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Abstrak—Makalah ini membahas cara kerja rangkaian 

inverter dan controller yang digunakan dalam instalasi 

listrik yang menggunakan tenaga surya sebagai sumber 

energinya. Penggunaan controller ialah untuk menjaga 

masukan dan keluaran baterai, sedangkan penggunaan 

inverter ialah untuk mengubah tegangan DC yang berasal 

dari panel surya menjadi tegangan bolak-balik (AC) yang 

kemudian dapat langsung digunakan pada berbagai 

peralatan yang umumnya membutuhkan sumber tegangan 

AC. 

Kata Kunci- Pulse Width Modulation, Fourier Transform, 

overcharging  

I.  PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki Iklim tropis yang dipengaruhi oleh 

letak geografis Indonesia yang berada pada zona 

khatulistiwa yakni pada posisi 6º LU ± 11º LS dan 95º 

BT - 141º BT sehingga memiliki periode intensitas 

penyinaran matahari yang sangat optimal yakni  6 jam 

per hari atau sama dengan 2.400 jam per tahunnya. 

Karena itulah sumber energi dari matahari merupakan 

energi terbarukan yang sifatnya berkelanjutan 

(sustainable) serta jumlahnya yang sangat besar sehingga 

dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pemenuhan 

kebutuhan listrik. Salah satunya sebagai sumber energi di 

titik-titik lampu jalur evakuasi warga di Gunung Merapi. 

Gunung Merapi yang terletak di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta merupakan gunung berapi yang 

aktif dan memiliki siklus erupsi. Pada tahun 2010, erupsi 

Gunung Merapi yang sangat hebat membuat kawasan 

tersebut luluh lantak dan tidak mendapat sumber energi 

dari PLN selama beberapa waktu. Dengan pengalaman 

tersebut, kami memanfaatkan energi dari matahari untuk 

membuat instalasi penerangan jalan umum yang akan 

digunakan ketika hal yang sama terjadi, dan energi surya 

tersebut digunakan sebagi alternatif untuk menyalakan 

titik-titik lampu yang ditempatkan pada tempat strategis 

tiap desa sebagai tempat berkumpul (meeting point) 

dalam proses evakuasi. Kemudahan mendapatkan lampu 

dengan sumber AC dibanding dengan lampu bersumber 

dc (LED) membuat kami ingin mengoptimalisasi energi 

panel surya yang merupakan sumber DC menjadi sumber 

listrik AC dengan membuat sebuah inverter dari DC ke 

AC. Diharapkan, selain untuk sumber tenaga listrik di 

jalur-jalur evakuasi, pada keadaan normal, sumber listrik 

tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

peralatan rumah tangga yang bersumber AC.  

Pengubahan dari DC ke AC oleh inverter ini 

menggunakan teknik switching dengan PWM (pulse 

Width Modulation) dengan transformasi fourier sehingga 

dihasilkan tegangan bolak balik (AC).  
 

II. MAIN BOARD INVERTER SYSTEM 

Rangkaian ini terdiri dari dua buah sistem yang 

dijadikan dalam sebuah board yakni rangkaian controller, 

dan rangkaian inverter. Pada dasarnya, rangkaian 

controller merupakan jembatan antara panel surya dan 

baterai. Rangkaian ini merupakan pengatur kapan 

teganagn dari panel surya dibutuhkan baterai dan kapan 

tegangan tersebut tidak dibutuhkan (baterai sudah terisi 

penuh). Sedangkan rangkaian inverter merupakan 

rangkaian yang mengubah tegangan DC 12 Volt dari 

baterai ke tegangan AC 220 Volt agar siap dipakai oleh 

berbagai perangkat elektronik AC.  

 

 

 
Gambar 1 Skema Inverter-Controller 

 

Berikut penjelasan masing-masing rangkaiannya: 



A. Controller 

Controller adalah peralatan elektronik yang digunakan 

untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan yang 

diambil dari baterai ke beban. Solar charge controller 

mengatur overcharging (kelebihan pengisian - karena 

batere sudah 'penuh') dan kelebihan voltase dari panel 

surya / solar cell. Kelebihan voltase dan pengisian akan 

mengurangi umur baterai. Solar charge controller 

menerapkan teknologi Pulse width modulation (PWM) 

untuk mengatur fungsi pengisian baterai dan pembebasan 

arus dari baterai ke beban. 

Jadi tanpa solar charge controller, baterai akan 

rusak oleh over-charging dan ketidakstabilan tegangan. 

Solar charge controller ini mengatur tegangan aki dalam 

selang tegangan 12 volt plus minus 10%. Bila tegangan 

turun sampai 10,8 volt, maka kontroler akan mengisi aki 

dengan panel surya sebagai sumber dayanya. Aki  atau 

baterai akan diisi ketika siang hari yakni ketika sinar 

matahari menghasilkan listrik pada panel surya yang 

dipasang. Setelah proses pengisian itu berlangsung selama 

beberapa jam, dan tegangan aki itu naik, controller akan 

menghentikan proses pengisian aki tersebut saat tegangan 

pada aki mencapai 13,2 volt. 

