
1 

 

A. JUDUL PENELITIAN 

       DESAIN  DAN  IMPLEMENTASI  UNTAI  PENGISI  

             BATERAI  LAPTOP  DARI  SISTEM  KELISTRIKAN MOBIL   

 

 

 

B. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang Masalah   

   Dewasa ini,  jumlah pengguna komputer jinjing (laptop)  sudah 

sedemikian meluas mengungguli jumlah pengguna komputer meja (desktop) 

karena kepraktisannya maupun energi listriknya yang jauh lebih rendah 

daripada komputer meja. Demikian maraknya penggunan laptop, tidak 

mustahil di dalam mobil pun laptop kadang tetap dioperasikan terutama bagi 

orang  yang harus menyelesaikan pekerjaannya dengan segera. Masalahnya 

adalah bagaimana jika saat itu energi baterai laptop sudah mendekati habis? 

Solusinya adalah harus disediakan sistem pengisi baterai laptop yang dapat 

dioperasikan di dalam mobil.   

 Sistem kelistrikan mobil umumnya menggunakan tegangan searah 12 volt, 

sedangkan tegangan pengisi baterai pada laptop umumnya bernilai 19 volt  

juga searah  dengan kemampuan arus 3,5 ampere. Untuk itu diperlukan 

pengisi baterai laptop harus mampu menaikkan tegangan searah dari 12 volt 

ke 19 volt yang istilahnya secara teknik adalah konverter tegangan searah ( dc 

to dc converter) dengan tegangan keluaran stabil pada arus 3,5 ampere.  

Penelusuran di internet memang telah diperoleh beberapa desain untai atau 

rangkaian elektroniknya, seperti buatan Trimple dan Esquivel (2010) yang 

mengonversi tegangan 12 volt ke 16 volt 90 watt, dari Electronics circuit 

schematics laboratory yang mengunggah untai 12 volt ke 19 volt 95 watt  

dengan untai kendali menggunakan IC UC 3843 (http://www.circuitlab.org) 

yang juga dimuat di situs skemarangkaian.com/95, dan circuitzoo.com/2010. 

Dari ketiga situs ini,  untai yang ditampilkan sama persis, kemudi 

menggunakan pasangan komplementer   transistor BD 139 dan BD140 dan IC 

kendali.  Uji kinerja yang dilakukan oleh Abror (2011) menunjukkan bahwa 



2 

 

dengan merakitnya persis, untai atau rangkaian tidak bisa bekerja. 

Penggantian IC kendali UC 3843 current mode PWM controller dengan IC 

TL 494 (voltage mode PWM controller) atas anjuran Sunomo baru 

menunjukkan hasil. Namun   pengemudi dengan BD 139 dan BD 140 tetap 

menghasilkan gelombang kemudi yang tidak linear bagi gate penyakelar 

MOSFET-nya. Ketidakberhasilan perakitan untai tersebut di atas juga 

dikeluhkan oleh Papi92 dari Bulgaria melalui situs http://www. 

edabord.com/thread208030.html, atau http://search.edaboard.com/index.html 

pada bulan April 2011, dari Bubba Zanetty, Rijeka Croatia, 11 Desember 

2007, yang masalahnya, setelah beberapa detik  digunakan, terjadi berulang, 

laptopnya langsung padam (http://www.diyaudio.com/forum/power-supplies).   

Bertolak dari dua peristiwa tersebut, melalui penelitian ini akan dibuat 

desain baru yang berlandas pada metode riset dan pengembangan (R&D),  

mengacu pada falsafah Ki Hajar Dewantoro yang  dikutip oleh Nurfina 

Aznam (2010); „niteni‟, „nirokake‟, „nambahi‟. Selanjutnya hasil penelitian 

ini juga akan dibandingkan dengan produk jadi yang akan dicari oleh peneliti 

di pasar Yogyakarta untuk mengetahui taraf keberhasilan dan kekurangannya.   

Bagian yang juga menuntut perhatian dan menantang peneliti dari 

implementasi rancangan ini adalah induktornya, karena inti induktornya sulit 

diperoleh di pasar lokal dengan spesifikasi yang diberikan oeleh pengunggah  

L1 = 56µH, 21 turns 10 x 0.5 mm ECW, parallel 1 x ETD 29 coil forner, 

vertical mounting, Epcos B66359X1014T1 (Schuricht # 331622) 2 x ETD 29 

clamp, Epcos B66359-A2000 (Schuricht # 333862) 2 x ETD 29 core half, 

material # N67, air gap 0.5mm, Epcos B66358-G500-X167 (Schuricht # 

333840). Demikian juga halnya dengan diode fast recovery  MBR1645 dari 

International Rectifie atau  Reichelt, Segor. 

