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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada zaman modern ini listrik sangat penting untuk memenuhi 

kebutuhan pada rumah,kantor,sekolah,industri,tempat ibadah dan fasilitas 

publik lainnya. Meningkatnya kebutuhan energi listrik tersebut kini mulai 

banyak dilakukan penelitian tentang inverter DC ke AC dengan memanfaatkan 

energi listrik voltase kecil untuk mengoprasikan beban listrik yang besar 

dengan tetap memperhatianinerja inverter yang baik serta bermanfaat untuk 

teknologi masa depan. 

Menurut Khairul Azmi (2017) Dalam pemilihan jenis komponen-

komponen inverter yang tidak menghasilkan panas agar mempunyai efisiensi 

yang baik terhadap output yang dihasilkan,memiliki frekuensi 50Hz sesuai 

standart di Indonesia,bentuk gelombang yang baik hingga mendekati 

sinusoidal, dan nilai THD ini telah memenuhi standar IEEE:519-1992 yang 

menyatakan nilai THD yang diperbolehkan pada aplikasi dedicated system 

(khusus untuk beban pengujian konverter itu sendiri) yaitu sebesar 10% 

sedangkan pada standar IEEE: 519-2014 yaitu sebesar 8%. 

Penggunaan inverter dapat terapkan pada peralatan elektronik rumah 

tangga seperti pendingin ruangan, lemari pendingin, mesin cuci atau hanya 

digunakan untuk energi listrik cadangan ketika terjadi pemadaman listrik oleh 

PLN. Penelitian inverter saat ini banyak dilakukan baik inverter jenis 

gelombang kotak (Square Wave), gelombang Sine wave Modified dan Pure 
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Sine wave dengan menggunakan Integrated circuit, EGS-002 untuk 

membangkitkan gelombang sinus. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Luqman, Herwandi, 

Donny Radianto (2021) inverter 1000 watt dengan kendali EGS-002 dengan 

penentuan spesifikasi sistem inverter sinusoidal pada tegangan output 

220VAC pada frekuensi 50 Hz dengan daya sekitar 1000 watt. iKontrol 

iutama imenggunakan iEGS-002 isebagai ipembangkit isinyal iSPWM idan 

isekaligus idriver itransistor iswitching. Sebagai iperanti iswitching iyaitu i8 

buah MOSFET IRF 3205 dengan konfigurasi  full-bridge. Sebagai pengubah 

sinyal SPWM menjadi sinyal sinusoidal sekaligus penaik tegangan output 

digunakan trafo step-up 24V/220V 10A. Hasilnya berupa inverter dengan 

keluaran berupa gelombang sinusoidal. Tegangan keluaran 221 VAC dengan 

bentuk gelombang sinusoidal murni pada frekuensi 50 Hz dengan daya 

keluaran sampai dengan 905 Watt. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz (2019) komponen IC 

CD4047 memiliki fungsi sebagai variabel resistor dan astabilmultivibrator. 

Frekuensi yang dihasilkan bisa mencapai 50 Hz sesuai dengan perangkat yang 

akan dihasilkan dan penelitian terdahulu Novita Desiwantiyani (2018). 

Rancang bangun inverter SPWM perancangan mempunyai spesifikasi H-

Bridge 1 fasa, kapasitas input 15-30 VDC, tegangan output inverter 25,96 

VAC, tegangan output alat 220 VAC, daya output 30 W, efisiensi 81%, 

frekuensi 50 Hz, duty cycle 50%, 𝐼𝑚𝑎𝑥 1 A, output gelombang kotak (square 

wave). 
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Dari beberapa penelitian terdahulu memiliki kekurangan dan 

kelebihannya masing-masing. Beberapa kekurangannya tersebut adalah belum 

ada sistem pengaman terhadap pembatas dan pemutus yang dapat merusak 

inverter, trafo maupun baterai, tidak terpasangnya feedback pada inverter Pure 

sine wave, tidak adanya display ukur tegangan masukan serta keluaran dan 

kinerja inverter yang kurang sehingga kurang maksimalnya kinerja inverter 

serta pada MOSFET cepat panas, maka dari itu penelitian ini menambahkan 

sistem pengaman pemutus serta pembatas arus listrik, penambahan Feedback 

pada inverter Pure Sine wave, pemberian kipas pendingin otomatis yang 

bekerja berdasarkan suhu dan meningkatkan kinerja inverter. 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh perumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan dalam pembuatan inverter Pure Sine wave dan 

inverter non Pure Sine wave? 

2. Bagaimana proses pembuatan inverter Pure Sine wave dan non Pure Sine 

wave? 

3. Bagaimana analisis dan pengujian inverter Pure Sine wave dan non Pure 

Sine wave? 

4. Bagaimana menentukan kapasitas inverter? 

5. Menghitung efisiensi inverter terhadap sumber aliran listrik? 

6. Bagaimana sistem kerja pengaman inverter ? 
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7. Bagaimana pengaruh modulasi frekuensi terhadap kualitas output dari 

inverter? 

C. Batasan masalah 

Untuk memudahkan dalam penelitian, maka diperlukan adanya batasan 

masalah agar tidak melebar dari pokok pembahasan dalam penelitian dan 

batasan masalah dalam penelitian ini. 

1. Membuat perancang serta simulasi terlebih dahulu dengan Proteus untuk 

membuat simulasi arus dan tegangan input hingga output. 

2. Menggunakan osiloskop untuk mengetahui bentuk gelombang yang 

dihasilkan. 

3. Membuat 2 jenis inverter Pure Sine wave dan inverter non Pure Sine wave 

4. Menghitung kapasitas maksimal inverter serta menguji kualitas output 

yang dihasilkan. 

5. Menghitung efisiensi kerja inverter. 

6. Merancang sistem pengaman inverter terhindar dari hubung singkat 

7. Meneliti perubahan-perubahan variasi modulasi, frekuensi terhadap 

kualitas output inverter. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Memenuhi isyarat iuntuk idapat imemperoleh igelar iSarjana iTeknik. 
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2. Kewajiban melaksanakan Skripsi sebagai salah satu persyaratan kurikulum 

yang ada pada Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto.  

3. Memaksimalkan teknologi yang ada sebagai wujud memperkaya hasil 

karya mahasiswa Indonesia khususnya mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

4. Meneliti inverter Pure Sine wave dan non Pure Sine wave untuk 

pengunaan peralatan elektronik. 

5. Membuat perancangan sistem inverter dalam kinerja dan efisiensi. 

6. Mengetahui hasil penelitian dua jenis inverter Pure Sine wave dan non 

Pure Sine wave.  

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui lebih spesifikasi komponen-kompunen apa saja dalam 

inverter Pure Sine wave dan non Pure Sine wave. 

2. Dengan penelitian yang lebih mendalam dapat mengetahui kinerja inverter 

serta lebih mudah mengetahui titik mana yang mengalami kerusakan  

3. Mengetahui lebih dalam efisiensi inverter dengan input yang kecil namun 

dapat menghasilkan output yang lebih besar. 

4. Mengetahui inverter yang baik untuk peralatan elektronik. 

5. Menghasilkan data perbandingan unjuk kerja inverter Pure Sine wave dan 

non Pure Sine wave. 
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