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Sistem kendali konverter DC-DC adalah salah satu alat uji praktikum untuk 

mahasiswa Teknik Elektro , yang berada di laboratorium Elektronika Daya Universitas 

Brawijaya.  Alat uji ini berfungsi sebagai konverter yang dapat merubah tegangan searah 

dengan nilai tertentu menjadi tegangan searah dengan nilai yang lainnya(dapat lebih tinggi 

maupun lebih rendah dari nilai tegangan masukannya).  Namun, peralatan yang biasanya 

digunakan untuk melakukan praktikum tentang chopper di laboratorium elektronika daya 

sudah tidak dapat bekerja (rusak).  Maka dari itu, dibuatlah sistem kendali konverter DC-

DC universal yang dapat mengendalikan beberapa macam konverter DC-DC (buck 

converter, boost converter, buck boost converter) dengan dua macam saklar elektronik 

(MOSFET dan SCR) dan menggunakan dua metode pengukuran PWM (Pulse Width 

Modulation) dan PFM (Pulse Frequency Modulation) guna memperlancar pelaksanaan 

praktikum di laboratorium elektronika daya. 

Tujuan akhir yang diharapkan dalam penelitian ini adalah merancang dan 

merealisasikan alat yang mampu mengendalikan beberapa macam saklar elektronik pada 

beberapa macam converter DC-DC, serta memperoleh gambaran tentang efisiensi 

konverter DC-DC. 

Berdasarkan hasil perhitungan, simulasi dan pengujian didapatkan kesimpulan 

Efisiensi konverter DC-DC pada buck converter MOSFET semakin besar dutycycle maka 

semakin besar efisiensinya.  Hasil grafik menunjukkan efisiensi buck converter metode 

PFM lebih tinggi daripada metode PWM (f=4,5kHz).  Pada boost converter MOSFET 

semakin besar dutycycle maka semakin rendah efisiensinya.  Namun dari  hasil grafik 

menunjukkan efisiensi boost converter metode PWM (f=4,5kHz) lebih tinggi daripada 

metode PFM.  Pada buck boost converter semakin besar dutycycle maka semakin besar 

efisiensinya.  Namun dari  hasil grafik menunjukkan efisiensi buck boost converter metode 

PWM (f=3kHz) lebih tinggi daripada metode PFM.  Pada buck converter SCR semakin 

besar dutycycle maka semakin besar efisiensinya.  Namun dari  hasil grafik menunjukkan 

efisiensi buck converter metode PFM lebih tinggi daripada metode PWM. 
 

Kata kunci: Chopper, Sistem kendali konverter, PFM, PWM, SCR, MOSFET, DC-DC. 
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SUMMARY 

 

Muhammad Ghilmanuddin Shabirin, Department of Electrical Engineering, 

Faculty of Engineering, Brawijaya University,  September 2015, Design and 

Implementation Control System for Converter DC-DC Universal, Academic Supervisor: 

Soeprapto and Rini Nur Hasanah 

 

 

Implementation Control System for Converter DC-DC is one of practical work 

instruments for Electrical Engineering students, which available in Power Electronics 

Labolatory  Brawijaya University. This instrument used to convert DC to DC which the 

voltage can be higher or lower than input voltage. However the usual instrument that used 

for practical work is broken, then the new instrument was made but in universal version 

which can control many type of DC-DC converter like buck converter, boost converter, 

buck boost converter with two electrical switches (MOSFET and SCR) and use two 

measurement methods there are PWM (Pulse Width Modulation) and PFM (Pulse 

Frequency Modulation). 

The expected final goal in this research is design and implementation an instrument 

which can control many electrical switches on many DC-DC converter and find out the 

efficiency of DC-DC converter. 

Based on calculation, simulation and test, the efficiency of DC-DC converter (buck 

converter using MOSFET) more bigger the value of dutycycle, the efficiency is more 

bigger. Graph result show the buck converter PFM method efficiency is more bigger than 

PWM method (f=4,5kHz). The efficiency of DC-DC converter (boost converter using 

MOSFET) more bigger the value of dutycycle, the efficiency is more smaller. Graph result 

show the boost converter PWM method efficiency is more higher than PFM method 

(f=4,5kHz). The efficiency of DC-DC converter (buck boost converter using SCR) more 

bigger the value of dutycycle, the efficiency is more bigger. Graph result show the boost 

converter PWM method efficiency is more higher than PFM method (f=3kHz). The 

efficiency of DC-DC converter (buck converter using SCR) more bigger the value of 

dutycycle, the efficiency is more bigger. Graph result show the boost converter PFM 

method efficiency is more higher than PWM method. 

 

 
 

Keywords: Chopper, converter control system, PFM, PWM, SCR, MOSFET, DC-DC. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini, masyarakat di dunia tidak dapat lepas dengan peralatan 

elektronik.  Hampir semua peralatan yang berkaitan dengan komponen elektronik 

seperti handphone, komputer, mobil listrik, kereta listrik, dan sebagainya selalu 

berhubungan dengan elektronika daya.  Elektronika daya adalah suatu bidang ilmu yang 

mempelajari tentang konverter yang merubah daya listrik dari bentuk yang satu ke 

bentuk yang lainnya.  Konverter yang dipelajari di elektronika daya ada empat macam, 

yaitu ac-ac (cycloconverter), ac-dc (rectifier), dc-ac (inverter), dc-dc (chopper).  Dari 

ke-empat konverter tersebut, yang paling sering ditemukan pada alat-alat yang biasa 

digunakan pada kehidupan sehari-hari adalah rectifier dan chopper. 

Rectifier dan chopper biasa digunakan pada power supply ataupun charger dari 

suatu peralatan elektronik seperti handphone, printer, lampu LED, tv LED, dan lain-

lain.  Selain itu, chopper juga sering digunakan pada sepeda listrik dengan mesin listrik 

jenis arus searah sebagai pengendali kecepatan dan sebagai pengendali pengereman 

regeneratif pada sepeda listrik maupun mobil listrik.   

Chopper adalah suatu konverter yang dapat merubah tegangan searah dengan nilai 

tertentu menjadi tegangan searah dengan nilai yang lainnya (dapat lebih tinggi maupun 

lebih rendah dari nilai tegangan masukannya).  Agar chopper dapat bekerja dengan 

baik, chopper membutuhkan induktor, kapasitor, saklar elektronik, sistem kendali saklar 

elektronik.   

Karena sangat seringnya chopper digunakan pada peralatan sehari-hari, maka 

mahasiswa diberikan pengetahuan tentang chopper secara praktik di laboratorium 

elektronika daya.  Namun, peralatan yang biasanya digunakan untuk melakukan 

praktikum tentang chopper di laboratorium elektronika daya sudah tidak dapat bekerja 

(rusak).  Maka dari itu, dibuatlah sistem kendali konverter dc-dc universal yang dapat 

mengendalikan beberapa macam konverter dc-dc (buck converter, boost converter, buck 

boost converter) dengan dua macam saklar elektronik (MOSFET dan SCR) guna 

memperlancar pelaksanaan praktikum di laboratorium elektronika daya. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Bpnerdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pembahasan dalam 

penelitian ini ditekankan pada: 

1. Bagaimanakah prinsip kerja dasar sistem kendali konverter DC-DC universal. 

2. Bagaimanakah karakteristik nilai tegangan keluaran terhadap   konverter DC-DC 

yang dibangun pada penelitian ini. 

3. Bagaimanakah karakteristik nilai efisiensi terhadap dutycycle konverter DC-DC 

yang dibangun pada penelitian ini. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka batasan masalah yang ditentukan adalah: 

1. Kontroler yang digunakan adalah kontroler tipe AVR ATMEGA. 

2. Konverter DC-DC pada penelitian ini menggunakan saklar elektronik berupa SCR 

dan MOSFET. 

3. Konverter DC-DC pada penelitian ini adalah tipe buck converter, boost converter, 

dan buck boost converter. 

4. Frekuensi sinyal picu maksimal pada penelitian ini adalah 100 Hz s/d 5 kHz untuk 

SCR dan 1 kHz s/d 50 kHz untuk MOSFET pada metode PWM. 

5. Waktu ton dan toff diantara 5 µs s/d 600 µs untuk MOSFET dan 1 ms s/d 10 ms 

untuk SCR pada metode PFM. 

6. Chopper dioprasikan pada mode Current Continous Mode (CCM). 

 

1.4  Tujuan 

Tujuan akhir yang diharapkan dalam penelitian ini adalah merancang dan 

merealisasikan alat yang mampu mengendalikan beberapa macam saklar elektronik 

pada beberapa macam converter DC-DC, serta memperoleh gambaran tentang efisiensi 

konverter DC-DC.   

 

1.5  Manfaat 

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu bagi penulis, pembaca, dan 

laboratorium.  Manfaat bagi penulis adalah memberikan pengalaman kepada penulis 

untuk menerapkan pengetahuan teori tentang elektronika daya, khususnya tentang 

konverter DC-DC yang telah diterima saat perkuliahan sebelumnya.  Bagi pembaca, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi tentang konverter 
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DC-DC.  Manfaat bagi laboratorium adalah memberikan suatu sistem kendali konverter 

DC-DC universal yang dapat digunakan untuk praktikum di laboratorium elektronika 

daya yang selama ini semua konverter DC-DC-nya tidak dapat bekerja. 

 

1.6  Sistematika Laporan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat, dan sistematika penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi dasar teori yang digunakan untuk dasar penelitian dan 

untuk mendukung permasalahan yang diteliti. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tahapan penyelesaian penelitian yang meliputi studi 

literatur, perancangan alat, pengujian alat, pengambilan data, 

perhitungan, dan analisis data. 

BAB IV : PERANCANGAN DAN SIMULASI 

Berisi tentang perancangan dan simulasi alat yang diajukan dalam 

penelitian. 

BAB V : PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Berisi pengujian dan pengambilan data hasil perancangan alat 

yang kemudian digunakan untuk analisis 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari perancangan dan pembangunan alat serta 

saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Buck Converter 

Buck converter termasuk salah satu perangkat dc-dc converter (dc chopper).  Dc 

chopper mempunyai masukan dan keluaran dc (Rashid & Rashid, 2006).  Salah satu 

alternatif yang efisien untuk konfigurasi tersebut adalah dengan menggunakan 

switching converter (konverter pensaklaran).  Diasumsikan bahwa switch (saklar) ideal 

pada Gambar 2.1 (a), keluaran sama dengan masukan ketika saklar tertutup, dan 

keluaran sama dengan nol ketika saklar tertutup.  Pembukaan dan penutupan saklar 

secara periodic menghasilkan keluaran pulsa seperti pada Gambar 2.1 (b).  Komponen 

dc tegangan keluaran dikontrol dengan mengatur dutycycle. 

  
 

Gambar 2.1 Dc-dc converter.  (a) basic dc-dc switching converter; (b) rangkaian 

ekuivalen pensaklaran; (c) tegangan keluaran. 

Sumber: Daniel W.  Hart (2011: 197). 

 

 𝐷 =
𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑛+𝑡𝑜𝑓𝑓
=

𝑡𝑜𝑛

𝑇
 = 𝑡𝑜𝑛 (2.1) 

 

Dimana ton adalah waktu ketika saklar tertutup pada satu periode, toff adalah waktu 

ketika saklar terbuka pada satu periode, T adalah periode pensaklaran, dan f adalah 
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frekuensi pensaklaran.  Pengontrolan komponen dc tegangan keluaran pulsa dengan tipe 

yang sama pada Gambar 2.1 mencukupi untuk beberapa aplikasi, seperti pengontrolan 

kecepatan motor dc, akan tetapi sering kali tujuannya adalah untuk menghasilkan 

keluaran yang murni dc.  Salah satu cara untuk mendapatkan keluaran dc dari rangkaian 

pada Gambar 2.1 (a) adalah dengan menambahkan low-pass filter setelah saklar.  

Gambar 2.2 memperlihatkan penambahan LC low-pass filter ke basic converter.  Dioda 

menyediakan lintasan untuk arus induktor ketika saklar terbuka dan dibias mundur 

ketika saklar tertutup. 

 
 

Gambar 2.2 Buck converter. 

Sumber: Daniel W.  Hart (2011: 199). 

 

Rangkaian pada Gambar 2.2 disebut buck converter atau dc step down converter 

karena memiliki tegangan keluaran yang lebih kecil atau sama dengan tegangan 

masukan.  Bentuk gelombang keluaran buck converter dapat dilihat pada Gambar 2.3 

(a).  Hal tersebut dapat dilihat pada persamaan tegangan keluaran dan masukan pada 

Persamaan dibawah 

 𝑉𝑜 = 𝑉𝑠𝐷 (2.2) 

Dimana Vo adalah tegangan keluaran dan Vs adalah tegangan masukan.  Karena 

nilai dutycycle berada di antara nol sampai satu, maka nilai tegangan keluaran tidak 

akan pernah melebihi nilai tegangan masukan pada konverter ini. 
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Gambar 2.3 Bentuk gelombang buck converter.  (a) Tegangan induktor; (b) Arus 

induktor; (c) Arus kapasitor. 

Sumber: Daniel W.  Hart (2011: 201). 

 

Dalam perancangan buck converter, selisih nilai arus induktor puncak ke puncak 

sering digunakan sebagai kriteria perancangan seperti yang terlihat pada Gambar 2.3 

(b).Nilai induktansi untuk selisih nilai arus puncak ke puncak tertentu dapat dicari 

menggunakan Persamaan di bawah ini. 

 𝐿 =
𝑉𝑜(1−𝐷)

∆𝑖𝑙𝑓
 (2.3) 

dimana ΔiL adalah selisih nilai arus induktor puncak ke puncak.  Sedangkan, nilai 

induktansi minimum untuk mendapatkan arus yang kontinyu dapat dicari dengan: 



8 

 

 

 

 𝐿𝑚𝑖𝑛 =
(1−𝐷)𝑅

2𝑓
 (2.4) 

dimana R adalah besar resistansi beban.  Untuk mendapatkan arus yang kontinyu 

nilai induktansi L harus lebih besar dari Lmin.  Beberapa perancang memilih nilai 

induktansi sebesar 25% lebih besar dari Lmin.  Perancang lainnya menggunakan kriteria 

lain seperti 40% dari nilai rata-rata arus induktor.  Nilai ΔiL yang lebih kecil 

menghasilkan nilai arus puncak dan rms induktor yang lebih kecil dan semakin kecil 

arus rms kapasitor, akan tetapi hal tersebut membutuhkan induktor yang lebih besar. 

 

Kapasitor digunakan untuk menjaga tegangan keluaran agar tetap konstan.  Namun 

dalam praktiknya, tegangan keluaran tidak dapat dijaga benar-benar konstan dengan 

kapasitansi yang terbatas.  Nilai kapasitansi dapat dicari dengan Persamaan di bawah ini 

dengan ΔVo /Vo merupakan besar ripple yang terjadi per tegangan keluaran. 

 

 𝐶 =
1−𝐷

8𝐿(
∆𝑉𝑜

𝑉𝑜
⁄ )𝑓2

 (2.5) 

 

Kapasitor sesungguhnya dapat dimodelkan sebagai kapasitansi dengan sebuah 

Equivalent Series Resistance (ESR) dan sebuah Equivalent Series Inductance (ESL).  

ESR memiliki efek yang lebih signifikan pada ripple tegangan keluaran dibandingkan 

ESL (Daniel W.  Hart, 2011: 206).  ESR sering menghasilkan ripple yang lebih besar 

dari pada kapasitor ideal.  Terdapat berbagai cara untuk mengurangi ESR, dengan 

memparalelkan beberapa kapasitor atau dengan menggunakan low-ESR capacitor. 

 

2.2 Boost Converter 

Boost-converter adalah konverter elektronika daya dengan masukan tegangan DC 

dan keluaran tegangan DC dimana nilai tegangan keluarannya akan lebih besar daripada 

tegangan sumbernya.  Konverter ini menggunakan induktor, dioda, kapasitor, dan 

MOSFET yang dirangkai seperti gambar berikut. 
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Gambar 2.4 Rangkaian boost converter. 

Sumber: Daniel W.  Hart (2011: 221). 

 

Untuk memudahkan analisis, diasumsikan konverter ini: 

1. Rangkaian beroperasi dalam keadaan tunak. 

2. Arus induktor kontinyu. 

3. Kapasitor cukup besar untuk mengeluarkan tegangan output konstan. 

4. Saklar menutup selama DT dan membuka selama (1-D)T. 

5. Komponen ini ideal. 

 

D (dutycycle) adalah perbandingan dari periode on dibandingkan dengan periode on 

ditambah dengan off pada saklar. 

 

Analisis ketika saklar tertutup - Ketika saklar menutup, diode dibias balik.  

Hukum tegangan Kirchhoff yang mengitari rangkaian yang berisi sumber, induktor, dan 

saklar yang menutup adalah 

  dt

di
LVv L

SL 
 (2.6)

 

  L

V

dt

di SL 
 (2.7)

 

Besarnya perubahan dari arus induktor konstan, menunjukkan bahwa pertambahan 

arus induktor linier.  Perubahan arus induktor dihitung dari 

  L

V

DT

i

t

i SLL 







 (2.8)
 

Dengan menyelesaikan persamaan diatas maka 

  L

DTV
closedi S

L  )(
 (2.9)
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Analisis ketika saklar terbuka - Ketika saklar terbuka, arus pada induktor tidak 

bisa berubah seketika, arus tersebut menyebabkan dioda dibias maju dan mengalirkan 

arus ke resistor dan kapasitor.  Pada kondisi ini, tegangan yang melewati induktor 

adalah 

  dt

di
LVVv L

OSL 
 (2.10)

 

  L

VV

dt

di OsL 


 (2.11)
 

Besarnya perubahan arus induktor konstan, jadi arus akan berubah secara linier saat 

saklar terbuka.  Perubahan arus induktor saat saklar terbuka adalah 

  L

VV

TD

i

t

i oSLL 











)1(  (2.12)

 

Dengan menyelesaikan persamaan diatas maka 

  L

TDVV
openi oS

L

)1)((
)(




 (2.13)
 

Untuk pengoperasian keadaan tunak, total arus induktor saat saklar tertutup dan 

terbuka adalah nol.   