 Untuk itu, akan digunakan induktor  berinti ferit yang diambil dari catu 

daya komputer meja (desktop) yang sudah tidak terpakai dengan lilitan yang 

digulung sendiri. Diodenya direncanakan diganti dengan BYW 29-200 yang 

tersedia di Bandung.  IC kendali juga menggunakan TL 494 dan kemudinya 

tidak menggunakan pasangan transistor diskrit BD 139-140, tetapi IC CMOS 

http://www/
http://search.edaboard.com/index.html%20pada%20bulan%20April%202011
http://search.edaboard.com/index.html%20pada%20bulan%20April%202011
http://search.edaboard.com/index.html%20pada%20bulan%20April%202011
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4050 yang secara teori dapat memberikan tegangan kemudi yang lebih linear 

bagi penyakelarnya. Selain itu, filter keluaran pada pengisi baterai yang akan 

dibuat dalam penelitian ini direncanakan memanfaatkan filter buatan pabrik 

dari sistem catu daya laptop yang sudah tidak bisa digunakan (tapis atau filter 

di keluarannya masih berfungsi) 

 Dari segi pembelajaran, topik yang diangkat dalam penelitian ini 

merupakan terapan  bidang ilmu matakuliah Elektronika Daya pada sub topik 

konverter tegangan searah, yakni : konverter penaik tegangan yang menjadi 

bidang ilmu peneliti, yang mengusung misi „penerapan teori‟. Data yang 

diperoleh  direncanakan akan dimasukkan dalam buku “Pengantar 

Elektronika Daya “ yang akan diterbitkan oleh peneliti. 

 

2.  Batasan Masalah 

  Mengacu pada latar belakang yang diuraikan diatas, penelitian ini dibatasi 

pada penggunaan sistem pengisi baterai laptop yang dimasuki tegangan 

searah dalam rentang 10,5 volt dan 15 volt. Dengan spesifikasi 4 ampere 19,5 

volt atau 78 watt. Hal ini sudah mencukupi mengingat arus pengisi baterai 

laptop  buatan pabrik spesifikasinya 3,4 sampai 3,75 ampere, sedangkan 

dipandang dari sistem kelistrikan mobil tegangan  10,5 volt merupakan 

batasan tegangan aki terendah, yang tiap selnya mengeluarkan tegangan 1, 75 

volt. Sistem pengisian baterai mobil tertinggi 14,5 volt. 

 

3.  Rumusan Masalah 

Konverter tegangan searah  (dc to dc converter) sebagai sumber energi 

listrik, kinerjanya di antaranya ditunjukkan dengan regulasi, yakni regulasi 

tegangan masukan dan regulasi beban. Regulasi tegangan masukan 

menyatakan pada beban penuh, seberapa besar tegangan keluaran berubah 

akibat dari perubahan tegangan masukannya, sedangkan regulasi beban 

menyatakan seberapa besar perubahan tegangan  keluaran akibat perubahan 

bebannya. Rantec Power System (2005), sebuah perusahaan konverter daya di 

Amerika mengajukan sebuah formula untuk menghitung regulasi sebuah 
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sumber tegangan searah, yang selain menggunakan beban penuh sebagai 

acuan, juga melibatkan  nilai setengah beban penuhnya. Untuk itu, masalah 

yang akan dipecahkan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah untai pengisi baterai yang dibuat ini memiliki spesifikasi 

teknis yang layak untuk digunakan sebagai pengisi baterai laptop yang 

bekerja dari tegangan baterai mobil?  

2. Seberapa besar regulasi tegangan masukan dan regulasi bebannya 

berdasarkan formula dari Rantec Power System? 

3. Bagaimana perbandingan karakteristik pengisi baterai laptop yang 

akan dibuat dalam penelitian ini dengan produk jadi yang kemungkinan ada 

di yogyakarta, menyangkut efisiensi daya dan riak gelombangnya? 

