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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi hijau seperti sumber listrik yang disuplai cahaya matahari, angin, air, 

dan sumber energi terbarukan lain terus mendapat perhatian[1]. Sumber panel surya 

/ photovoltaic (PV) digunakan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi 

terbarukan dengan kelebihannya seperti bebas perawatan dan tanpa polusi[2]. Untuk 

kasus khusus : permintaan sumber listrik dari PV telah meningkat 20-25% per tahun 

dikarenakan berkurangnya biaya dan harga[2]. 

Energi listrik yang dihasilkan PV adalah Direct Current (DC). Sistem ini 

tidak cocok dengan sebagian besar perangkat elektronik yang disuplai Alternating 

Current (AC). Melihat keadaan ini, inverter dibutuhkan untuk mengubah DC ke 

AC[3]. Aplikasi inverter membutuhkan gelombang arus dan tegangan dengan nilai 

Total Harmonic Distortion (THD) yang rendah[4]. Proses konversi ini dapat 

dilakukan dengan konverter konvensional H-Bridge[5]. Namun, inverter H-Bridge 

direkomendasikan  untuk perangkat elektronik yang tidak memiliki sensitivitas 

tinggi dikarenakan nilai THD yang cukup tinggi, rating tegangan yang kecil, 

stabilitas elektromagnetik, dan rugi daya pada pensaklaran[6]. 

Untuk mengatasi kerugian inverter H-Bridge, inverter multitingkat / 

multilevel inverter (MLI) telah digunakan. Ketika inverter H-Bridge membentuk 2 

tingkat tegangan AC dari sumber DC, inverter multitingkat menggunakan beberapa 
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sumber DC yang digabungkan untuk membentuk gelombang tegangan keluaran 

yang lebih halus. Inverter ini mampu untuk memenuhi kebutuhan kualitas daya dan 

rating daya yang lebih besar dengan THD-v dan THD-I yang lebih rendah[7]-[9]. 

Pembagian jenis MLI secara garis besar adalah : cascaded H-Bridge[10]; diode-

clamped[11]; dan flying capacitor[12]. Inverter cascaded menggunakan beberapa 

inverter H-Bridge yang dihubungkan secara seri, kapasitor terpisah atau sumber 

tegangan DC, dan jumlah komponen yang lebih sedikit di tiap level[10]. MLI 

cascaded H-Bridge n-tingkat menggunakan (2n – 2) saklar semikonduktor dan ((n – 

1)/2) kapasitor[10]. MLI diode-clamped menggunakan dioda untuk membatasi 

stress tegangan pada komponen semikonduktor[11]. MLI diode-clamped n-tingkat 

menggunakan (2n – 2) saklar semikonduktor, (n – 1) sumber tegangan, dan (n – 1)(n 

– 2) dioda[11]. MLI flying capacitor menggunakan kapasitor untuk membagi 

tegangan DC. MLI flying capacitor n-tingkat menggunakan (2n – 2) saklar 

semikonduktor dan (n – 1) kapasitor[12]. Walaupun kelemahan inverter H-Bridge 

telah diatasi, inverter ini memiliki kelemahan seperti : penggunaan saklar 

semikonduktor dan dioda yang lebih banyak menyebabkan kesulitan lebih dalam 

mengontrol masing – masing saklar[13][14]. 

Topologi MLI yang ditawarkan menggunakan 9 saklar aktif dan 5 saklar 

pasif dimana MLI diode-clamped, flying capacitor, dan cascaded H-Bridge 

menggunakan 20 saklar semikonduktor dan beberapa kapasitor atau dioda. Topologi 

ini menawarkan konfigurasi saklar yang lebih sederhana dan pengurangan jumlah 

saklar semikonduktor.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang diperoleh dari latar belakang adalah : 

a. Bagaimana bentuk desain inverter 11-tingkat? 

b. Bagaimana cara memperoleh 11-tingkat tegangan pada inverter? 

c. Bagaimana cara mengontrol saklar daya inverter pada simulasi? 

d. Bagaimana cara mengontrol saklar daya inverter melalui mikrokontroller 

PIC18F4550?  

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Pada tugas akhir ini hanya akan dibahas inverter 11-tingkat, strategi tingkat 

tegangan inverter, simulasi pensaklaran saklar daya untuk aplikasi inverter 11-

tingkat, pensaklaran MLPS (Modulasi Lebar Pulsa Sinusoidal) menggunakan 

mikrokontroller PIC18F4550 untuk kontrol saklar MOSFET dan pemrograman 

melalui MikroC for PIC. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah menciptakan topologi dan skema 

pengendalian inverter 11-tingkat satu fasa. Manfaat yang diperoleh adalah sebuah 

topologi yang mampu menghasilkan kualitas arus dan tegangan yang baik dengan 

nilai THD yang rendah, selain itu dapat penggunaan memori mikrokontroler juga 

dapat dikurangi.  
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa poin 

sebagai berikut : 

a. Landasan Teori 

Mengumpulkan teori yang dihasilkan oleh penelitian oleh para peneliti 

sebelumnya untuk digunakan dan dikembangkan dalam Tugas Akhir. 

b. Simulasi Komputasional 

Perancangan komputasional topologi inverter 11-tingkat dengan 

pemrograman digital menggunakan Power Simulator. 

c. Implementasi Prototype 

Pengimplementasian rancangan topologi inverter sesuai dengan parameter 

simulasi yang telah dilakukan menjadi sebuah prototype. 

d. Hasil Uji Coba Protoype  

Melakukan uji coba prototype untuk membuktikan bahwa hasil teori sudah 

sesuai dengan implementasi prototype topologi yang dirancang. 

e. Hasil Analisa Uji Coba Prototype 

Melakukan analisa hasil keluaran dari topologi inverter 11-tingkat melalui 

penggunaan resistor dan induktor dengan beberapa variasi untuk 

menghasilkan variasi keluaran. Beberapa variasi keluaran inverter akan 

dianalisa untuk dapat diambil suatu kesimpulan dari parameter dan desain 

topologi. 
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f. Pembuatan Laporan  

Penyusunan laporan Tugas Akhir yang memuat hasil penelitian beserta 

kesimpulan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penyusunan laporan Tugas Akhir dilakukan berdasarkan susunan bab 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Memuat alasan dilakukannya penelitian, rumusan 

permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian, batasan 

permasalahan, dan metode penelitian. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Memuat berbagai teori dan penelitian para peneliti 

sebelumnya yang akan digunakan sebagai sumber referensi 

dan sumber keputusan dilakukannya penelitian ini. 

BAB III  : DESAIN DAN IMPLEMENTASI 

Memuat desain topologi yang bersangkutan, teknik 

pengendalian digital, dan rancangan sirkuit keseluruhan 

prototype. 
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BAB IV  : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Memuat hasil uji coba prototype sesuai implementasi 

komputasional dan parameter yang telah ditentukan dalam 

skala laboratorium. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat saran yang dapat diberikan demi perbaikan 

penelitian yang telah dilakukan dan pengambilan 

kesimpulan dari berbagai prosedur penelitan dari simulasi 

komputasional hingga pengujian prototype. 

  


