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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Elektronika daya merupakan bidang elektronik yang sangat luas dan cepat 

perkembangannya, seiring dengan perkembangan tekhnologi, banyak komponen 

baru elektronika yang telah ditemukan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan 

manusia khususna pengontrolan daya seperti phasa dan sinyal AC, namun disisi 

lain manusia dituntut untuk beradaptasi dan menguasai masing-masing fungsi, 

karakteristik dan cara kerja serta pengoperasian dari suatu komponen elektronik 

tersebut khususnya bagi mahasiswa yang mengembangkan bidang studi 

elektronika daya. sehingga tak heran jika dalam setiap instansi elektronika atau 

suatu kampus seperti halnya pada universitas Muhammadiah Malang memiliki 

beberapa laboratorium khusus jurusan teknik elektronika yang dapat digunakan 

mahasiswa untuk menganalisa dan mempelajari karakteristik dari suatu alat 

maupun komponen yang dirancang.  

 Guna merancang dan melengkapi fasilitas pembelajaran dalam elektronika 

daya yang berhubungan dengan peralatan laboratorium, maka pada penyusunan 

skripsi ini penyusun akan merancang alat pengontrol daya yang mengelola sinyal 

masukan AC menjadi keluaran sinyal yang dapat dikontrol dan diamati dengan 

mudah oleh user, dimana alat tersebut berupa pengontrol pemotongan sinyal AC 

dan pemotingan sinyal AC yang dapat diseting dan diatur titik ON dan OFF-nya 

dari sinyal masukan AC menjadi tegangan DC terkontrol melalui SCR. Pada 

pengerjaan Alat ini diambil judul “PEMBUATAN MODUL ELEKTRONIKA 
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DAYA PERCOBAAN DC REGULATOR CIRCUIT DAN RECTIFIER DAN 

PHASE CONTROL ”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan Latar belakang di atas, maka Rumusan Masalah di 

titik beratkan pada : 

 Bagaimana merancang Sistem pengendali SCR sehingga bisa digunakan 

untuk mengontrol sudut penyalaan SCR dan mematikan SCR 

 Bagaimana merancang rangkaian pendeteksi sebrangan sinyal AC 

menggunakan zero crossing untuk dapat dipantau oleh controller. 

 Bagaimana merencanakan rangkaian timer agar mampu memberikan sudut 

penyalaan pemotongan sinyal dan mematikan sinyal AC dengan sarana 

SCR yang dapat diseting. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dikarenakan adanya berbagai keterbatasan dan mencegah terjadinya 

perluasan masalah, maka alat ini mempunyai batasan masalah sebagai berikut: 

 Alat diaplikasikan pada tegangan suplay sistem AC 220V / 50Hz dan 1 

fasa dan output 25VAC untuk SCR. 

 Menggunakan 2 buah SCR sebagai media pemotong sinyal AC. 

 Menggunakan IC NE555 sebagai pengontrol waktu picu SCR. 

 Menggunakan IC TCA785 sebagai pengontrol picu gelombang penuh fasa 

pada SCR. 
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1.4. Tujuan 

Tujuan dari perancangan alat ini adalah untuk pembelajaran karakteristik 

SCR dengan output sinyal DC yang dapat dikendalikan dari pemotongan sinyal 

AC untuk modul pratikum elektronika daya. 

 

1.5.  Metodologi Penelitian 

Beberapa tahapan yang digunakan dalam penyelesaian laporan ahkir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

Studi literatur ini bertujuan untuk mencari landasan teori mengenai sumber 

referensi SCR dan kalkulasi pengontrolan timer 555 dan TCA785. 

2. Perancangan dan Pembahasan  

Perencangan dan pembahasan ini membahas tentang bagaimana cara 

mengolah sinyal AC menggunakan penyearah SCR, dan bagaimana cara 

pensaklaran sinyal AC dengan menggunakan penyearah terkendali agar 

bentuk pemotongan siyal pada beban dapat diatur. 

3. Pengujian dan Analisa 

Dilakukan untuk mengetahui apakah sistem telah berfungsi dengan optimal, 

jika masih terdapat kesalahan dapat diketahui penyebabnya serta dilakukan 

perbaikan sehingga alat dapat difungsikan secara optimal. 
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1.6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan Laporan Akhir Sistem PEMBUATAN MODUL 

ELEKTRONIKA DAYA PERCOBAAN DC REGULATOR CIRCUIT DAN 

RECTIFIER DAN PHASE CONTROL, perinciannya adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang, tujuan, 

rumusan masalah, dan metodologi serta sistematika pembahasan pada alat yang 

akan dirancang. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung dalam 

perencanaan serta pembuatan hardware seperti pengetahuan dasar SCR, PWM, 

phase controller, multivibrator 555, driver dan zero crossing detector. 

BAB III Perencanaan 

Bab ini membahas tentang perencanaan serta pembuatan hardware pada 

alat yang dirancang, misalnya nilai komponen yang dipakai, hubungan masing-

masing komponen dan lain sebagainya. 

BAB IV Pengujian dan Analisa 

 Bab ini membahas tentang pengujian hardware serta pembahasan 

mengenai hasil pengujian tersebut per blok system 

BAB V Penutup 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap laporan akhir 

untuk pengembangan menjadi sistem yang lebih sempurna. 

 

 