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah alat pengisi baterai laptop 4 

ampere 19,5 volt yang dicatu dari baterai mobil yang direncanakan layak 

untuk digunakan. Hasil pengamatan bentuk gelombang-gelombang listrik di 

tiap-tiap titik komponen elektronik yang ada di dalamnya dengan  osiloskop 

digital akan digunakan sebagai pemerkaya kejelasan materi kuliah 

Elektronika Daya di topik “konverter tegangan  searah‟, yang draf bukunya 

sudah selesai dibuat oleh peneliti, direncanakan akan diterbitkan secara 

komersial. 

5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat  yang akan diperoleh melalui penelitian ini adalah: 

o Terciptanya sebuah  alat pengisi baterai laptop 4 ampere 19,5 volt 

yang dicatu dari baterai mobil, yang direncanakan layak untuk 

digunakan sehingga dapat dimanfaatkan oleh mereka yang 

membutuhkan, dapat dirakit oleh siswa sekolah lanjutan atau SMK 

maupun para penggemar elektronika.  

o  Diperolehnya bentuk fisik gelombang listrik berarus besar yang ada 

di dalam komponen suatu sistem  konverter tegangan searah yang 
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dapat digunakan untuk memperjelas cara kerja konverter penaik 

tegangan dalam mata kuliah Elektronika Daya, mengingat gambaran 

teoritis gelombang tegangan yang ada di buku teks masih sering 

kurang dipahami mahasiswa.   

C. KAJIAN PUSTAKA 

1. Untai pengisi baterai laptop sebagai sumber gagasan penelitian 

Pembuatan konverter tegangan searah (dc to dc conveter) tidaklah 

mudah, ini disebabkan konverter bekerja pada frekuensi penyakelaran di atas 

frekuensi suara (30-100kHz), juga komponen-komponennya harus dipilih 

dengan  cermat karena menyangkut karakteristik penyakelarannya, serta jalur 

papan untai tercetaknya. Dari penelusuran di internet sampai saat proposal 

ini dibuat, diperoleh  dua untai  pengisi baterai yang menjadi sumber gagasan 

munculnya penelitian ini. Untai pertama menggunakan IC kendali PWM 

(pulse width modulation) UC 3843 seperti terlihat pada Gambar 1. Untai 

kedua menggunakan IC LM 3524 seperti terlihat pada Gambar 2. Masalah 

yang muncul pada untai Gambar 1  adalah ketika dirakit oleh Abror 

fitriyanto 

 

Gambar 1. Untai pengisi baterai laptop dari mobil menggunakan  

IC PWM UC 3843 (skemarangkaian.com, circuitzoo.com, circuit-diagram.net) 

http://skemarangkaian.com/wp-content/uploads/2010/07/95-Watt-Laptop-Power-Supply-For-Car.jpg
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dari Teknik Elektro FT UNY sebagai proyek akhir D3 ternyata gagal bekerja. 

Pencarian sumber  kerusakan sudah dilakukan dengan cermat, di antaranya 

menguji MOSFET-nya dengan panjar khusus 10 volt, yang ternyata MOSFET 

bekerja baik,  Abror juga sudah memeriksa ulang hubungan-hubungan pada jalur 

papan untai tercetaknya (jalur hubungan pada printed circuit board) dengan teliti, 

mengganti IC-nya tiga kali kali, dan hasilnya tetap nihil. Abror juga sudah 

melakukan penilikan sinyal pada semua kaki IC dengan osiloskop apakah sudah 

sesuai dengan spesifikasi pabrik pembuatnya. Ternyata tidak ada yang sesuai 

spesifikasi pabrik sehingga  untai yang dibuat tetap gagal bekerja. Hal ini persis 

yang dialami oleh Papi92 dari Bulgaria yang juga gagal dalam merakit untai 

tersebut dalam Gambar 1 sampai dapat bekerja dengan benar,  melalui situs 

http://www.edaboard.com/thread208030. html  pada tanggal 2 April 2011. 

Jawabannya adalah: periksa apakah masukan IC ada sinyalnya juga. Peneliti 

memang tidak tahu kelanjutannya, hanya bisa menduga bahwa ada sistem starting 

pada IC uc 3843 yang gagal bekerja atau disembunyikan, dengan asumsi bahwa 

jika untai tersebut dapat bekerja, tentunya  diproduksi oleh  orang yang gemar 

akan elektronika. Mungkin juga IC yang diperolehnya termasuk produk cacat 

(obsolete) yang tetap lolos ke pasar. Keluhan juga muncul dari Zanetty Zubba, 

Croasia (11 Desember 2007) di situs www.diyaudio.com/forum/power-supplies. 

