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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Untuk mengubah besaran listrik dalam bentuk arus DC (Direct Current) 

diubah menjadi arus AC (Alternating Current) membutuhkan inverter sebagai alat 

pengkonversi. Dalam salah satu contoh dalam pemanfaatan energi surya mulai 

dikembangkan dengan dibuatnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang 

dimanfaatkan pada daerah tropis sebagai upaya pemenuhan kebutuhan listrik yang 

semakin meningkat. Sistem PLTS memiliki beberapa tahapan untuk mengubah 

energi surya menjadi energi listrik hingga akhirnya dapat digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan listrik, salah satu tahapan tersebut adalah pengkonversian 

energi dari bentuk DC ke bentuk AC yang dilakukan oleh sebuah unit konverter 

daya yang dikenal dengan nama inverter.. Sistem pembangkit listrik tenaga angin 

juga menggunakan inverter untuk menghasilkan arus listrik bolak-balik yang siap 

dihubungkan ke jaringan tenaga listrik sebagai sumber energi alternatif saat terjadi 

pemadaman dari PLN (Perusahaan Listrik Negara). Inverter saat ini tidak lagi 

sulit untuk diperoleh. Namun demikian, inverter tersebut masih memiliki 

kekurangan baik dari harga maupun daya keluaran serta kualitas dari inverter itu 

sendiri [1]. Pada umumnya inverter yang digunakan adalah inverter standar, 

namun dalam penggunaannya inverter standar mempunyai bentuk gelombang 

keluaran yang kurang baik seperti timbulnya gangguan harmonisa sehingga dapat 

memperpendek umur suatu perangkat elektronik [1]. Banyak kerugian yang 
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timbul, salah satunya peralatan listrik akan lebih panas dengan cepat yang 

membuat terjadinya kegagalan isolasi serta berdampak makin pendek umur dan 

kerusakan dari peralatan [2].  

Multilevel inverter hadir untuk memperbaiki inverter standar tersebut. 

Metode ini dilakukan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki kualitas baik. 

Tegangan keluaran dari multilevel inverter akan ditingkatkan dengan 

meningkatkan jumlah level-nya [3]. Kelemahannya adalah dalam proses 

pensaklaran, dikarenakan timbulnya rugi-rugi pada saklar sehingga proses 

switching kurang efisien dikarenakan banyaknya saklar yang dipakai untuk 

membentuk tingkat tegangan [4]. Umumnya terdapat tiga jenis tipe  multilevel 

inverter , antara lain : multilevel inverter tipe diode clamped, multilevel inverter 

tipe Flying Capasitor, dan  multilevel inverter tipe jembatan cascade. multilevel 

inverter tersebut masing-masing memiliki beberapa kelemahan pada rangkaian 

daya[5]. Untuk tipe diode clamped  pada rangkaian daya dibutuhkan beberapa 

dioda cepat untuk penunjang bergantung pada jumlah saklar [6]. Untuk inverter 

tipe  flying capasitor  pada rangkaian daya dibutuhkan beberapa kapasitor untuk 

penunjang bergantung pada jumlah saklar dan masing-masing kapasitor harus 

bernilai sama [7]. Sedangkan pada inverter tipe jembatan cascade pada rangkaian 

daya membutuhkan nilai sumber DC lebih besar bergantung pada jumlah saklar 

yang digunakan [8].  

Pada laporan Tugas akhir ini akan dibahas tentang inverter lima level 

dengan teknik modulasi lebar pulsa sinusoidal (MLPS) untuk mengontrol saklar 

elektronik (IGBT). Suatu analisis diturunkan berdasarkan mode-mode operasi 
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yang terjadi dalam satu siklus. Dari mode operasi diturunkan sistem kendali yang 

memungkinkan untuk mengurangi rugi-rugi dengan cara satu sisi dari inverter 

lima level dikendalikan menggunakan frekuensi jala-jala. Setelah metode kendali 

berbasis MLPS didapatkan dilakukan ujicoba simulasi dan sebagai akhir 

dilakukan uji coba dan implementasi perangkat keras di laboratorium. Sistem 

kendali yang digunakan berbasis dsPIC30F4012. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini, yaitu : 

a. Skema dari lima level inverter diode clamp. 

