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ABSTRAK 

Wireless technology adalah teknologi elektronika yang beroperasi tanpa 

kabel. Teknologi ini telah dikenal dapat dimanfaatkan untuk komunikasi maupun 

pengontrolan. Kini, teknologi nirkabel juga dapat diterapkan pada proses 

perpindahan daya atau disebut juga wireless energy transfer. 

Wireless energy transfer memiliki beberapa macam mekanisme, salah 

satunya adalah inductive resonant coupling. Teknologi ini bekerja dengan 

menggunakan efek kopling resonansi antara dua gulungan sirkuit LC. Inductive 

resonant coupling mampu mentransmisikan daya melalui media magnetic field 

yang dihasilkan oleh arus listrik. 

Efisiensi pada inductive resonant coupling didasarkan pada jarak antara 

koil pemancar dengan koil penerima, nilai daya yang ditransmisikan, dan 

frekuensi transmisi. Semakin pendek jarak antara koil pemancar dengan koil 

penerima, akan menghasilkan nilai efisiensi yang semakin besar pula. Hal ini 

terjadi pada saat nilai tegangan yang ditransmisikan (Vin) sama dan menggunakan 

frekuensi 40.58 KHz, 90.73 KHz atau 128.31 KHz. Semakin besar daya yang 

ditransmisikan (Pin), akan menghasilkan nilai efisiensi yang semakin kecil. Hal ini 

terjadi pada saat jarak antara koil pemancar dengan koil penerima sama dan 

menggunakan frekuensi 128.31 KHz. Semakin besar nilai frekuensi transmisi 

yang digunakan, maka nilai efisiensi semakin besar pula. Hal ini terjadi pada saat 

jarak antara koil pemancar dengan koil penerima dan nilai tegangan yang 

ditransmisikan (Vin) sama. 
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