Beberapa fungsi detail dari solar charge controller 

adalah sebagai berikut: 

 Mengatur arus untuk pengisian ke baterai, 

menghindari overcharging, dan overvoltage. 

 Mengatur arus yang dibebaskan/ diambil dari 

baterai agar baterai tidak 'full discharge', dan 

overloading. 

 Monitoring temperatur baterai 

Seperti yang telah disebutkan di atas solar charge 

controller yang baik biasanya mempunyai kemampuan 

mendeteksi kapasitas baterai.  Bila baterai sudah penuh 

terisi maka secara otomatis pengisian arus dari panel surya 

/ solar cell berhenti. Cara deteksi adalah melalui monitor 

level tegangan batere. Solar charge controller akan 

mengisi baterai sampai level tegangan tertentu, kemudian 

apabila level tegangan drop, maka baterai akan diisi 

kembali. 

 

B. Inverter 

Inverter merupakan rangkaian untuk mengubah 

tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik. Teknik 

yang digunakan ialah teknik switching, yakni dengan 

menyalakan dan mematikan switch secara bergantian 

sehingga terbentuk pulsa atau gelombang kotak dengan 

arah negatif dan positif seperti pada Gambar 2. Teknik 

switching digunakan dengan memanfaatkan transistor BC 

337, BC 327, dan MOSFET  IRF 540.  

 

Gambar 2 Teknik Switching dalam inversi DC ke AC 

 

Ketika dilakukan berkali-kali, maka tegangan DC 
yang hanya lurus satu arah akan berubah menjadi sebuah 
sinyal kotak dengan kerapatan dan keregangan yang 
berbeda-beda. Dengan metode PWM (Pulse Width 
Modulation), kerapatan dan keregangan tersebut akan 
dibaca sebagai sinyal sinus seperti pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3 Pulse Width Modulation 

 

Ketika gelombang kotaknya merapat, maka akan 
tegangan akan dibaca tinggi dan ketika renggang, maka 
artinya tegangan nya rendah, oleh karena itulah, 
gelombang kotak yang rapat renggangnya periodis akan 
membentuk gelombang sinus yang periodis pula. 
Sehinggadari konsep ini, tegangan DC yang searah, akan 
menjadi gelombang sinus yang bolak-balik (tegangan 
AC). 
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Schematic Board inverter dan controller: 

 

Gambar 4 Schematic Board 

Komponen yang digunakan dalam rangkaian ini adalah: 

Jenis Komponen Jumlah 

Kapasitor 1000uF/16V 2 

Kapasitor 10000uF/36V 2 

Kapasitor 100nF(keramik) 2 

Kapasitor 100uF/10V 2 

Resistor 1kΩ 2 

Resistor 10kΩ 3 

Resistor 100kΩ 2 

Resistor 220kΩ 2 

Resistor 470kΩ 1 

Resistor 1MΩ 1 

Mosfet IRF540 2 

Mosfet IRFZ44 2 

Dioda 1N4148 4 

Relay ZF112 2 

Transistor BC337 4 

Transistor BC327 2 

LED1 1/2 watt 1 

pinhead 1 x 10 1 

Regulator 7805 1 

Pushbutton 1 

Trafo 1 

 

III. PEMASANGAN SOLAR CELL 

 

 

Gambar 5 Skema Instalasi Solar Cell 

 

Cahaya matahari mengenai panel surya (solarcell). 

Panel surya / solar cell di paralel untuk menghasilkan arus 

yang lebih besar. Dan arus DC ini akan mengalir keluar 

dari solar panel menuju Charger. Di dalam Charger ini, 

terdapat controller.  

Controller adalah peralatan elektronik yang digunakan 

untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan yang 

diambil dari baterai ke beban. Controller akan melindungi 

battery dari overcharging sehingga life time battery 

menjadi lebih lama. Ketika baterai tegangannya dibawah 

10,8 Volt, panel surya akan mengisi baterai tersebut, dan 

ketika baterai sudah berada pada 13,2 Volt, controller 

akan memutus tegangan yang disuplai panel surya ke 

baterai.  

Sensor berfungsi untuk menentukan apakah lampu 

harus menyala atau tidak berdasarkan cahaya matahari 

yang mengenainya.Sensor yang digunakan memanfaatkan 

fungsi dari LDR. Dimana LDR akan membolehkan arus 

mengalir ketika LDR dalam kondisi terang. Arus yang 

mengalir akan diterjemahkan menjadi kode pemrograman 

di controller. Dan kode ini berarti arus DC tidak 

diperbolehkan lewat. 

