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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  Permasalahan 

 

Pada zaman modern ini, handphone merupakan alat komunikasi yang sangat 

penting dimana hampir semua orang memiliki handphone. Kebutuhan akan handphone 

yang terus meningkat membuat negara-negara maju bersaing untuk mengeluarkan 

terobosan-terobosan baru.  

 

Handphone membutuhkan energi listrik dari baterai dalam pengoperasiannya. 

Untuk orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi dan sering berada di luar ruangan 

tentu sangat sulit untuk mencari sumber listrik guna untuk mengisi daya baterai 

handphone apalagi ketika terjadi pemadaman listrik baik pada siang hari maupun 

malam hari.  

 

Oleh karena itu, untuk mengatasinya dibutuhkan sumber energi terbarukan 

dimana memiliki jumlah energi yang tidak terbatas, biaya ekonomis, dan tidak 

berdampak negatif terhadap lingkungan. Energi matahari merupakan salah satu sumber 

energi terbarukan. 

 

Energi matahari mempunyai banyak keuntungan dibandingkan dengan energi 

lain. Keuntungannya yaitu jumlahnya tidak terbatas, dan tidak menimbulkan polusi. 

Dengan menggunakan solar cell, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik.  

 

 Dengan adanya alat yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber 

energi listrik dengan menggunakan solar cell dan aki secara otomatis maka persoalan 

tersebut dapat diatasi. 
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Beberapa studi literatur yang berhubungan dengan skripsi ini dijelaskan pada 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Perbandingan Studi Literatur 

Judul Hasil Kekurangan 
Yang akan 
diajukan 

Rancang Bangun 
Alternatif Charger 
Handphone Tenaga 

Surya [1] 

Masih menggunakan 
IC LM317 sebagai 
regulator dimana 

hanya bisa dilakukan 
ketika pagi-sore 

Tidak bisa mengisi 
daya handphone 
pada malam hari 

Bisa mengisi 
daya handphone 
pada malam hari 

dengan 
memakai aki 

Rancang Bangun 
Pemanfaatan Panel 

surya sebagai 
charger handphone 
di tempat umum [2] 

Merakit solar cell 
dengan bentuk modul 

Bahannya mudah 
rapuh dan mudah 

pecah 

Solar Cell 
berbentuk panel 
sehingga tidak 
mudah rapuh 

dan pecah 

Pengisian Baterai 
Handphone dengan 

Solar Cell [3] 

Menggunakan 
rangkaian astable 
multivibrator dan 

baterai cadangan saat 
malam hari 

Tidak dapat 
membuat pengisian 

berhenti secara 
otomatis saat sudah 
penuh dan baterai 

cadangan tidak 
dapat menampung  
daya yang besar 

Menggunakan 
solar cell 

controller untuk 
pengisian 

berhenti saat 
sudah penuh dan 

aki sebagai 
cadangannya 

 

Dari ketiga studi literatur yang ada pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa 

ketiganya membuat sistem yang hampir sama yaitu merancang suatu alat dimana 

dapat mengisi daya handphone dengan menggunakan solar cell panel sebagai 

komponen utamanya. Tetapi, literatur pada Tabel 1.1 ini tidak bisa mengisi daya pada 

malam hari karena solar cell panel hanya bisa bekerja ketika ada panas matahari. 

Padahal handphone adalah alat komunikasi yang sangat penting dan sering digunakan 

oleh semua orang terutama saat malam hari sehingga sangat diperlukan sumber listrik 

guna untuk mengisi daya pada handphone. Dalam perancangan alat ini dilakukan 

pengembangan dengan menambahkan aki dan solar cell controller agar dapat berhenti 

otomatis ketika pengisian daya handphone sudah penuh.  
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1.2.  Spesifikasi Sistem 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Teknik 

Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang 

dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2019 nomor 025/I.3/FTEK/VII/2019 spesifikasi 

sistem yang dirancang sebagai berikut : 

1.   Sumber energi utama untuk mengisi daya pada siang hari menggunakan Solar 

Cell Panel 30 WP model Poly-Crystalline dengan Voltage at pmax (Vmp) 18 

V dan Current at  pmax (Imp) 1.7 A.   

2.   Sumber energi utama untuk mengisi daya pada malam hari menggunakan aki 

kering 12V dengan kapasitas 9AH. 

3.   Apabila pengisian daya pada handphone atau aki sudah penuh, maka pengisian 

dapat berhenti secara otomatis. 

4.   Dapat menampilkan proses pengisian daya handphone dengan menggunakan 

LCD Display. 

5.   Bersifat portable dengan ukuran 67cm×37cm×25cm. 

 

1.3.  Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 5 bab, yaitu Bab 

Pertama dengan Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, spesifikasi 

sistem, dan sistematika penulisan. Selanjutnya, untuk sistem alat beserta diagram 

blok dan diagram alir akan dibahas pada Bab Kedua yaitu Sistem Pengisian Daya 

Handphone. Lalu untuk perancangan sistem yang meliputi perangkat keras dan 

perangkat lunak berada di Bab Ketiga yaitu Perancangan Sistem. Kemudian Bab 

Keempat yaitu Pengujian dan Analisis membahas pengujian sistem beserta analisis 

sebagai pengukur tingkat keberhasilan sistem terhadap spesifikasi sistem, dan Bab 

Kelima adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan 

sistem.  

 

  