Laptop berhasil dinyalakan, beberapa detik kemudian laptop langsung padam, dan 

kejadian ini selalu berulang.   Untai pengisi baterai kedua yang menggunakan IC 

kendali PWM LM 3524 (Gambar 2)  dari powersupply88.com tidak menjadi 

pilihan pengembangan gagasan penelitian ini. Hal ini disebabkan pada tahun 

2009, peneliti pernah mem buat konverter tegangan searah yang menggunakan SG 

3524 sampai sembilan buah dengan bentuk fisik seperti terlihat pada Gambar 3. 

Berbagai upaya telah dilakukan seperti; memeriksa ulang jalur untai pada papan 

untai tercetaknya, mengganti-ganti  resistor  sensornya,   IC-nya  serta  memeriksa  

http://www.edaboard.com/thread208030
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Gambar 2. Untai pengisi baterai laptop dari mobil menggunakan  

IC LM 3524 (http://powersupply88.com/car-dc-dc-converter-for-laptops.html) 

 

 

pada titik-titik tertentu di kaki-kaki IC PWM-nya dengan osiloskop untuk 

mengamati kerjanya sesuai dengan yang dijelaskan dalam lembar data dari 

pabriknya. Asumsi penyebab kegagalan yang mungkin adalah IC yang dijual di 

Indonesia tersebut termasuk barang afkiran (obsolete).  Selain itu, melihat nilai 

kapasitor tapis di masukan dan keluaran, terlihat kinerja untai tersebut meragukan, 

meskipun di masa datang perlu dicoba juga untuk dijadikan proyek akhir D3. 

2. Modifikasi yang akan dilakukan peneliti 

Modifikasi untai Gambar 1 yang akan dilakukan oleh peneliti di antaranya 

adalah: 

 Mengganti IC kendali tipe UC 3843 dengan TL 494,  dengan 

pertimbangan IC TL 494 banyak digunakan sebagai IC kendali pada catu 

daya komputer meja (desktop) sehingga dipertimbangkan kemungkinan 

keberhasilannya  lebih menjamin. 

 Mengganti untai kemudi saklar  (driver) dari pasangan komplementer 

transistor BD139 dan BD 140 dengan IC CMOS tipe 4049 atau 4050 

dengan pertimbangan gelombang kemudi untuk penyakelar utamanya 

lebih halus mengingat pda dasarnya IC CMOS dibangun dari MOSFET 
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komplementer. MOSFET lebih tahan derau daripada transistor pada 

operasi kerja di frekuensi tinggi. 

 

 

 

 

 

       Gambar 3. Sembilan konverter produk gagal dengan kendali IC SG 3524  

                         yang dibuat oleh Sunomo dan empat mahasiswa tahun 2009  

 

 Menggunakan inti trafo dari catu daya komputer meja yang sudah tidak 

terpakai, selain memanfaatkan barang bekas, juga disebabkan sulit untuk 

memperoleh inti trafo Epcos B66359X1014T1 (Schuricht # 331622) 2 x 

ETD 29 clamp, Epcos B66359-A2000 (Schuricht # 333862) 2 x ETD 29 

core half, material # N67, air gap 0.5mm, Epcos B66358-G500-X167 

(Schuricht # 333840). 

 Kemungkinan mengganti MOSFET IRL 2505, dari International Rectifier 

jika tidak dapat diperoleh di pasaran 

 Kemungkinan mengganti diodenya (tipe fast recovery) MBR 1645 dari 

International Rectifier jika tidak dapat diperoleh di pasaran.  
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3. Analisis perhitungan secara teori  

Analisis perhitungan secara teori yang dijadikan landasan dalam mendesain 

dan mengimplementasikan konverter penaik tegangan ini, di antarannya  adalah: 

  

a. Modulator lebar pulsa atau kendali PWM 

Modulator lebar pulsa (PWM) dan sistem kendali yang dirancanakan 

menggunakan IC TL 494, merupakan untai kendali modulasi lebar pulsa pada 

frekuensi tetap dan diperuntukkan bagi catu daya bermoda penyakelaran. TL 494 

memiliki prinsip kerja,  semakin tinggi tegangan keluaran sistem regulator yang 

dipantaunya,  maka tegangan pembanding pada sistem komparatornya akan 

semakin tinggi pula, tetapi berdampak semakin menyempitkan lebar pulsa 

pengemudi bagi penyakelarnya.  Untai kendali dan modulator lebar pulsa TL 494 

menurut Griffith (2003),  memiliki fasilitas kemudahan dalam pengoperasiannya,  

di antaranya adalah: 

