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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pendahuluan 

Pada bab ini dibahas hasil dari pengujian alat implementasi tugas akhir yang 

dilakukan di laboratorium Tugas Akhir Program Studi Teknik Elektro. Dengan 

menggunakan power supply switching mampu menghasilkan output yang banyak 

dengan jumlah lilitan yang lebih sedikit dan juga sangat efisien karena push pull 

mempunyai dua buah saklar berupa MOSFET yang digunakan secara bergantian pada 

saat proses pensaklaran. Pada tahap awal pengujian dilakukan melalui simulasi 

menggunakan Power Simulator, dengan demikian dapat digunakan sebagai acuan 

dalam pembuatan hardware tugas akhir ini. 

 

4.2 Hasil Simulasi 

Sebelum membuat sistem rangkaian power supply swithcing push pull untuk 

di implementasikan pada hardwarenya, terlebih dahulu dilakukan pengujian dalam 

simulasi dengan menggunakan Power Simulator (PSIM). PSIM digunakan karena 

simulasi elektronika dapat mendekati kondisi nyata. Berikut ini akan diperlihatkan 

rangkaian Gambar simulasi dan juga parameter Tabel pengujian simulasi. 
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Gambar 4.1 Pengujian menggunakan Power Simulator 

 

Berikut parameter yang digunakan pada simulasi akan dijelaskan dalam Tabel 

4.1. 

Tabel 4.1 Parameter pengujian simulasi 

 

Dan dari parameter untuk simulasi di atas dihasilkan beberapa gelombang 

hasil simulsi seperti berikut : 

NO NAMA PARAMETER RATING 

1 Sumber DC Input Push Pull 40VDC 
2 Trafo Ferit Perbandingan Trafo 2 : 1 
3 Induktor Induktansi 2m 
4 Kapasitor Kapasitansi 1000u 
5 Resistor Resistansi 100 
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Gambar 4.2 Sinyal input (R) dibandingkan dengan sinyal output (B) 

 

Dari Gambar di atas dapat dilihat hasil input sebesar 40 VDC sedangkan pada 

output dihasilkan sebesar hampir 20 VDC, didapatkan hasil seperti di atas karena 

trafo yang digunakan adalah jenis stepdown jadi hasil keluaran lebih rendah. 

 

Gambar 4.3 Sinyal PWM gate 1(atas), Sinyal PWM gate 2 (bawah) 
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Dari dua buah Gambar hasil simulasi di atas dapat dilihat sinyal PWM gate 1 

dan gate 2 bekerja secara bergantian dengan duty cycle kurang dari 0.5, dan dari 

sinyal PWM di atas membutuhkan sebuah dead time agar pengoperasian saklar tidak 

bekerja secara bersamaan ketika saklar transisi antara ON dan OFF. 

 

 

Gambar 4.4 Sinyal pada dioda 

 

4.3 Pengujian Laboratorium 

Setelah dilakukan pengujian simulasi dengan menggunakan Power Simulator 

dan mendapatkan hasil acuan, maka selanjutnya akan dilakukan implementasi alat 

yang telah dirancang yaitu dengan melakukan pengujian hardware di laboratorium 

Tugas Akhir Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik UNIKA Soegijapranata 

Semarang. Berikut adalah Tabel rating komponen yang akan digunakan untuk 

perancangan  hardware : 
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Tabel 4.2 Parameter pada rangkaian daya 

NO NAMA PARAMETER RATING KETERANGAN 
1 POWER SUPPLY INPUT 220 VAC  

OUTPUT 30 VAC 

2 KAPASITOR KAPASITANSI 100V, 470uF  
3 MOSFET SAKLAR 

ELEKTRONIK 
900V, 10A  

2 BUAH 

 

Tabel 4.3 Parameter pada rangkaian push pull 

NO NAMA PARAMETER RATING KETERANGAN 
1 POWER SUPPLY INPUT 42 VDC  

OUTPUT 20 VDC 

2 KAPASITOR KAPASITANSI 50V 100uF 8 buah 

100nF 
3 DIODA  In4001 8 buah 

4 REGULATOR  7812 4 buah 

 

Dari Tabel parameter di atas maka dapat dirancanglah sebuah hardware, dan 

berikut merupakan hasil sinyal yang didapatkan dari hardware yang telah dirancang. 

