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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada Era globalisasi ini perkembangan teknologi di dunia semakin 

berkembang secara cepat, khususnya dalam bidang elektronik karena dalam 

perkembangannya dibutuhkan hasil yang lebih efisien. Terlihat secara fisik, bentuk 

alat-alat elektronik saat ini sudah jauh beda dengan alat alat elektronik jaman dahulu. 

Perkembangan yang sedang dikembangkan saat ini adalah Lampu LED, banyak 

alasan mengapa orang kini lebih beralih menggunakan lampu LED. Seperti contoh 

untuk penerangan jalan yang ada di kota-kota besar, penerangan pada gedung-

gedung, bahkan penerangan untuk di rumah tangga kini telah banyak beralih 

menggunakan lampu LED dan juga Televisi pada jaman sekarang juga sudah 

menggunakan teknologi LED yang menghasilkan gambar dan warna lebih jernih. 

Lampu LED kini merupakan teknologi yang sangat sesuai karena 

penggunaanya lebih efisien walaupun dengan Watt yang lebih kecil tetapi lumen yang 

dihasilkan tinggi. Melihat perkembangan sebelum adanya lampu LED ini banyak 

orang yang menggunakan lampu SL atau lampu TL bahkan masih ada yang 

menggunakan lampu bohlam. Lampu seperti itu secara tidak langsung memberikan 

dampak yang sangat besar terhadap krisis energi sekarang ini karena dalam 

pemakaian yang berlebih akan berdampak pada pemakain listrik yang boros, dan juga 

menghasilkan dampak kalor yang berlebih dan juga umurnya tidak panjang. Berbeda 
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dengan lampu LED sekarang ini yang lebih efisien dalam pemakaian energi dan juga 

lumen yang dihasilkan sangatlah maksimal. 

Pada pengoperasian lampu LED membutuhkan sebuah catu daya atau power 

supply. Ada beberapa macam power supply yang bisa digunakan untuk 

mengoperasikan lampu LED. Metode yang akan digunakan untuk mengoperasikan 

lampu LED adalah dengan menggunakan Push Pull power supply. Maka dalam 

Tugas Akhir ini akan dijelaskan sebuah catu daya yang digunakan untuk mencatu 

kontroler lampu LED yaitu Push Pull Power Supply. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

a. Bagaimana rancangan push pull power supply sebagai catu kontroler high 

power LED  

b. Cara merancang rangkaian kontrol analog pada push pull  

c. Bagaimana kinerja dari hasil rangkaian analog untuk catu kontroler high 

power LED 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada laporan Tugas Akhir ini adalah bagaimana cara 

merancang catu daya switching push pull sebagai catu kontroler dalam 

mengoperasikan high power LED, sehingga dapat digunakan dengan baik dan 

efisien. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 

Penulis dalam membuat Tugas Akhir ini memiliki tujuan dan manfaat antara 

lain : 

a. Merancang sebuah catu daya sebagai sumber dalam menghidupkan rangkaian 

high power LED 

b. Memanfaatkan switching pada power supply agar dapat bekerja pada 

frekuensi yang tinggi 

c. Memanfaatkan kinerja perancangan alat agar dapat digunakan pada sektor 

penerangan 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

 Dalam pembuatan Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode, 

antara lain: 

a. Kajian pustaka  

Merupakan metode pengumpulan data dan informasi, mempelajari buku-buku 

acuan dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian ini. 

b. Analisis permasalahan 

Dengan menganalisis penyebab terjadinya masalah, dan mencari solusi 

penyelesaian masalah dalam simulasi. 

c. Pemodelan/ Simulasi 

Merancang suatu sistem dalam suatu software sebelum direalisasikan dalam 

bentuk hardware.  
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d. Pembuatan alat 

Merancang suatu alat sesuai dengan rancangan dalam simulasi. 

e. Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah kerja dari alat sudah sesuai 

dengan hasil simulasi. 

f. Penyusunan laporan 

Berisikan hasil dan kesimpulan dari penyusunan Tugas Akhir untuk 

memperoleh manfaat dari aplikasi sistem yang dirancang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar Laporan Tugas Akhir ini disusun menurut sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan 

manfaat, metodologi penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang dasar-dasar teori pendukung tentang: catu daya switching, buck 

chopper, mosfet, mikrokontrol sebagai literatur dalam penulisan laporan Tugas Akhir. 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang perancangan sistem dari alat yang akan diimplementasikan 

BAB IV : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Berisi tentang hasil pengujian simulasi dan pengujian alat serta analisa pada sistem 

tersebut. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran bagi pembaca berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