  0)()(  openiclosedi LL  (2.14) 

  
0

)1)((





L

TDVV

L

DTV oSS

 (2.16)
 

Dengan menyelesaikan persamaan diatas, maka 

 D

V
V S

O



1  (2.17)
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Gambar 2.5 Bentuk gelombang boost-converter; (a) tegangan induktor (b) arus induktor 

(c) arus diode (d) arus kapasitor 

Sumber: Daniel W.  Hart (2011: 213). 

 

Arus rata – rata pada induktor dapat diperoleh mengingat bahwa daya rata – rata 

yang dihasilkan oleh sumber sama dengan daya rata – rata yang diserap oleh resistor 

dengan nilai 

 𝑃𝑜 =
𝑉𝑜

2

𝑅
= 𝑉𝑜𝐼𝑜 (2.18) 

dan daya masukan 𝑉𝑠𝐼𝑆 =  𝑉𝑆𝐼𝐿 , dengan menggunakan persamaan (2-16) diperoleh 

 𝑉𝑠𝐼𝐿 =
𝑉𝑜

2

𝑅
=

[𝑉𝑠 (1−𝐷)⁄ ]2

𝑅
=  

𝑉𝑠
2

(1−𝐷)2  𝑅 (2.19) 

Atau 

 𝐼𝐿 =  
𝑉𝑠

2

(1−𝐷)2𝑅
=  

𝑉𝑜
2

𝑉𝑜𝑅
=  

𝑉𝑜𝐼𝑜

𝑉𝑠
 (2.20) 

sedangkan arus maksimum dan minimum induktor diperoleh dengan : 

 𝐼𝑚𝑎𝑥 =  𝐼𝐿 + 
∆𝑖𝐿

2
=  

𝑉𝑠
2

(1−𝐷)2𝑅
+ 

𝑉𝑠𝐷𝑇

2𝐿
 (2.21) 

 𝐼𝑚𝑖𝑛 =  𝐼𝐿 −  
∆𝑖𝐿

2
=  

𝑉𝑠
2

(1−𝐷)2𝑅
−  

𝑉𝑠𝐷𝑇

2𝐿
 (2.22) 

Pada persamaan diatas diasumsikan bahwa arus induktor kontinu yang artinya 

bahwa arus selalu positif.  Agar arus induktor selalu kontinu, maka nilai Imin harus 
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bernilai positif.  Sehingga batas arus kontinu dan diskontinu induktor bernilai 

 𝐼𝑚𝑖𝑛 = 0 =  
𝑉𝑠

2

(1−𝐷)2𝑅
−  

𝑉𝑠𝐷𝑇

2𝐿
 (2.23) 

Atau 

 
𝑉𝑠

2

(1−𝐷)2𝑅
 =  

𝑉𝑠
2𝐷𝑇

2𝐿
+ 

𝑉𝑠𝐷

2𝐿𝑓
 (2.24) 

 

Kombinasi minimum antara induktansi dan frekuensi switching untuk arus kontinu 

pada boost converter diperoleh  

 𝐿𝑚𝑖𝑛 =  
𝐷(1−𝐷)2𝑅

2𝑓
 (2.25) 

Tegangan puncak – puncak pada ripple tegangan keluaran dapat diperoleh dengan 

perumusan  

 
∆𝑉0

𝑉0
=  

𝐷

𝑅𝐶𝑓
 (2.26) 

sehingga diperoleh nilai kapasitansi berbanding terhadap ripple tegangan keluaran  

 𝐶 =  
𝐷

𝑅(∆𝑉𝑜 𝑉𝑜⁄ ) 𝑓
 (2.27) 

2.3 Buck Boost Converter 

Buck boost converter adalah suatu rangkaian elektronika daya yang dapat merubah 

mengubah tengangan searah tertentu menjadi tengangan searah yang lainnya dengan 

nilai ya. 

Hubungan tegangan dan arus 

Diasumsikan pengoprasian dari converter sebagai berikut: 

1. Rangkaian dalam keaadaan tunak. 

2. Induktor kontinyu 

3. Kapasitor cukup besar dan dapat diasumsikan tegangan keluaran konstan. 

4. Saklar elektronik tertutup selama DT dan terbuka selama (1-D)T 

5. Semua komponen yang di gunakan ideal 
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Gambar 2.6 (a) Rangkaian Buck boost converter; (b) Rangkaian ekivalen pada saat 

saklar tertutup;(c) Rangkaian ekivalen pada saat saklar terbuka 

Sumber: Daniel W.  Hart (2011: 221). 

 

 

 

Analisis pada saat saklar tertutup 

Ketika saklar tertutup tegangan yang melalui induktor adalah 

 𝑣𝐿 = 𝑉𝑠 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
 (2.28) 

 
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=

𝑉𝑠

𝐿
 (2.29) 

Besar perubahan arus induktor selalu konstan.  Persamaanya dapat dinyatakan sebagai 
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berikut 

 
∆𝑖𝐿

∆𝑡
=

∆𝑖𝐿

𝐷𝑇
=

𝑉𝑠

𝐿
 (2.30) 

Dengan menyelesaikan ∆𝑖𝐿 saat saklar tertutup didapatkan persamaan 

sebagai berikut 

 (∆𝑖𝐿)𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 =
𝑉𝑠𝐷𝑇

𝐿
 (2.31) 

Analisis pada saat saklar tertutup 

Ketika saklar terbuka arus pada induktor tidak dapat berubah secara instan, 

sehingga dioda dibias maju dan arus mengalir pada resistor dan kapasitor.  Pada 

kondisi ini tegangan yang melalui induktor adalah 

 𝑣𝐿 = 𝑉𝑜 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
 (2.32) 

 
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=

𝑉𝑜

𝐿
 (2.33) 

Besar perubahan arus induktor selalu konstan.  Persamaanya dapat 

dinyatakan sebagai berikut 

  
∆𝑖𝐿

∆𝑡
=

∆𝑖𝐿

(1−𝐷)𝑇
=

𝑉𝑜

𝐿
 (2.34) 

 

Dengan menyelesaikan ∆𝑖𝐿 saat saklar terbuka didapatkan persamaan 

sebagai berikut  

  (∆𝑖𝐿)𝑜𝑝𝑒𝑛 =
𝑉𝑜(1−𝐷)𝑇

𝐿
 (2.33) 

Untuk oprasi keadaan tunak jumlah perubahan arus induktor pada saat 

saklar terbuka dan tertutup adalah 0 

 

 (∆𝑖𝐿)𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 + (∆𝑖𝐿)𝑜𝑝𝑒𝑛 = 0 (2.34) 

 
𝑉𝑠𝐷𝑇

𝐿
+

𝑉𝑜(1−𝐷)𝑇

𝐿
= 0 (2.35) 

Dengan menyelesaikan 𝑉𝑜, 

 𝑉𝑜 = −𝑉𝑠 (
𝐷

1−𝐷
) (2.36) 
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Gambar 2.7 Bentuk gelombang buck boost converter (a) tegangan induktor (b) arus 

induktor (c) arus diode (d) arus kapasitor 

Sumber: Daniel W.  Hart (2011: 213). 

Untuk arus yang kontinu, arus induktor harus berada dalam nilai positif.  Untuk 

menentukan batas antara arus kontinu dan diskontinu nilai Irms = nol, sehingga diperoleh  

 (𝐿𝑓)𝑚𝑖𝑛 =
(1−𝐷)2 𝑅

2
 (2.37) 

Atau 

 𝐿𝑚𝑖𝑛 =
(1−𝐷)2 𝑅

2𝑓
 (2.38) 

sedangkan nilai kapasitor berbanding terhadap ripple tegangan keluaran   

 
∆𝑉𝑜

𝑉𝑜
=

𝐷

𝑅𝐶𝑓
 (2.39) 

 𝐶 =
𝐷

𝑅𝑓(∆𝑉𝑜 𝑉𝑜⁄ )
 (2.40) 

2.4  Dioda 

Dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor 

dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah tetapi 

menghambat arus listrik dari arah sebaliknya.  Oleh karena itu, dioda sering 
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dipergunakan sebagai penyearah dalam rangkaian elektronika.  Dioda pada umumnya 

mempunyai dua elektroda (terminal) yaitu anoda (+) dan katoda (-) dan memiliki 

prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan p-n semikonduktor yaitu dapat 

mengalirkan arus dari sisi tipe-p (anoda) menuju ke sisi tipe-n (katoda) tetapi tidak 

dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. 

Dioda akan aktif atau konduksi saat dibias tegangan maju atau tegangan katoda 

lebih positif dari tegangan katoda, sebaliknya dioda akan memblokir arus mundur saat 

dibias tegangan mundur.  Namun kondisi tersebut hanya berlaku saat dioda dibebani 

beban resistif, saat dioda diberi beban induktif maka dioda akan tetap konduksi sampai 

arus yang melewati dioda tersebut kurang dari holding current (IH).  Berikut ini adalah 

lambang dari dioda dan rangkain sederhana untuk memperlihatkan prinsip kerja dioda. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 2.8 (a) Lambang dan bentuk dioda daya rendah 

(b) Rangkaian sederhana untuk mengetahui prinsip kerja dasar diode. 

Sumber: Arif Verero (2013:1) 

2.5  SCR 

Silicon Controlled Rectifier (SCR) adalah dioda yang dapat dikendalikan.  

Berbeda dengan dioda pada umumnya yang hanya mempunyai 2 kaki terminal, SCR 

memiliki 3 kaki terminal.  Kaki terminal ke-3 pada SCR tersebut dinamakan "gate” atau 

“gerbang” yang berfungsi sebagai pengendali, sedangkan kaki lainnya sama seperti 
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dioda pada umumnya yaitu terminal anoda dan terminal katoda. 

SCR atau Thrystor pertama kali diperkenalkan secara komersial pada tahun 1956.  

SCR memiliki kemampuan untuk  mengendalikan tegangan dan daya yang relatif tinggi 

dalam suatu perangkat kecil.  Oleh karena itu SCR atau Thyristor sering difungsikan 

sebagai saklar (switch) dalam rangkaian elektronika yang menggunakan tegangan / arus 

menengah sampai tinggi.  Beberapa aplikasi SCR di rangkaian elektronika diantaranya 

seperi rangkaian lampu dimmer, rangkaian logika, rangkaian osilator,  

rangkaian chopper, rangkaian pengendali kecepatan motor, rangkaian inverter, 

rangkaian timer, dan lain sebagainya. 

Pada dasarnya SCR atau Thyristor terdiri dari 4 lapis semikonduktor yaitu PNPN 

(positif negatif positif negatif) atau sering disebut dengan PNPN Trioda.  Terminal gate 

yang berfungsi sebagai pengendali terletak di lapisan bahan tipe-P yang berdekatan 

dengan kaki terminal “katoda”.  Cara kerja sebuah SCR hampir sama dengan 

sambungan dua buah bipolar transistor (bipolar junction transistor). 

 
 

Gambar 2.9 (a) Lapisan SCR (b) Lapisan dua buah bipolar transistor yang dihubungkan 

menjadi SCR (c) Rangkaian dua buah bipolar transistor dihubungkan menjadi SCR. 

Sumber: Daniel W.  Hart (2011: 213). 

 

Melalui kaki gate tersebut memungkinkan komponen ini di trigger menjadi ON, yaitu 

saat SCR dibias tegangan majudan diberi arus gate positif.  Selama arus yang melewati 

SCR masih lebih besar daripada Iholding, maka SCR tersebut akan tetap ON sampai arus 

yang melewati SCR tersebut kurang dari Iholding. 

Pada dasarnya SCR atau Thyristor terdiri dari 4 lapis semikonduktor yaitu PNPN 

(positif negatif positif negatif) atau sering disebut dengan PNPN Trioda.  Terminal gate 

yang berfungsi sebagai pengendali terletak di lapisan bahan tipe-P yang berdekatan 

dengan kaki terminal “katoda”.  Cara kerja sebuah SCR hampir sama dengan 
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sambungan dua buah bipolar transistor (bipolar junction transistor). 

 

Gambar 2.10 Karakteristik V-I SCR 

Pada grafik diatas menunjukkan karakteristik SCR dimana sumbu x dan y 

menunjukkan arus dan tegangan anoda katoda.  Karakteristik SCR sama seperti dioda, 

dimana pada keadaan ini tidak ada arus yang mengalir sampai tercapai tegangan 

tembus.  Arus tetap tidak akan mengalir sampai dicapainya batas penyalaan (VBO) atau 

dengan diberikan arus pada sisi gate.  Pada saat SCR mulai konduksi, arus yang 

mengalir pada anoda katoda disebut arus holding (IH) yang mempertahankan SCR tetap 

konduksi.  Pada nyatanya, ketika SCR telah konduksi maka akan metode untuk 

pemadaman yaitu dengan menurunkan tegangan anoda-katoda ke titik nol.  Hal ini 

dapat diperoleh ketika sumber tegangan bolak-balik yang digunakan dimana hal ini 

merupakan metode komutasi sendiri.  Sedangkan ketika sumber tegangan searah (VDC) 

yang digunakan maka diperlukan metode komutasi paksa. 

Jika SCR terhubung dengan sumber tegangan DC, maka tidak akan diperoleh 

arus natural dibawah nilai IH sehingga diperlukan rangkaian tambahan untuk proses 

pemadaman.  Pada rangkaian tambahan ini terdiri atas komponen induktor dan kapasitor 

yang juga dinamakan komponen komutasi.  Komponen komutasi ini bertujuan untuk 

menghasilkan tegangan balik pada SCR sehingga menyebabkan arus pada SCR menjadi 

nol.    
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Gambar 2.11 Rangkaian force comutation SCR 

Pada rangkaian diatas terdapat dua SCR yang mana SCR1 digunakan untuk supply 

menuju beban dan pengisian terbalik pada kapasitor, sedangkan SCR2 bekerja sebagai 

SCR auxiliary untuk proses pemadaman SCR1.  Proses penyalaan pada SCR1 diberi 

sinyal pada gate kemudian mengalir arus pada dua cabang, jalur pertama mengalir 

melewati VDC-SCR1-L-D-C yang digunakan untuk pengisian terbalik pada kapasitor 

sedangkan jalur kedua mengalir arus melewati VDC-SCR1-RL.  Kemudian untuk 

pemadaman SCR1, pada SCR2 diberi sinyal pada gate dan kapasitor mulai discharging 

dengan melewati C-SCR2-SCR1.  SCR1 padam dikarenakan tegangan yang dihasilkan 

pada kapasitor memiliki polaritas terbalik akibat pengisian melewati dioda.  Sedangkan 

proses pemadaman pada SCR2 berlangsung akibat dari pengisian kapasitor melewati 

VDC-C-SCR2-RL sampai tidak ada arus yang melewati SCR2 akibat dari kapasitor yang 

terisi. 

 

2.6  MOSFET 

MOSFET (metal oxide semiconductor field effect transistor) merupakan salah satu 

jenis transistor yang memiliki impedansi masukan (gate) sangat tinggi (hampir tak 

berhingga) sehingga dengan menggunakan MOSFET sebagai saklar elektronik, 

memungkinkan untuk menghubungkannya dengan semua jenis gerbang logika.  Dengan 

menjadikan MOSFET sebagai saklar, maka dapat digunakan untuk mengendalikan 

beban dengan arus yang tinggi dan biaya yang lebih murah dari pada menggunakan 

transistor bipolar.  Untuk membuat MOSFET sebagai saklar maka harus menggunakan 

MOSFET pada kondisi saturasi (on) dan kondisi cut-off (off). 
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Gambar 2.12 Kurva karakteristik MOSFET 

Sumber: Agus Purnama (2012:1). 

 

Pada daerah cut-off MOSFET tidak mendapatkan tegangan input (Vsn = 0 V) 

sehingga tidak ada arus drain ID yang mengalir.  Kondisi ini akan membuat tegangan 

VDS = VDD.  Dengan beberapa kondisi diatas maka pada daerah cut-off ini MOSFET 

dikatakan off.  Kondisi cut-off ini dapat diperoleh dengan menghubungkan jalur input 

(gate) ke ground, sehingga tidak ada tegangan input yang masuk ke rangkaian saklar 

MOSFET. 

 

 
 

Gambar 2.13 Rangkaian pengganti MOSFET saat beroperasi pada daerah cut off. 

Sumber: Agus Purnama (2012:1). 

 

Karakeristik MOSFET pada daerah cut-off antara lain: 

1. Input gate tidak mendapat tegangan bias karena terhubung ke ground (0 V). 

2. Tegangan gate lebih rendah dari tegangan treshold (Vgs < Vth). 
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3. MOSFET off total pada daerah cut-off ini. 

4. Tidak arus drain yang mengalir pada MOSFET. 

5. Tegangan output Vout = VDS = VDD. 

6. MOSFET dianalogikan sebagai saklar kondisi terbuka. 

 

Dengan beberapa karakteristik diatas maka dapat dikatakan bahwa MOSFET pada 

daerah cut-off merupakan saklar terbuka dengan arus drain ID = 0 A.  Untuk 

mendapatkan kondisi MOSFET dalam keadaan open maka tegnagan gate VGS harus 

lebih rendah dari tegangan treshold dengan cara menghubungkan terminal picu (gate) 

ke ground. 