 

Gambar 4.5 Tegangan input PLN 220 VAC (merah), Tegangan output 30 VAC (kuning) 
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Dari Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa sinyal berwarna merah menunjukan 

tegangan input PLN sebesar 220 VAC, kemudian untuk masuk kedalam rangkaian 

push pull hanya dibutuhkan output sebesar 30 VAC berwarna kuning. 

 

 

Gambar 4.6 Input pada IC 40106 

 

Pada Gambar di atas merupakan sinyal input pada IC 40106 berupa PWM dan 

kemudian dibawa masuk kedalam IC 4520, dan sebagai hasilnya dapat dilihat pada 

Gambar berikut. 
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Gambar 4.7 Output pada IC 4520, kuning menunjukan sinyal PWM dan biru menunjukan hasil 

NOT nya 

 

Setelah didapatkan dua buah sinyal seperti Gambar di atas maka akan masuk 

lagi pada IC 4050 yang merupakan IC terakhir pada rangkaian PWM analog. Hasil 

keluaran pada IC 4050 dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 

 

Gambar 4.8 Hasil output rangkaian PWM analog, (biru) sinyal NOT dari sinyal PWM (kuning) 
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Sinyal di atas merupakan hasil output dari rangkaian PWM analog yang 

dibutuhkan dalam proses pensaklaran dua buah MOSFET, dari kedua Gambar  

terdapat sebuah date time agar tidak terjadi ON secara bersamaan ketika transisi dari 

ON ke OFF.  

 

 

Gambar 4.9 Sinyal pada drain dan source MOSFET, (kuning) drain source pada MOSFET 1, 

(biru) drain source pada MOSFET 2 

 

 

Gambar 4.10 Output sekunder pada trafo ferit (kuning dan biru) 12 CT 12 
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Gambar 4.11 Hasil output setelah dioda (ungu), hasil output setelah kapasitor (merah) 

 

Dari Gambar 4.11 sinyal berwarna ungu menunjukan tegangan setelah 

melewati dioda kemudian masuk kedalam kapasitor untuk difilter ditunjukan pada 

sinyal warna merah. Setelah dari kapasitor masuk kedalam regulator 7812 untuk 

distabilkan menjadi tegangan +12 V. 

 

Gambar 4.12 Hasil output pada rangkaian push pull +12 V 
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Gambar 4.12 merupakan hasil output terakhir pada rangkaian push pull 

dengan tegangan sebesar +12 V, tegangan tersebut telah melewati kapasitor dan 

difilter dengan baik. 

 

4.4  PEMBAHASAN 

 Dari hasil analisa, simulasi dan implementasi di laboratorium Tugas Akhir 

Teknik Elektro UNIKA Soegijapranata Semarang, pada pembuatan power supply 

switching push pull dari hasil simulasi pada PSIM pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 

dapat dilihat bahwa sinyal pada gate menunjukan dua buah gelombang PWM dan 

dari dua buah gelombang tersebut dibutuhkan sebuah dead time dengan 

menggunakan time delay pada PSIM, untuk didapatkan sebuah sinyal PWM yang 

diimplementasikan pada rangkaian push pull dibutukan sebuah rangkaian analog 

yang terdiri dari tiga buah IC yang menghasilkan dua buah gelombang PWM sama 

seperti pada hasil pengujian simulasi PSIM dan dead time pada rangkaian PWM 

analog ini digunakan rangkaian R dan C, kemudian hasilnya digunakan sebagai 

pensaklaran pada MOSFET dan hasil akhir output pada push pull yang nantinya akan 

digunakan untuk sumber pada rangkaian driver, rangkaian sensor, rangkaian 

mikrokontroler.  

Pada sumber push pull dapat dilihat bahwa pada input push pull lebih besar 

dibandingkan pada output push pull yang dihasilkan sebesar setengah dari inputnya, 

itu dikarenakan pada push pull ini dibutuhkan output yang lebih rendah dibandingkan 

dengan inputnya dengan menggunakan trafo ferit jenis stepdown. Setelah 

menghasilkan output yang lebih rendah maka diperlukan empat buah regulator untuk 
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menstabilkan tegangan, sehingga menghasilkan output yang akan digunakan untuk 

mencatu pada rangkaian sensor adalah +12V, 0V, -12V, catu pada rangkaian driver 

+12V dan 0V, catu pada rangkaian mikrokontroler +5V dan 0V, catu untuk kipas 

pendingin +12V dan 0V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


