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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Catu daya pada umumnya adalah catu daya memakai sistem linear. Pada catu 

daya sistem linear ini daya output yang dibutuhkan tidak murni tegangan karena ada 

yang terbuang dalam bentuk panas. Catu daya yang digunakan sekarang adalah catu 

daya yang menggunakan switching series pass regulator. Sama seperti catu daya 

sistem linear, catu daya ini menghasilkan tegangan yang bervariasi pula. Tapi 

keuntungannya catu daya ini memiliki disipasi daya untuk regulasi tidak menjadi 

besar karena tegangan yang dihasilkan tetap konstan dan arus yang mengalir tetap 

konstan. Catu daya ini dirancang secara digital yaitu output yang dihasilkan bisa 

melalui sebuah alat yaitu keypad untuk menginput nilai tegangan yang diinginkan 

sehingga tidak perlu memperkirakan besar atau nilai tegangan yang akan 

dikeluarkan. 

Programmable switching power supply adalah suatu perangkat elektronika 

yang berfungsi untuk menghasilkan penyediaan tegangan DC dengan dapat 

diprogram secara variable. Dalam rencana tugas akhir ini menggunakan metode 

Pulse Width Modulation (PWM) untuk menghasilkan sinyal kontrol yang digunakan 

untuk mengatur keaktifan dari saklar-saklar untuk mengontrol keluaran dari tegangan 

DC. Power Supply tipe switching menjadi semakin populer pemakaiannya karena 

tipe ini memberikan penyediaan daya DC yang efisiensi dan densitas dayanya sangat 

tinggi dibandingkan dengan tipe linear. 
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1.2 Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dari tugas akhir ini adalah  : 

1) Merencanakan dan membangun Programmable Switching Power Supply 

2) Menganalisis kinerja Programmable Switching Power Supply yang telah 

terbentuk dengan memfungsikannya sebagai penyedia masukan tegangan 

DC. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka timbul suatu 

permasalahan sebagai berikut : 

1) Bagaimana membangun atau membuat Programmable Switching Power 

Supply? 

2) Bagaimana kinerja Programmable Switching Power Supply yang telah 

terbentuk? 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini pembahasan lebih ditekankan pada beberapa masalah, 

antara lain : 

1) Membuat alat Catu Daya tipe Switching dengan tegangan maksimal 48 

Volt DC. 

2) Programmable Switching Power Supply ini difungsikan sama halnya 

seperti catu daya tipe linier yakni sebagai penyedia sumber tegangan DC. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari penulisan materi tugas akhir ini, 

maka penulis mengadakan kegiatan antara lain : 

1) Kajian Pustaka 

Mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan Switching Power Supply 

(Catu Daya Switching) dan IC tipe Atmega32, baik mengenai teknologi 

itu sendiri, perangkat keras dan perangkat lunak yang disyaratkan serta 

manual bagaimana Programmable Switching Power Supply terbentuk. 

2) Persiapan Hardware dan Software 

Dalam tahap ini akan dipersiapkan mengenai perangkat keras (hardware) 

yang digunakan untuk pengendalian sumber tegangan dan perangkat 

lunak dalam membangun PWM serta pemakaian ADC yang telah terdapat 

pada IC mikrokontroller, serta tampilan LCD untuk menampilkan 

tegangan yang diminta dengan menggunakan inputan keypad. 

Mikrokontroller ATmega32 ditulis dengan menggunakan bahasa C dan 

menggunakan AVR Studio dan Win AVR sebagai compilernya. 

3) Rancang Bangun dan Desain Sistem 

Melakukan perancangan (desain) meliputi penentuan perangkat keras dan 

topologi yang akan digunakan. 

4) Pengujian Alat (Programmable Switching Power Supply) 

Pengujian dilakukan dengan megukur tegangan output menggunakan alat 

ukur Voltmeter sebagai pembanding tampilan LCD pada Power Supply 

dan kemudian mengaplikasikannya sebagai sumber tegangan DC. 
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5) Penulisan Laporan 

Dalam penulisan laporan ini mengacu pada pedoman penulisan ilmiah 

dalam hal ini penulisan Tugas Akhir yang bentuk bakunya telah diatur 

oleh pihak Jurusan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Teori Penunjang, berisi semua dasar  teori yang untuk selanjutnya 

digunakan pada bagian pembahasan. 

BAB III Perancangan Sistem, dalam bab ini akan dibahas mengenai 

bagaimana merancang dan membangun Programmable Switching Power Supply. 

BAB IV Pengujian dan Analisa Sistem, membahas tentang pengujian dan 

analisa kinerja Programmable Switching Power Supply yang sudah terbentuk untuk 

mengetahui bahwa sistem yang dibuat ini bekerja baik. 

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh dari tugas akhir ini dan 

saran dari penulis. 

 