 

Pada daerah saturasi MOSFET mendapatkan bias input (VGS) secara maksimum 

sehingga arus drain pada MOSFET juga akan maksimum dan membuat tegangan VDS = 

0 V.  Pada kondisi saturasi ini MOSFET dapat dikatakan dalam kondisi on secara penuh 

(fully-on). 

 
 

Gambar 2.14 Rangkaian pengganti MOSFET saat beroperasi pada daerah saturasi. 

Sumber: Agus Purnama (2012:1). 

 

Karakeristik MOSFET pada daerah saturasi antara lain: 

1. Tegangan input gate (VGS) tinggi. 

2. Tegangan input gate (VGS) lebih tinggi dari tegangan treshold (VGS>VTH). 

3. MOSFET konduksi (fully-on) pada daerah saturasi. 

4. Tegangan drain dan source ideal (VDS) pada daerah saturasi adalah 0 V. 

5. Resistansi drain dan source sangat rendah (RDS< 0,1 ohm). 

6. Tegangan output Vout = VDS = 0,2 V (RDS.ID)  

7. MOSFET dianalogikan sebagai saklar kondisi tertutup. 

 

Kondisi saturasi MOSFET dapat diperoleh dengan memberikan tegangan input gate 
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yang lebih tinggi dari tegangan treshold dengan cara menghubungkan terminal input ke 

VDD.  Sehingga MOSFET mejadi saturasi dan dapat dianalogikan sebagai saklar pada 

kondisi tertutup. 

2.7  Driver Power Switch 

Pada perkembangan teknologi saat ini terdapata IC driver gate untuk power swicth.  

Metode yang digunakan adalah dengan metode bootstrap yang rangkaiannya terdiri atas 

dioda dan kapasitor sesuai pada gambar 2.15 Sedangkan kriteria yang harus dicapai oleh 

driver power swicth diantaranya : 

1. Tegangan gate harus 10V sampai 15V atau lebih dari tegangan source. 

2. Tegangan gate dapat dikontrol dengan referensi ground.   

3. Daya yang diserap rangkaian gate drive tidak terlalu mempengaruhi efisensi 

sistem. 

 

 

Gambar 2.15 Metode bootstrap untuk menghasilkan tegangan ambang 

Sumber: M.  Rashid (1988 : 105) 

 

Salah satu pengembang teknologi IC gate driver ini adalah dari International 

Rectifier.  Metode yang digunakan adalah dengan metode bootstrap yang terintegrasi 

dengan level shifting yang memiliki nilai tegangan ambang mencapai 600 dan 1200V.  

Dengan menggunakan rangkaian bootstrap, maka frekuensi switching dapat diatur dari 

puluhan sampai ratusan hertz.  Blok diagram pada IC IR2110 tersaji pada gambar 

dibawah.    
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Gambar 2.16 Blok diagram IR2110 

Sumber: Application note 978 – 3 

 

Untuk menentukan nilai minimal kapasitor boostrap telah dicantumkan pada 

application note driver power swicth IR2110 yang dihitung dengan persamaan (Jim 

Doucet, 2007:28) 

Qbs = 2Qg + 
𝐼𝑞𝑏𝑠(𝑚𝑎𝑥)

 𝑓
 + Qls +  

𝐼𝑐𝑏𝑠(𝑙𝑒𝑎𝑘)

 𝑓
  (2.41) 

dimana : 

Qg  = Gate charge high side power swicth 

Iqbs(max) = Quiescent current for the high side driver 

f  = Frekuensi switching terendah saat penggunaan 

Qls  = Level shift required per cycle  

Icbs(leak) = Bootstrap capacitor leakage current 

 

Untuk menghitung nilai kapasitor bootstrap diperoleh dengan cara : 

C ≥ 
2 x 𝑄𝑏𝑠 

𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑓 − 𝑉𝐿𝑆 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
 
 (2.42) 

dimana : 

Vf  = Drop tegangan pada saat diode bootstrap konduksi 

VLS = Drop tegangan pada power swicth 

Vmin = Tegangan threshold power switch 

 

2.8 Sinyal Trigger 

  Komponen semikonduktor baik SCR maupun MOSFET membutuhkan sinyal picu 
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sebagai pensaklarannya.  Dalam tekologi elektronika daya ada dua metode pensaklaran 

yang digunkan yakni PWM dan PFM.  Kedua metode tersebut memiki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. 

 

Gambar 2.17 Sinyal pensaklaran 

2.8.1 PWM (Pulse Width Modulation) 

Metode PWM adalah aplikasi konverter daya DC/DC dengan menggunakan 

frekuensi osilasi yang tetap untuk kontrol saklar daya.  Pengendalian sinyal picu 

dilakukan dengan frekuensi konstan namun dutycycle yang berubah-ubah.  Pengertian 

dutycycle adalah pengaturan lebar pulsa “on” dan“off” dalam satu perioda gelombang 

melalui pemberian besar pulsa referensi keluaran dari suatu PWM. 

Pada gambar 2.17 pengaturan PWM dilakukan dengan mengubah nilai 

dutycycle (D) dan nilai perioda (T) tetap. 

2.8.2  PFM (Pulse Frequency Modulation) 

Metode PFM adalah aplikasi konverter daya DC/DC dengan menggunakan 

frekuensi yang berubah-ubah untuk kontrol saklar daya.  Pengendalian sinyal picu 

dilakukan dengan mengatur perubahan lebar pulsa “on” dan “off”.  Pengaturan  ini juga 

menyebabkan frekuensi dan dutycyle berubah-ubah. 

Pada gambar 2.17 pengaturan PFM dilakukan dengan mengubah nilai waktu 

open (toff) dan waktu closed (ton).  Perubahan ini juga membuat nilai frekuensi dan 

peridoa berubah-ubah 

 

2.9  Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah piranti elektronik berupa IC (integrated circuit)yang 

memiliki kemampuan manipulasi data (informasi) berdasarkan suatu urutan instruksi 
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(program).  Dalam sebuah struktur mikrokontroler akan kita temukan juga komponen-

komponen seperti processor, memory, clock, dll. 

Salah satu arsitektur mikrokontroler yang terdapat di pasaran adalah jenis AVR 

(Advanced Vsrtual RISC).  Arsitektur mikrokontroler jenis AVR ini pertama kali 

dikembangkan pada tahun 1996 oleh dua orang mahasiswa Norwegian Institute of 

Technology yaitu Alf-Egil Bogen dan Vegard Wollan.  Dalam perkembangannya, AVR 

dibagi menjadi beberapa varian yaitu AT90Sxx, ATmega, dan AT86RFxx.  Pada 

dasarnya yang membedakan masing-masing varian adalah kapasitas memori dan 

beberapa fitur tambahan saja. 

 
Gambar 2.18 Bentuk fisik ATMEGA 32. 

Sumber : ATMEGA 32 datasheet (2011:2) 

 

 
Gambar 2.19 Daftar pin yang ada di ATMEGA 32 

Sumber:ATMEGA 32 datasheet (2011:2) 

 

Pemrograman mikrokontroler AVR dapat menggunakan low level language 
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(assembly) dan high level language (C, Basic, Pascal, JAVA, dll) tergantung compiler 

yang digunakan.  Salah satu yang banyak dijumpai di pasaran adalah AVR tipe ATmega, 

yang tediri dari beberapa versi, yaitu :ATmega8535, ATmega16, ATmega162, 

ATmega32, ATmega324P, ATmega644, ATmega644P, dan ATmega128. 

Pada pembahasan ini  mikrokontroler yang digunakan adalah AVR ATmega32.  

Untuk meningkatkan kemampuan, mikrokontroler AVR ATmega32 menggunakan 

teknologi RISC (reduced instruction set computer) di mana set instruksi dikurangi 

lebarnya sehingga semua instruksi mempunyai panjang 16 bit dan sebagian besar 

instruksi dieksekusi dalam single clock,serta pengurangan kompleksitas pengalamatan.  

Mikrokontroler AVR menggunakan arsitektur harvard dengan memisahkan memori dan 

jalur bus untuk program dan data agar meningkatkan kemampuan karena dapat 

mengakses program memori dan data memori secara bersamaan.Mikrokontroler AVR 

memiliki fast access register file dengan 32 register x 8 bit.  Dengan 32 register AVR 

dapat mengeksekusi beberapa instruksi sekali jalan (single cycle).  6 dari 32 register 

yang ada dapat di gunakan sebagai indirect address register pointer 16 bit untuk 

pengalamatan data space, yang memungkinkan penghitungan alamat yang efisien.   

Mikrokontroler merupakan suatu alat yang di dalamnya sudah terintegrasi dengan 

I/O port, RAM, ROM sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan kontroler.  

Mikrokontroler AVR ATmega32 merupakan low power CMOS mikrokontroler 8 bit 

yang di kembangkan oleh atmel dengan arsitektur RISC(reduced instruction SET 

computer) sehingga dapat mencapai troughput eksekusi instruksi 1 MIPS (million 

instruction per second).  Mikrokontroler AVR dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas 

yaitu kelas ATtiny, kelas AT90xx, keluarga ATmega, dan kelas AT86RFxx.  Pada 

dasarnya yang membedakan masing-masing kelas adalah memori, peripheral, speed, 

operasi tegangan, dan fungsinya.  Sedangkan dari segi arsitektur dan instruksi yang di 

gunakan bisa di katakan hampir sama. 

 

Penjelasan konfigurasi pin pada mikrokontroler AVR ATmega32 secara umum: 

1. Pin 1 sampai 8 (port B) merupakan port paralel 8 bit dua arah (bidirectional) yang 

dapat di gunakan untuk general purpose dan special feature. 

2. Pin 9 (reset) jika terdapat minimum pulse pada saat active low. 

3. Pin 10 (VCC) di hubungkan ke VCC (2,7-5,5 Volt). 

4. Pin 11 dan 31 (GND) di hubungkan ke ground. 

5. Pin 12 (XTAL 2) adalah pin masukan ke rangkaian osilator internal, sebuah 
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osilator kristal, atau sumber osilator luar dapat di gunakan. 

6. Pin 13 (XTAL 1) adalah pin keluaran ke rangkaian osilator internal, pin ini di 

pakai bila menggunakan osilator kristal. 

7. Pin 14 sampai 21 (port D) adalah port 8 bit dua arah (bi-directional I/O) port 

dengan internal pull-up resistors digunakan untuk general purpose dan special 

feature. 

8. Pin 22 sampai 29 (port C) adalah port 8 bit dua arah (bi-directional I/O) port 

dengan internal pull-up resistors digunakan untuk general purpose dan special 

feature. 

9. Pin 30 adalah AVCC, pin penyuplai daya untuk port ADC jika menggunakan ADC 

dengan referensi VCC. 

10. Pin 32 adalah A REF pin yang berfungsi sebagai referensi untuk pin analog jika 

ADC digunakan. 

11. Pin 33 sampai 40 (port A) adalah port 8 bit dua arah arah (bi-directional I/O) port 

dengan internal pull-up resistors digunakan untuk general purpose. 

Pin pada ATMEGA 16 dapat memiliki beberapa fungsi, tergantung program yang 

mengoperasikan.  Lebih lengkapnya, daftar konfigurasi port ATMEGA 32 dapat dilihat 

pada gambar 2.13. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.  METODE PENELITIAN 

Kajian yang dilakukan dalam penelitian adalah perancangan dan pembuatan sistem 

kendali konverter DC-DC universal dengan menggunakan komponen power switch 

yang sudah ada di laboratorium elektronika daya.  Metode yang digunakan untuk 

merealisasikan alat tersebut seperti pada diagram alir dibawah ini. 

 

Gambar 3.1 Diagram alir metode penelitian 

 

3.1 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan dasar tentang segala 

sesuatu yang mendukung perancangan serta pembuatan alat ini.  Pembuatan alat ini 

menggunakan referensi dari buku-buku maupun artikel dari internet agar mengetahui 

prinsip kerja, karakteristik komponen, serta teori yang menunjang. 
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3.2 Perancangan Alat 

Perancangan alat sistem kendali konverter DC-DC universal meliputi tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

3.2.1 Pembuatan diagram balok sistem keseluruhan. 

Diagram balok merupakan penggambaran suatu sistem dalam bentuk balok, 

setiap balok mewakili elemen sistem yang memiliki fungsi tertentu.  Diagram balok 

dapat memudahkan dalam menganalisa dan merancang sistem yang akan dibuat.  

Berikut diagram balok dari rancangan sistem kendali converter DC – DC universal: 

 
Gambar 3.2 Diagram balok rancangan sistem kendali converter DC – DC universal. 

 

3.2.2 Penentuan jenis komponen yang digunakan pada setiap balok sesuai yang 

ada di pasaran 

Setiap balok pada diagram balok adalah sebuah alat yang berisi berbagai 

komponen elektronika.  Semua komponen elektronika yang ada dipasaran 

mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda.  Setelah menentukan spesifikasi per-

balok, hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan spesifikasi komponen 

yang digunakan pada tiap balok tersebut.   

Misalnya, pada penelitian ini frekuensi maksimal yang dirancang untuk 

MOSFET dan SCR adalah 50 kHz, maka clock size dari mikrokontroler yang 

digunakan harus lebih dari frekuensi maksimal yang dibutuhkan oleh MOSFET dan 

SCR. 

Setelah mendapatkan semua spesifikasi komponen yang dibutuhkan, tahap 

selanjutnya adalah mencocokkan apakah nilai tersebut ada dipasaran atau tidak.  
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Jika tidak, maka harus melakukan pendekatan spesifikasi hasil perhitungan dengan 

yang ada dipasaran.  Namun, jika spesifikasi hasil perhitungan sangat jauh dengan 

yang ada dipasaran, maka perancangan rangkaian ini harus dihitung ulang agar 

sesuai dengan yang ada dipasaran. 

3.2.3 Perancangan kontroler guna mengendalikan keseluruhan sistem 

Suatu konverter mempunyai sistem pengendalian yang berbeda-beda.  

Konverter yang digunakan pada penelitian ini adalah buck converter, boost 

converter, dan buck boost converter yang membutuhkan sinyal PWM (pulse width 

modulation) dan PFM (pulse frequency modulation) untuk mengatur dutycycle dari 

konverter sehingga besar tegangan keluaran konverter tersebut dapat berubah-ubah.  

Mikrokontroler dipasaran sangatlah bermacam-macam dan hampir semuanya dapat 

mengeluarkan sinyal PWM dan PFM yang dibutuhkan oleh konverter.  Kontroler 

yang digunakan pada penelitian ini adalah kontroler jenis ATMEGA32. 

Kontroler pada penelitian ini bertugas untuk menghasilkan pembangkit sinyal 

PWM dan PFM yang dapat diatur melalui potensiometer.  Kontroler membutuhkan 

suatu perangkat lunak yang akan memberi perintah pada kontroler untuk melakukan 

tugas yang sudah direncanakan.  Pada tahap ini, akan dibuat diagram alir perangkat 

lunak dan listing program yang akan diberikan ke mikrokontroler untuk 

mengendalikan sistem keseluruhan. 

3.2.4 Perancangan konverter 

Konverter DC-DC mempunyai nilai L dan C yang berbeda-beda tergantung 

dari nilai frekuensi sinyal picu yang digunakan agar mendapatkan nilai tegangan 

keluaran yang mendekati DC murni.  Maka dari itu, dibutuhkan perancangan tiap-

tiap macam konverter DC-DC. 

 

3.3 Simulasi Alat 

Sebelum melakukan pembuatan alat, kita membutuhkan simulasi guna 

memperkecil kemungkinan kegagalan.  Software yang digunakan dalam perancangan 

sistem kendali konverter DC – DC universal adalah MATLAB Simulink untuk 

menganalisis rangkaian konverter DC-DC. 

 

3.4 Pembuatan Alat 

Pembuatan alat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

i. Perangkat keras 



32 

 

 

 

Perangkat keras yang dibuat adalah rangkaian dari masing-masing diagram 

balok sistem yang telah dirancang dan disimulasikan sebelumnya. 

ii. Perangkat lunak 

Perangkat lunak yang dibuat adalah program yang telah dirancang dan 

disimulasikan sebelumnya untuk mengendalikan keseluruhan sistem kendali 

konverter DC-DC universal . 

 

3.5 Pengujian Alat 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dan kesesuaian dengan perancangan 

maka dilakukan pengujian rangkaian.  Pengujian dilakukan pada masing masing blok 

secara keseluruhan. 

 

3.6 Pengambilan Kesimpulan 

Kesimpulan diambil berdasarkan data yang diperoleh dari pengujian sistem secara 

keseluruhan.  Jika hasil yang didapatkan telah sesuai dengan yang direncanakan 

sebelumnya, maka sistem tersebut telah berhasil memenuhi harapan dan tentunya 

memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk penyempurnaan. 
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BAB IV 

PERANCANGAN DAN SIMULASI 

4.  PERANCANGAN DAN SIMULASI 

4.1 Pembuatan Diagram Balok Sistem Kendali Konverter DC-DC Universal 

Sistem kendali konverter DC-DC universal adalah suatu alat untuk memberikan 

sinyal trigger untuk komponen semi konduktor yaitu MOSFET dan SCR, alat ini 

dikemas dalam satu modul sehingga bisa disebut universal control unit.  Blok diagram 

sistem kendali konverter DC-DC universal yang akan dibangun pada penelitian ini 

seperti gambar berikut. 

