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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Transfer daya nirkabel adalah teknologi baru yang menggunakan induksi 

elektromagnetik, resonansi magnetik, frekuensi radio, dll. untuk mencapai transfer 

daya non-kontak melalui media udara (Cheng, 2002). Munculnya teknologi ini 

dapat mengkompensasi kekurangan sistem transfer daya kontak tradisional (Kurs, 

Karalis, Moffat, Joannopoulos, Fisher, & Soljacic, 2007).  

Salah satu Energy wireless pertama kali dibuktikan oleh seorang ilmuan 

yang berasal dari Smiljan, Yugoslavia pada tahun 1893 yang bernama Nicola Tesla, 

dalam penelitiannya tentang Wireless Transfer Energy. Nikola Tesla membangun 

menara bernama Wardenclyff, dalam penelitianya Nikola Tesla mengalami sebuah 

kegagalan akibat terjadinya difusi daya. Trafo Tesla adalah suatu alat yang bisa 

mengubah nilai tegangan suatu nilai kenilai yang biasanya lebih besar (Step Up). 

Tegangan dan frekuensi kerja yang digunakan oleh trafo Tesla tergolong tinggi 

(Setiawan, Facta, & Syakur, 2014).  

Sesuai dengan prinsip transfer daya, teknologi WPT terutama mencakup 

induksi elektromagnetik, kopling medan listrik, resonansi magnetik, dan teknologi 

gelombang mikro. Makalah ini menjelaskan teknologi resonansi magnetik, yang 

dikembangkan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) pada tahun 2015, 

yang dikenal sebagai induksi resonansi magnetik atau resonansi magnetik. 

Prinsipnya adalah ketika kumparan primer dan kumparan sekunder memiliki 

frekuensi resonansi yang sama. Daya dapat ditransmisikan dari kumparan primer 

ke kumparan sekunder secara efisien (Rajashekara, 2013). 

Tesla Coil ditemukan sekitar tahun 1891. Asli niat untuk penemuannya 

adalah untuk menciptakan listrik nirkabel sistem distribusi energi. Sayangnya, 

desainnya bisa tidak mengirim daya bahkan mendekati efisiensi yang masuk akal, 

seperti hampir semua kekuatan yang berguna terbuang sia-sia untuk korona dan 
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pencetusan. Tapi apa yang membuat kumparan Tesla benar-benar luar biasa 

adalah tegangan yang dihasilkannya. Koil tipe spark gap biasa digunakan tegangan 

dari stopkontak umum, dan langkah-langkah itu hingga beberapa ribu volt, di mana 

ia melewati sirkuit switching, melalui primer, dan terlihat pada sisi. 

Sekunder lebih dari 200.000 volt. Jenis ini Tesla Coil membutuhkan suplai 

tegangan tinggi. Solid State Tesla Coil tidak memerlukan ini, karena bekerja dengan 

tegangan listrik. Solid State Tesla Coil adalah salah satu jenis gulungan Tesla 

tersedia. Ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan yang lebih umum spark-

gap coil Tesla. Mereka kurang berisik daripada konvensional Kumparan Tesla, 

namun mereka masih bisa mencapai hasil yang terhormat. Mereka juga dapat dibuat 

untuk memainkan musik melalui percikannya, yang merupakan Audio Modulated. 

Mereka juga lebih ramah peralatan elektronik terdekat, meskipun harus tetap satu 

waspada. Komponen utamanya, IC timer 555 terhubung ke sirkuit dan daya yang 

disediakan, MOSFET yang terhubung ke salah satu ujung kumparan primer. 

MOSFET dilindungi menggunakan beberapa dioda pada pin Gate, Drain dan 

Source (Sarkar, 2016). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengembangkan penelitian 

alat yang dapat menghantarkan daya listrik tanpa kabel dengan menggunakan 

metoda Solid State Tesla Coil. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 

informasi dan pengetahuan mengenai perancangan dan implementasi transfer daya 

listrik nirkabel dengan metoda Solid State Tesla Coil, dapat meningkatkan 

kesadaran bagi masyarakat dalam pemanfaatan dari wireless yang bermanfaat bagi 

teknologi, serta dapat memberikan pengetahuan dalam pembuktian ilmiah tentang 

transfer daya listrik nirkabel menggunakan metoda resonansi induktif sehingga 

dapat memperjelas penggunaannya. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Terkait dengan latar belakang perlu dilakukan studi dengan 

memperhatikan hal-hal sbb : 

1. Merancang dan merealisasikan Driver controller memakai IC timer 555 untuk 

mengatur tegangan output flyback 



3 
 

                             Institut Teknologi Nasional 
 

2. Merancang dan merealisasikan wireless power transfer dengan menggunakan 

metoda solid state tesla coil. 

3. Melakukan Pengukuran tegangan, arus, daya, frekuensi di sisi sekunder. 

1.3. Tujuan Masalah 

 Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 

1. Diperoleh rancangan dan implementasi wireless power transfer dengan 

metoda solid state tesla coil  

2. Memperoleh hubungan tegangan, arus, daya dan frekuensi pada sisi 

beban 

3. Diperoleh hasil pola gelombang tegangan pada beban untuk berbagai 

perubahan tersebut dari pengukuran menggunakan oscilloscope yang 

akan dibandingkan dengan teori. 

1.4. Batasan masalah 

 Pembatasan masalah dalam hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ruang 

lingkup pembahasan secara meluas dan tidak terarah. Adapun batasan masalah 

tersebut adalah : 

1. Jenis pembangkit tegangan tinggi yang dibahas dalam tugas akhir ini 

adalah pembangkit tegangan tinggi bolak-balik frekuensi tinggi 

menggunakan flyback, sedangkan untuk jenis pembangkit tegangan 

tinggi yang lain tidak dibahas.  

2. Kumparan Tesla yang dibahas adalah kumparan Tesla dengan 

mengaplikasikan switching device berupa mosfet yang di drive oleh IC 

555, dan selain itu tidak dibahas 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri atas lima bab dengan 

uraian sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang penjelasan mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, pembatasan penelitian, dan       sistematika 

penulisan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini berisi tentang literatur penelitian dan sitasi dari beberapa 

jurnal yang dijadikan rujukan pada penelitian ini. Selain itu pada bab 

ini dibahas mengenai teori yang akan di teliti meliputi : Prinsip kerja 

tesla coil, prinsip kerja SSTC,prinsip kerja Flyback, prinsip kerja IC 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang tata cara dan tata kerja pelaksanaan 

penelitian dalam tugas akhir ini seperti pengumpulan data, penyusunan 

model rancangan, pelaksanaan simulasi dan realisasi tesla coil 

BAB IV  : HASIL SIMULASI DAN ANALISIS 

Bab ini menampilkan hasil simulasi dan analisis hasil yang membahas 

mengenai pengiriman daya menggunakan metoda SSTC dengan 

berbagai macam pengujian dan di analisis perubahan yang terjadi. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang telah didapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


