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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam sektor pencahayaan yang 

berfungsi untuk pencahayaan jalan perkotaan, industri, dan pencahayaan rumah. Banyak 

ilmuwan menciptakan alat yang berfungsi untuk memberikan cahaya seperti lampu 

bohlam yang berbentuk bola kaca dan terdapat filamen didalamnya, lampu TL yang 

hampir sama dengan lampu bohlam tetapi cahaya yang diciptakan lebih terang dan lebih 

hemat energi dibandingkan dengan lampu bohlam, dan yang terbaru ini telah 

diciptakannya lampu LED yang lebih hemat energi dan lebih terang diantara lampu 

bohlam maupun lampu TL. 

Lampu LED memberikan banyak keunggulan dibandingkan dengan lampu yang 

lain, seperti efisiensi tinggi, umur pemakaian yang lebih lama, dan yang terpenting 

adalah lebih hemat energi. Untuk menghidupkan lampu LED tersebut dapat 

menggunakan rangkaian daya seperti chopper karena lampu LED bekerja pada tegangan 

DC, chopper diatur sedemikian sehingga lampu LED menyala dengan meperhitungkan 

besar arus dan tegangan yang disuplaikan ke lampu LED dan dijaga konstan sehingga 

lampu LED tidak cepat mengalami kerusakan. Lampu LED dapat menjadi salah satu 

solusi untuk menggurangi krisis energi listrik dalam sector pencahayaan yang 

disebabkan oleh lampu Bohlam, dan TL. Energi dari lampu LED ini ramah lingkungan, 

mengingat dampak energi dan sisi terang yang dihasilkan lampu  
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LED dibandingkan dengan lampu Bohlam, dan lampu TL dengan watt yang sama 

lampu LED menghasilkan lumen jauh lebih terang dan ramah lingkungan.  

Dalam perkembangan teknologi ini, lampu LED dapat menjadi salah satu 

alternative pengganti lampu penerangan ruangan, industri, maupun perkotaan. LED 

tidak langsung hidup dengan cara dipasang di sumber PLN, LED dihidupkan dengan 

suplly DC yang tidak semaunya sendiri dan tidak memperhitungkan arus dan tegangan 

yang akan di suplaikan ke LED. Jika lampu LED langsung dihidupkan tanpa melihat 

karakteristik dari LED tersebut, maka LED tersebut akan rusak. Untuk menghidupkan 

LED tersebut dapat menggunakan converter jenis chopper. Chopper adalah sebuah 

rancangan alat yang mengubah tegangan dari DC menjadi tegangan DC dengan 

mengatur output tegangan sehingga dapat lebih tinggi atau rendah dari tegangan 

masukan.  

Ada beberapa jenis chopper, yaitu Buck Converter, Boost Converter, dan Buck 

Boost Converter. Jika menginginkan tegangan yang lebih besar dari tegangan 

sumbernya dapat menggunakan Boost Converter, jika menginginkan tegangan yang 

lebih kecil dari tegangan sumber dapat menggunakan Buck Converter, jika 

mengginginkan tegangan yang bisa diatur lebih kecil atau lebih tinggi dari tegangan 

sumber dapat menggunakan Buck Boost Converter. 

  Maka pada tugas akhir ini akan diuraikan suatu metode untuk menghidupkan 

lampu LED dengan menggunakan Buck Converter dengan metode constant current. 

Buck Chopper sebagai supply diimplementasikan untuk menghidupkan dengan cara 

mengkontrol arus yang disuplaikan ke beban Power LED, menggunakan kontrol digital 

sistem kontrol dsPIC30F4012 yang didapatkan dari pembacaan sensor arus yang 

terdapat pada sisi keluaran buck converter sebelum beban Power LED. Hasil dari 
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pembacaan sensor arus akan dibandingkan dengan nilai referensi yang telah ditentukan, 

sehingga proses kontrol akan menentukan respon terhadap perubahan tersebut yaitu 

berupa sinyal pensaklaran bagi Buck Converter. Dengan metode ini diharapkan daya 

yang dihasilkan oleh Buck Chopper akan selalu berada pada daya yang diingginkan 

sehingga daya yang ditransferkan chopper bisa constant dan dapat menghidupkan 

power LED. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Tujuan dari pembuatan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui konstruksi 

kontrol, cara kerja Konverter dan karakteristik dari LED. Manfaat dari pembuatan 

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang Buck Chopper sebagai sarana untuk menghidupkan 