 

Gambar 4.1 Diagram balok rancangan sistem kendali converter DC – DC universal. 

Pada blok diagram di atas terlihat bahwa mikrokontroler sebagai pusat 

pengandalian alat ini, terdapat dua saklar pemilih mode operasi converter pada alat ini.  

Saklar pertama berfungsi memilih metode switching  apa yang digunakan dan yang 

kedua digunakan untuk memilih saklar elektronik apa yang digunakan. 

Saat saklar pertama aktif pada mode PWM keluaran yang bisa diatur yaitu 

frekuensi dan dutycycle.  Sebaliknya jika saklar aktif pada mode PFM keluaran yang 

bisa diatur Ton dan Toff. 

Saat saklar kedua aktif pada mode MOSFET maka driver yang aktif hanya driver 

MOSFET saja secara otomatis driver SCR1 padam.  Sebaliknya jika saklar aktif pada 

mode SCR maka kedua driver tersebut akan aktif.  Konverter DC-DC yang dapat 

digunakan dalam konverter ini ada tiga macam buck converter, boost converter, dan 

buck boost converter. 
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4.2  Penentuan Jenis Komponen Yang Digunakan Pada Setiap Balok Sesuai 

Yang Ada Di Pasaran 

Kontroler yang digunakan pada penelitian ini adalah ATMEGA32 karena kontroler 

tersebut mampu mengeluarkan sinyal PWM dengan frekuensi 50 kHz dan mudah 

didapatkan dipasaran.  Untuk mengontrol nilai frekuensi, dutycycle, ton, dan toff 

dibutuhkan 4 buah potensiometer.  Sebelum sinyal picu dari kontroler dimasukan pada 

gate-katoda SCR dan drain-source MOSFET, dibutuhkan driver yaitu IC driver IR2110 

karena IC driver tipe itulah yang paling mudah didapatkan dipasaran. 

Kontroler ATMEGA32 membutuhkan catu daya sebesar 5 V yang didapatkan dari 

keluaran IC Regulator LM7805 dengan sumber DC 15 V dari DC Power Supply 

Laboratorium Elektronika Daya Universitas Brawijaya.  IC driver IR2110 

membutuhkan catu daya sebesar 15 V dan 5 V, dua macam tegangan tersebut 

diambilkan masing-masing dari tegangan keluaran DC Power Supply dan tegangan 

keluaran IC Regulator LM7805.   

 

4.3 Perancangan Kontroler Sistem Keseluruhan 

4.3.1 Perancangan Skematik Kontroler 

Dari pembahasan sebelumnya, komponen kontroler pada sistem kendali konverter 

DC-DC universal meliputi ATMEGA32, IC Regulator LM7805, potensiometer, dan 

saklar.  Semua komponen tersebut akan dihubungkan seperti pada skematik dibawah 

ini. 
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Gambar 4.2 Skematik kontroler sistem kendali converter DC-DC universal. 
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4.3.2 Perancangan perangkat lunak kontroler 

Perangkat lunak dari kontroler sistem konventer DC-DC universal menggunakan 

ATMega32 sebagai kontroler utama dari alat ini.  ATMega32 digunakan untuk 

membaca  empat buah potensio meter sebagai pengatur PWM, PFM, ton, dan toff,, selain 

itu juga digunakan utuk membaca dua saklar yang pertama untuk memilih metode 

penskalaran PWM atau PFM yang kedua untuk memilih saklar elektronik MOSFET 

atau SCR. 

Pada algoritma driver ini menggunakan fitur ADC, TIMER, input, output.  Fitur 

ADC digunakan untuk membaca nilai variabel dari potensio meter, pin ADC yang 

digunakan adalah ADC4, ADC5, ADC6, dan ADC7.  Fitur TIMER digunakan untuk 

menghasilkan pulsa dutycycle dan frekuensi, TIMER yang dipilih adalah TIMER1 16 

bit agar dihasilkan range yang besar.  Fitur input digunakan untuk membaca logika 

saklar dan fitur output digunakan untuk sinyal keluaran dari mikrokontroler. 
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Gambar 4.3 Diagram alir perangkat lunak kontroler 

sistem kendali konverter DC-DC universal. 

Listing program dari diagram alir di atas dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

4.4 Perancangan Konverter 

Konverter DC-DC yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis buck converter, 
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boost converter, dan buck boost converter.  Masing-masing jenis konverter DC-DC 

tersebut mempunyai nilai L dan C berbeda-beda yang dipengaruhi oleh nilai frekuensi 

sinyal picu yang digunakan. 

 

4.4.1 Perancangan buck converter menggunakan saklar elektronik MOSFET 

dengan metode PWM 

Buck converter adalah suatu konverter elektronika daya yang dapat merubah suatu 

tegangan searah menjadi tegangan searah dengan nilai yang lebih rendah.  Konverter ini 

terdiri dari induktor, dioda, kapasitor, dan saklar elektronik.  Saklar elektronik yang 

digunakan pada konverter ini bisa menggunakan MOSFET.  Dioda yang digunakan 

pada konverter ini adalah dioda schottky karena dengan frekuensi sinyal picu yang 

tinggi, dioda biasa (general purpose diode) tidak dapat bekerja dengan semestinya. 

Mengacu pada spesifikasi laboratorium elektronika daya, buck converter yang akan 

dirancang pada peneliatian ini adalah buck converter dengan sumber tegangan searah 

7,5 V s/d 30 V, dan arusnya masukan maksimalnya adalah 3 A.  Dengan mengacu pada 

Gambar 2.2 maka perhitungan nilai converter sebagai berikut. 

Diketahui 

Vs = 30 V; R = 50 Ω; D = 0,15 s/d 0,85; f = 4500 Hz. 

Perhitungan: 

Saat D = 0,15 

Dengan mengacu pada persamaan (2.2) maka, 

Vo = Vs D 

Vo = 30 x 0.15 

Vo = 4,5 V 

Dengan mengacu pada persamaan (2.4) maka, 

Lmin =
(1 − D)R

2 f
 

Lmin =
(1 − 0,15) 50

2 x 4500
 

Lmin = 4,7222  mH 

Dengan mengacu pada persamaan (2.5) maka, 

Cmin =
1 − D

8L(∆Vo  Vo)⁄ f 2
 

Cmin =
1 − 0,15

8(4,7222)(10)−3(0,02)(4500)2
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Cmin = 55,5556 µF 

  

Nilai induktor dan kapasitor pada perhitungan adalah nilai minimum yang 

dibutuhkan.  Untuk menjaga arus dan tegangan tetap kontinyu, maka paling tidak nilai 

induktor dan kapasitor dinaikkan 25 %. 

L = 1,25 (4,7222) = 5,9028 mH 

C = 1,25 (55,5556) = 69,4444 µF 

Saat nilai dutycycle berubah dan frekuensi konstan maka induktor dan kapasitor 

yang dibutuhkan juga berubah.  Dengan cara yang sama didapatkan nilai induktor dan 

kapasitor pada saat nilai dutycycle berubah dan frekuensi dipertahankan untuk 

mendapatkan tegangan keluaran yang mendekati dc murni. 

 

Tabel 4.1 Hasil perhitungan induktor dan kapasitor yang dibutuhkan buck converter 

pada beberapa variasi dutycycle. 

Vs (V) D Ii (A) Vo (V) Io (A) L (mH) C (uF) 

30 0.15 0.0135 4.50 0.0900 5.9028 69.4444 

30 0.20 0.0240 6.00 0.1200 5.5556 69.4444 

30 0.25 0.0375 7.50 0.1500 5.2083 69.4444 

30 0.30 0.0540 9.00 0.1800 4.8611 69.4444 

30 0.35 0.0735 10.50 0.2100 4.5139 69.4444 

30 0.40 0.0960 12.00 0.2400 4.1667 69.4444 

30 0.45 0.1215 13.50 0.2700 3.8194 69.4444 

30 0.50 0.1500 15.00 0.3000 3.4722 69.4444 

30 0.55 0.1815 16.50 0.3300 3.1250 69.4444 

30 0.60 0.2160 18.00 0.3600 2.7778 69.4444 

30 0.65 0.2535 19.50 0.3900 2.4306 69.4444 

30 0.70 0.2940 21.00 0.4200 2.0833 69.4444 

30 0.75 0.3375 22.50 0.4500 1.7361 69.4444 

30 0.80 0.3840 24.00 0.4800 1.3889 69.4444 

30 0.85 0.4335 25.50 0.5100 1.0417 69.4444 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai induktor dan kapasitor terbesar 

yang dibutuhkan adalah 5,9028 mH dan 69,4444 µF.  Setelah nilai tersebut dicocokkan 

dipasaran dan laboratorium elektronika daya, maka nilai induktor yang digunakan 

adalah 6,25 mH (pembulatan keatas) dan nilai kapasitor adalah 100 µF (pembulatan 

keatas). 
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4.4.2 Perancangan boost converter menggunakan saklar elektronik MOSFET 

dengan metode PWM 

Boost converter adalah suatu konverter elektronika daya yang dapat merubah suatu 

tegangan searah menjadi tegangan searah dengan nilai yang lebih tinggi.  Konverter ini 

terdiri dari induktor, dioda, kapasitor, dan saklar elektronik.  Saklar elektronik yang 

digunakan pada konverter ini bisa menggunakan MOSFET.  Dioda yang digunakan 

pada konverter ini adalah dioda schottky karena dengan frekuensi sinyal picu yang 

tinggi, dioda biasa (general purpose diode) tidak dapat bekerja dengan semestinya. 

Mengacu pada spesifikasi laboratorium elektronika daya, buck boost converter 

yang akan dirancang pada peneliatian ini adalah buck boost converter dengan sumber 

tegangan searah 7,5 s/d 30 V, dan arusnya masukan maksimalnya adalah 3 A.  Dengan 

mengacu pada Gambar 2.4 maka perhitungan nilai converter sebagai berikut. 

Diketahui: 

Vs = 7,5 V; R = 300 Ω; D = 0,15 s/d 0,85; f = 4500 Hz. 

Perhitungan: 

Saat D = 0,15 

Dengan mengacu pada persamaan (2.17) maka, 

Vo =
Vs

1 − D
 

Vo =
7,5

1 − 0,15
 

Vo = 8,82 V 

Dengan mengacu pada persamaan (2.25) maka, 

Lmin =
D(1 − D)2R

2 f
 

Lmin =
0,15 (1 − 0,15)2 300

2 x 4500
 

Lmin = 3,6125 mH 

Dengan mengacu pada persamaan (2.27) maka, 

Cmin =  
D

R(∆Vo Vo⁄ )f
 

Cmin =  
0,15

300(0,02)(4500)
 

Cmin = 5,5556 μF 
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Nilai induktor dan kapasitor pada perhitungan adalah nilai minimum yang 

dibutuhkan.  Untuk menjaga arus dan tegangan tetap kontinyu, maka paling tidak nilai 

induktor dan kapasitor dinaikkan 25 %. 

L = 1,25 (3,6125) = 4,5156 mH 

C = 1,25 (5,5556) = 6,9444 µF 

Saat nilai dutycycle berubah dan frekuensi konstan maka induktor dan kapasitor 

yang dibutuhkan juga berubah.  Dengan cara yang sama didapatkan nilai induktor dan 

kapasitor pada saat nilai dutycycle berubah dan frekuensi dipertahankan untuk 

mendapatkan tegangan keluaran yang mendekati dc murni. 

 

Tabel 4.2 Hasil perhitungan induktor dan kapasitor yang dibutuhkan boost converter 

pada beberapa variasi dutycycle. 

Vs (V) D Ii (A) Vo (V) Io (A) L (mH) C (uF) 

7.5 0.15 0.0346 8.82 0.0294 4.5156 6.9444 

7.5 0.20 0.0391 9.38 0.0313 5.3333 9.2593 

7.5 0.25 0.0444 10.00 0.0333 5.8594 11.5741 

7.5 0.30 0.0510 10.71 0.0357 6.1250 13.8889 

7.5 0.35 0.0592 11.54 0.0385 6.1615 16.2037 

7.5 0.40 0.0694 12.50 0.0417 6.0000 18.5185 

7.5 0.45 0.0826 13.64 0.0455 5.6719 20.8333 

7.5 0.50 0.1000 15.00 0.0500 5.2083 23.1481 

7.5 0.55 0.1235 16.67 0.0556 4.6406 25.4630 

7.5 0.60 0.1563 18.75 0.0625 4.0000 27.7778 

7.5 0.65 0.2041 21.43 0.0714 3.3177 30.0926 

7.5 0.70 0.2778 25.00 0.0833 2.6250 32.4074 

7.5 0.75 0.4000 30.00 0.1000 1.9531 34.7222 

7.5 0.80 0.6250 37.50 0.1250 1.3333 37.0370 

7.5 0.85 1.1111 50.00 0.1667 0.7969 39.3519 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai induktor dan kapasitor terbesar 

yang dibutuhkan adalah 6,1615 mH dan 39,3519 µF.  Setelah nilai tersebut dicocokkan 

dipasaran dan laboratorium elektronika daya, maka nilai induktor yang digunakan 

adalah 6,25 mH (pembulatan keatas) dan nilai kapasitor adalah 47 µF (pembulatan 

keatas). 

 

4.4.3 Perancangan buck boost converter menggunakan saklar elektronik 

MOSFET dengan metode PWM 

Buck boost converter adalah suatu konverter elektronika daya yang dapat merubah 
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suatu tegangan searah menjadi tegangan searah dengan nilai yang lebih tinggi maupun 

lebih rendah dari tegangan sumbernya dengan nilai negatif.  Konverter ini terdiri dari 

induktor, dioda, kapasitor, dan saklar elektronik.  Saklar elektronik yang digunakan 

pada konverter ini bias menggunakan MOSFET.  Dioda yang digunakan pada konverter 

ini adalah dioda schottky karena dengan frekuensi sinyal picu yang tinggi, dioda biasa 

(general purpose diode) tidak dapat bekerja dengan semestinya. 

Mengacu pada spesifikasi laboratorium elektronika daya, buck boost converter 

yang akan dirancang pada peneliatian ini adalah buck boost converter dengan sumber 

tegangan searah 7,5 s/d 30 V, dan arusnya masukan maksimalnya adalah 3 A.  Dengan 

mengacu pada Gambar 2.6 maka perhitungan nilai converter sebagai berikut. 

Diketahui: 

Vs = 15 V; R = 300 Ω; D = 0,15 s/d 0,85; f = 3000 Hz. 

Perhitungan: 

D = 0,15 

Dengan mengacu pada persamaan (2.36) maka, 

Vo = −Vs
D

1 − D
 

Vo = −15
0,15

1 − 0,15
 

Vo = −2,65 V 

Dengan mengacu pada persamaan (2.38) maka, 

Lmin =
(1 − D)2R

2 f
 

Lmin =
 (1 − 0,15)2 300

2 x 3000
 

Lmin = 36,1250  mH 

Dengan mengacu pada persamaan (2.40) maka, 

Cmin =  
D

R(∆Vo Vo⁄ )f
 

Cmin =  
0,15

300(0,02)(3000)
 

Cmin = 8,3333 μF 

 

Nilai induktor dan kapasitor pada perhitungan adalah nilai minimum yang 

dibutuhkan.  Untuk menjaga arus dan tegangan tetap kontinyu, maka paling tidak nilai 
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induktor dan kapasitor dinaikkan 25 %. 

L = 1,25 (36,1250) = 45,1563 mH 

C = 1,25 (8,3333) = 10,4167 µF 

Saat nilai dutycycle berubah dan frekuensi konstan maka induktor dan kapasitor 

yang dibutuhkan juga berubah.  Dengan cara yang sama didapatkan nilai induktor dan 

kapasitor pada saat nilai dutycycle berubah dan frekuensi dipertahankan untuk 

mendapatkan tegangan keluaran yang mendekati dc murni. 

 

Tabel 4.3 Hasil perhitungan induktor dan kapasitor yang dibutuhkan buck boost 

converter pada beberapa variasi dutycycle. 

Vs (V) D Ii (A) Vo (V) Io (A) L (mH) C (uF) 

15 0.15 0.0016 -2.65 -0.0088 45.1563 10.4167 

15 0.20 0.0031 -3.75 -0.0125 40.0000 13.8889 

15 0.25 0.0056 -5.00 -0.0167 35.1563 17.3611 

15 0.30 0.0092 -6.43 -0.0214 30.6250 20.8333 

15 0.35 0.0145 -8.08 -0.0269 26.4063 24.3056 

15 0.40 0.0222 -10.00 -0.0333 22.5000 27.7778 

15 0.45 0.0335 -12.27 -0.0409 18.9063 31.2500 

15 0.50 0.0500 -15.00 -0.0500 15.6250 34.7222 

15 0.55 0.0747 -18.33 -0.0611 12.6563 38.1944 

15 0.60 0.1125 -22.50 -0.0750 10.0000 41.6667 

15 0.65 0.1724 -27.86 -0.0929 7.6563 45.1389 

15 0.70 0.2722 -35.00 -0.1167 5.6250 48.6111 

15 0.75 0.4500 -45.00 -0.1500 3.9063 52.0833 

15 0.80 0.8000 -60.00 -0.2000 2.5000 55.5556 

15 0.85 1.6056 -85.00 -0.2833 1.4063 59.0278 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai induktor dan kapasitor terbesar 

yang dibutuhkan adalah 45,1563 mH dan 59,0278 µF.  Setelah nilai tersebut dicocokkan 

dipasaran dan laboratorium elektronika daya, maka nilai induktor yang digunakan 

adalah 50 mH (pembulatan keatas) dan nilai kapasitor adalah 100 µF (pembulatan 

keatas). 