Frekuensi gelombang pulsanya atau penyakelarannya (switching) dapat didekati  

berdasar persamaan: 

 
TT CR

f
1,1

      ..........................................................           (1) 

Sistem penginderaannya untuk tegangan keluaran berpolaritas positif dapat 

ditentukan berdasarkan persamaan: 

  
2

11
R

R
VV refO  ………………………….......           (2) 

dengan tegangan referensi yang telah disediakan di dalamnya, yakni +5V 

Selain itu, IC ini juga memiliki fasilitas kendali lebar pulsa  maksimum yang 

dapat diatur melaui pemasangan resistor eksternal maupun sistem panganju halus  

(soft start). Jika diinginkan, sistem proteksi arus lebih juga dapat dibangun dengan  

penguat  kesalahan yang disediakan  oleh IC ini,  dengan sistem sensor  pada nol-

nya (GND). Namun pengalaman menunjukkan bahwa ketika arus mendekati batas 

maksimumnya tegangan keluaran konverter berosilasi sehingga mambahayakan 

peralatan penggunanya.   
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b. Tapis induktor  

Tapis (filter) pada konverter tegangan searah ini terdiri dari induktor  dan 

kapasitor  (seperti yang tertera pada Gambar 1). Untuk induktor, nilainya 

ditentukan melalui persamaan: 

                                                                                            (3) 

 

dengan                D = siklus tugas (duty cycle) penyakelar  

                            R = resistor tetap yang dipasang pada tegangan  

                                    keluaran ( ohm)      atau bebannya 

      f = frekuensi penyaklaran (hertz)  

 

 Lmin merupakan  nilai induktor minimum (dalam satuan henry) yang harus 

dipenuhi agar arusnya tidak terputus atau tidak menyentuh nol, f merupakan 

frekuensi penyaklarannya dalam hertz dan R dalam ohm. Nilai D untuk 

persamaan 3 di atas dapat dihitung melalui:           

                                                                                                       (4) 

  Dengan :   Vo = tegangan keluaran yang diharapkan 

        Vin = tegangan  masukan yang diberikan  

 

 

c.  kapasitor.  

Tegangan riak (ripple) menurut Pressman hampir sepenuhnya ditentukan 

oleh  resistans seri ekivalen  Ro dari kapasitor tapisnya berdasar makalah (paper) 

yang ditulis oleh K.V.Kantak. Amplitudo tegangan kerut puncak-puncak Vor 

=Ro.dI.  Dengan nilai dI =2 x Imin, maka berdasar nilai ekivalen yang diberikan 

oleh Pressman untuk kapasitor elektrolit alumunium Ro.Co sebesar 65 x 10
-6

(nilai 

konstantanya merentang antara 50x10
-6

 sampai 80x10
-6

), maka nilai kapasitornya 

dapat ditetapkan berdasar: 
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or

o
V

I
xC min6 2
1065  .............................................................          (5) 

dengan  Imin yang menyatakan arus searah minimum dalam ampere, dan Vor 

,tegangan riak puncak-puncak dalam volt dan Co dalam farad. Nilai kapasitor 

tapisnya juga dapat ditentukan melalui persamaan 6, namun apakah persamaan 5 

(Hart, D.W., 1997) atau 6 yang dipakai, biasanya dipasang kapasitor dengan nilai 

yang jauh lebih besar seperti yang terlihat pada untai Gambar 1 

 

                         ....................................................................         (6)      

 

d. Model Untai Sistem  

 Konverter yang akan didesain di sini dapat dimodelkan seperti termuat 

dalam Gambar 3. Di dalam tingkat dayanya (summing point) terlihat jelas bahwa 

tegangan keluaran dipengaruhi oleh perubahan tegangan masukan, perubahan arus 

beban dan perubahan siklus aktif  pulsa kemudi. Adanya umpan balik  keluaran ke 

PWM yang mengemudikan lebar pulsa akan berdampak pada stabilitas tegangan 

keluaran  terhadap perubahan tegangan masukan, perubahan  arus beban dan 

perubahan lebar pulsa. Oleh sebab itu, berdasarkan Gambar 4. yang merupakan  

adaptasi dari gagasan  Erickson dan Maksimovic (1998), maka variasi tegangan 

keluaran dapat dinyatakan secara matematika sebagai kombinasi linear dari ketiga 

masukan yang bersifat independen tersebut, yakni:  