Power LED. 

b. Bagaimana merancang kendali Buck Chopper dengan mudah dan sederhana 

dengan menggunakan Microcontroller dsPIC30f4012. 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada pada laporan Tugas Akhir ini adalah bagaimana cara 

mendesain dan mengkontrol Buck Chopper sebagai supply Power LED berbasis 

Microcontroller dsPIC30f4012, sehingga daya keluaran dari Buck Chopper bisa 

terkontrol tetap untuk supply Power LED tersebut . 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 

Penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini memiliki tujuan dan manfaat antara 

lain : 

a. Merancang Buck Converter sebagai sarana untuk supply Power LED. 

b. Mengatasi masalah hemat energy di sector penerangan dengan menggunakan 

Lampu LED. 

c. Memanfaatkan Mikrokontroler dsPIC30F4012 sebagai kendali Buck Chopper 

sehingga dapat mudah mengatur dan mengamati. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam tugas akhir ini, untuk penyusunan sampai penyelesaian akhir, 

menggunakan beberapa metode. Metode tersebut antara lain adalah: 

a. Pengumpulan referensi 

Referensi berupa data dan informasi diperoleh dengan mempelajari buku acuan, 

literature, Jurnal, dan media internet mengenai desain sistem kontrol High 

Power LED. 

b. Menganalisa permasalahan 

Adanya permasalahan untuk merancang sebuah sistem kontrol dan merancang 

catu daya untuk kontrol, dan  catu daya untuk Buck Converter. 

c. Pembuatan rancangan desain (simulasi) 

Merancang sebuah sistem kendali yang bertujuan untuk menghidupkan High 

Power LED. 

d. Perancangan  

Membuat dan merancang Buck Converter, dan catu daya. 
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e. Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah catu daya dan Buck 

Converter yang telah dibuat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil simulasi. 

f. Pembuatan laporan 

Metodologi terakhir adalah pembuatan laporan. Penyusunan laporan merupakan 

hasil dari semua proses, sehingga diperoleh suatu analisa dan kesimpulan 

mengenai penelitian tugas akhir ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar Laporan Tugas Akhir ini disusun menurut sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab I berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan dan manfaat dibuatnya alat tersebut, metodologi penelitian, serta sistematika 

penulisan yang dipakai pada laporan tugas akhir ini.  

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab II berisi tentang dasar teori dan dasar-dasar teori yang dapat 

mendukung melaksanakan tugas akhir. Yang dibahas dalam bab II antara lain landasan 

teori, konverter, MOSFET, mikrokontroller, dan LED.  
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BAB III  PERANCANGAN ALAT 

Dalam Bab III berisi mengenai perancangan alat. Sehingga dapat membentuk 

suatu sistem yang dapat mengatur daya keluaran buck converter dengan metode 

constant current berbasis dsPIC30F4012. Rangkaian yang digunakan antara lain catu 

daya, converter, driver, sensor arus, mikrokontroller, system kendali 

 

BAB IV  PENGUJIAN 

Dalam Bab IV berisi tentang pengujian dan analisa simulasi rancangan dengan 

menggunakan software powersimulator serta implementasi alat. Sehingga sistem ini 

mampu direalisasikan dan mampu berjalan dengan baik.  

 

BAB V  PENUTUP 

 Dalam bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang didapat dari 

hasil uraian – uraian yang telah dibahas per bab dalam laporan tugas akhir ini serta 

diambil dari pengujian yang telah dilakukan, sehingga sistem ini mampu dikembangkan 

kearah yang lebih baik lagi. 