 

4.4.4 Perancangan buck converter menggunakan saklar elektronik MOSFET 

dengan metode PFM 

Buck converter adalah suatu konverter elektronika daya yang dapat merubah suatu 

tegangan searah menjadi tegangan searah dengan nilai yang lebih rendah.  Konverter ini 

terdiri dari induktor, dioda, kapasitor, dan saklar elektronik.  Saklar elektronik yang 
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digunakan pada konverter ini bias menggunakan MOSFET.  Dioda yang digunakan 

pada konverter ini adalah dioda schottky karena dengan frekuensi sinyal picu yang 

tinggi, dioda biasa (general purpose diode) tidak dapat bekerja dengan semestinya. 

Mengacu pada spesifikasi laboratorium elektronika daya, buck converter yang akan 

dirancang pada peneliatian ini adalah buck converter dengan sumber tegangan searah 

7,5 V s/d 30 V, dan arusnya masukan maksimalnya adalah 3 A.  Dengan mengacu pada 

Gambar 2.2 maka perhitungan nilai converter sebagai berikut. 

Diketahui: 

Vs = 30 V; R = 50 Ω; ton = 100 µs; toff;; = 20 s/d 200 µs 

Perhitungan: 

Saat ton = 100 µs dan toff = 20 µs 

Dengan mengacu pada persamaan (2.1) maka, 

D =
𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓
 

D =
100

100 + 20
 

D = 0.83 

Dengan mengacu pada persamaan (2.2) maka, 

Vo = Vs D 

Vo = 30 x 0,83 

Vo = 25 V 

Dengan mengacu pada persamaan (2.4) maka, 

Lmin =
(1 − D)R

2 f
 

Lmin =
(1 − 0.83) 50

2 (
1

100 + 20) x 106
 

Lmin = 0,5 mH 

Dengan mengacu pada persamaan (2.5) maka, 

Cmin =
1 − D

8L(∆Vo  Vo)⁄ f 2
 

Cmin =
1 − 0,83

8(0,5)(10)−3(0,02) ((
1

100 + 20) x 106)

2 

Cmin = 30 μF 
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Nilai induktor dan kapasitor pada perhitungan adalah nilai minimum yang 

dibutuhkan.  Untuk menjaga arus dan tegangan tetap kontinyu, maka paling tidak nilai 

induktor dan kapasitor dinaikkan 25 %. 

L = 1,25 (0,5) = 0,6250 mH 

C = 1,25 (30) = 37,5 µF 

Saat nilai toff berubah dan ton konstan maka induktor dan kapasitor yang dibutuhkan 

juga berubah.  Dengan cara yang sama didapatkan nilai induktor dan kapasitor pada saat 

nilai toff berubah dan ton dipertahankan untuk mendapatkan tegangan keluaran yang 

mendekati dc murni. 

 

Tabel 4.4 Hasil perhitungan induktor dan kapasitor yang dibutuhkan buck converter 

pada beberapa variasi toff. 

Vs (V) ton (µs) toff (µs) Ii (A) Vo (V) Io (A) L (mH) C (uF) 

30 100 20 0.4167 25.00 0.5000 0.6250 37.5000 

30 100 40 0.3061 21.43 0.4286 1.2500 43.7500 

30 100 60 0.2344 18.75 0.3750 1.8750 50.0000 

30 100 80 0.1852 16.67 0.3333 2.5000 56.2500 

30 100 100 0.1500 15.00 0.3000 3.1250 62.5000 

30 100 120 0.1240 13.64 0.2727 3.7500 68.7500 

30 100 140 0.1042 12.50 0.2500 4.3750 75.0000 

30 100 160 0.0888 11.54 0.2308 5.0000 81.2500 

30 100 180 0.0765 10.71 0.2143 5.6250 87.5000 

30 100 200 0.0667 10.00 0.2000 6.2500 93.7500 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai induktor dan kapasitor terbesar 

yang dibutuhkan adalah 6,25 mH dan 93,75 µF.  Setelah nilai tersebut dicocokkan 

dipasaran dan laboratorium elektronika daya, maka nilai induktor yang digunakan 

adalah 6,25 mH (pembulatan keatas) dan nilai kapasitor adalah 100 µF (pembulatan 

keatas). 

 

 

4.4.5 Perancangan boost converter menggunakan saklar elektronik MOSFET 

dengan metode PFM 

Boost converter adalah suatu konverter elektronika daya yang dapat merubah suatu 

tegangan searah menjadi tegangan searah dengan nilai yang lebih tinggi.  Konverter ini 

terdiri dari induktor, dioda, kapasitor, dan saklar elektronik.  Saklar elektronik yang 
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digunakan pada konverter ini bias menggunakan MOSFET.  Dioda yang digunakan 

pada konverter ini adalah dioda schottky karena dengan frekuensi sinyal picu yang 

tinggi, dioda biasa (general purpose diode) tidak dapat bekerja dengan semestinya. 

Mengacu pada spesifikasi laboratorium elektronika daya, buck boost converter 

yang akan dirancang pada peneliatian ini adalah buck boost converter dengan sumber 

tegangan searah 7,5 s/d 30 V, dan arusnya masukan maksimalnya adalah 3 A.  Dengan 

mengacu pada Gambar 2.4 maka perhitungan nilai converter sebagai berikut. 

Diketahui: 

Vs = 7,5 V; R = 300 Ω; ton = 150 µs; toff  = 40 s/d 220 µs 

Perhitungan: 

Saat ton = 150 µs dan toff  = 40 µs 

D =
𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓
 

D =
150

150 + 40
 

D = 0.79 

Dengan mengacu pada persamaan (2.17) maka, 

Vo =
Vs

1 − D
 

Vo =
7,5

1 − 0,79
 

Vo = 35,63 V 

Dengan mengacu pada persamaan (2.25) maka, 

Lmin =
D(1 − D)2R

2 f
 

Lmin =
0.79 (1 − 0,79)2 300

2 (
1

150 + 40) x 106
 

Lmin = 0,9972 mH 

Dengan mengacu pada persamaan (2.27) maka, 

Cmin =  
D

R(∆Vo Vo⁄ )f
 

Cmin =  
0,79

300(0,02) ((
1

150 + 40) x 106)

 

Cmin = 25 μF 
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Nilai induktor dan kapasitor pada perhitungan adalah nilai minimum yang 

dibutuhkan.  Untuk menjaga arus dan tegangan tetap kontinyu, maka paling tidak nilai 

induktor dan kapasitor dinaikkan 25 %. 

L = 1,25 (0,9972) = 1,2465 mH 

C = 1,25 (25) = 31,25 µF 

Saat nilai toff berubah dan ton konstan maka induktor dan kapasitor yang dibutuhkan 

juga berubah.  Dengan cara yang sama didapatkan nilai induktor dan kapasitor pada saat 

nilai toff berubah dan ton dipertahankan untuk mendapatkan tegangan keluaran yang 

mendekati dc murni. 

Tabel 4.5 Hasil perhitungan induktor dan kapasitor yang dibutuhkan boost converter 

pada beberapa variasi toff. 

Vs (V) ton (µs) toff (µs) Ii (A) Vo (V) Io (A) L (mH) C (uF) 

7.5 150 40 0.5641 35.63 0.1188 1.2465 31.2500 

7.5 150 60 0.3063 26.25 0.0875 2.2959 31.2500 

7.5 150 80 0.2066 21.56 0.0719 3.4026 31.2500 

7.5 150 100 0.1563 18.75 0.0625 4.5000 31.2500 

7.5 150 120 0.1266 16.88 0.0563 5.5556 31.2500 

7.5 150 140 0.1073 15.54 0.0518 6.5547 31.2500 

7.5 150 160 0.0938 14.53 0.0484 7.4922 31.2500 

7.5 150 180 0.0840 13.75 0.0458 8.3678 31.2500 

7.5 150 200 0.0766 13.13 0.0438 9.1837 31.2500 

7.5 150 220 0.0707 12.61 0.0420 9.9434 31.2500 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai induktor dan kapasitor terbesar 

yang dibutuhkan adalah 9,9434 mH dan 31,25 µF.  Setelah nilai tersebut dicocokkan 

dipasaran dan laboratorium elektronika daya, maka nilai induktor yang digunakan 

adalah 12,5 mH (pembulatan keatas) dan nilai kapasitor adalah 47 µF (pembulatan 

keatas). 

 

4.4.6 Perancangan buck boost converter menggunakan saklar elektronik 

MOSFET dengan metode PFM 

Buck boost converter adalah suatu konverter elektronika daya yang dapat merubah 

suatu tegangan searah menjadi tegangan searah dengan nilai yang lebih tinggi maupun 

lebih rendah dari tegangan sumbernya dengan nilai negatif.  Konverter ini terdiri dari 

induktor, dioda, kapasitor, dan saklar elektronik.  Saklar elektronik yang digunakan 
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pada konverter ini bias menggunakan MOSFET.  Dioda yang digunakan pada konverter 

ini adalah dioda schottky karena dengan frekuensi sinyal picu yang tinggi, dioda biasa 

(general purpose diode) tidak dapat bekerja dengan semestinya. 

Mengacu pada spesifikasi laboratorium elektronika daya, buck boost converter 

yang akan dirancang pada peneliatian ini adalah buck boost converter dengan sumber 

tegangan searah 7,5 s/d 30 V, dan arusnya masukan maksimalnya adalah 3 A.  Dengan 

mengacu pada Gambar 2.6 maka perhitungan nilai converter sebagai berikut. 

Diketahui: 

Vs = 15 V; R = 300 Ω; ton = 200 µs; toff = 40 s/d 220 µs 

Perhitungan: 

Saat ton = 200 µs dan toff = 40 µs 

D =
𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓
 

D =
200

200 + 40
 

D = 0,83 

Dengan mengacu pada persamaan (2.36) maka, 

Vo = −Vs
D

1 − D
 

Vo = −15
0,83

1 − 0,83
 

Vo = −75 V 

Dengan mengacu pada persamaan (2.38) maka, 

Lmin =
(1 − D)2R

2 f
 

Lmin =
(1 − 0,83)2 300

2 (
1

200 + 40) x 106
 

Lmin = 1 mH 

Dengan mengacu pada persamaan (2.40) maka, 

𝐶𝑚𝑖𝑛 =  
𝐷

𝑅(∆𝑉𝑜 𝑉𝑜⁄ )𝑓
 

𝐶𝑚𝑖𝑛 =  
0,83

300(0,02) ((
1

200 + 40) x 106)

 

𝐶𝑚𝑖𝑛 = 33,3333 𝜇F 
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Nilai induktor dan kapasitor pada perhitungan adalah nilai minimum yang 

dibutuhkan.  Untuk menjaga arus dan tegangan tetap kontinyu, maka paling tidak nilai 

induktor dan kapasitor dinaikkan 25 %. 

L = 1,25 (1) = 1,25 mH 

C = 1,25 (33,3333) = 41,6667 µF 

Saat nilai toff berubah dan ton konstan maka induktor dan kapasitor yang dibutuhkan 

juga beruba.  Dengan cara yang sama didapatkan nilai induktor dan kapasitor pada saat 

nilai toff berubah dan ton dipertahankan untuk mendapatkan tegangan keluaran yang 

mendekati dc murni. 

Tabel 4.6 Hasil perhitungan induktor dan kapasitor yang dibutuhkan buck boost 

converter pada beberapa variasi toff. 

Vs (V) ton (µs) toff (µs) Ii (A) Vo (V) Io (A) L (mH) C (uF) 

15 200 40 41.6667 0.83 0.0200 1.2500 41.6667 

15 200 60 41.6667 0.77 0.0200 2.5962 41.6667 

15 200 80 41.6667 0.71 0.0200 4.2857 41.6667 

15 200 100 41.6667 0.67 0.0200 6.2500 41.6667 

15 200 120 41.6667 0.63 0.0200 8.4375 41.6667 

15 200 140 41.6667 0.59 0.0200 10.8088 41.6667 

15 200 160 41.6667 0.56 0.0200 13.3333 41.6667 

15 200 180 41.6667 0.53 0.0200 15.9868 41.6667 

15 200 200 41.6667 0.50 0.0200 18.7500 41.6667 

15 200 220 41.6667 0.48 0.0200 21.6071 41.6667 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai induktor dan kapasitor terbesar 

yang dibutuhkan adalah 21,6071 mH dan 41,6667 µF.  Setelah nilai tersebut dicocokkan 

dipasaran dan laboratorium elektronika daya, maka nilai induktor yang digunakan 

adalah 25 mH (pembulatan keatas) dan nilai kapasitor adalah 47 µF (pembulatan 

keatas). 

4.4.7 Perancangan buck converter tanpa filter menggunakan saklar elektronik 

berupa SCR  

Pada perancangan ini tidak menggunakan filter sehingga tidak diperlukan 

perhitungan induktor dan kapasitor.  Rangkaian buck converter untuk SCR dan 

MOSFET hampir sama.  Namun sedikit berbeda pada rangkaian trigger SCR yang 

membutuhkan forced commutation circuit.  Untuk sumber DC membutuhkan metode 

pemadaman SCR dengan menambah paralel SCR auxillary, resistor, dioda kapasitor 

seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 4.4 Forced commutation circuit SCR. 

4.5 Simulasi Konverter Menggunakan MATLAB Simulink 

Konverter yang telah dirancang selanjutnya diuji terdahulu menggunakan software 

simulator MATLAB Simulink.  Dengan melakukan simulasi, diharapkan dapat 

memperkecil tingkat kegagalan sebelum membuat konverter yang sebenarnya.  Hasil 

dari simulasi ini adalah nilai arus dan tegangan pada setiap komponen yang akan 

dibandingkan dengan nilai yang didapatkan dari perhitungan teori guna mendapatkan 

komponen yang sesuai dengan perhitungan dan ada dipasaran. 

4.5.1 Simulasi buck converter menggunakan saklar elektronik MOSFET dengan 

metode PWM 

Simulasi buck converter menggunakan MOSFET metode PWM ini dilakukan 

dengan cara memberi tegangan sumber konstan 30 V dan resistansi beban konstan 50 

ohm pada berbagai macam variasi dutycycle dari 0,15 s/d 0,85 (frekuensi = 4500 Hz).

 

Gambar 4.5 Rangkaian simulasi buck converter MOSFET. 
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Gambar 4.6 Gelombang tegangan dan arus buck converter (Vs = 30 V; D = 15 %) 

 

Tabel 4.7 Hasil simulasi buck converter dengan beban 50 Ω dan frekuensi 4,5 kHz pada 

beberapa variasi nilai dutycycle. 

Vs (V) D Vo (V) Ii (A) Io (A) Id (A) Im (A) IL (A) 

30 0.15 3.818 0.01939 0.07636 0.05706 0.01939 0.0764 

30 0.20 5.357 0.03124 0.10710 0.07596 0.03124 0.1072 

30 0.25 6.895 0.04588 0.13790 0.09212 0.04588 0.1380 

30 0.30 8.434 0.06330 0.16870 0.10550 0.06330 0.1687 

30 0.35 9.972 0.08351 0.19940 0.11600 0.08351 0.1995 

30 0.40 11.510 0.10650 0.23020 0.12370 0.10650 0.2302 

30 0.45 13.050 0.13230 0.26090 0.12850 0.13230 0.2609 

30 0.50 14.580 0.16160 0.29170 0.13060 0.16160 0.2916 

30 0.55 16.120 0.19240 0.32240 0.12980 0.19240 0.3222 

30 0.60 17.660 0.22630 0.35310 0.12660 0.22630 0.3529 

30 0.65 19.190 0.26300 0.38390 0.12060 0.26300 0.3836 

30 0.70 20.730 0.30250 0.41460 0.11180 0.30250 0.4143 

30 0.75 22.270 0.34480 0.44530 0.10030 0.34480 0.4451 

30 0.80 23.800 0.38990 0.47600 0.08597 0.38990 0.4758 

30 0.85 25.340 0.43800 0.50670 0.06859 0.43800 0.5066 
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Gambar 4.7 Karakteristik dutycycle terhadap tegangan keluaran buck converter 

secara teori dan simulasi dengan beban 50 Ω 

Dari gambar karakteristik di atas terlihat bahwa semakin besar nilai dutycycle pada 

buck converter, maka semakin besar pula (linier) nilai tegangan keluaran (tetapi selalu 

dibawah nilai tegangan masukan) jika nilai tegangan masukan tetap.  Perbedaan antara 

nilai teori dan simulasi di atas, diakibatkan saat perhitungan teori semua perhitungan 

dilakukan pada kondisi ideal, sedangkan pada realitanya pasti ada rugi-rugi pada 

induktor, mosfet, dan dioda.   

 

4.5.2 Simulasi boost converter menggunakan saklar elektronik MOSFET dengan 

metode PWM 

Simulasi boost converter menggunakan MOSFET metode PWM ini dilakukan 

dengan cara memberi tegangan sumber konstan 7,5 V dan resistansi beban konstan 300 

ohm pada berbagai macam variasi dutycycle dari 0,15 s/d 0,85 (frekuensi = 4500 Hz). 
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Gambar 4.8 Rangkaian simulasi boost converter menggunakan saklar elektronik 

MOSFET.

