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DESAIN  DAN  IMPLEMENTASI  UNTAI  PENGISI 

BATERAI  LAPTOP  DARI  SISTEM  KELISTRIKAN MOBIL 

 

Oleh 

S u n o m o 

 

ABSTRAK  

 

Penelitian ini bertujuan  menciptakan sistem pengisi baterai laptop 

19 volt yang sumber listriknya diambil dari  terminal aksesori atau 

penyulut rokok  yang tersedia di ruang kemudi mobil, bertegangan 12 

volt. Gagasan ini bertolak dari   untai elektronik sejenis yang diunggah  

ke internet berbasis kendali IC UC3843, kemudi pasangan transistor 

BD 139-BD140  dan penyakelar MOSFET IRL2505 serta diode fast 

recovery  MBR 1645 (skemarangkaian.com, circuitzoo.com, circuit-

diagram.net). Kegagalan kerja untai tersebut yang dikeluhkan oleh 

Papi92,Bulgaria, Bubba Zanetty, Rijeka Croatia dan Abror Fitriyanto 

mendorong peneliti mendesain dengan komponen; IC TL494, kemudi 

IC 4049, penyakelar IRF 3205, dan diode BYW29-200.  

Metode penelitian adalah riset dan pengembangan. Uji banding 

dengan produk sejenis tidak bisa diperoleh di Yogyakarta, maka uji 

banding dilakukan dalam hal karakteristik tegangan pengisiannya, 

dengan produk bawaan pabrik; Toshiba part no:.PA3467E-1AC3 

maupun produk turunannya buatan NATNO China,  Toshiba P/N:AD57 

yang  bersumber dari jaringan  220 volt bolak balik. 

Hasil uji menunjukkan bahwa pada kondisi tanpa beban, tegangan 

pengisi produk Toshiba 19,3 volt, produk turunannya 19,1 volt, buatan 

peneliti 19,1 volt. Pada uji beban 3 ampere, tegangan pengisi produk 

Toshiba 18,3 volt, produk turunannya 18,2 volt, pengisi buatan peneliti 

18,9 volt pada tegangan masukan 13,5 volt sampai 15 volt. Pada 

tegangan masukan 12 volt, keluarannya 15,6volt. Untuk uji pengisian 

baterai laptop di mobil secara acak dengan mesin yang dihidupkan,   

tegangan pengisi buatan peneliti adalah 19,1 volt  pada arus pengisian 

1,7 sampai 2,4 ampere, dengan tegangan sistem kelistrikan mobil yang 

merentang dari 12,5 sampai 13,5 volt, efisiensi 69,5%. 

Kesimpulan menunjukkan; untai pengisi buatan peneliti dapat 

diimplementasikan, tetapi tidak direkomendasikan mengisi baterai 

laptop pada kondisi mesin mobil mati, karena pada tegangan listrik 

tepat 12 volt, kemampuan pengisiannya hanya 2 ampere dengan 

tegangan pengisian 18,6 volt (turun menjadi 17,5 volt pada 2,25 

ampere). Dalam kondisi ini, arus yang diambil dari mobil adalah  4,52 

ampere sehingga beresiko mobil kehabisan energi baterai.   
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