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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Power audio berkembang pesat seiring dengan kebutuhan akan sistem audio yang 

lebih kompak, sederhana dan berdaya besar. Power audio membutuhkan catu daya yang 

sangat besar untuk aplikasi power audio yang besar. Catu audio berdaya besar lazim 

diiplementasi dengan transformator step-down daya besar yang dilengkapi penyearah dan 

tapis kapasitor [1], [2], [3] akan tetapi sistem catu daya ini memiliki konstruksi yang berat, 

mahal dan tidak praktis dan memiliki kecenderungan untuk tidak disukai.  

Sistem Switching Mode Power Supply (SMPS) sering diimplementasi untuk 

kebutuhan catu audio akan tetapi memiliki konstruksi yang rumit dibagian pengendalian 

saklar dayanya [4], [5], [6]. SMPS dengan efisiensi tinggi didapatkan dengan cara 

memperbesar frekuensi pensaklaran, dengan demikian transformator dapat ditekan dalam 

bentuk ukuran sehingga didapatkan sistem yang lebih kompak dan ringan. Karena frekuensi 

pensaklaran yang tinggi, maka ukuran tapis yang digunakan juga akan memiliki bentuk dan 

ukuran yang kecil pula [7], [8]. SMPS yang sederhana dan efisien menjadi tujuan dari sistem 

perancangan ini [9], [10]. 

Pada tugas akhir ini akan dibahas suatu catu daya power audio berbasis SMPS. Suatu 

masukan gelombang AC 220 Volt akan disearahkan secara langsung kemudian dipotong-

potong menggunakan push-pull converter berfrekuensi tinggi. Karena sistem catu daya 

power audio bernilai +45V, 0, -45 V, maka transformator diimplementasi dengan 

menggunakan sistem center tap berfrekuensi tinggi. Untuk mendapatkan nilai tegangan DC 

dipasang sistem penyearah yang dilengkapi tapis induktor dan kapasitor. Sistem yang 
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didesain ini telah dianalisis, disimulasikan dan sebagai tahap akhir dilakukan implementasi 

dan pengujian dilaboratorium untuk memverifikasi sistem yang telah dirancang. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat dirumuskan masalah yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana desain SMPS jenis push pull converter? 

b. Bagaimana cara membangkitkan sinyal picu berfrekuensi tinggi untuk saklar push 

pull converter? 

c. Bagaimana cara mendapatkan frekuensi pensaklaran yang tinggi? 

d. Bagaimana cara mendapatkan tegangan DC 45, 0, -45? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada tugas akhir ini hanya akan dibahas SMPS jenis push pull converter, simulasi 

pensaklaran push pull converter, sinyal picu pada MOSFET menggunakan IR2153. Hasil 

keluaran push pull converter.  

 

1.4   Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk membuat sistem SMPS untuk 

kebutuhan power audio yang lebih kompak dan sederhana dalam hal konstruksi nya. 

Sedangkan manfaat pembuatan tugas akhir ini yaitu SMPS tetap dapat digunakan sebagai 
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catu audio mesikpun dengan kontruksi yang lebih sederhana, selain itu SMPS juga menjadi 

lebih mudah untuk dibawa. 

1.5 Metodologi Penelitian 

 Pada tugas akhir ini menggunakan beberapa metode untuk proses pembuatannya. 

Berikut adalah tahap – tahap dalam merancang tugas akhir ini: 

a. Kajian pustaka  

Merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan mempelajari buku-

buku acuan dan literatur yang berhubungan dengan materi tugas akhir ini. 

b. Permodelan / Simulasi 

Merancang sistem switch mode power supply jenis push pull converter yang 

kemudian di simulasikan terlenih dahulu menggunakan aplikasi power simulator 

(PSIM) sebelum direalisasikan kedalam bentuk hardware. 

c. Pembuatan alat 

Pembuatan perangkat keras switch mode power supply jenis push pull converter 

untuk kebutuhan power audio sesuai dengan simulasi dan rancangan yang sudah 

di desain. 

d. Pengujian  

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja alat sudah sesuai dengan 

hasil yang diinginkan seperti pada simulasi dan melakukan pengambilan data. 

e. Analisis pengujian 

Dari pengujian kemduian di dapatkan gelombang PWM dan hasil akhir keluaran 

SMPS dan kemudian di bandingkan dan dilihat bentuk arus keluarannya. Sehigga 

diperoleh perbandingan hasil pada simulasi dengan hasil pada implementasi. 
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f. Penyusunan Laporan  

Berisikan hasil dan kesimpulan dari penyusunan Tugas Akhir untuk memperoleh 

manfaat dari aplikasi sistem yang dirancang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Laporan tugas akhir ini secara garis besar disusun menurut sistematika terdiri dari 

beberapa bab didalamnya, antara lain sebagai berikut: 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat dibuatnya desain dan implementasi 

hardware ini, metodologi penelitian yang dilakukan untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini serta sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang dasar teori dan kajian-kajian pustaka oleh para ahli 

sebagai literatur dalam perancangan tugas akhir ini. 

 

BAB III  : PERANCANGAN ALAT 
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Berisikan tentang pendahuluan, perancangan alat, algoritma 

pemrograman serta rangkaian-rangkaian pendukung yang lainnya.  

 

BAB IV  : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Berisi tentang hasil pengujian alat baik secara simulasi maupun 

pengujian laboratorium serta analisa pada sistem tersebut. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan tentang saran-saran dan kesimpulan berdasarkan 

diselesaikannya tugas akhir ini. Sehingga dapat menjadi saran yang 

membangun bagi pembaca dan mampu dikembangkan menjadi lebih 

baik. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


