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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Elektronika daya memegang peran yang begitu penting dalam 

penggunaannya, terutama di bidang pengembangan energi baru, industri, 

transportasi dan bidang – bidang lainnya. Inverter merupakan salah satu hasil dari 

berbagai macam topologi konverter elektronika daya yang penting. Inverter 

berfungsi sebagai pengubah tegangan searah ( DC– Direct Current) menjadi 

tegangan bolak – balik ( AC – Alternating Current). Inverter banyak digunakan 

pada sistem catu daya listrik, sistem penggerak listrik, dan pengatur kecepatan 

pada motor induksi ( VSD – Variable Speed Drive). 

Seiring berkembangnya teknologi, bidang industri di Indonesia 

memanfaatkan inverter sebagai salah satu alat yang sangat berperan penting 

dalam bidang industri karena dapat dimanfaatkan sebagai pengubah sumber AC 

yang baik. Salah satu penggunaan inverter sebagai pengendali kecepatan motor 

listrik, salah satu motor listrik yang umum digunakan adalah motor induksi. 

Motor induksi dalam dunia kelistrikan digunakan sebagai pengubah energi listrik 

menjadi mekanik. Motor induksi membutuhkan sumber daya dari tegangan AC 

50Hz, maka membutuhkan adanya inverter sebagai salah satu jembatan sumber 

tegangan dari sumber DC menjadi sumber AC.  

Pengubahan tegangan menggunakan sistem pensaklaran menggunakan 

IGBT  (Insulated Gate Bipolar Transistor).IGBT merupakan komponen gabungan 
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dari BJT (Bipolar Junction Transistor) dan MOSFET,biasa berfungsi sebagai 

komponen saklar dalam aplikasi daya. IGBT merupakan komponen terpenting dan 

utama dalam aplikasi AC drive, seperti servo drive, stepper drive bahkan sebagian 

besar power supply switching menggunakan komponen ini. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas beberapa masalah yang akan diteliti adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana mendesain dan mengimplementasikaninverter tiga fasa berbasis 

Mikrokontroler dsPIC30f4012 

b. Bagaimana kinerja pensaklaran pada inverter yang dikendalikan 

mikrokontroler dsPIC30f4012 

c. Bagaimana hasil keluaran dari inverter tiga fasa ini 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada tugas akhir ini dilakukan desain dan implementasi sistem inverter tiga 

fasa dengan sistem kontrol menggunakan mikrokontroler dsPIC30f4012. Cakupan 

Tugas Akhir dibatasi pada desain dan simulasi yang akan diamati kesesuaiannya. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini sebagai berikut: 

a. Mengkaji teknik pensaklaran pada inverter menggunakan 

mikrokontrolerdsPIC30f4012. 
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b. Menghasilkan suatu alat inverter tiga fasa dengan performa yang baik dan 

maksimal dengan hardware sederhana. 

Adapun manfaat dari perancangan alat ini adalah: 

a. Dengan inverter tiga fasa berbasis mikrokontroler dsPIC30f4012 mampu 

menghasilkan tegangan keluaran sinusoidal 50Hz tiga fasa dengan kualitas 

maksimum dan peningkatan efisiensi dibanding dengan teknik lain, sehingga 

mampu digunakan dalam berbagai tujuan. 

b. Kesederhanaan pada sisi hardware alat ini dapat memberi manfaat terutama 

pada cost, nilai ekonomis pembuatan alat, ukuran dan dimensi alat yang 

terbilang kecil, serta memudahkan dalam pengembangan kedepannya. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Penyusunan dalam laporan tugas akhir ini menggunakan beberapa metode, 

antara lain: 

a. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah metode dalam pengumpulan data dan informasi, 

dengan mempelajari buku-buku acuan yang berhubungan dengan materi 

penelitian ini. 

b. Analisa Permasalahan 

Dengan melakukan analisis penyebab terjadinya masalah dan mencari solusi 

penyelesaian masalah yang akan dituangkan dalam simulasi. 
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c. Pemodelan dan Simulasi Alat 

Perancangan sistem dalam sebuah software sebelum dibuat dalam bentuk 

hardware. Program simulasi yang akan digunakan sebagai acuan 

pensimulasian tugas akhir ini adalah PSIM Power Simulation dan Proteus. 

d. Pembuatan Alat 

Mengimplementasikan alat sesuai dengan rancangan dalam simulasi. Dalam 

perancangan alat ini mencakup pembuatan hardwarerangkaian daya dan 

rangakaian kontrol serta software progamnya. 

e. Pengujian Alat 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui kinerja alat sesuai sistem kerja dan 

menghasilkan sesuai dengan yang diinginkan seperti hasil pada simulasi.  

f. Pengambilan Data  

Pengambilan data dilakukan secara langsung, ketika uji coba pada alat telah 

berhasil secara keseluruhan. Data yang diambil tidak hanya pada keberhasilan 

alat, namun juga mempertimbangkan kesalahan yang ditemui pada proses uji 

coba. 

g. Penyusunan Laporan 

Laporan berisikan hasil dan kesimpulan dari penyusunan kegiatan penelitian 

sehingga mendapatkan manfaat dari alat yang dirancang. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar laporan tugas akhir ini disusun menurut sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  :PENDAHULUAN 

Pada BAB I berisi tentang latar belakang, pembatasan masalah, 

tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB II berisi tentang dasar-dasar teori pendukung tentang: 

inverter, mikrokontroler, IGBT,dan komponen lain sebagai 

landasan pustaka dalam penulisan laporan tugas akhir. 

BAB III : PERANCANGAN ALAT 

Pada BAB III berisi tentang gambaran umum alat, alogaritma 

sistem, dan penyusunan rangkaian-rangkaian pendukung lainnya. 

BAB IV :HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pada BAB IV berisi tentang hasil pengujian simulasi dan 

pengujian dilaboratorium serta analisa pada sistem tersebut. 

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada BAB V berisikan tentang kesimpulan hasil akhir dari tugas 

akhir ini dan saran-saran bagi pembaca berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan agar dapat dikembangkan menjadi 

lebih optimal. 

  


