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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada era perkembangan industri 4.0 di Indonesia khususnya bidang otomotif 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya dengan menghadirkan 

sebuah inovasi kendaraan yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik yang 

bersumber dari energi listrik. Kendaraan listrik mempunyai banyak keunggulan 

dibandingkan dengan bahan bakar fosil, salah satunya yang menjadi prioritas 

dalam pemilihan energi listrik yaitu zero emission yang artinya kendaraan yang 

tidak mengeluarkan emisi gas buang. 

Pada sebuah kendaraan listrik sumber utama yang digunakan yaitu baterai. 

Baterai berfungsi sebagai media penyimpan energi akan tetapi baterai tidak dapat 

menyuplai energi secara terus menerus. Ini dikarenakan daya yang dapat 

dihasilkan baterai terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini maka dibutuhkan 

alat pengisian baterai yang cepat dan efisien.  

Pentingnya pengisian baterai yang baik dapat menjaga kualitas baterai 

tersebut. Estimasi pengisian baterai yang ideal sangat berpengaruh karena, untuk 

menjaga kapasitas baterai sehingga dapat menjaga baterai tersebut tetap awet. 

Permasalahan yang terjadi saat ini untuk mengecas baterai membutuhkan waktu 

yang relatif lama. Akan tetapi tuntutan masyarakat yang serba instan 

mengharuskan pengisian baterai pada alat elektronika pun turut mengimbangi 

pergerakan masyarakat. Hal ini tentu dengan mengedepankan kualitas baterai 

yang lebih awet dan tahan lama pada saat pengisian baterai secara cepat. Maka 

dari itu perlu diadakan parameter untuk mengestimasi kapasitas baterai agar dapat 

mencegah baterai mengalami overcharging. Untuk mewujudkan parameter 

tersebut, dibutuhkan sensor sebagai media dalam mengawasi dan memberikan 

informasi mengenai kapasitas baterai yang sedang di charge secara optimal. State 

of charge (SOC) merupakan parameter penting sebagai acuan untuk membangun 

system pengontrol pengisian baterai.      
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Oleh karena itu untuk menghasilkan baterai yang awet, maka diperlukan 

adanya system charging yang dapat membatasi pengisian baterai. Pembatasan 

daya baterai dapat terjadi sebab adanya pengontrolan oleh mikrokontroler 

Arduino sebagai penyimpan logika perintah guna memutus dan menghubungkan 

relay sesuai estimasi SOC. Untuk mengetahui pembatasan baterai pada saat 

pengisian diperlukan pula sensor. Sensor tersebut berfungsi untuk membantu 

system guna meratakan daya pada baterai sesuai dengan estimasi SOC yang telah 

ditentukan oleh system charging.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana merancang charging system battery automatic 48 volt berbasis 

Arduino untuk Sepeda Listrik Ototech MT-17 ? 

2. Bagaimana persentase galat pada rangkaian sensor tegangan dan  

sensor arus ?  

3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengisian baterai 48 volt ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui cara merancang charging system battery automatic 48 volt 

berbasis Arduino untuk Sepeda Listrik Ototech MT-17. 

2. Untuk mengetahui persentase galat pada rangkaian sensor tegangan dan sensor 

arus. 

3. Untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan untuk pengisian baterai 48 

volt. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini, dapat memberikan manfaat yaitu sebagai 

berikut:  

1. Dapat memberikan informasi mengenai cara merancang charging system 

battery automatic 48 volt menggunakan mikrokontrol Arduino Uno R3.  

2. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.. 

3. Dapat mengetahui pengisian baterai yang efisien. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas, maka diambil batasan 

masalah antara lain: 

1. Mikrokontrol menggunakan Arduino Uno R3. 

2. Menggunakan baterai lead acid 48volt 12Ah. 

3. Tidak membahas detail tentang Switch Mode Power Supply (SMPS).   

  