 

Perubahan tegangan keluaran berdasarkan Gambar 4 tersebut di atas: 

 )(ˆ)()(ˆ)()(ˆ)()(ˆ sisZsvsGsdsGsv logvgvd      ...................           (7) 

dengan: 

 

0ˆ

0
)(ˆ

)(ˆ
)(

g

l

v

ig

vd
sv

sv
sG   

 fungsi alih keluaran  terhadap kendali yang ada di konverternya 
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Gambar 4. Model untai sistem  dari konverter penaik tegangan yang akan dibuat 
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 fungsi alih keluaran  terhadap tegangan masukan  

 

 

0ˆ

0ˆ
)(ˆ

)(ˆ
)(

d

vl

o

g

si

sv
sZ  

              impedansi keluaran converter, yang maksudnya adalah bebannya 

 

Persamaan (7) menggambarkan   cara gangguan gv̂  dan lî   dapat mencapai 

keluaran, melalui fungsi alih )(sGvg  dan impedans keluaran )(sZ o . Jika 

gangguan gv̂  dan lî   diketahui,  maka persamaan (7) tersebut dapat digunakan 

untuk  menghitung  variasi v̂  terburuk dalam kondisi ikal terbuka (open loop). 
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            Solusi bagi model untai  dalam Gambar 4 untuk variasi tegangan keluaran 

v̂  menghasilkan  persamaan: 

 
Mvdc

o
l

Mvdc

vg

g

Mvdc

Mvdc
ref

VGHG

Z
i

VGHG

G
v

VGHG

VGG
vv

/1
ˆ

/1
ˆ

/1

/
ˆˆ    (8) 

                  

yang dapat ditulis dalam bentuk ringkasnya: 

 
T

Z
i

T

G
v

T

T

H
vv o

l

vg

gref
1

ˆ
1

ˆ
1

1
ˆˆ  ………………………....          (9) 

 

dengan Mvdc VsGsGsHsT /)()()()( )(   ………………………....        (10) 

 

yang merupakan penguatan ikal (loop gain). Penguatan ikal )(sT  di sini 

didefinisikan  secara umum sebagai perkalian  penguatan dalam  jalur umpan 

balik dan jalur arah maju di dalam ikal tersebut.  Penguatan H ini dipilih supaya 

keluaran menghasilkan tegangan pada nilai yang diinginkan. Jika diasumsikan 

sistem umpan baliknya bekerja baik, maka tegangan keluaran akan secara cermat 

mengikuti tegangan acuannya. Ini dapat dilakukan melalui penguatan ikal T yang 

bernilai besar sehingga menghasilkan kesalahan tegangan yang kecil atau 0ev :, 

dari sini refvHv , maka:  

o

ref

V

V
H         ............................................................................          (11) 

dengan Vref adalah tegangan acuan dan Vo tegangan keluaran konverter. Di dalam 

penerapannya menggunakan IC TL 494, Vref = 5 volt sedangkan Vo adalah 

tegangan keluaran yang diinginkan dalam desain konverter ini , yakni 19 volt. 

Dengan kajian ini diharapkan sistem pengisi baterai laptop dengan sumber 

tegangan masukan dari baterai mobil dapat direalisasikan. 

Faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi  adalah desain papan 

untai tercetaknya dan kualitas komponen. Untuk itu, sistem sensor teganga 

keluatannya dirancanaan menggunakan metal film resistor dengan toleransi 1%, 
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sedangkan kapasitor pembangkit gelombang yang direncanakan pada frekuensi 40 

kHz menggunakan tipe MKM. Diagram bloknya dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram blok sistem pengisi baterai laptop (konverter) yang didesain 

 

D. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan metode riset dan pengembangan mengingat 

yang dikembangkan atau dimodifikasi adalah  untai yang tersebar luas di internet. 

Isu mengatakan bahwa tidak semua untai yang ditayangkan atau diunggah di 

internet dapat bekerja dengan baik jika dirakit. Ada hal-hal yang disembunyikan 

oleh penciptanya atau pengunggahnya, dan hanya bisa dicerna oleh praktisi yang 

berpengalaman atau orang yang benar-benar ahli di bidangnya, Bisa jadi 

komponen  IC dan transistornya yang diperoleh merupakan barang cacat 

(obsolete) yang dimasukkan ke pasar oleh orang-orang yang tidak bertanggung 

jawab.    

