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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM DAN PEMBUATAN ALAT 

3.1 Perancangan dan Pembuatan Mekanik 

3.1.1 Perancangan dan pembuatan Mekanik 

Bagian pertama yang dibahas yaitu tempat alat untuk meletakan seluruh 

komponen AVC, disini digunakan bok dari bahan kayu berukuran lebar 20 cm 

dan tinggi 57 cm. 

 

Gambar  3.1  bok kayu untuk menempatkan seluruh komponen AVC 

  

 Disini digunakan bok yang terbuat dari kayu karena bok yang terbuat dari 

kayu lebih gampang untuk dilubangi dan cocok untuk segala macam baut, baik 

baut lancip atau baut sekrup maupun baut yang ada murnya. 

 

3.2 Konfigurasi Sistem 

 Secara umum konfigurasi system dari alat ini adalah untuk mengeliminasi 

suara backsound music apabila ada suara mic dari penyiar radio yang masuk. Dari 

sebagian besar tersebut di dalamnya terdapat komponen komponen perangkat 

keras ( Hardware ). Diantaranya trafo 1 ampere dan trafo 2 ampere, power 
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amplifier ukuran 125 watt, dan ATMega 8. Pada sisi keluaran ( outuput ) terdapat 

driver motor.  

 

 

 

  

 

Gambar  3.2 Diagarm Blok Alat Automatic Voice Control 

 

Pada gambar 3.2 menunjukan blok diagram Automatic Voice Control untuk radio 

fm, dimana suara backsound music yang  terdengar lalu masuk ke AVC dan yang 

keluar suara music music keras, sedangkan ketika ada suara dari penyiar  radio 

maka AVC akan mengecilkan suara backsound music secara otomatis . 

 

3.3 Perancangan dan Pembuatan Perangkat Masukan 

 Sistem perangkat masukkan yang digunakan disini antara lain potensio 

motor dan mikrokontroler ATMega 8 yang berfungsi untuk pengontrolan otomatis 

suara yang dihasilkan sehingga bisa langsung diakses oleh potensio motor, 

sehingga suara yang dihasilkan bisa saling bergantian antara penyiar radio dengan 

suara bakcsound music.  

 

3.3.1 Penjelasan ATMega 8 

 ATMega 8 merupakan mikrokontroler keluarga AVR 8 bit. 

Mikrokontroler merupakan suatu komponen elektronika yang didalamnya terdapat 

rangkaian mikroprosesor, memori ( RAM/ROM ) dan I/O rangakain tersebut 

terdapat dalam  level chip atau bisa disebut dengan single chip microcomputer. 

Suara penyiar 

Backsound Musik 

Automatic 

Voice 

COntrol 

Suara Keras 

Suara Pelan 
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Gambar 3.3 bentuk fisik AVR ATMega 8 

 

 

3.3.1.1  Fungsi dan kebutuhan pin  

 Pinout IC mikrokontroler ATMega8 yang berpackage DIP dapat dilihat di 

bawah ini.  

 

Gambar 3.4 pinout ATMega 8 

 

Seperti gambar diatas ATMega8 memiliki 3 buah PORT utama yaitu PORT B, 

PORT C, dan PORT D dengan total pin input/output sebanyak 23 pin. PORT 

tersebut dapat difungsikan sebagai input/output digital atau difungsikan sebagai 

periperial lainnya.  
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3.3.1.2  PORT B 

 PORT B merupakan jalur data 8 bit yang dapat difungsikan sebagai 

input/output. Selain itu PORTB juga dapat memiliki fungsi alternatif seperti yang 

tertera pada gambar di bawah ini.  

 

 

Gambar 3.5 PORT B 

 

ICP1(PB0), berfungsi sebagai Timer Counter 1 input capture pin. 

OC1A(PB1), OC1B(PB2) dan OC2(PB3) dapat difungsikan sebagai keluaran 

PWM (pulse width modulation). MOSI (PB3), MISO(PB4), SCK(PB5), SS 

(PB2) merupakan jalur komunikasi SPI. Selain itu pin ini juga berfungsi 

sebagai jalur pemograman serial (ISP). TOSC1 (PB6) dan TOSC2 (PB7) 

dapat difungsikan sebagai sumber clock external untuk timer. XTAL1 (PB6) dan 

XTAL2(PB7) merupakan sumber clock utama mikrokontroler. Perlu diketahui, 

jika menggunakan clock internal (tanpa crystal)  maka PB6 dan PB7 dapat 

difungsikan sebagai input/output digital biasa. Namun jika menggunakan clock 

dari crystal external maka PB6 dan PB7 tidak dapat kita gunakan sebagai 

input/output. 
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3.3.1.3 PORT C  

 PORTC merupakan jalur data 7bit yang dapat difungsikan sebagai 

input/output digital. Fungsi alternatif PORT C antara lain sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.6 PORT C 

  

ADC 6 channel (PC0,PC1,PC2,PC3,PC4,PC5) dengan resolusi sebesar 10bit. 

