error yang lebih tinggi dan menjadi
tidak akurat. Namun secara perhitungan error masih terbilang
kecil sehingga sensor teganan ini masih layak untuk
digunakan.

Pengujian PWM Boost Converter
Pada pengujian boost converter ini bertujuan untuk
menguji rangkaian boost converter yang tlah dirangkai
sedemikian rupa apakah rangkaian dapat bekerja dengan baik
sesuai fungsi dan sesuai dengan tujuan dirangkainya converter
tersebut.
Tabel 3. Hasil pengujian PWM Boost Converter
V in

PWM

Duty Cycle

V out

7
8
9
10
11
12
13

172
149
131
113
94
77
61

68 %
59 %
52 %
45 %
37 %
31 %
24 %

14.1
14.1
14.1
14.1
14.1
14.1
14.1

Tabel 4. Hasil pengujian PWM dengan Beban
V in

I in

V bat

Iout

Wi

Wo

Duty

7

0.17 A

14.01 V

0.90 A

1.14

8
9
10
11
12
13
14

0.17 A
0.17 A
0.17 A
0.17 A
0.17 A
0.17 A
0.17 A

13.98 V
14.06 V
14.12 V
14.06 V
14.04 V
14.12 V
14.10 V

0.70 A
0.70 A
0.57 A
0.53 A
0.43 A
0.37 A
0.30 A

1.30
1.47
1.65
1.81
1.17
2.23
2.31

13.57
10.72
8.90
7.06
7.03
7.00
5.18
4.22

68 %
59 %
51 %
44 %
37 %
30 %
24 %
18 %
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4.5
Pengujian Charging Baterai
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rangkaian
converer boost converter ini sudah bias melakukan proses
pengisian suatu baterai aki. Peralatan yang diperlukan untuk
pengujian ini adalah berupa rangkaian boost converter dengan
beban yang digunakan berupa baterai aki 12 Volt 6 Ah.
Setelah melakukan pengujian pengisian daya pada baterai,
data yang dapat diperoleh dapat dilihat pada tabel 5.

3.

Tabel 5. Hasil pengujian sensor pembagi tegangan
Vin

I in

V bat

I bat

7
8
9
10
11
12

0.82 A
0.86 A
0.99 A
1.00 A
1.29 A
1.45 A

12.20 V
12.20 V
12.17 V
12.19 V
12.18 V
12.18 V

1.45 A
1.45 A
1.45 A
1.45 A
1.45 A
1.45 A

DAFTAR PUSTAKA
[1]

[2]

V. PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian, pengujian, dan
menganalisa, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:
1. Pada rangkaian charge controller dengan
menggunakan topologi dc-dc boost converter dapat
menghasilkan keluaran tegangan dengan bagus.
2. rangkaian boost converter memiliki spesifikasi yang
didapat
melalui
perhitungan
rumus
dan
menghasilkan sebuah rancangan berupa Vin = 8 volt
sampai dengan 13 volt, Vout = 13.5 volt sampai 14.1
volt.
3. Rangkaian Boost converter bertujuan untuk dapat
menghasilkan dan memperoleh daya maksimum
pada proses pengisian baterai aki.
4. Pengujian pengisian baterai menggunakan rangkaian
boost converter didapatkan nilai tegangan output
yang lebih stabil.
5. Suhu dapat mempengaruhi nilai tegangan dan arus
pada photovoltaic.
6. Baterai aki yang digunakan sebesar 12 volt 6 AH
dan untuk kapasitas pengisian baterai dalam waktu
kurang lebih 8 jam dapat menghasilkan nilai (0.73 x
8 jam = 5 AH) dari 6 AH 12 volt.
7. Sistem pada rangkaian ini bersifat offgrid yang
berartikan bahwa jika input dari photovoltaic telah
hilang maka akan langsung otomatis digantikan oleh
beban berupa baterai aki yang bertugas sebagai
supply dari beban lain.
5.2. Saran
1. Untuk dapat menghasilkan daya maksimum dapat
menggunakan algoritma MPPT menggunakan boost
converter yang didalamnya bertujuan untuk
menaikkan tegangan kedalam 24 volt.
2. Untuk keluaran rangkaian boost converter nilai
pada arus relatif kecil dikarenakan untuk rangkaian

tersebut yang di boost tegangan, bukan arus, selain
itu nilai arus kecil dikarenakan pemakaian
photovoltaic yang kecil. Untuk mendapatkan arus
yang
lebih
maksimal
dapat
memparalel
photovoltaic.
Dalam perancangan charge control menggunakan
topologi boost converter sebaiknya tidak hanya
berfokus pada proses charging pada baterai,
alangkah baiknya alat tersebut bisa digunakan pada
berbagai beban dan dapat mencharge selain baterai
aki seperti contoh mencharger hp dan lain lain.
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