  Dengan metode riset dan pengembangan ini,  sebagian komponen yang 

akan digunakan dalam rancang bangun diambil dari komponen catu daya yang 

sudah tidak terpakai tetapi masih bekerja, misalnya, filter keluaran dari pengisi 

baterai laptop, inti trafo dan IC PWM dari catu daya komputer meja (IC TL 494). 

Prosedur analisis teoritikal dalam perancangan untai elektriknya, perakitan dan 

percobaan di laboratorium yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan produk 

sistem pengisi baterai laptop dari sistem kelistrikan mobil yang layak digunakan 

melalui uji banding dengan produk buatan pabrik ada di pasaran.  

Tegangan  

masukan 

TL 494 

Penyangga 

(IC CMOS 4050) 

penyakelar    filter 

Sensor kestabilan 

Tegangan 

keluaran 
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1.  Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan penelitian berupa perangkat keras elektronis yang akan didesain 

sendiri oleh peneliti  bagian demi bagian mengacu pada sumber acuan seperti 

yang diilustrasikan pada Gambar 1, dengan berbagai modifikasi seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya. Besaran nilai induktor, kapasitor mengacu pada 

persamaan 3, 4 dan 6. Aplikasi komponen kendali PWM-nya  dan resistornya 

mengacu pada rekomendasi pabrik pembuat IC TL 494, termasuk 

kompensatornya dan sisem sensornya yang harus memenuhi persamaan-persaman 

yang telah diuraikan pada landasan teori. Operasi penyaklarannya direnanakan 

pada 40kHz. 

 

2. Alat penelitian 

Alat penelitian berupa tegangan sumber uji, beban uji dan instrumen ukur.  

a. Tegangan sumber uji.   Tegangan sumber uji  menggunakan dua buah 

catu daya teregulasi yang dihubung paralel, berbasis IC regulator LM 317 

dengan penguatan arus menggunakan empat buah transistor eksternal yang 

dirancang dan dibuat sendiri oleh peneliti untuk menyimulasikan baterai 

mobil. Catu daya ini dapat diatur tegangannya dalam rentang 10,5 volt 

(simulasi bagi tegangan  baterai terendah setiap selnya 1,75 volt) dan 15 

volt (simulasi bagi sistem pengisian baterai di mobil yang masih bagus).   

b. Beban  uji. Beban uji yang akan digunakan untuk membebani konverter 

adalah 

 berupa enam buah lampu sepeda motor masing-masing 12V 25 watt yang 

dihubung kombinasi seri-parallel mengingat tegangan keluarannya 

dirancang pada 19,5 volt, dan masih diseri dengan resistor atur untuk 

menyimulasikan beban penuh  4 – 5 ampere.  

c.  Instrumen ukur.  Instrumen ukur  yang digunakan meliputi: 

Osiloskop  digital dua kanal  merek GW INSTEK GDS 1GSS (giga 

sampling per second). 

Multimeter digital SANWA CD 1000A dan HELES  UX 35 TR dan 37TR.  
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Kamera digital 8 megapixel;  merk Nikon tipe coolpix L19,   

LCR meter  GOODWILL model LCR-815B untuk mengukur nilai 

induktor 

 

3. Langkah Penelitian  

Penelitian ini direncanakan menempuh langkah sebagai berikut 

 Menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan  

 Memasang modul konverter pada modul tegangan sumber arus searah 

10,5V sampai 15V lengkap dengan hubungan ke alat-alat pengukur arus 

dan tegangan, dengan lebih dulu potensiometer pengatur  pada sumber  

tegangan  searah diatur pada  posisi  tegangan keluaran 10,5 volt (lihat 

Gambar 6). Sumber tegangan searah dihidupkan. dan tegangan 

masukan serta keluaran konverter dan arus masukan  diukur dan dicatat. 

Ini adalah pengukuran tegangan keluaran dalam kondisi tanpa beban, 

serta arus masukan stasionernya. Mulai dari langkah ini sampai pada 

langkah-langkah  berikutnya dilakukan pula  pengukuran-pengukuran 

bentuk gelombang dengan osiloskop pada tegangan keluaran, 

komponen penyakelar dan pemicunya, Hasil pengukuran ini  digunakan 

sebagai informasi tambahan  untuk menampilkan kinerja konverter.  

 Tegangan sumber masukan dinaikkan perlahan-lahan sampai mencapai 

15 volt dalam langkah kenaikan setiap 0,5 volt. Dalam setiap langkah 

kenaikan ini, tegangan keluaran dan arus masukan konverter diukur dan 

dicatat. 