ADC dapat kita gunakan untuk mengubah input yang berupa tegangan analog 

menjadi data digital. 

I2C (SDA dan SDL) merupakan salah satu fitur yang terdapat pada PORTC. I2C 

digunakan untuk komunikasi dengan sensor atau device lain yang memiliki 

komunikasi data tipe I2C seperti sensor kompas, accelerometer nunchuck, dll. 

RESET merupakan salah satu pin penting di mikrokontroler, RESET dapat 

digunakan untuk merestart program. Pada ATMega8 pin RESET digabungkan 

dengan salah satu pin IO (PC6). Secara default PC6 ini didisable dan diganti 

menjadi pin RESET. Kita dapat mendisable fungsi pin RESET tersebut untuk 

menjadikan PC6 sebagai pin input/output. dapat melakukan konfigurasi di fusebit 

untuk melakukan pengaturannya, namun disarankan untuk tidak merubahnya 

karena jika pin RESET di disable maka tidak dapat melakukan pemograman 

melalui jalur ISP. 
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3.3.1.4 PORT D 

 PORT D merupakan jalur data 8bit yang masing-masing pin-nya juga 

dapat difungsikan sebagai input/output. Sama seperti PORT B dan PORT C, 

PORT D juga memiliki fungsi alternatif seperti terlihat pada gambar dibawah ini.  

 

Gambar 3.7 PORT D 

USART (TXD dan RXD) merupakan jalur data komunikasi serial dengan level 

sinyal TTL. Pin TXD berfungsi untuk mengirimkan data serial, sedangkan RXD 

kebalikannya yaitu sebagai pin yang berfungsi untuk menerima data serial. 

Interrupt (INT0 dan INT1) merupakan pin dengan fungsi khusus sebagai 

interupsi hardware. Interupsi biasanya digunakan sebagai selaan dari program, 

misalkan pada saat program berjalan kemudian terjadi interupsi 

hardware/software maka program utama akan berhenti dan akan menjalankan 

program interupsi. 

XCK dapat difungsikan sebagai sumber clock external untuk USART, namun kita 

juga dapat memanfaatkan clock dari CPU, sehingga tidak perlu membutuhkan 

external clock. 

T0 dan T1 berfungsi sebagai masukan counter external untuk timer 1 dan timer 0. 

AIN0 dan AIN1 keduanya merupakan masukan input untuk analog comparator. 

  

3.3.1.5 Kebutuhan Clock 

 Sumber clock pada ATMega8 secara garis besar ada 2 buah, yaitu clock 

internal dan clock external. Untuk clock internal maksimum clock yang dapat 

digunakan adalah 8MHz, sedangkan untuk clock external maksimum clock yang 

dapat digunakan adalah sebesar 16MHz. Lebih jelasnya mengenai berbagai 

macam sumber clock dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Gambar 3.8 Clock pada ATMega 8 

 

Untuk sumber clock external kita dapat menggunakan RC osilator atau crystal 

osilator. Namun biasanya yang lebih banyak digunakan adalah osilator tipe 

crystal.  

 

3.3.1.6 Fuse Bit 

 Fuse bit merupakan salah satu hal yang harus diketahui. Di fuse bit ini 

dapat dilakukan konfigurasi clock, fungsi pin, bootloader, dll. Namun, jika  belum 

banyak mengerti tentang fuse bit ini tidak usah mengutak-atik pengaturan fuse bit, 

karena jika salah pengaturan fuse mikrokontroler bisa saja tidak dapat diprogram 

lagi (bukan berarti rusak). ATMega8 memiliki dua buah fuse bit yaitu Fuse High 

Byte dan Fuse Low Byte. 
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Gambar 3.9 bit fuse tinggi 

 

 

Gambar 3.10 bit fuse rendah 

 

Disini akan di jelaskan tentang pengaturan fuse bit yang penting - penting saja. 

Salah satunya untuk pengaturan clock source dan salah satu fuse bit yang penting 
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yaitu RESET DISABLE. Biasanya, masalah yang sering dihadapai adalah delay 

waktu yang tidak sesuai dengan yang tertulis di program. Salah satu penyebab hal 

tersebut adalah belum mengatur fuse bit yang berfungsi sebagai pengaturan clock. 