 

Gambar 4.9 Gelombang tegangan dan arus 

boost converter (Vs = 7,5 V; D = 15 %). 
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Tabel 4.8 Hasil simulasi boost converter dengan beban 300 Ω dan frekuensi 4,5 kHz 

pada beberapa variasi nilai dutycycle 

Vs (V) D Vo (V) Ii (A) Io (A) Id (A) Im (A) IL (A) 

7.5 0.15 8.021 0.03377 0.02674 0.02643 0.00734 0.03377 

7.5 0.20 8.57 0.03942 0.02857 0.02857 0.01085 0.03942 

7.5 0.25 9.193 0.04574 0.03064 0.03064 0.0151 0.04574 

7.5 0.30 9.904 0.05334 0.03301 0.03297 0.02037 0.05334 

7.5 0.35 10.73 0.06266 0.03575 0.03566 0.027 0.06266 

7.5 0.40 11.68 0.07436 0.03894 0.03883 0.03552 0.07436 

7.5 0.45 12.81 0.08921 0.04271 0.04255 0.04666 0.08921 

7.5 0.50 14.17 0.1085 0.04724 0.04697 0.06152 0.1085 

7.5 0.55 15.83 0.1343 0.05277 0.0524 0.08193 0.1343 

7.5 0.60 17.9 0.1703 0.05968 0.05939 0.1109 0.1703 

7.5 0.65 20.56 0.2222 0.06853 0.06839 0.1538 0.2222 

7.5 0.70 24.09 0.3004 0.08031 0.08012 0.2203 0.3004 

7.5 0.75 29.03 0.4282 0.09678 0.09651 0.3317 0.4282 

7.5 0.80 36.39 0.6621 0.1213 0.1214 0.5407 0.6621 

7.5 0.85 48.44 1.146 0.1615 0.1603 0.9853 1.146 

 

Gambar 4.10 Karakteristik dutycycle terhadap tegangan keluaran boost converter 

secara teori dan simulasi dengan beban 300 Ω. 

Dari gambar karakteristik di atas terlihat bahwa semakin besar nilai dutycycle pada 

boost converter, maka semakin besar pula (tak linier) nilai tegangan keluaran (selalu 

diatas nilai tegangan masukan) jika nilai tegangan masukan tetap.  Perbedaan antara 

nilai teori dan simulasi di atas, diakibatkan saat perhitungan teori semua perhitungan 



55 

 

 

 

dilakukan pada kondisi ideal, sedangkan pada realitanya pasti ada rugi-rugi pada 

induktor, mosfet, dan dioda.   

 

4.5.3 Simulasi buck boost converter menggunakan saklar elektronik MOSFET 

dengan metode PWM 

Simulasi buck boost converter menggunakan MOSFET metode PWM ini dilakukan 

dengan cara memberi tegangan sumber konstan 15 V dan resistansi beban konstan 300 

ohm pada berbagai macam variasi dutycycle dari 0,15 s/d 0,85 (frekuensi = 3000 Hz). 

 

 

Gambar 4.11 Rangkaian simulasi buck boost converter menggunakan saklar 

elektronik MOSFET. 

 

Gambar 4.12 Gelombang tegangan dan arus buck boost converter (Vs = 15 V; D = 

15 %). 
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Tabel 4.9 Hasil simulasi buck boost converter dengan beban 300 Ω dan frekuensi 3 kHz 

pada beberapa variasi nilai dutycycle. 

Vs (V) D Vo (V) Ii (A) Io (A) Id (A) Im (A) IL (A) 

15 0.15 -1.844 0.006171 -0.00615 0.006159 0.006171 0.01233 

15 0.20 -2.948 0.00945 -0.00983 0.009806 0.00945 0.01926 

15 0.25 -4.204 0.01381 -0.01401 0.01406 0.01381 0.02787 

15 0.30 -5.624 0.0197 -0.01875 0.01913 0.0197 0.03883 

15 0.35 -7.237 0.02728 -0.02412 0.02432 0.02728 0.0516 

15 0.40 -9.208 0.03748 -0.03069 0.03025 0.03748 0.06772 

15 0.45 -11.54 0.05326 -0.03846 0.03941 0.05326 0.09267 

15 0.50 -14.05 0.074 -0.04682 0.04885 0.074 0.01229 

15 0.55 -17.4 0.09931 -0.05801 0.05632 0.09931 0.1556 

15 0.60 -22.13 0.1493 -0.07378 0.07423 0.1493 0.2235 

15 0.65 -26.59 0.2218 -0.08862 0.09477 0.2218 0.3166 

15 0.70 -33.69 0.3112 -0.1123 0.1086 0.3112 0.4199 

15 0.75 -45.35 0.5316 -0.1512 0.1518 0.5316 0.6834 

15 0.80 -57.12 0.9017 -0.1904 0.203 0.9017 1.103 

15 0.85 -83.4 1.669 -0.278 0.2702 1.669 1.939 

 

 

Gambar 4.13 Karakteristik dutycycle terhadap tegangan keluaran buck boost 

converter secara teori dan simulasi dengan beban 300 Ω. 

Dari gambar karakteristik di atas terlihat bahwa semakin besar nilai dutycycle pada 

buck boost converter, maka semakin kecil nilai tegangan keluarannya (selalu negatif) 

jika nilai tegangan masukan tetap.  Jika dibandingkan dengan nilai tegangan masukan, 
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nilai tegangan keluaran dari buck boost converter ini dapat diatas ataupun dibawah 

tegangan masukan, namun dengan polaritas terbalik.  Perbedaan antara nilai teori dan 

simulasi di atas, diakibatkan saat perhitungan teori semua perhitungan dilakukan pada 

kondisi ideal, sedangkan pada realitanya pasti ada rugi-rugi pada induktor, mosfet, dan 

dioda.   

 

4.5.4 Simulasi buck converter menggunakan saklar elektronik MOSFET dengan 

metode PFM 

Simulasi buck converter menggunakan MOSFET metode PFM ini dilakukan 

dengan cara memberi tegangan sumber konstan 30 V dan resistansi beban konstan 50 

ohm pada berbagai macam variasi toff dari 20 µs s/d 200 µs (ton selalu konstan sebesar 

100 µs). 

 

 

Gambar 4.14 Rangkaian simulasi buck converter 

menggunakan saklar elektronik MOSFET. 
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Gambar 4.15 Gelombang tegangan dan arus buck converter (Vs = 30 V; D = 83 %) 

Tabel 4.10 Hasil simulasi buck converter dengan ton 100 µs dan beban 50 Ω beberapa 

variasi nilai toff. 

Vs 
(V) 

ton 
(µs) 

toff 
(µs) 

D F (Hz) 
Vo 
(V) 

Ii (A) Io (A) Id (A) Im (A) IL (A) 

30 100 20 0.83 8333.33 24.71 0.4180 0.4942 0.0753 0.4180 0.4932 

30 100 40 0.71 7142.86 21.04 0.3180 0.4208 0.1093 0.3180 0.4201 

30 100 60 0.63 6250.00 18.59 0.2484 0.3717 0.1232 0.2484 0.3716 

30 100 80 0.56 5555.56 16.43 0.1991 0.3287 0.1299 0.1991 0.3290 

30 100 100 0.50 5000.00 14.59 0.1601 0.2918 0.1317 0.1601 0.2918 

30 100 120 0.45 4545.45 13.05 0.1316 0.2610 0.1293 0.1316 0.2609 

30 100 140 0.42 4166.67 12.13 0.1166 0.2425 0.1259 0.1166 0.2425 

30 100 160 0.38 3846.15 10.89 0.0968 0.2179 0.1214 0.0968 0.2182 

30 100 180 0.36 3571.43 10.28 0.0878 0.2056 0.1184 0.0878 0.2062 

30 100 200 0.33 3333.33 9.356 0.0746 0.1871 0.1132 0.0746 0.1878 
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Gambar 4.16 Karakteristik dutycycle terhadap tegangan keluaran buck converter secara 

teori dan simulasi dengan beban 50 Ω. 

Dari gambar karakteristik di atas terlihat bahwa semakin besar nilai dutycycle pada 

buck converter, maka semakin besar pula (linier) nilai tegangan keluaran (tetapi selalu 

dibawah nilai tegangan masukan) jika nilai tegangan masukan tetap.  Perbedaan antara 

nilai teori dan simulasi di atas, diakibatkan saat perhitungan teori semua perhitungan 

dilakukan pada kondisi ideal, sedangkan pada realitanya pasti ada rugi-rugi pada 

induktor, mosfet, dan dioda.   

 

4.5.5 Simulasi boost converter menggunakan saklar elektronik MOSFET dengan 

metode PFM 

Simulasi boost converter menggunakan MOSFET metode PFM ini dilakukan 

dengan cara memberi tegangan sumber konstan 7,5 V dan resistansi beban konstan 300 

ohm pada berbagai macam variasi toff dari 40 µs s/d 220 µs (ton selalu konstan sebesar 

150 µs). 
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Gambar 4.17 Rangkaian simulasi boost converter menggunakan saklar elektronik 

MOSFET. 

 

Gambar 4.18 Gelombang tegangan dan arus boost converter (Vs = 7,5 V; D = 79 %). 
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Tabel 4.11 Karakteristik hasil simulasi boost converter dengan ton 150 µs dan beban 300 

Ω beberapa variasi nilai toff. 

Vs 
(V) 

ton 
(µs) 

toff 
(µs) D F (Hz) Vo (V) Ii (A) Io (A) Id (A) Im (A) IL (A) 

7.5 150 40 0.79 5263.16 34.6400 0.5952 0.1155 0.1140 0.4812 0.5952 

7.5 150 60 0.71 4761.90 24.9500 0.3216 0.0832 0.0834 0.2382 0.3216 

7.5 150 80 0.65 4347.83 20.5700 0.2211 0.0686 0.0682 0.1530 0.2211 

7.5 150 100 0.60 4000.00 17.9200 0.1696 0.0597 0.0598 0.1098 0.1696 

7.5 150 120 0.56 3703.70 16.2100 0.1409 0.0540 0.0544 0.0865 0.1409 

7.5 150 140 0.52 3448.28 14.7900 0.1172 0.0493 0.0494 0.0677 0.1172 

7.5 150 160 0.48 3225.81 13.6000 0.0995 0.0453 0.0451 0.0544 0.0995 

7.5 150 180 0.45 3030.30 12.8100 0.0882 0.0427 0.0430 0.0453 0.0882 

7.5 150 200 0.43 2857.14 12.3300 0.0822 0.0411 0.0412 0.0410 0.0822 

7.5 150 220 0.41 2702.70 11.8900 0.0765 0.0396 0.0396 0.0365 0.0765 

 

Dari gambar karakteristik di atas terlihat bahwa semakin besar nilai dutycycle pada 

boost converter, maka semakin besar pula (tak linier) nilai tegangan keluaran (selalu 

diatas nilai tegangan masukan) jika nilai tegangan masukan tetap.  Perbedaan antara 

nilai teori dan simulasi di atas, diakibatkan saat perhitungan teori semua perhitungan 

dilakukan pada kondisi ideal, sedangkan pada realitanya pasti ada rugi-rugi pada 

induktor, mosfet, dan dioda.   
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4.5.6 Simulasi buck boost converter menggunakan saklar elektronik MOSFET 

dengan metode PFM 

Simulasi buck converter menggunakan MOSFET metode PFM ini dilakukan 

dengan cara memberi tegangan sumber konstan 7,5 V dan resistansi beban konstan 300 

ohm pada berbagai macam variasi toff dari 40 µs s/d 220 µs (toff selalu konstan sebesar 

200 µs). 

 

Gambar 4.19 Rangkaian simulasi buck boost converter menggunakan saklar elektronik 

MOSFET. 

 

Gambar 4.20 Gelombang tegangan dan arus buck boost converter 

(Vs = 15 V; D = 83 %). 
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Tabel 4.12 Hasil simulasi buck boost converter dengan ton 200 µs dan beban 300 Ω 

beberapa variasi nilai toff. 

Vs 
(V) 

ton 
(µs) 

toff 
(µs) 

D F (Hz) Vo (V) Ii (A) Io (A) Id (A) Im (A) IL (A) 

15 200 40 0.83 4166.67 -71.67 1.3040 -0.2389 0.2395 1.3040 1.5440 

15 200 60 0.77 3846.15 -49.12 0.6431 -0.1637 0.1635 0.6431 0.8066 

15 200 80 0.71 3571.43 -35.77 0.3589 -0.1192 0.1199 0.3589 0.4787 

15 200 100 0.67 3333.33 -29.55 0.2566 -0.0985 0.0973 0.2566 0.3539 

15 200 120 0.63 3125.00 -24.66 0.1852 -0.0822 0.0824 0.1852 0.2677 

15 200 140 0.59 2941.18 -20.72 0.1373 -0.0691 0.0690 0.1373 0.2063 

15 200 160 0.56 2777.78 -18.24 0.1109 -0.0608 0.0603 0.1109 0.1712 

15 200 180 0.53 2631.58 -16.07 0.0887 -0.0536 0.0538 0.0887 0.1425 

15 200 200 0.50 2500.00 -14.16 0.0717 -0.0472 0.0478 0.0717 0.1195 

15 200 220 0.48 2380.95 -13.01 0.0622 -0.0434 0.0437 0.0622 0.1059 

 

 

Gambar 4.21 Karakteristik dutycycle terhadap tegangan keluaran buck boost 

converter secara teori dan simulasi dengan beban 300 Ω. 

Dari gambar karakteristik di atas terlihat bahwa semakin besar nilai dutycycle pada 

buck boost converter, maka semakin kecil nilai tegangan keluarannya (selalu negatif) 

jika nilai tegangan masukan tetap.  Jika dibandingkan dengan nilai tegangan masukan, 

nilai tegangan keluaran dari buck boost converter ini dapat diatas ataupun dibawah 

tegangan masukan, namun dengan polaritas terbalik.  Perbedaan antara nilai teori dan 

simulasi di atas, diakibatkan saat perhitungan teori semua perhitungan dilakukan pada 
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kondisi ideal, sedangkan pada realitanya pasti ada rugi-rugi pada induktor, mosfet, dan 

dioda.   

 

4.5.7 Simulasi buck converter menggunakan saklar elektronik SCR 

Simulasi buck converter menggunakan SCR metode PWM ini dilakukan dengan 

cara memberi tegangan DC sumber konstan 220 V dan resistansi beban konstan 200 

ohm pada berbagai macam variasi dutycycle dari 0,1 s/d 0,9 (frekuensi = 200 Hz). 

 

 

Gambar 4.22 Rangkaian simulasi buck converter menggunakan saklar elektronik SCR. 

 

Gambar 4.23 Gelombang  keluaran tegangan dan arus buck converter 

  



65 

 

 

 

Tabel 4.13 Hasil simulasi buck converter dengan metode PWM. 

Vsn (V) Ii (A) D  Vo (V) Io (A) 

220 0.12 0.1 23.742 0.12 

220 0.23 0.2 45.728 0.23 

220 0.34 0.3 67.712 0.34 

220 0.45 0.4 89.7 0.45 

220 0.56 0.5 111.69 0.56 

220 0.67 0.6 133.67 0.67 

220 0.78 0.7 155.66 0.78 

220 0.89 0.8 177.65 0.89 

220 1.00 0.9 199.63 1.00 

 

Gambar 4.24 Karakteristik hubungan dutycycle terhadap tegangan keluaran buck 

converter. 

Dari gambar karakteristik di atas terlihat bahwa semakin besar nilai dutycycle pada 

buck converter, maka semakin besar pula (linier) nilai tegangan keluaran (tetapi selalu 

dibawah nilai tegangan masukan) jika nilai tegangan masukan tetap. 

Sedangkan simulasi buck converter menggunakan SCR metode PFM ini dilakukan 

dengan cara memberi tegangan DC sumber konstan 220 V dan resistansi beban konstan 

200 ohm pada berbagai macam variasi toff dengan ton tetap sebesar 5 ms.  Secara 

rangkaian sama dengan metode PWM, hanya berbeda pada metode pensklarannya saja. 
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Tabel 4.14 Hasil simulasi buck converter dengan PFM. 

Vsn (V) Ii (A) ton (ms) toff (ms) Vo (V) Io (A) 

220 0.93 5 1 186.09 0.93 

220 0.80 5 2 159.53 0.80 

220 0.71 5 3 141.77 0.71 

220 0.66 5 4 132.8 0.66 

220 0.55 5 5 110.82 0.55 

220 0.51 5 6 101.93 0.51 

220 0.49 5 7 97.451 0.49 

220 0.44 5 8 88.657 0.44 

220 0.41 5 9 81.974 0.41 

 

 

Gambar 4.25 Karakteristik hubungan toff terhadap tegangan keluaran buck 

converter. 

Dari gambar karakteristik di atas terlihat bahwa semakin besar nilai toff pada buck 

converter, maka semakin rendah (linier) nilai tegangan keluaran (tetapi selalu dibawah 

nilai tegangan masukan) jika nilai tegangan masukan tetap. 
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BAB V 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

5.  PENGUJIAN DAN ANALISIS 

5.1 Pengujian Sinyal Picu 

5.1.1 Pengujian sinyal picu untuk MOSFET 

Pengujian sinyal picu dilakukan dengan melihat hasil keluaran pada driver 

MOSFET yang mendapat sinyal picu dari PORTB.1 pada ATMEGA32 dengan 

menggunakan oscilloscope.  Pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pada 

PORTB.1 terdapat sinyal picu PWM untuk MOSFET dengan frekuensi diantara 1 kHz 

s/d 50 kHz (dutycycle bervariasi dari 15% - 85%) dan sinyal picu PFM untuk MOSFET 

dengan ton 50 µs dan variasi toff  antara 10 µs s/d 100 µs.  Pengujian dilakukan dengan 

cara menghubungkan CH1 oscilloscope menampilkan sinyal picu ton dan toff. 

