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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Automatic Voice Control adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

mengeliminasi suara backsound apabila ada input suara dari si penyiar radio,suara 

musik akan mengecil apabila ada masukkan signal dari pre amp mic,atau dengan 

kata lain prinsip kerjanya yaitu untuk menutup suara musik apabila ada suara 

vocal penyiar. 

Alat ini  hampir pasti kita jumpai pada stasiun radio dimanapun untuk 

digunakan penyiar apabila penyiar diam sesaat dan yang terdengar hanya suara 

musik dari  backsoundnya  yang  diproses oleh automatic voice control begitu 

pula sebaliknya. Dijumpai pada  AM/FM radio,  sound system dan perangkat  

elektronik  yang  berhubungan dengan audio lainnya. Sesuai  dengan  

penerapannya  juga  merupakan contoh aplikasi yang sangat erat hubungannya 

dengan rangkaian elektronika analog seperti Operational Amplifier (Op-

Amp).Salah satu fungsi utama amplifier sendiri adalah untuk memperkuat sinyal 

analog.tegangan (Vsupply) untuk rangkaian amplifier lalu menyesuaikan output a

gar serupa dengan bentuk sinyal inputnya, terutama dalam menangani sinyal yang 

rusak, namun dengan amplitude yang lebih besar.AVC berfungsi untuk 

mengontrol output power ke speaker secara otomatis. Dengan begini, AVC dapat 

mencegah loudspeaker mengalami overload dan dapat mengoptimalkan range 

sesuai spesifikasinya.Dalam aplikasi AM/FM radio, sound system & perangkat 

audio lainnya  

AVC mengatur  volume suara,  khususnya  di  bagian  receiver  

(penerima). Automatic Loudness  Control  dan  Automatic   Volume  Control  

adalah  nama  lain yang  sering digunakan untuk aplikasi AVC pada perangkat 

audio seperti di atas. Automatic Voice Control (AVC) pertama kali dipatenkan 

pada tahun 1915 atas nama penemunya Harold Alden Wheeleruntuk sistem AM 

radio. Pada awal 1910-an, semua penerima siaran radio AM telah dilengkapi vitur 
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AVC ini. AVC ditemuan Wheeler ini adalah bentuk AVC yang pertama kali 

dikembangkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah : 

a. Bagaimana cara mendesain dan membuat perancangan alat automatic 

voice control? 

b. Bagaimana cara menggunakan alat automatic voice control? 

 

1.3 Maksud danTujuan 

Dalam tugas akhir ini, maksud dan tujuan yang ingin dicapai adalah : 

Tujuan pembuatan alat ini untuk mengeliminasi suara backsound apabila 

ada input suara dari penyiar radio,suara musik akan mengecil apabila ada 

masukkan signal dari pre amp mic. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Asumsi dan ruang lingkup permasalahan yang dikerjakan dalam Tugas Akhir 

ini adalah : 

a. Perancangan alat automatic voice control untuk radio FM ini hanya untuk 

digunakan untuk stasiun radio sebagai pengiring lagu untuk peyiar radio. 

b. Pembahasan hanya tentang perancangan alat automatic voice control untuk 

radio FM. 

c. Membahas karakteristik dan kelebihan sinyal FM yang digunakan pada alat 

ini. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam tugas akhir ini terdiri dari langkah-

langkah berikut : 

a. Studi literatur 

Mempelajari literatur mengenai konsep auomatic voice control. 

Mempelajari literatur mengenai pembuatan perangkat alat automatic voice 

control untuk radio fm. Mempelajari sinyal FM dan Mempelajari 

karakteristiknya, serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan pembuatan 

alat ini. 

b. Desain sistem 

Merancang dan mendesain sistem sinyal FM untuk automatic voice 

control pada alat tersebut. Serta merancang bagian-bagian yang ada pada 

alat ini. 

c. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan implementasi rancangan sistem yang telah 

dibuat. Tahapan ini merealisasikan apa yang terdapat pada tahapan 

sebelumnya menjadi sebuah alat yang sesuai dengan apa yang 

direncanakan 

d. Pengujian aplikasi 

Melakukan serangkaian pengujian sistem, apakah pembuatan sistem 

sudah sesuai dengan konsep dan rancangan yang di inginkan. Dan 

melakukan pencarian kekurangan pada implementasi sistem untuk 

selanjutanya dilakukan perbaikan. 

e. Uji coba dan evaluasi 

Melakukan uji coba terhadap alat dan pengukuran kinerja dengan 

beberapa data untuk kemudian dilakukan perbaikan apabila terdapat 

kesalahan sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil uji coba 

tersebut 

f. Penulisan laporan 

Pada penulisan laporan ini mengacu pada pedoman penulisan ilmiah 

dalam hal ini penulisan tugas akhir yang bentuk bakunya telah diatur oleh 

pihak Jurusan Teknik Elektro. 
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1.6 Sistem Penulisan 

Pembahasan dalam Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi  pembahasan  masalah  umum  yang  meliputi  latar  

belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan 

metodologi penelitian tugas akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Meliputi  teori-teori yang  relevan dengan masalah pokok yang 

akan digunakan sebagai bahan acuan penyusunan tugas akhir. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisa dan Perancangan alat automatic voice control untuk radio 

FM 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 

  Implementasi dari hasil perancangan pada Bab III dan pengujian 

sistem yang telah dibangun 

BAB VI PENUTUP 

Berisi  kesimpulan  dan  saran  terhadap  seluruh  kegiatan  tugas   

akhir yang  telah dilakukan. 