Pengaturan clock ini berada pada bagian Fuse Bit Low antara lain pada 

bit CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3   

Beberapa pilihan pengaturan clock dapat dilihat di bawah ini : 

CKSEL = 0000 => Ext. Clock 

CKSEL = 0001 => Int. RC 1HMz 

CKSEL = 0010 => Int. RC 2MHz 

CKSEL = 0011 => Int. RC 4MHz 

CKSEL = 0100 => Int. RC 8MHz 

CKSEL = 0101 => Ext. RC 0.9MHz 

CKSEL = 0110 => Ext. RC 0.9MHz – 3MHz 

CKSEL = 0111 => Ext. RC 3MHz – 8MHz 

CKSEL = 1000 => Ext. RC 8MHz – 12MHz 

CKSEL = 1001 => Ext. Cystal Low Freq 

CKSEL = 1010 => Ext. Cystal Low Freq 

CKSEL = 1011 => Ext. Cystal Low Freq 

CKSEL = 1100 => Ext. Cystal Medium Freq 

CKSEL = 1101 => Ext. Cystal Medium Freq 

CKSEL = 1110 => Ext. Cystal High Freq 

CKSEL = 1111 => Ext. Cystal High Freq 

  Untuk pengaturan clock dengan mode crystal external dengan frekuensi 

 12 MHz / 16MHz biasanya mengunakan pilihan CKSEL = 1111 . Untuk 

melakukan pengaturan fuse bit ini kita membutuhkan sebuah downloader. 

Biasanya tools untuk mendownload program sudah menyediakan fitur untuk 

melakukan pengaturan fuse bit ini. 

 Ada satu lagi fuse bit yang paling penting di ATMega8, yaitu RSTDSBL. 

Bit ini digunakan untuk pemilihan PC6/RESET. Ketika dengan mengganti 

RESET menjadi PC6 bisa mendapatkan IO yg lebih banyak (jika tidak 

menggunakan reset) ternyata hasilnya, mikro tidak bisa diprogram lagi karena pin 

RESET sudah di disable. 

 

3.3.2 Power Amplifier 125 watt 

 Pengertian Power Amplifier (Penguat Daya) dan Kelas-kelasnya – 

Power Amplifier atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Penguat Daya 

adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau 

memperbesar sinyal masukan. Di dalam bidang Audio, Power Amplifier akan 

menguatkan sinyal suara yang berbentuk analog dari sumber suara (Input) 
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menjadi sinyal suara yang lebih besar (Output). Sumber sinyal suara yang 

dimaksud tersebut dapat berasal dari alat-alat Tranduser seperti Mikrofon yang 

dapat mengkonversikan energi suara menjadi sinyal listrik ataupun Optical Pickup 

CD yang mengkonversikan getaran mekanik menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik 

yang berbentuk sinyal AC tersebut kemudian diperkuat arus (I) dan tegangannya 

(V) sehingga menjadi Output yang lebih besar. Besaran penguatannya ini sering 

disebut dengan istilah gain. Gain yang biasanya dilambangkan dengan G dengan 

satuan decibel (dB) ini merupakan hasil bagi dari daya di bagian Output (Pout) 

dengan daya di bagian inputnya (Pin) dalam bentuk-bentuk frekuensi listrik AC. 

Bentuk Rumusnya adalah sebagai berikut : 

G = 10log (Pout/Pin) 

Dimana : 

G = Gain dalam satuan dB 

Pout = Power atau daya pada bagian Output 

Pin = Power atau daya pada bagian Input 

Sinyal listrik yang dihasilkan oleh tranduser input umumnya sangat kecil yaitu 

sekitar beberapa milivolt atau bahkan hanya beberapa microvolt. Oleh karena itu, 

sinyal listrik tersebut harus diperkuat agar dapat menggerakan atau 

mengoperasikan perangkat tranduser Output seperti Speaker (atau perangkat-

perangkat Output lainnya). Pada penguat sinyal kecil (Small Signal Amplifier), 

faktor utama adalah penguatan linearitas dan memperbesar gain. Karena 

Tegangan sinyal dan Arus yang kecil, jumlah kapasitas penanganan daya efisiensi 

daya menjadi penting untuk diperhatikan. 

