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BAB I 

PENDAHULUAN 

1 SATU 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, kemajuan teknologi menghasilkan penelitian berupa analisa 

dan desain elektronika daya DC-DC konverter yang diaplikasikan sebagai catu daya 

dan batere [1] [2] [3]. Salah satu jenis DC-DC konverter yang dikembangkan yaitu 

SEPIC (Single Ended Primary Inductance Converter). Konverter jenis ini berfungsi 

menaikan atau menurunkan tegangan keluaran tanpa mengubah polaritas dan riak 

arus masukan yang kecil [4] [5].  Keunggulan lain yang ditawarkan dari SEPIC 

konveter yaitu memiliki efisiensi mencapai 90.07% [6]. Keunggulan tersebut 

menjadi salah satu solusi pada elektronika daya dibandingkan menggunakan 

konverter DC-DC jenis lain [1] [7].  

Terdapat berbagai macam jenis konverter didalam berbagai aplikasi 

elektronika daya. Buck, Boost, Buck-Boost dan Cúk konverter adalah berbagai jenis 

konverter yang digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Buck konverter 

memiliki kekurangan yaitu riak tegangan keluaran yang tinggi dan boost konverter 

memiliki kekurangan yaitu riak arus masukan yang tinggi dan [8]. Buck-boost 

konverter memiliki harmonik yang tinggi, sehingga membutuhkan kapasitor yang 

besar yang berguna sebagai filter [9]. Konverter Cúk dapat menyelesaikan masalah 

tersebut dengan menambahkan induktor dan kapasitor tambahan, tetapi tegangan 

dan arus yang mengalir pada setiap komponen melebihi batas mengakibatkan 

komponen menjadi panas berlebih [10].  
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SEPIC konverter dapat dioperasikan dengan sistem kendali loop tertutup 

salah satunya dengan metode kendali arus histeresis. Kendali arus histeresis 

memiliki keunggulan respon yang cepat dan stabil sehingga banyak digunakan pada 

catu daya [11]. Kendali arus histeresis bekerja dengan cara membandingkan arus 

pada induktor pertama dengan referensi yang diberikan dalam batas histeresis 

tertentu [12]. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sinyal kendali arus histeresis dan 

tegangan keluaran pada SEPIC konverter diverifikasi dengan simulasi perangkat 

lunak power simulator (PSIM) dan implementasi perangkat keras di laboratorium. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, terdapat rumusan malah yang 

diteliti mencakup : 

a. Menerapkan kendali arus histeresis pada SEPIC konverter. 

b. Menguji bentuk sinyal aktual dan referensi pada SEPIC konverter. 

c. Melihat hasil tegangan keluaran SEPIC konverter dengan kendali arus 

histeresis. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada laporan Tugas Akhir batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

a. Merancang simulasi kendali arus histeresis SEPIC konverter menggunakan 

perangkat lunak PSIM dan implementasi terhadap perangkat keras. 

b. Menggunakan digital signal controller dsPIC33EP512MU810. 
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c. Melihat bentuk sinyal aktual jika diberi sinyal referensi yang berbeda-beda. 

d. Melihat tegangan keluaran pada SEPIC konverter kendali arus histeresis 

jika diberi referensi sinyal 0.5A, 1,5A dan 3A. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Memahami prinsip kerja SEPIC konverter dengan kendali arus histeresis. 

b. Mensimulasikan dan mengimplementasikan SEPIC konverter dengan 

kendali arus histeresis. 

c. Meningkatkan unjuk kerja SEPIC konverter dengan kendali arus histeresis 

untuk menghasilkan tegangan keluaran yang lebih baik. 

 

1.5 Metodelogi Penelitian 

Pada laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode kajian pustaka, 

simulasi, implementasi alat, pengujian alat, analisis pengujian serta proses 

penyusunan laporan Tugas Akhir. Adapun tahap-tahap detail dalam metode 

penelitian diuraikan sebagai berikut: 

a. Kajian Pustaka 

Dilakukan pengkajian dasar teori yang mendukung pengimplementasian 

perangkat keras dengan cara membaca buku, mempelajari paper dan 

literatur 

 

. 
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b. Simulasi 

Mensimulasikan SEPIC konverter dengan kendali arus histeresis 

menggunakan perangkat lunak PSIM. 

c. Implementasi Alat 

Metode ini dilakukan pemilihan komponen yang sesuai dengan rancangan 

dan analisis parameter yang sudah dibuat. 

d. Pengujian 

Pengujian perangkat keras dilakukan untuk membuktikan bahwa 

implementasi pada perangkat keras sesuai dengan yang diusulkan. Langkah 

awal pada pengujian perangkat keras adalah melihat bentuk sinyal 

gelombang sinyal aktual terhadap sinyal referensi. Kemudian melihat 

tegangan masukan dan tegangan keluaran sehingga didapatkan nilai pada 

tegangan keluaran apakah lebih kecil atau lebih besar daripada tegangan 

keluaran. 

e. Analisa Pengujian 

Langkah ini dilakukan untuk melihat unjuk kerja SEPIC konverter dengan 

kendali arus histeresis. Melihat bentuk sinyal gelombang aktual terhadap 

referensi dan tegangan keluaran dengan menggunakan algoritma yang 

diterapkan menggunakan digital signal controller dsPIC33EP512MU810. 

f. Penyusunan Laporan 

Dalam laporan Tugas Akhir menyajikan data-data yang telah dilakukan 

simulasi dan implementasi perangkat keras SEPIC konverter dengan 

kendali arus histeresis. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini disusun menurut sistematika yang terdiri dari 

beberapa bab di dalamnya, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB I berisi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian yang 

digunakan dan sistematika penulisan laporan Tugas Akhir . 

BAB II : DASAR TEORI 

BAB II berisikan tentang kajian pustaka dan landasan teori serta 

literatur yang mendukung dalam perancangan dan pembuatan 

Tugas Akhir. Pembahasan yang disajikan adalah mengenai prinsip 

kerja SEPIC konverter, kendali histrerisis, MOSFET,sensor arus, 

ultra fast diode, digital signal controller, optocoupler, catu daya 

dan AFG. 

BAB III : PERANCANGAN ALAT  

BAB III berisi tentang pendahuluan, rangkaian SEPIC konverter, 

blok kendali dsPIC33EP512MU810, kendali arus histeresis pada 

SEPIC konverter, rangkaian driver optocoupler, rangkaian rensor 

arus, rangkaian catu daya dan simulasi perangkat lunak PSIM. 

BAB IV : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

BAB IV berisi hasil pengujian simulasi pada perangkat lunak 

PSIM kemudian diimplementasikan pada perangkat keras. Hasil 
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berupa bentuk sinyal gelombang aktual terhadap referensi, bentuk 

arus ketika switching dan tegangan keluaran 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

BAB V berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian pada hasil 

simulasi yang diimplementasikan perangkat keras. 


