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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Baterai Charger adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengisi baterai dengan 

tegangan konstan, tegangan ini akan mengisi baterai hingga mencapai tegangan 

yang ditentukan atau sering disebut full charge[1]. Perkembangan charger baterai 

accu sendiri diawali dengan susunan komponen yang sederhana terdiri atas trafo 

dan dioda sebagai penyearah. Kemudian terus berkembang seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan penggunaan baterai accu, dan mencari solusi agar baterai 

dapat lebih awet. 

Kemudian muncul sebuah charger baterai accu dengan sistem cut-off. Cut off 

sendiri merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengatasi keluhan 

mengenai keawetan baterai yang dipengaruhi oleh kelebihan muatan (over 

charging)[2]. Sistem cut-off ini  bekerja apabila level tegangan yang ditentukan itu 

telah tercapai, maka arus pengisian akan turun secara otomatis, atau terhenti sesuai 

dengan setting yang diberikan, sehingga indikator menyala menandakan baterai 

telah terisi penuh. Charger dibuat sedemikian rupa untuk menunjang keawetan dan 

keamanan baterai. 

Penggunaan baterai accu yang umum saat ini untuk kendaraan bermotor, seperti 

motor dan mobil. Baterai digunakan untuk menyuplai arus pada kendaraan yang 

digunakan untuk menyalakan dinamo Starter, Audio, dan Air Conditioner (AC)[3]. 

Jika dilihat dari fungsinya baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam 

bentuk energi kimia, yang akan digunakan untuk mensuplai (menyediakan) listik 

ke sistem[4]. 

Saat ini, pengguna baterai umumnya tidak memperhatikan kinerja dari baterai. 

Sehingga terjadi kerusakan pada elekroda dari baterai tersebut. Elektroda biasanya 

rusak akibat dari pengisian senyawa kimia yang kurang diperhatikan, untuk jenis 

accu basah, senyawa yang digunakan dalam baterai jenis accu ialah H2SO4[5]. 

Reaksi kimia untuk pengisian ialah apabila melemahnya arus lisrik sehingga tidak 
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dapat menghidupkan kendaraan, kondisi accu dapat dikembalikan pada keadaaan 

semula dengan memberikan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arus yang 

terjadi saat discharging[6]. 

Selain sebagai penyuplai energi untuk kendaraan, baterai juga digunakan sebagai 

salah satu alternative dalam penyedia energi listrik, contohnya panel surya. Untuk 

beberapa daerah di Indonesia yang memanfaatkan tenaga matahari, tidak semua 

masyarakatnya mampu memasang panel surya, sehingga mereka hanya mampu 

membeli baterai kemudian mengisi dayanya, dipenyedia jasa charger baterai[7]. 

Tidak sedikit dari mereka mengeluh karena baterai akumulator cenderung tidak 

awet. Terdapat beberapa faktor penyebab baterai accu tidak awet, selain tidak 

dirawatnya baterai, adalah  adanya kemungkinan over charging saat pengisian 

baterai, seperti diketahui bahwa over charging merupakan suatu masalah penyebab 

kerusakann baterai[4]. 

Untuk mengatasi over charging dibuat alat cut-off otomatis, yaitu sebuah sistem 

Charger yang digunakan untuk Charger baterai accu, saat baterai telah terisi penuh 

ia akan memutus aliran listrik ke baterai[4]. Namun sistem cut-off belum dapat 

mengatasi masalah tentang self-discharger pada baterai accu, karena selama baterai 

accu tidak digunakan, akan terjadi reaksi kimia secara lambat yang menyebabkan 

berkurangnya kapasitas baterai. Reaksi ini disebut self-discharger, pengurangan ini 

akan terus terjadi saat baterai tersebut sedang dipakai atau tidak dipakai. Sifat 

seperti ini tidak dapat dihindarkan dan terjadi pada semua baterai. Keadaan ini 

terjadi karena plat negatif bereaksi langsung dengan asam sulfat dari elektrolit 

membentuk timbal sulfat (PbSO4). Hubungan singkat antara plat positif dan plat 

negatif melalui endapan dari material aktif[5]. 