Sedangkan Penguat Daya (Power Amplifier) atau Penguat Sinyal Besar adalah 

jenis penguat yang memberikan daya yang cukup untuk dapat menggerakan 

Speaker atau perangkat listrik lainnya. Umumnya, daya yang dihasilkan adalah 

beberapa watt hingga puluhan watt dan bahkan hingga ratusan watt. 

Selain faktor penguatan yang disebut dengan Gain ini, Suatu istilah yang sering 

kita temukan pada Power amplifier adalah tingkat fidelitas (Fidelity). Sebuah 

Amplifier atau Penguat Daya dikatakan memiliki fidelitas tinggi (High Fidelity) 

apabila menghasilkan sinyal keluaran (output) yang bentuknya persis sama 

dengan sinyal masukan (input). Perbedaannya hanya pada tingkat penguatan pada 

amplitudo atau tegangannya saja. Jadi dengan kata lain, yang dimaksud dengan 

fidelitas adalah kemiripan bentuk keluaran hasil replika terhadap sinyak masukan. 

Ada Satu lagi faktor penting dalam penguat daya yang harus diperhatikan, yaitu 

faktor efisiensi. Yang dimaksud dengan Efisiensi pada penguat daya adalah 

efisiensi daya dari sebuah penguat yang dinyatakan dengan besaran rasio atau 

persentasi dari Output Daya dengan Input Daya. Sebuah Power Amplifier atau 

Penguat Daya dikatakan memiliki efisiensi tinggi atau 100% efisiensinya apabila 

tidak terjadi kehilangan daya pada proses penguatannya. 
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3.3.2.1  Jenis atau Kelas-kelas Power Amplifier (Penguat Daya) 

 Salah satu cara untuk mengklasifikasikan jenis-jenis Power Amplifier atau 

Penguat Daya adalah dengan cara pembagian “KELAS” pada Power Amplifier. 

Pada umumnya, Kelas Amplifier yang sering digunakan dapat dibagi menjadi 

Kelas A, Kelas AB, Kelas B, Kelas C dan Kelas D. Berikut ini adalah penjelasan 

singkat dengan Kelas-kelas Penguat Daya tersebut.  

 

Gambar 3.11 Bentuk sinyal power amplifier 

3.3.2.1.1  Penguat Daya Kelas A (Class A Power Amplifier) 

 Penguat Kelas A merupakan Kelas Penguat yang desainnya paling 

sederhana dan paling umum digunakan. Seperti namanya yaitu Kelas A yang 

artinya adalah Kelas terbaik, penguat Kelas A ini memiliki tingkat distorsi sinyal 

yang rendah dan memiliki liniearitas yang tertinggi dari semua kelas penguat 

lainnya. 

 Umumnya, Penguat Kelas A menggunakan transistor single (transistor 

bipolar, FET, IGBT) yang terhubung secara konfigurasi Common Emitter (Emitor 

Bersama). Letak titik kerja (titik Q) berada di pusat kurva karakteristik atau 

berada pada setengah Vcc (Vcc/2) dengan tujuan untuk mengurangi distori pada 

saat penguatan sinyal.  Penguat Kelas A ini menguat sinyal Input satu gelombang 

penuh atau 360°. 

 Untuk mencapai Linearitas dan Gain yang  tinggi, Amplifier Kelas A ini 

mengharuskan Transistor dalam keadaan aktif selama siklus AC. Hal ini 

menyebabkan pemborosan dan pemanasan yang berlebihan sehingga 

menyebabkan ketidakefisienan. Efisiensi Penguat/Amplifier kelas A ini hanya 

berkisar sekitar 25% hingga 50%. 
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 3.3.2.1.2  Penguat Daya Kelas B (Class B Power Amplifier) 

 Penguat Kelas B ini diciptakan untuk mengatasi masalah efisiensi dan 

pemanasan yang berlebihan pada Penguat Kelas A. Letak titik kerja (Q-point) 

berada di ujung kurva karakteristik sehingga hanya menguatkan setengah input 

gelombang atau 180° gelombang. Karena hanya melakukan penguatan setengah 

gelombang dan menonaktifkan setengah gelombang lainnya, Penguat Kelas B ini  

memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penguat kelas A. Secara 

teoritis, Penguatan atau Amplifier kelas B ini memiliki efisiensi sebesar 78,5%. 

Kelemahan pada Penguat Kelas B ini adalah terjadinya distorsi cross-over. 