 

Gambar 5.1 Diagram balok sinyal picu untuk MOSFET 

 

Gambar 5.2 Sinyal picu pada PORTB.1 ATMEGA32 

dengan  frekuensi 10kHz, dutycycle 50% 

Gambar sinyal picu pada PORTB.1 ATMEGA32 dengan frekuensi 10 kHz pada 

high-side MOSFET.  Dari gambar yang diambil dari oscilloscope di atas menunjukkan 

bahwa kontroler yang dirancang ini dapat mengeluarkan sinyal picu untuk konverter 
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dengan frekuensi 10 kHz pada dutycycle yang bervariasi. 

5.1.2 Pengujian sinyal picu untuk SCR 

Pengujian sinyal picu dilakukan dengan melihat hasil keluaran pada driver 

MOSFET yang mendapat sinyal picu dari PORTD.0 dan PORTD.1 pada ATMEGA32 

dengan menggunakan oscilloscope.  Pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa pada PORTD.0 dan PORTD.1 terdapat sinyal picu PWM untuk SCR dengan 

frekuensi diantara 100 Hz s/d 5 kHz (dutycycle bervariasi dari 15% - 85%) dan sinyal 

picu PFM untuk SCR dengan ton 5 µs dan variasi toff antara 1 µs s/d 9 µs.  Pengujian 

dilakukan dengan cara menghubungkan CH1 oscilloscope sebagai sinyal picu ton dan 

CH2 sebagai sebagai sinyal picu toff. 

 

Gambar 5.3 Diagram balok sinyal picu untuk SCR 

 

Gambar 5.4 Sinyal picu pada PORTB.0 dan PORTB.1 ATMEGA32 dengan  frekuensi 

100 Hz, dutycycle 5% 
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 Gambar sinyal picu pada PORTB.0 dan PORTB.1 ATMEGA32 dengan 

frekuensi 100 Hz pada high-side MOSFET.  Dari gambar yang diambil dari 

oscilloscope di atas menunjukkan bahwa kontroler yang dirancang ini dapat 

mengeluarkan sinyal picu untuk konverter dengan frekuensi 100 Hz pada dutycycle 

yang bervariasi. 

 

5.2 Pengujian Buck Converter Menggunakan Saklar Elektronik Berupa 

MOSFET 

Pengujian ini terbagi atas dua metode switching, yaitu PWM dan PFM.  Peralatan 

yang dibutuhkan adalah : 

1. Catu Daya 15 V dan 30 V 

2. Mikrokontroler ATMega32 

3. Rangkaian driver MOSFET 

4. Rangkaian buck konverter 

5. Beban resistor 

6. Osiloskop 

 

Gambar 5.5 Diagram balok pengujian buck converter menggunakan saklar elektronik 

berupa MOSFET. 

 

5.2.1  Pengujian buck converter menggunakan saklar elektronik berupa 

MOSFET dengan metode PWM 

Pengujian ini dilakukan dengan cara mengatur nilai dutycycle dari 15% s/d 85% 

pada sumber tegangan dan beban tetap menggunakan saklar elektronik berupa 

MOSFET.  Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dutycycle 

terhadap tegangan keluaran buck converter pada sumber tegangan dan beban yang tetap. 
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Tabel 5.1 Hasil pengujian buck converter dengan beban 50 Ω dan frekuensi 4,5 kHz 

pada beberapa variasi nilai dutycycle 

Vs (V) D Ii (A) Vo (V) Io (A) 

30 0.15 0.010 3.8 0.060 

30 0.20 0.020 5.2 0.088 

30 0.25 0.035 6.8 0.120 

30 0.30 0.050 8.5 0.140 

30 0.35 0.067 10.0 0.165 

30 0.40 0.088 11.0 0.197 

30 0.45 0.115 12.5 0.227 

30 0.50 0.140 14.0 0.250 

30 0.55 0.167 15.5 0.277 

30 0.60 0.200 17.0 0.307 

30 0.65 0.240 18.5 0.340 

30 0.70 0.270 20.5 0.350 

30 0.75 0.330 21.5 0.410 

30 0.80 0.370 23.0 0.430 

30 0.85 0.410 24.0 0.459 

 

Gambar 5.6 Karakteristik dutycycle terhadap tegangan keluaran buck converter secara 

teori, simulasi dan pengujian dengan beban 50 Ω dengan metode PWM. 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya nilai dutycycle 

akan mengakibatkan semakin bertambahnya tegangan keluaran buck converter secara 

linier.  Dari gambar di atas terlihat bahwa grafik antara teori, simulasi dan pengujian 

hampir sama.  Namun adanya perbedaan antara hasil simulasi dan pengujian karena 

adanya rugi komponen pada buck converter yang tidak ideal (adanya resistansi pada 
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MOSFET, dioda, dan kapasitor).   

5.2.2  Pengujian buck converter menggunakan saklar elektronik berupa 

MOSFET dengan metode PFM 

Pengujian ini dilakukan dengan cara mengatur nilai toff  dari 20 µs s/d 200 µs pada 

sumber tegangan dan beban menggunakan saklar elektronik berupa MOSFET .  

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik frekuensi terhadap tegangan 

keluaran buck boost converter pada sumber tegangan dan beban yang tetap.   

 

Tabel 5.2 Hasil Pengujian buck converter dengan ton 100 µs dan beban 50 Ω  beberapa 

variasi nilai toff. 

Vs (V) ton (µs) toff (µs) D Ii (A) Vo (V) Io (A) 

30 100 20 0.83 0.390 23.83 0.425 

30 100 40 0.71 0.280 20.48 0.365 

30 100 60 0.63 0.210 17.82 0.260 

30 100 80 0.56 0.170 15.92 0.285 

30 100 100 0.50 0.135 14.16 0.255 

30 100 120 0.45 0.115 13.00 0.235 

30 100 140 0.42 0.096 11.83 0.210 

30 100 160 0.38 0.082 10.88 0.195 

30 100 180 0.36 0.070 10.12 0.175 

30 100 200 0.33 0.062 9.42 0.165 

 

 

Gambar 5.7 Karakteristik dutycycle terhadap tegangan keluaran buck converter secara 

teori, simulasi dan pengujian dengan beban 50 Ω dengan metode PFM. 
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Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semakin berkurangnya nilai toff maka 

nilai dutycycle akan bertambah dan mengakibatkan semakin bertambahnya tegangan 

keluaran buck converter secara linier.  Dari gambar di atas terlihat bahwa grafik antara 

teori, simulasi dan pengujian hampir sama.  Namun adanya perbedaan antara hasil 

simulasi dan pengujian karena adanya rugi komponen pada buck converter yang tidak 

ideal (adanya resistansi pada MOSFET, dioda, dan kapasitor). 

Dari hasil kedua metode pengujian PWM dan PFM didapat grafik karakteristik 

dutycycle terhadap tegangan keluaran yang sama. 

 

Gambar 5.8 Karakteristik dutycycle terhadap efisiensi buck converter menggunakan 

MOSFET. 

Dari hasil kedua metode pengujian PWM dan PFM didapat grafik karakteristik 

dutycycle terhadap tegangan keluaran yang sama.  Pada buck converter semakin besar 

dutycycle maka semakin besar efisiensinya.  Namun dari  hasil grafik menunjukkan 

efisiensi buck converter metode PFM lebih tinggi daripada metode PWM (f=4,5kHz). 

5.3 Pengujian Boost Converter Menggunakan Saklar Elektronik Berupa 

MOSFET 

Pengujian ini terbagi atas dua metode switching, yaitu PWM dan PFM.  Peralatan 

yang dibutuhkan adalah : 

1. Catu Daya 15 V dan 7.5 V 

2. Mikrokontroler ATMega32 

3. Rangkaian driver MOSFET 

4. Rangkaian boost konverter 

5. Beban resistor 
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6. Osiloskop 

 

Gambar 5.9 Diagram balok  pengujian boost converter menggunakan saklar elektronik 

berupa MOSFET. 

5.3.1  Pengujian boost converter menggunakan saklar elektronik berupa 

MOSFET dengan metode PWM 

Pengujian ini dilakukan dengan cara mengatur nilai dutycycle dari 15% s/d 85% 

pada sumber tegangan dan beban tetap menggunakan saklar elektronik berupa 

MOSFET.  Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dutycycle 

terhadap tegangan keluaran boost converter pada sumber tegangan dan beban yang 

tetap. 

 

Tabel 5.3 Hasil pengujian boost converter dengan beban 300 Ω dan frekuensi 4,5 kHz 

pada beberapa variasi nilai dutycycle. 

Vs (V) D Ii (A) Vo (V) Io (A) 

7.5 0.15 0.025 8.3 0.0225 

7.5 0.20 0.030 8.9 0.0240 

7.5 0.25 0.036 9.6 0.0265 

7.5 0.30 0.042 10.5 0.0280 

7.5 0.35 0.050 11.0 0.0300 

7.5 0.40 0.061 12.0 0.0335 

7.5 0.45 0.073 13.0 0.0370 

7.5 0.50 0.090 14.0 0.0410 

7.5 0.55 0.115 16.5 0.0460 

7.5 0.60 0.140 18.0 0.0430 

7.5 0.65 0.190 20.5 0.0600 

7.5 0.70 0.260 23.5 0.0700 

7.5 0.75 0.380 28.5 0.0850 

7.5 0.80 0.590 35.0 0.1100 

7.5 0.85 0.980 47.0 0.1400 
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Gambar 5.10 Karakteristik dutycycle terhadap tegangan keluaran boost converter secara 

teori, simulasi dan pengujian dengan beban 300 Ω dengan metode PWM. 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya nilai dutycycle 

akan mengakibatkan semakin bertambahnya tegangan keluaran boost converter, namun 

pertambahan tersebut tidak linier.  Selain itu, pada dutycle rendah, ada perbedaan yang 

cukup besar antara hasil teori dengan pengujian dan simulasi, hal tersebut disebabkan 

oleh arus beban yang terlalu ringan (saat dutycycle rendah, tegangan keluaran akan 

rendah dan otomatis arus beban akan rendah / ringan (V=R I) jika resistansi beban 

tetap).   

Dari gambar di atas terlihat bahwa adanya perbedaan atara hasil simulasi dan 

pengujian karena komponen pada boost converter tidak ideal (adanya resistansi pada 

MOSFET, dioda, dan kapasitor). 

5.3.2 Pengujian boost converter menggunakan saklar elektronik berupa 

MOSFET dengan metode PFM 

Pengujian ini dilakukan dengan cara mengatur nilai toff  dari 40 µs s/d 220 µs pada 

sumber tegangan dan beban menggunakan saklar elektronik berupa MOSFET .  

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik frekuensi terhadap tegangan 

keluaran buck boost converter pada sumber tegangan dan beban yang tetap. 
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Tabel 5.4 Karakteristik hasil pengujian boost converter dengan ton 150 µs dan beban 300 

Ω pada beberapa variasi nilai toff. 

Vs (V) ton (µs) Toff (µs) D Ii (A) Vo (V) Io (A) 

7.5 150 40 0.79 0.510 32.06 0.090 

7.5 150 60 0.71 0.280 23.78 0.070 

7.5 150 80 0.65 0.180 19.61 0.057 

7.5 150 100 0.60 0.140 17.35 0.050 

7.5 150 120 0.56 0.110 15.56 0.045 

7.5 150 140 0.52 0.094 14.45 0.041 

7.5 150 160 0.48 0.080 13.49 0.038 

7.5 150 180 0.45 0.072 12.81 0.036 

7.5 150 200 0.43 0.065 12.20 0.034 

7.5 150 220 0.41 0.059 11.70 0.033 

 

Gambar 5.11 Karakteristik dutycycle terhadap tegangan keluaran boost converter secara 

teori, simulasi dan pengujian dengan beban 300 Ω dengan metode PFM. 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya nilai toff akan 

mengakibatkan semakin bertambahnya tegangan keluaran boost converter, namun 

pertambahan tersebut tidak linier.  Selain itu, pada toff rendah, ada perbedaan yang 

cukup besar antara hasil teori dengan pengujian dan simulasi, hal tersebut disebabkan 

oleh arus beban yang terlalu ringan (saat toff rendah, tegangan keluaran akan rendah dan 

otomatis arus beban akan rendah / ringan (V=R I) jika resistansi beban tetap).   

Dari gambar di atas terlihat bahwa adanya perbedaan atara hasil simulasi dan pengujian 

karena komponen pada boost converter tidak ideal (adanya resistansi pada MOSFET, 
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dioda, dan kapasitor). 

Dari hasil kedua metode pengujian PWM dan PFM didapat grafik karakteristik 

dutycycle terhadap tegangan keluaran yang sama. 

 

Gambar 5.12 Karakteristik dutycycle terhadap efisiensi boost converter menggunakan 

MOSFET. 

Dari hasil kedua metode pengujian PWM dan PFM didapat grafik karakteristik 

dutycycle terhadap tegangan keluaran yang sama.  Pada boost converter semakin besar 

dutycycle maka semakin rendah efisiensinya.  Namun dari  hasil grafik menunjukkan 

efisiensi boost converter metode PWM (f=4,5kHz) lebih tinggi daripada metode PFM. 

5.4 Pengujian Buck Boost Converter Menggunakan Saklar Elektronik Berupa 

MOSFET 

Pengujian ini terbagi atas dua metode switching, yaitu PWM dan PFM.  Peralatan 

yang dibutuhkan adalah : 

1. Catu Daya 15 V dan 30 V 

2. Mikrokontroler ATMega32 

3. Rangkaian driver MOSFET 

4. Rangkaian buck boost konverter 

5. Beban  resistor 

6. Osiloskop 
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Gambar 5.13 Diagram balok pengujian buck boost converter menggunakan saklar 

elektronik berupa MOSFET. 

 

5.4.1  Pengujian buck boost converter menggunakan saklar elektronik berupa 

MOSFET dengan metode PWM 

Pengujian ini dilakukan dengan cara mengatur nilai dutycycle dari 15% s/d 85% 

pada sumber tegangan dan beban tetap menggunakan saklar elektronik berupa 

MOSFET.  Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dutycycle 

terhadap tegangan keluaran boost converter pada sumber tegangan dan beban yang 

tetap. 

 

Tabel 5.5 Hasil pengujian buck boost converter dengan beban 300 Ω dan frekuensi 3 

kHz pada beberapa variasi nilai dutycycle. 

Vs (V) D Ii (A) Vo (V) Io (A) 

15 0.15 0.0001 -2.22 -0.0007 

15 0.20 0.0002 -3.46 -0.0009 

15 0.25 0.0003 -4.51 -0.0010 

15 0.30 0.0005 -5.86 -0.0013 

15 0.35 0.0010 -7.57 -0.0019 

15 0.40 0.0018 -9.28 -0.0028 

15 0.45 0.0028 -11.62 -0.0032 

15 0.50 0.0043 -14.20 -0.0042 

15 0.55 0.0065 -17.28 -0.0055 

15 0.60 0.0090 -21.25 -0.0062 

15 0.65 0.1450 -25.53 -0.0082 

15 0.70 0.2400 -31.85 -0.1000 

15 0.75 0.4300 -40.00 -0.1400 

15 0.80 0.7800 -53.13 -0.1800 

15 0.85 1.3450 -78.56 -0.2400 
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Gambar 5.14 Karakteristik dutycycle terhadap tegangan keluaran buck boost converter 

secara teori, simulasi dan pengujian dengan beban 300 Ω. 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya nilai dutycycle 

akan mengakibatkan semakin bertambahnya tegangan keluaran buck boost converter 

dalam polaritas negatif, namun pertambahan tersebut tidak linier.  Dari gambar di atas 

terlihat bahwa grafik antara teori, simulasi dan pengujian hampir sama.  Namun adanya 

perbedaan atara hasil simulasi dan pengujian karena komponen pada boost converter 

tidak ideal (adanya resistansi pada MOSFET, dioda, dan kapasitor). 

 

5.4.2  Pengujian buck boost converter menggunakan saklar elektronik berupa 

MOSFET dengan metode PFM 

Pengujian ini dilakukan dengan cara mengatur nilai toff  dari 40 µs s/d 220 µs pada 

sumber tegangan dan beban menggunakan saklar elektronik berupa MOSFET .  

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik frekuensi terhadap tegangan 

keluaran buck boost converter pada sumber tegangan dan beban yang tetap. 
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Tabel 5.6 Hasil pengujian buck boost converter dengan ton 200 µs dan beban 300 Ω 

beberapa variasi nilai toff. 

Vs (V) ton (µs) toff (µs) D Ii (A) Vo (V) Io (A) 

15 200 40 0.83 1.30 -44.7 -0.30 

15 200 60 0.77 0.64 -39.47 -0.16 

15 200 80 0.71 0.36 -31.7 -0.12 

15 200 100 0.67 0.26 -26.98 -0.10 

15 200 120 0.63 0.19 -22.42 -0.08 

15 200 140 0.59 0.14 -19.58 -0.07 

15 200 160 0.56 0.11 -17.34 -0.06 

15 200 180 0.53 0.09 -15.73 -0.05 

15 200 200 0.50 0.07 -13.73 -0.05 

15 200 220 0.48 0.06 -12.38 -0.04 

 

Gambar 5.15 Karakteristik dutycycle terhadap tegangan keluaran buck boost 

converter secara teori, simulasi dan pengujian dengan beban 300 Ω. 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai toff maka semakin 

bertambahnya nilai dutycycle dan mengakibatkan semakin bertambahnya tegangan 

keluaran buck boost converter dalam polaritas negatif, namun pertambahan tersebut 

tidak linier.  Hasil pengujian PFM dan simulasi menunjukkan perbedaan yg cukup besar 

dikarenakan frekuensi penaklaran yg terlalu rendah ketika dutycycle semakin besar.  