Dalam tugas akhir ini dirancang sebuah alat otomatis untuk pengisian baterai, alat 

ini dilengkapi dengan indikator LED, dan beberapa pengaman seperti pencegah 

tegangan balik dari baterai, serta sistem pengisian cut-off, dan pengembangan untuk 

mengatasi self-discharger pada baterai dengan pengisian floating. Floating 

merupakan suatu pengisian baterai accu dengan metode perbandingan level input 

tegangan, yang nantinya akan dijadikan dasar penentu dalam beroperasinya 



 

3 
 

rangkaian ini. Jika level baterai telah mencapai full charge, pengisian baterai accu 

akan diputus oleh sistem cut-off. Setelah pengisian diputus maka baterai accu  

dalam keadaan full dan akan mengalami self-discharger dan muatan akan terus 

berkurang seiring waktu, dalam keadaan ini saat level baterai berada dibawah level 

pengisian maka secara otomatis rangkaian akan merubah kondisinya menjadi 

keadaan mengisi (charger) kembali. Dengan begini, baterai akan selalu berada 

dalam kondisi siap digunakan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan malasahnya adalah, 

bagaimana rancang bangun automatic baterai float Charger circuit, yang dapat 

mengatasi self-discharger pada baterai accu dan mengkondisikan muatan baterai 

agar tetap berada dalam keadaan penuh? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Merancang dan membangun sebuah alat automatic baterai float Charger 

circuit, yang mampu mengatasi self-discharging pada baterai, dengan tetap 

mempertimbangkan keamanan, dan menunjang keawetan baterai accu. 

2. Menguji dan menganalisis kinerja sistem automatic charger dilihat dari 

nilai Voltase pada baterai accu setelah dipasangkan alat automatic baterai 

float charger circuit.  

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini, dapat diperoleh dari dua 

sisi, yaitu sisi akademis dan sisi praktis adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Akademis 

Manfaat dibidang akademis dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menambah pengetahuan dibidang elektronika dalam rancang bangun 

automatic battery float charger circuit 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban akademis 

mengenai perancangan alat charger otomatis. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

perkembanngan alat charger otomatis. 

d. Memberikan suatu pengembangan ilmu pengembangan sistem charger 

baterai. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat dibidang praktis dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi 

pengguna baterai. 

b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam program  

penyebaran listrik sampai ke pelosok negeri. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam perencanaan ini adalah: 

1. Menggunakan softwere sebagai media simulasi. 

2. Menggunakan aplikasi penghitung hambatan IC. 

3. Alat ukur yang digunakan Multimeter. 

4. Baterai yang menjadi bahan uji adalah jenis baterai accu basah. 

5. Penelitian difokuskan untuk dapat switch on dan switch off dengan teknik 

floating, serta keamanan circuit. 

6. Pengujian tidak menguji ketahanan supply input. 

1.6 State Of The Art 

State Of The Art merupakan sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa 

penyelesaian masalah yang diajukan merupakan hal yang berbeda dengan peneliti 

lain. Berikut akan diuraikan secara singkat tentang penelitian sebelumnya Adapun 

State Of The Art dijabarkan pada tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Tabel Referensi 

Judul Peneliti Tahun Deskripsi Penelitian 

Sistem Pengisian 

Batteray Lead Acid 

Secara Adaptive 

 

Aurino P 

Adityawan, 

Dedid Cahya 

H, Legowo 

Sulistijono, 

Madyono 

2013 

Paper ini menganalisis mengenai 

penggunaan baterai secara 

adaftive, yakni pengisian 

berdasarkan kebutuhan. Dari paper 

ini diperoleh bahwa pengisian 

baterai dengan nilai Ampere 

berkisar 10% dari nilai yang 

dimiliki oleh baterai merupakan 

suatu cara yang dapat dilakukan 

untuk dapat menjaga agar baterai 

bisa tahan lama, karena pengisian 

cepat berakibat pada pengurangan 

yang lebih cepat, maksimal dari 

pengisian cepat adalah 50%. 

Untuk dapat menurunkan arus 

dapat menggunakan ICRegulator 

yang digabung dengan Resistor. 

