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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Photovoltaic (PV) adalah alat konversi dari energi foton sinar matahari ke energi listrik DC. 

[1]. PV pada aplikasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mandiri diimplementasi 

menggunakan perangkat inverter dan Maximum Power Point Tracker (MPPT) untuk 

memaksimalkan daya keluaran [1], [2]. Inverter konvensional yang lazim diimplementasi adalah 

tipe jembatan empat saklar. Inverter tipe ini untuk mendapatkan harmonisa tegangan keluran 

kecil harus dioperasikan pada frekuensi tinggi dan atau tapis yang besar [2], [3]. Karena 

kemampuan inverter konvensional yang terbatas inverter tingkat jamak banyak diimplementasi 

untuk mengatasi kemampuan tersebut. Inverter konvensional maupun tingkat jamak memiliki 

fungsi sama akan tetapi kontruksi, nilai harmonisa, keluaran tengangan dan arus inverter 

bertingkat yang lebih baik [4]. Inverter tingkat jamak yang umum dibentuk dari tiga topologi 

dasar yang dikembangkan yaitu: diode-clamped, flying capasitor, dan cascade H-bridge [5], [6]. 

Topologi yang lain dikembangkan dari gabungan dan atau modifikasi topologi dasar untuk 

membentuk inverter tingkat jamak. Untuk membentuk 9-tingkat, inverter tingkat jamak 

umumnya membutuhkan banyak saklar daya, sebagai contoh topologi cascade H-bridge 

membutuhkan saklar daya aktif sebanyak enam belas buah [7]. Dilihat dari banyaknya saklar 

daya akan mengakibatkan rangkaian kendali yang semakin komplek, rumit, tidak efisien dan 

mahal [7], [8].  

Inverter 9-tingkat tipe asimetris dirancang, dibangun dan dimanfaatkan untuk mengatasi 

masalah ini. Inverter jenis ini memiliki nilai harmonisa tegangan dan arus keluaran yang sama 

pada tingkatan yang sama yaitu 9-tingkat. Perbedaannya adalah besar sumber yang tidak sama 

satu sama lain atau sering disebut asimetris. Kelebihan lang lain adalah mampu menekan niali 

rugi-rugi pensaklaran baik di komponen saklar daya dan antar komponen saklar daya [8]. 

Semakin tinggi tingkatan inverter akan mengakibatkan nilai harmonisa tegangan dan arus 

keluaran yang kecil [9], [10]. Dibandingkan dengan inverter 9-tingkat asimetris yang telah 
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diteliti [11], saklar daya aktif yang digunakan sebanyak sembilan buah. Peneliti lain 

menggunakan delapan belas saklar daya aktif dan saklar daya pasif sebanyak empat buah [12], 

[13]. Inverter tingkat jamak asimetris memiliki nilai kandungan harmonisa keluaran yang rendah 

[14]. Nilai harmonisa yang tinggi akan berakibat pada umur komponen dan mengakhibatkan 

gangguan jaringan distribusi [15], [16]. Nilai tingkat kecacatan atau dikenal dengan nama Total 

Harmonics Distortion (THD) suatu inverter diukur menggunakan standar harmonisa IEEE [17].  

Pada laporan ini diteliti terkait inverter 9-tingkat tipe asimetris dengan menggunakan delapan 

buah saklar daya aktif dan tiga buah saklar daya pasif. Sebagai tahap awal dalam merancang 

dilakukan analisis berdasarkan mode-mode operasi yang mungkin terjadi. Kemudian dibuat tabel 

operasi dari masing-masing saklar daya untuk merancang logika pensaklaran dengan 

memanfaatkan aljabar Boolean. Setelah itu dirancang blok kendali modulasi lebar pulsa 

sinusoidal (MLPS), verifikasi tahap pertama dilakukan dengan simulasi menggunakan perangkat 

lunak Power Simulator dan sebagai tahap akhir dilakukan implementasi purwarupa. Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi dan implementasi di laboratorium untuk 

memperoleh unjuk kerja inverter 9-tingkat yang dirancang. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Pembuatan alat Tugas Akhir yang dilaksanakan, membahas tentang topologi baru inverter 9-

tingkat tipe asimetris. Laporan ini membahas, rancangan inverter, simulasi, dan pembuatan alat 

dari inverter ini. Walaupun laporan berpusat pada rancangan yang dibuat, beberapa perbandingan 

topologi sebelumnya pada teknologi inverter akan dijelaskan. 

    

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan penelitian Tugas Akhir yang telah dilakukan penulis pada Fakultas 

Teknik Elektro di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang ini adalah 
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1. Merancang inverter 9-tingkat tipe asimetris 

2. Topologi yang dirancang sebagai perbandingan dengan inverter sejenis lebih sederhana 

dan efisien tetapi keluaran sama.  

3. Membuat modulasi baru menggunakan gerbang logic. 

4. Dapat mengembangkat inverter bertingkat ke tingkatan lebih tinggi. 

   

 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data untuk penyusunan laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi : 

1. Analisis 

Mencari dan membaca sumber teori terkait dengan pembuatan dan datasheet dari produk 

yang di gunakan. 

2. Simulasi 

Melakukan simulasi dari rancangan topologi inverter menggunakan program simulasi 

PSIM. 

3. Percobaan 

Merancang dan membuat inverter 9-tingkat tipe Asimetris yang telah dirancang penulis. 

   

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini Laporan Tugas Akhir dibagi menjadi beberapa bab yang akan membahas 

topik tertentu. 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, tujuan, rumusan masalah dan 

gambaran umum sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II. DASAR TEORI 

Pada bab ini membahas mengenai kajian pustaka dan dasar teori dari penysusnan 

laporan dan penelitian pembuatan Tugas Akhir. 
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BAB III. RANCANGAN DAN MODE OPERASI 

Pada bab ini membahas mengenaikontruksi rancangan inverter 9-tingkat tipe 

Asimetrisdari mode operasi inverter tersebut. 

 

BAB IV. RANGKAIAN PEMBENTUK INVERTER 

Pada bab ini membahas mengenaipenyusunan alat dari hasil rancangan simulasi pada 

inverter. 

 

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai keluaran gelombang inverter 9-tingkat Tipe 

Asimetris dan perbandingan pada simulasi. 

 

BAB VI. PENUTUP 

Pada bab ini membahas mengenai Kesimpulan dan saran dari hasil pada laporan Tugas 

Akhir ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