b. Cara mendapatkan sinyal picu MLPS sebagai penggerak saklar daya pada 

inverter lima level. 

c. Cara memprogram dsPIC30F4012 agar menghasilkan sinyal MLPS yang 

diinginkan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Dalam Tugas Akhir ini hanya akan mengkaji inverter lima level dengan 

mode MLPS, serta pemrogaman dsPIC30F4012 dengan menggunakan bahasa 

pemrogaman mikroC. Pemrograman pada dsPIC30F4012 digunakan untuk 

mengontrol teknik modulasi lebar pulsa sinusoidal (MLPS) yang digunakan 

sebagai kontrol switching saklar elektronik (IGBT). 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 

Adapun manfaat serta tujuan dari pembuatan tugas akhir ini yaitu : 

a) Perancangan implementasi prototype sistem inverter lima level dengan 

teknik Dioda clamp. 

b) Melakukan kajian, analisis, desain, implementasi sistem  dsPIC30F4012. 

c) Penggunaan dsPIC30F4012 sebagai kontrol switching saklar elektronik 

(IGBT). 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Pada tugas akhir ini menggunakan beberapa metode untuk proses 

pembuatannya. Berikut adalah tahap – tahap dalam merancang tugas akhir ini: 

a. Kajian Pustaka 

Merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan mempelajari 

buku-buku acuan dan aturan-aturan yang bersangkutan dengan materi 

tugas akhir ini. 

b. Pemodelan / Simulasi 

Merancang suatu sistem inverter lima level tipe diode clamped beserta 

kendalinya yang disimulasikan menggunakan software PSIM sebelum 

direalisasikan dalam bentuk hardware. 

c. Pembuatan Alat 

Pembuatan alat inverter lima level sesuai rancangan dan parameter 

komponen pada simulasi. 

d. Pengujian  
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Pengujian dilaksanakan agar diketahui apakah kinerja alat sudah sesuai 

dengan hasil yang diinginkan seperti pada simulasi dan melakukan 

pengambilan data. 

e. Analisis Pengujian 

Menganalisa alat dengan algoritma modulasi lebar pulsa digital sinusoidal 

terprogram  ketika pengujian dengan beban resistor dan induktor. Dari 

pengujian tersebut dapat dilihat hasil tegangan keluaran inverter berupa 

gelombang sinusoidal dengan lima level tegangan, kemudian dilihat 

bentuk keluaran tegangan dan arus inverter setelah melalui rangkaian catu 

daya B1212. Sehingga diperoleh perbandingan hasil pada simulasi dengan 

hasil pada implementasi. 

f. Penyusunan Laporan  

Berisikan hasil dan kesimpulan dari penyusunan Tugas Akhir untuk 

memperoleh manfaat dari aplikasi sistem yang dirancang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Laporan tugas akhir ini secara garis besar disusun menurut sistematika 

terdiri dari beberapa bab didalamnya, antara lain: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang, perumusan  masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat dibuatnya desain 

dan implementasi hardware ini, metodologi penelitian yang 
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dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir ini serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang dasar teori dan kajian-kajian pustaka oleh 

para ahli sebagai literatur dalam perancangan tugas akhir 

ini. 

BAB III  : PERANCANGAN  ALAT 

Berisikan tentang pendahuluan, perancangan alat, algoritma 

pemrograman serta rangkaian-rangkaian pendukung yang 

lainnya.  

BAB IV  : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Berisi tentang hasil pengujian alat baik secara simulasi 

maupun pengujian laboratorium serta analisa pada sistem 

tersebut. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan tentang saran-saran dan kesimpulan berdasarkan 

diselesaikannya tugas akhir ini. Sehingga dapat menjadi 

saran yang membangun bagi pembaca dan mampu 

dikembangkan menjadi lebih baik 
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