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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dunia Industri merupakan salah satu sektor penunjang perekonomian di 

Indonesia. Perkembangan industri dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan 

penggunaan multilevel inverter yang semakin meluas pada aplikasi Variable 

Speed Drive (SPD), PLTS baik off-grid dan on-grid, dan lain-lain  [1] [2] [3] 

[4]. Kenyataan yang terjadi, pemanfaatan multilevel inverter yang sering 

diminati dalam bentuk lima level inverter dan terbukti mampu menghasilkan 

tingkat kecacatan arus dan tegangan yang rendah [5] [6] [7] [8]. Beberapa 

topologi yang sering digunakan pada lima level inverter adalah Diode 

Clamped, Flying Capacitor, H-Bridge Cascade, dan kombinasi beberapa 

konverter [9] [10] [11] [12] [13]. 

Lima level inverter pada aplikasi variable speed drive lazimnya 

menggunakan dua sumber DC terpisah, hal ini menyebabkan lima level 

inverter memiliki konfigurasi rangkaian yang lebih kompleks dari inverter 

pada umumnya [14]. Lima level inverter untuk aplikasi PLTS baik off-grid dan 

on-grid lazimnya menggunakan dua buah DC-DC boost converter 

konvensional, sehingga akan menyebabkan kompleksitas rangkaian yang lebih 

tinggi [15]. Untuk mengatasi permasalahan ini, digunakan rangkaian DC-DC 

boost converter tipe Voltage Doubler. Pada prinsipnya DC-DC boost converter 

tipe Voltage Doubler merupakan integrasi dari dua buah DC-DC boost 

converter konvensional, dimana tegangan keluaran jauh lebih tinggi dari 

tegangan masukan dengan menggunakan kendali sinyal Pulse Width 

Modulation (PWM) [16]. DC-DC boost converter tipe Voltage Doubler 

memiliki tegangan keluaran dua kali lebih besar dari tegangan keluaran DC-

DC boost converter konvensional. Beberapa topologi rangkaian Voltage 

Doubler telah diteliti pada aplikasi penyearah modulasi lebar pulsa sinusoidal 

dengan unjuk kerja tinggi (arus dan tegangan satu fasa) [2].  

Tujuan dari penelitian ini adalah menawarkan solusi untuk mengatasi dua 

buah sumber DC terpisah pada lima level inverter dengan menggunakan satu 
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buah sumber DC yang dilengkapi dengan rangkaian DC-DC boost converter 

tipe Voltage Doubler teregulasi tegangan keluaran dengan metode kendali tipe 

proporsional ditambah integral (PI) yang diimplementasikan dengan 

menggunakan mikrokontrol STM32F1038CT. Dengan adanya penelitian ini 

rangkaian akan lebih sederhana, mudah dikendalikan, serta biaya yang murah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana cara mengatasi dua buah sumber DC terpisah pada lima level 

inverter? 

2) Bagaimana cara mengimplementasikan dan mengendalikan tegangan 

keluaran DC-DC boost converter tipe Voltage Doubler? 

 

1.3. Tujuan 

1) Membuat dua buah sumber tegangan DC terpisah menggunakan rangkaian 

DC-DC boost converter tipe Voltage Doubler teregulasi tegangan keluaran 

dengan metode kendali tipe PI. 

2) Membuat simulasi, implementasi, dan menguji perangkat keras rangkaian 

DC-DC boost converter tipe Voltage Doubler. 

 

1.4. Metode Penelitian 

Metode pengumpulan data untuk penyusunan laporan Tugas Akhir ini dibagi 

menjadi : 

1) Analisis 

Mencari dan membaca paper dan jurnal yang terkait dengan percobaan, 

serta datasheet dari produk yang digunakan. 

2) Simulasi 

Melakukan simulasi komputasi dari rancangan topologi rangkaian DC-DC 

boost converter tipe Voltage Doubler menggunakan perangkat lunak Power 

Simulator. 

3) Implementasi 

Mengimplementasikan topologi rangkaian DC-DC boost converter tipe 

Voltage Doubler menjadi perangkat keras. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini Laporan Tugas Akhir dibagi menjadi lima bab, yaitu : 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

metode pengambilan data, dan sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dibahas mengenai dasar teori dan komponen pendukung dari 

topologi rangkaian yang telah dibuat oleh penulis. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas mengenai topologi rangkaian, mode operasi rangkaian, 

kendali yang diterapkan, algoritma program, dan pengaturan pada perangkat 

keras. 

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dibahas mengenai hasil simulasi dan hasil dari implementasi 

perangkat keras rangkaian DC-DC boost converter tipe Voltage Doubler. 

 

BAB V. PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil pada laporan 

tugas akhir ini. 

  