 Dengan memindah  kembali  saklar pemilih pada tegangan sumber di  

posisi 12 voltt  dan  dalam keadaan konverter dinyalakan,  konverter 

dibebani sampai mengeluarkan arus 4 ampere dengan cara mengatur 

tahanan atur. Tegangan keluaran konverter diatur pada 19 volt melalui 

resistor pengatur pada sistem sensor kestabilannya. Dalam kondisi ini 

baik tegangan maupun arus di sisi masukan maupun keluaran dicatat, 

juga bentuk gelombang dan riaknya  muncul di osiloskop digital 

direkam  
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 Tegangan masukan diturunkan sampai ke 10,5 volt. Arus keluaran 

diatur pda 4 ampere. Tegangan masukan dan keluaran, juga arus 

masukan maupun keluarannya dicatat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram blok pengamatan 

 

 Langkah di atas diulangi untuk setiap kenaikan 0,5 volt dari 10,5 volt 

sampai tegangan masukan mencapai 15 volt.  Langkah ini diulangi 

untuk beban 2 ampere (50%) beban penuh.  

 Pengamatan diulang untuk konverter pembanding yang dibeli di 

pasaran.  

 

4. Teknik Analisis Data 

       Data yang diperoleh dianalisis dengan mengacu pada  spesifikasi rumus atau 

formula  sebuah catu daya, yakni regulasi tegangan masukan. dan regulasi beban. 

Pedoman yang digunakan untuk menghitung regulasi tegangan masukan dan 

regulasi beban mengacu pada persamaan yang dibuat oleh Rantec Power 

Sumber tegangan  searah 

yang dapat diatur dari 

10-15 volt 8-10A 

Konverter yang diuji (19,5V 4A) 

1.Rancangan hasil penelitian ini 

2.konverter sejenis yang ada di 

pasaran sebagai pembanding 

Beban yang dapat diatur 

Pengukur tegangan  

dan arus masukan Pengukur tegangan  

dan arus keluaran  
Osiloskop pemantau 

Bentuk dan riak gelombang  
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Systems Inc. (2005), yang  regulasi tegangan masukannya  secara umum diukur 

dalam kondisi beban penuh dengan formulasi sebagai berikut:   

Regulasi tegangan masukan  

   

  %100
)(

min)()(
x

V

VV

nomVino

VinomaksVino
     ……………………       (11) 

dengan: 

)( maksVinoV = tegangan keluaran pada kondisi tegangan masukan  maksimum 

min)(VinoV  =  tegangan keluaran pada kondisi tegangan masukan minimum 

)( nomVinoV =  tegangan keluaran pada kondisi tegangan masukan berada pada 

nilai 

                    nominalnya  (tegangan kerja/rated input) 

 

 Formulasi regulasi beban dinyatakan dengan persamaan: 

 

  %100
)(

min)()(
x

V

VV

nombebano

bebanopenuhbebano
 ……………….         (12) 

dengan: 

)( penuhbebanoV  = tegangan keluaran pada arus kerja (rated) maksimumnya 

min)(bebanoV  = tegangan keluaran pada arus kerja (rated) minimumnya,  

                     yang  umumnya didefinisikan  sebagai arus tanpa beban  

)( nombebanoV  = tegangan keluaran pada setengah nilai arus kerja maksimumnya 

 

5. Penyimpulan hasil Penelitian 

Penyimpulan kasil penelitian nantinya  mengacu pada spesifikasi tegangan 

pada beban penuh, nilai efesiensi daya dan tegangan riak keluaran dan hasil 

komparasi dengan konverter lain (sistem pengisi baterai laptop dari sistem 

kelistrikan mobil) yang sudah ada di pasaran, apakah konverter hasil rancang 

bangun dri penelitian ini layak untuk digunakan.  
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F. RENCANA JADWAL PENELITIAN  

Penelitian ini memerlukan waktu  5 bulan sejak kontrak disetujui dengan 

rincian kegiatan seperti pada Tabel 1:  

 

Tabel 1. Jadwal kegiatan penelitian 

Jenis Kegiatan Bulan ke 

1 2 3 4 5 

Desain untai dan PCB  ˅     

Perakitan untai dan uji coba   ˅  ˅   

Pengambilan data dan analisis hasil     ˅  

Seminar hasil dan penyusunan laporan      ˅
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