Perancangan dan 

Realisasi Sistem 

Pengisian 

Baterai 12 Volt 45 Ah 

pada Pembangkit 

Listrik Tenaga 

Pikohidro di UPI 

Bandung 

Wildan 

Budiman, 

Nasrun 

Hariyanto, 

Syahrial 

2014 

Paper ini membahas mengenai 

perancangan baterai dari 

pembangkit listrik tenaga 

pikohidro, dan baterai digunakan 

sebagai media penyimpan daya, 

dalam suatu pembangkit listrik 

tenaga pikohidro. 
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The monolithic Op-

Amp 
Solomon, J.E. 2004 

Paper ini membahas mengenai 

Sebuah studi dibuat dari penguat 

operasional sirkuit terpadu (ICOp-

Amp) untuk menjelaskan rincian 

perilakunya dengan cara yang 

disederhanakan dan dapat 

dimengerti. Termasuk adalah 

analisis efek umpan balik termal 

pada gain, hubungan dasar untuk 

bandwidth dan laju perubahan 

tegangan, dan diskusi tentang 

kompensasi frekuensi pemisah 

kutub. 

Rancang Bangun 

Sistem Pengisian 

Baterai Secara Cepat 

Dan Pemutus Arus 

Otomatis Dengan 

Regulator LM338K 

D. Setyawan 2017 

Paper ini membahas mengenai 

sistem otomatis pengisian baterai 

dengan Regulator LM338K, 

metode pengisian cepat berasal 

nilai supply Ampere yang 

diberikan dari Trafo. 

 

Dalam penelitian sebelumnya, peneliti bernama Aurino P Adityawan dkk, 

menganalisa mengenai cara Sistem Pengisian Batteray Lead Acid Secara Adaptive 

dalam paper ini menganalisis menegenai pengguaan baterai berdasarkan jenis 

pengisiannya, tergantung sebagai keperluan, tergantung dari penggunaan baterai. 

Dalam pengisian standart, pengisian baterai dengan nilai Ampere berkisar 10% dari 

nilai yang dimiliki oleh baterai merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk 

dapat menjaga agar baterai bisa tahan lama, karena pengisian cepat berakibat pada 

pengurangan yang lebih cepat, maksimal dari pengisian cepat adalah 50%, jika 

lebih dari itu kemungkina baterai tidak akan awet dan kemungkinan mengalami 

kerusakan lebih cepat[6].  
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Pada jurnal kedua bernama Wildan Budiman, Nasrun Hariyanto, Syahrial 

menjelaskan mengenai perancangan baterai dari pembangkit listrik tenaga 

pikohidro, dan baterai digunakan sebagai media penyimpan daya, dalam suatu 

pembangkit listrik tenaga pikohidro, dalam perancangan ini sistem baterai belum 

dilengkapi sistem otomatis, sehingga kemungkinan baterai tidak awet. Perancangan 

baterai menggunakan sistem charger yang umum sehingga saat terjadi kelebihan 

pengisian belum ada pemutus sehingga baterai kemungkinan besar akan mengalami 

over charging[8].  

Paper ketiga penulis yang bernama Solomon, J.E berisi mengenai pembelajaran 

mengenai penguat operasional sirkuit terpadu (IC Op-Amp) untuk menjelaskan 

rincian perilakunya dengan cara yang disederhanakan dan dapat dimengerti. 

Termasuk adalah analisis efek umpan balik termal pada gain, hubungan dasar untuk 

bandwidth dan laju perubahan tegangan, dan diskusi tentang kompensasi frekuensi 

pemisah kutub. Bagian singkat disertakan pada sirkuit JFET-bipolar baru dan teknik 

pengurangan area yang menggunakan reduksi transkonduktansi.[4].  

Dalam  paper ke empat penulis yang bernama D. Setyawan merancan sebuah alat 

penggisian baterai dengan Regulator LM338K. Metode pengisian cepat berasal 

nilai supply Ampere yang diberikan dari Trafo. Namun dalam perancangannya 

kurang memperhatikan supply arus yang digunakan, penulis hanya berkesimpulan 

bahwa semakin besar ampere yang digunakan untuk mengisi maka semakin cepat 

baterai penuh, padahal seharusnya besar arus yang diberikan tidak boleh lebih dari 

setengah nilai ampere pada beban. Dan pemberian nilai ampere yang melebihi 

kapasitas standart hanya akan merusak baterai, dan memperpendek usia baterai. 

Didalam rancangan ini belum dilengkapi pengaman tegangan balik dari baterai saat 

baterai terisi penuh. dan dalam perangakain nya bersifat cutoff saja, ketika 

menghidupkan rangkaian harus dengan menggunakan saklar.[9]. 