Dari gambar di atas terlihat bahwa grafik antara teori, simulasi dan pengujian hampir 

sama.  Namun adanya perbedaan atara hasil simulasi dan pengujian karena komponen 

pada boost converter tidak ideal (adanya resistansi pada MOSFET, dioda, dan 
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kapasitor). 

 

Gambar 5.16 Karakteristik dutycycle terhadap efisiensi buck boost converter 

menggunakan MOSFET. 

Dari hasil kedua metode pengujian PWM dan PFM didapat grafik karakteristik 

dutycycle terhadap tegangan keluaran yang sama.  Pada buck boost converter semakin 

besar dutycycle maka semakin besar efisiensinya.  Namun dari  hasil grafik 

menunjukkan efisiensi buck boost converter metode PWM (f=4,5kHz) lebih tinggi 

daripada metode PFM. 

 

5.5 Pengujian Buck Converter Tanpa Filter Menggunakan Saklar Elektronik 

Berupa SCR 

Pengujian ini terbagi atas dua metode switching, yaitu PWM dan PFM.  Peralatan 

yang dibutuhkan adalah: 

1. Catu Daya 15 V dan 30 V 

2. Mikrokontroler ATMega32 

3. Rangkaian driver MOSFET 

4. Rangkaian buck converter 

5. Beban resistor 

6. Osiloskop 
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Gambar 5.17 Diagram balok pengujian buck converter menggunakan saklar elektronik 

berupa SCR. 

5.5.1 Pengujian buck converter tanpa filter menggunakan saklar elektronik 

berupa SCR dengan metode PWM 

Pengujian buck converter menggunakan SCR metode PWM ini dilakukan dengan 

cara memberi tegangan DC sumber konstan 220 V dan resistansi beban konstan 200 

ohm pada berbagai macam variasi dutycycle dari 0,1 s/d 0,9 (frekuensi = 200 Hz).  

Namun dikarenak tegangan AC PLN yang beruba-ubah maka tegangan DC keluaran 

penyearah juga berubah-ubah sehingga setiap data tegangan DC tidaklah konstan 220V. 

 

Tabel 5.7 Hasil pengujian buck converter dengan metode PWM. 

Vs (V) Ii (A) D Vo (V) Io (A) 

232 0.13 0.1 24 0.15 

231 0.2 0.2 61 0.27 

230 0.31 0.3 78 0.35 

229 0.36 0.4 98 0.45 

225 0.49 0.5 116 0.53 

224 0.54 0.6 136 0.62 

227 0.635 0.7 155 0.71 

223 0.76 0.8 179 0.82 

220 0.89 0.9 195 0.91 
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Gambar 5.18 Karakteristik dutycycle terhadap tegangan keluaran buck converter secara 

simulasi dan pengujian dengan metode PWM. 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya nilai dutycycle 

akan mengakibatkan semakin bertambahnya tegangan keluaran buck converter secara 

linier.  Dari gambar di atas terlihat bahwa grafik antara simulasi dan pengujian hampir 

sama.  Namun adanya perbedaan antara hasil simulasi dan pengujian karena adanya rugi 

komponen pada buck converter yang tidak ideal (adanya resistansi pada MOSFET, 

dioda, dan kapasitor) dan juga disebabkan sumber DC saat pengujian berubah-ubah 

lebih dari 220V. 

5.5.2 Pengujian buck converter tanpa filter menggunakan saklar elektronik 

berupa SCR dengan metode PFM 

Pengujian buck converter menggunakan SCR metode PFM ini dilakukan dengan 

cara memberi tegangan DC sumber konstan 220 V dan resistansi beban konstan 200 

ohm pada berbagai macam variasi toff dengan ton tetap sebesar 5 ms.  Secara rangkaian 

sama dengan metode PWM, hanya berbeda pada metode pensklarannya saja.  Sama 

halnya dengan PWM, tegangan DC untuk pengujian ini tidaklah konstan 220 V. 
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Tabel 5.8 Hasil pengujian buck converter dengan PFM. 

Vs (V) Ii (A) ton (ms) toff (ms) Vo(V) Io(A) 

220 0.9 5 1 200 0.91 

224 0.74 5 2 172 0.8 

225 0.64 5 3 150 0.69 

226 0.6 5 4 145 0.66 

226 0.55 5 5 129 0.59 

227 0.5 5 6 116 0.53 

228 0.46 5 7 108 0.5 

229 0.43 5 8 99 0.45 

230 0.31 5 9 75 0.33 

 

 

Gambar 5.19 Karakteristik dutycycle terhadap tegangan keluaran buck converter secara 

simulasi dan pengujian dengan metode PFM.   

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semakin berkurangnya nilai toff maka 

nilai dutycycle akan bertambah dan mengakibatkan semakin bertambahnya tegangan 

keluaran buck converter secara linier.  Dari gambar di atas terlihat bahwa grafik antara 

teori, simulasi dan pengujian hampir sama.  Namun adanya perbedaan antara hasil 

simulasi dan pengujian karena adanya rugi komponen pada buck converter yang tidak 

ideal (adanya resistansi pada MOSFET, dioda, dan kapasitor) dan juga disebabkan 

sumber DC saat pengujian berubah-ubah lebih dari 220V. 
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Gambar 5.20 Karakteristik dutycycle terhadap efisiensi buck converter menggunakan 

SCR.   

Dari hasil kedua metode pengujian PWM dan PFM didapat grafik karakteristik 

dutycycle terhadap tegangan keluaran yang sama.  Pada buck converter semakin besar 

dutycycle maka semakin besar efisiensinya.  Namun dari  hasil grafik menunjukkan 

efisiensi buck converter metode PFM lebih besar daripada metode PWM. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.  KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa: 

1. Prinsip kerja sistem kendali konverter DC-DC universal dapat digunakan untuk 

pensaklaran komponen MOSFET dan SCR.  Pada aplikasi DC konverter 

digunakan untuk buck converter, boost converter, dan buck boost converter 

dengan metode PWM maupun PFM di laboratorium elektronika daya, 

Universitas Brawijaya.  Sinyal picu didapatkan dari mikrokontroler dengan 

rentan frekuensi 100 Hz – 50kHz. 

2. Untuk mengendalikan nilai tegangan keluaran buck converter, boost converter, 

dan buck boost converter dapat dilakukan dengan merubah nilai dutycycle 

pesaklaran.  Semakin tinggi nilai dutycycle maka nilai tegangan keluaran buck 

converter akan semakin tinggi pula pada beban yang sama.  Semakin tinggi nilai 

dutycycle maka nilai tegangan keluaran boost converter akan semakin tinggi 

pula pada beban yang sama.  Pada buck boost converter, semakin tinggi nilai 

dutycycle maka nilai tegangan keluaran buck boost converter akan semakin 

tinggi dengan polaritas negatif.  Tegangan keluaran buck boost converter akan 

sama dengan tegangan masukannya pada dutycycle 0,5 

3. Efisiensi konverter DC-DC pada buck converter MOSFET semakin besar 

dutycycle maka semakin besar efisiensinya.  Hasil grafik menunjukkan efisiensi 

buck converter metode PFM lebih tinggi daripada metode PWM (f=4,5kHz).  

Pada boost converter MOSFET semakin besar dutycycle maka semakin rendah 

efisiensinya.  Namun dari  hasil grafik menunjukkan efisiensi boost converter 

metode PWM (f=4,5kHz) lebih tinggi daripada metode PFM.  Pada buck boost 

converter semakin besar dutycycle maka semakin besar efisiensinya.  Namun 

dari  hasil grafik menunjukkan efisiensi buck boost converter metode PWM 

(f=3kHz) lebih tinggi daripada metode PFM.  Pada buck converter SCR semakin 

besar dutycycle maka semakin besar efisiensinya.  Namun dari  hasil grafik 

menunjukkan efisiensi buck converter metode PFM lebih tinggi daripada metode 

PWM.
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6.2 Saran 

Sistem kendali konverter DC-DC universal ini dapat dikembangakan untuk kendali 

komponen semi konduktor yang lain yaitu GTO dan IGBT.  Dikarenakan alat ini 

digunakan untuk praktikum pada laboratorium elektronika daya, sebaiknya dilakukan 

perawatan secara berkala. 
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LAMPIRAN 1 

Listing program 

/***************************************************** 

This program was produced by the 

CodeWizardAVR V2.05.3 Standard 

Automatic Program Generator 

© Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. 

http://www.hpinfotech.com 

 

Project  : Control unit chopper 

Date     : 9/18/2015 

Author   : Muhammad Ghilmanuddin Shabirin 

 

Chip type  : ATmega32A 

Program type : Application 

AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz 

Memory model  : Small 

External RAM size : 0 

Data Stack size : 512 

*****************************************************/ 

 

#include <mega32a.h> 

#include <delay.h> 

 

int dutycycle, frekuensi; 

float fpwm, dpwm, fpfm, dpfm; 

unsigned int cnt,pengali,ton1,ton2, t_d1,t_d2; 

 

// Timer1 input capture interrupt serVsce routine 

interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void) 

{ 

// Place your code here 

if (PINC.0==0){ 

    //MOSFET// 

    PORTB.1=1; 

    PORTB.2=1; 

    PORTB.3=1; 

    OCR1A=dutycycle;} 

else { 

    //SCR// 



 

 

 

    if(++cnt==pengali)cnt=0; 

    if(cnt==t_d1)PORTD.0=1; 

    if(cnt==t_d2)PORTD.1=1;    

    if(cnt==t_d1+ton1)PORTD.0=0; 

    if(cnt==t_d2+ton2)PORTD.1=0; 

    }     

} 

 

// Timer1 output compare A interrupt serVsce routine 

interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) 

{ 

// Place your code here 

if (PINC.0==0){ 

    //MOSFET// 

    PORTB.1=0; 

    PORTB.2=0; 

    PORTB.3=0;} 

else { 

    //SCR// 

    } 

} 

 

 

#define ADC_VREF_TYPE 0x40 

 

// Read the AD conversion result 

unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) 

{ 

ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff); 

// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage 

delay_us(10); 

// Start the AD conversion 

ADCSRA|=0x40; 

// Wait for the AD conversion to complete 

while ((ADCSRA & 0x10)==0); 

ADCSRA|=0x10; 

return ADCW; 

} 

 

// Declare your global variables here 

 

void main(void) 

{ 

// Declare your local variables here 

 

// Input/Output Ports initialization 

// Port A initialization 

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  

// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T  

PORTA=0x00; 



 

 

 

DDRA=0x00; 

 

// Port B initialization 

// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out 

Func0=Out  

// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0  

PORTB=0x00; 

DDRB=0xFF; 

 

// Port C initialization 

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  

// State7=P State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P  

PORTC=0xFF; 

DDRC=0x00; 

 

// Port D initialization 

// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out 

Func0=Out  

// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0  

PORTD=0x00; 

DDRD=0xFF; 

 

// Timer/Counter 0 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 0 Stopped 

// Mode: Normal top=0xFF 

// OC0 output: Disconnected 

TCCR0=0x00; 

TCNT0=0x00; 

OCR0=0x00; 

 

// Timer/Counter 1 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: 8000.000 kHz 

// Mode: Fast PWM top=ICR1 

// OC1A output: Discon. 

// OC1B output: Discon. 

// Noise Canceler: Off 

// Input Capture on Falling Edge 

// Timer1 Overflow Interrupt: Off 

// Input Capture Interrupt: On 

// Compare A Match Interrupt: On 

// Compare B Match Interrupt: Off 

TCCR1A=0x02; 

TCCR1B=0x19; 

TCNT1H=0x00; 

TCNT1L=0x00; 

ICR1H=0x00; 

ICR1L=0x00; 

OCR1AH=0x00; 



 

 

 

OCR1AL=0x00; 

OCR1BH=0x00; 

OCR1BL=0x00; 

 

// Timer/Counter 2 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer2 Stopped 

// Mode: Normal top=0xFF 

// OC2 output: Disconnected 

ASSR=0x00; 

TCCR2=0x00; 

TCNT2=0x00; 

OCR2=0x00; 

 

// External Interrupt(s) initialization 

// INT0: Off 

// INT1: Off 

// INT2: Off 

MCUCR=0x00; 

MCUCSR=0x00; 

 

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization 

TIMSK=0x30; 

 

// USART initialization 

// USART disabled 

UCSRB=0x00; 

 

// Analog Comparator initialization 

// Analog Comparator: Off 

// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off 

ACSR=0x80; 

SFIOR=0x00; 

 

// ADC initialization 

// ADC Clock frequency: 1000.000 kHz 

// ADC Voltage Reference: AVCC pin 

ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff; 

ADCSRA=0x83; 

 

// SPI initialization 

// SPI disabled 

SPCR=0x00; 

 

// TWI initialization 

// TWI disabled 

TWCR=0x00; 

 

// Global enable interrupts 

#asm("sei") 



 

 

 

 

while (1) 

      { 

      // Place your code here 

      if (PINC.0==0){ 

        //MOSFET// 

        if (PINC.1==0){         

 

            //PWM MOSFET START// 

            //FREKUENSI//1kHz - 50 kHz//9150 - 150// 

            if(PINC.7==0){} 

            else { 

                fpwm=(float)(read_adc(7)); 

                frekuensi=(int)(150.0+((fpwm/1023.0)*(9000.0)));}                         

            ICR1H=frekuensi>>8; 

            ICR1L=frekuensi&255; 

            //FREKUENSI// 

 

            //DUTYCYCLE// 

            dpwm=(float)(read_adc(6)); 

            dutycycle=(int)((frekuensi*0.005)+(dpwm/1023.0*((float)(frekuensi*0.965)))); 

            //DUTYCYCLE// 

            //PWM MOSFET END// 

             

            } 

        else { 

             

            //PFM MOSFET START// 

            //TON// 

            if(PINC.7==0){} 

            else { 

                dpfm=(float)(read_adc(4)); 

                dutycycle=(int)(dpfm/1023.0*5000.0);} 

            //TON// 

            

            //TOFF//         

            fpfm=(float)(read_adc(5)); 

            frekuensi=(int)(dutycycle+fpfm/1023.0*5000.0); 

            ICR1H=frekuensi>>8; 

            ICR1L=frekuensi&255; 

            //TOFF// 

            //PFM MOSFET END// 

 

              } 

      } 

       

      else { 

        //SCR// 

        if (PINC.1==0){ 

             



 

 

 

            //PWM SCR START// 

            //FREKUENSI//100Hz - 5kHz//1015 - 15// 

            if(PINC.7==0){} 

            else { 

                fpwm=(float)(read_adc(7)); 

                pengali=(int)(15.0+(fpwm/1023.0*1000.0)); 

                t_d1=0; 

                ton1=(int)(0.05*(float)pengali); 

                ton2=(int)(0.05*(float)pengali);} 

            //FREKUENSI// 

                                  

            //DUTYCYCLE// 

            dpwm=(float)(read_adc(6)); 

            t_d2=(int)((float)(pengali)*0.9*dpwm/1023.0); 

            //DUTYCYCLE// 

            //PWM SCR END// 

             

        } 

         

        else { 

             

            //PFM SCR START// 

            frekuensi=40; 

            ICR1H=frekuensi>>8; 

            ICR1L=frekuensi&255; 

             

            //TON// 

            if(PINC.7==0){} 

            else { 

                 

                dpfm=(float)(read_adc(4)); 

                t_d2=(int)(dpfm/1023.0*1000.0); 

                } 

            //TON// 

             

            //TOFF//         

            fpfm=(float)(read_adc(5)); 

            pengali=(int)((t_d2+75)+fpfm/1023.0*1000.0); 

                 

            t_d1=0; 

            ton1=(int)(0.05*(float)pengali); 

            ton2=ton1; 

            //TOFF// 

            //PFM SCR END// 

             

        } 

        } 

      //END PROGRAM// 

      } 

//END//} 



 

 

 

LAMPIRAN 2 

Gambar Tampilan Sinyal Pada Osiloskop Saat Pengujian 

1. Tampilan Sinyal Osiloskop Rangkaian Buck converter MOSFET Metode 

PWM. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Tampilan Sinyal Osiloskop Rangkaian Buck converter MOSFET Metode PFM. 

 

 

 

 

 

3. Tampilan Sinyal Osiloskop Rangkaian Boost converter MOSFET Metode 



 

 

 

PWM. 

 

 

 

  



 

 

 

4. Tampilan Sinyal Osiloskop Rangkaian Boost converter MOSFET Metode 

PFM. 

 

 

 

  



 

 

 

5. Tampilan Sinyal Osiloskop Rangkaian Buck Boost converter MOSFET Metode 

PWM. 

 

 

 

  



 

 

 

6. Tampilan Sinyal Osiloskop Rangkaian Buck Boost converter MOSFET Metode 

PFM. 

 

 

 

  



 

 

 

7. Tampilan Sinyal Osiloskop Rangkaian Buck converter Tanpa Filter SCR 

Metode PWM. 

 

 

 

  



 

 

 

8. Tampilan Sinyal Osiloskop Rangkaian Buck converter Tanpa Filter SCR 

Metode PFM. 

 

 

 

  



 

 

 

LAMPIRAN 3 

Foto Alat Sistem Kendali Konverter DC-DC Universal 

 

Gambar Sistem Kendali Konverter dengan Saklar Elektronik SCR 

 

Gambar Sistem Kendali Konverter dengan Saklar Elektronik MOSFET 

 