Arus yang disimpan ke dalam aki adalah arus DC. 

Saat arus ini diperbolehkan untuk mengalir oleh sensor, 

inverter akan mengubah arus DC ini menjadi AC yang 

betegangan 12 Volt. Arus 12 Volt ini diparalel ke trafo 

CT. Sehingga total tegangan yang masuk ke dalam trafo 

adalah 24 Volt. Oleh transformator step up, dinaikan 

menjadi 240 V. Tegangan AC 240 Volt akan masuk ke 

lampu dan menyalakannya. 

IV. SOURCE CODE PROGRAM 

#include <mega8.h> 

#include <delay.h> 

#define ADC_VREF_TYPE 0x00 

void main(void) 

{ 

unsigned int teg1,teg2; 

PORTB=0x00; 

DDRB=0x07; 



PORTD=0x00; 

DDRD=0x01; 

// OC1A output: Non-Inv. 

// OC1B output: Inverted 

// PINC.4 adalah sakelar 

// PINC.3 adalah sensor 

OCR1A = 255; 

OCR1B = 0; 

delay_ms(2000); 

while (1) 

{    

    if(PINC.4 == 0) 

    { OCR1A = 255; OCR1B = 0;   }  

   else    // sakelar  otomatis mati 

    { OCR1A = 127; OCR1B = 127;  } 

    teg2 = read_adc(5);  //tegangan aki  

    if(teg2<750)    

    {  PORTD.0 = 0;   

        delay_us(500); 

    } 

    else 

    {  PORTD.0 = 1;  

        delay_us(500); 

    }; 

    if(teg2>650)    

    {  PORTB.0 = 0;  

        delay_us(500); 

    } 

    else 

    {  PORTB.0 = 1;    

        delay_us(500); 

    };    

}; 

} 

V. STEP UP VOLTAGE TRANSFORMER 

Total tegangan AC keluaran dari inverter adalah 24 

Volt sedangkan tegangan yang diinginkan untuk 

menyalakan lampu 35 Watt ialah sebesar 240 Volt. Untuk 

itulah diperlukan transformator step up untuk menaikkan 

tegangan dari 24 Volt menjadi 240 Volt.  

Transformator step up adalah alat yang digunakan 

untuk menaikkan tegangan bolak-balik (AC). 

Transformator terdiri dari 3 komponen pokok yaitu : 

kumparan pertama (primer) yang bertindak sebagai input, 

kumparan kedua (sekunder) yang bertindak sebagai 

output, dan inti besi yang berfungsi untuk memperkuat 

medan magnet yang dihasilkan. Transformator ini 

mempunyai jumlah lilitan kumparan sekunder lebih 

banyak daripada jumlah lilitan kumparan primer (Ns > 

Np). 

Prinsip kerja dari sebuah transformator adalah sebagai 

berikut. Ketika Kumparan primer dihubungkan dengan 

sumber tegangan bolak-balik, perubahan arus listrik pada 

kumparan primer menimbulkan medan magnet yang 

berubah. Medan magnet yang berubah diperkuat oleh 

adanya inti besi dan dihantarkan inti besi ke kumparan 

sekunder, sehingga pada ujung-ujung kumparan sekunder 

akan timbul ggl induksi. Efek ini dinamakan induktansi 

timbal-balik (mutual inductance). 

Hubungan antara tegangan primer, jumlah lilitan 

primer, tegangan sekunder, dan jumlah lilitan sekunder, 

dapat dinyatakan dalam persamaan: 

 

 
 

Vp = tegangan primer (volt)  

Vs = tegangan sekunder (volt)  

Np = jumlah lilitan primer  

Ns = jumlah lilitan sekunder  

Jumlah lilitan sekunder pada transformator step up 

lebih banyak dibanding transformator step down, karena 

itulah output transformator step up lebih besar dibanding 

inputnya.  

.  

Gambar 6 Skema Transformator Step Up 

 

Trafo yang digunakan adalah jenis trafo center tap 

(CT) yang bisa menggabungkan dua buah sinyal input 

pulsa yang berkebalikan menjadi satu buah sinyal AC 

yang sempurna. Seperti yang ditunjukan oleh gambar 

berikut ini. 

 

Gambar 7 Perbandingan Input dan Output Transformator 



VI. KESIMPULAN 

• Pada instalasi solar cell, dibutuhkan sebuah 

rangkaian controller untuk mengontrol isi dari 

baterai dan mengatur kapan baterai tersebut 

perlu di charge. 

• Teknik Pulse Width Modulation dapat 

digunakan untuk pengubahan tegangan searah 

(DC)  menjadi tegangan bolak-balik (AC). 

• Dengan inverter, energi listrik tenaga surya akan 

lebih teroptimasi penggunaannya karena dapat 

digunakan oleh perangkat bersumber tegangan 

AC. 
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