Berdasakan tabel 1.1, terdapat beberapa penelitian dan analisis dibidang charger 

baterai, namun belum ada yang merancang sistem pengisian dengan teknik floating, 

dengan kata lain pengisi baterai pintar, yang mampu hidup ketika dihubungkan ke 

sumber, dan terputus saat mencapai full charger, kemudian akan hidup kembali 
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setelah baterai berada pada level tertentu. Kemudian membuat suatu charger 

dengan sistem yang menunjang kualitas dan keamanan, untuk menunjang keawetan 

baterai. 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran penulis dapat dilihat dalam Gambar 1.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan guna memberikan suatu gambaran/deskripsi 

sederhana tentang penjelasan penelitian tugas akhir, juga untuk memudahkan dalam 

Problem (Masalah) 

1. Baterai accu cenderung cepat rusak jika 

terlalu sering mengalami over Charging. 

2. Baterai mengalami Self-Discharger 

Opportunity (Kesempatan) 

1. Penggunaan sistem automatic terus 

berkembang. 

2. Masyarakat kini cenderung 

menginginkan suatu alat yang 

mudah digunakan dan memiliki 

manfaat yang lebih. 

Approach (Pendekatan) 

1. Dilakukan studi pustaka dalam 

penyelesaian masalah 

2. Dilakukan survey lapangan untuk 

mendapatkan parameter  serta 

melakukan beberapa percobaan. Solving (Pemecahan) 

1. Membuat perancangan sistem  

pengisian float charger di 

projectboard  

2. Membangun sistem charger 

yang mampu mengatasi  Self-

Discharger pada baterai 

 
Output (Hasil) 

Automatic Baterai Float Charger Circuit 
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memahami materi yang disajikan. Tugas akhir ini memiliki sistematika penulisan 

dengan jumlah keseluruhan 6 bab, diantaranya adalah sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini mejelaskan tentang latar belakang pengambilan judul penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka 

pemikiran kemudian sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang berhubungan terhadap kegiatan penelitian, 

berupa persyaratan umum serta pemilihan tipe komponen yang mengacu pada 

keamanan guna pengambilan keputusan dalam mencapai sistem yang aman dan 

mencapai hasil yang optimal. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini berisikan metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian 

yang dimulai dari studi literatur, pengumpulan data, kemudian dilakukan evaluasi, 

kemudian menganalisa masalah yang ada. Selanjutnya dilakukan rencana 

penelitian. Selanjutnya perakitan perangkat charger yang dilanjutkan dengan 

menguji rangkaian, apakah telah sesuai dengan perencanaan. Dari hasil pengujian 

akan dilakukan analisa mengenai setiap keadaan yang ada dalam alat charger ini 

Kegiatan penelitian ini memerlukan waktu mulai dari studi literatur sampai tahap 

perancangan, adapun waktu yang dibutuhkan adalah 6 bulan. 

BAB IV Perancangan dan Simulasi 

Bab ini berisi mengenai tahapan perencanaan, yang diawali dengan membuat 

perencanaan skema beserta komponen yang akan dibutuhkan. Dalam tahap ini 

mencari dan mengolah setiap komponen kemudian mencoba mensimulasikan nya. 

Setelah beberapa rangkaian selesai direncanakan kemudian coba disimulasikan. 

Simulasi dilakukan bertujuan agar memperkecil kemungkinan kerusakan alat atau 

komponen yang sifatnya fatal. Jika suatu komponen salah dalam perangkaian, 

tentunya dengan simulsi ini akan ketahuan letak kesalahan nya.  
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Besar tegangan output serta arus yag ada merupakan inti dari pembuatan rangkaian 

ini, sehingga pengolahan skema dan komponen harus diperhatikan. Setelah 

perencanaan selesai dan disimulasikan, dilanjutkan dengan pembuatan atau 

perangkaian. Komponen yang diperoleh dari hasil perencanaan kemudian dirangkai 

sesuai dengan skema yang telah disimulasikan. 

BAB V Pengujian dan Analisis 

Bab ini berisi data  hasil pengujian yang dilakukan, pengujian dilakukan dengan 

mengecek tegangan dan arus output, kemudian tegangan baterai awal dan setelah 

dicharger. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis apakah alat telah bekerja 

sesuai dengan yang direncanakan, dan apakah alat telah memenuhi syarat kelayakan 

dan keamanan. 

BAB VI Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran untuk 

pembaca, yang merupakan pengalaman pribadi penulis selama proses pengerjaan 

tugas akhir ini. 

 