 

3.3.2.1.3  Penguat Daya Kelas AB (Class AB Power Amplifier) 

 Seperti namanya, Penguat kelas AB adalah gabungan dari penguat kelas A 

dan penguat kelas B. Penguat kelas AB ini merupakan kelas penguat yang paling 

umum digunakan pada desain Audio Power Amplifier. Titik kerja penguat kelas 

AB berada diantara titik kerja penguat kelas A dan titik kerja penguat kelas B,  

sehingga Penguat kelas AB dapat menghasilkan penguat sinyal yang tidak distorsi 

seperti pada penguat kelas A dan mendapatkan efisiensi daya yang lebih tinggi 

seperti pada penguat kelas B. Penguat Kelas AB menguatkan sinyal dari 180° 

hingga 360° dengan efisiensi daya dari 25% hingga 78,5%. 

 

3.3.2.1.4  Penguat Daya Kelas C (Class C Power Amplifier) 

 Amplifier atau Penguat Kelas C ini menguatkan sinyal input kurang dari 

setengah gelombang (kurang dari 180°) sehingga distorsi pada Outputnya menjadi 

sangat tinggi. Namun Efisiensi daya pada penguat kelas C ini sangat baik yaitu 

dapat mencapai efisiensi daya hingga 90%. Penguat Kelas C ini sering digunakan 

pada aplikasi khusus seperti Penguat pada pemancar Frekuensi Radio dan alat-alat 

komunikasi lainnya. 

 

3.3.2.1.5   Penguat Daya Kelas D (Class D Power Amplifier) 

Penguat daya kelas D ini menggunakan penguatan dalam bentuk pulsa atau 

biasanya disebut dengan teknik Pulse Width Modulation (PWM), dimana lebar 

pulsa ini proposional terhadap amplitudo sinyal input yang pada tingkat akhirnya 

sinyal PWM akan menggerakan transistor switching ON dan OFF sesuai dengan 

lebar pulsanya. Secara teoritis, Penguat kelas D dapat mencapai efisiensi daya 

hingga 90% hingga 100% karena transistor yang menangani penguatan daya 

tersebut bekerja sebagai Switch Binary yang sempurna sehingga tidak terjadi 
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pemborosan waktu saat transisi sinyal dan juga tidak ada daya yang diboroskan 

saat tidak ada sinyal input. Transistor yang digunakan untuk Amplifier kelas D ini 

umumnya adalah transistor jenis MOSFET.  Suatu Penguat Kelas D umumnya 

terdiri dari sebuah  generator gelombang gigi gergaji, Komparator, Rangkaian 

Switch dan sebuah Low Pass Filter. 

Meskipun dapat menghasilkan efisiensi daya yang tinggi, Penguat Kelas D ini  

memerlukan sumber catu daya yang stabil dan respon frekuensi tingginya sangat 

tergantung pada impedansi Speaker (Pengeras Suara). 

3.3.2.1.6 Kelas-kelas Power Amplifier (Penguat Daya) Lainnya 

 Selain Kelas A, Kelas AB, Kelas C dan Kelas D yang dibahas diatas, 

terdapat pula kelas-kelas Penguat Daya lainnya seperti Kelas F, Kelas G, Kelas I, 

Kelas S dan Kelas T yang juga menggunakan teknik Pulse Width Modulation 

(PWM) dalam penguatan sinyal inputnya.  

3.3.2.1.7 Jenis Jenis Amplifier 

 Jenis-Jenis Amplifier telah bervariasi seperti OTL, BTL dan OCL yang 

sudah sering di gunakan di pasaran. Dan setiap jenis komponen dan pengertian 

amplifier tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut 

penjelaskan nya : 

OTL (Output Transformer Less = keluaran tanpa trafo), yaitu rangkaian amplifier 

yang menggunakan elco sebagai ganti transformer, misalkan nilai 2200uf untuk 

amplifier yang memiliki watt besar. Umumnya tegangan rangkaianamplifier ini 

hanya + (positif)  dan –  (negatif / ground).  

 

  

BTL (Bridge Transformator Less) , yaitu rangkaian Amplifier OCL yang 

digabung dengan metode Bridge (jembatan). Sehingga power outputnya menjadi 2 

kali lipat dari power Rangkaian Amplifier OCL.  

 

  

OCL (Output Capacitor Less = keluaran tanpa kapasitor), yaitu rangkaian 

amplifier yang memiliki skema rangkaian dari transistor/IC penguat final 

langsung ke speaker output (tanpa pelantara apapun). Umumnya tegangan 

amplifier ini simetris yaitu + (positif), 0 (nol), –  (negatif). 

 

 Audio Amplifier adalah sebuah alat yang berfungsi memperkuat sinyal 

audio dari sumber-sumber sinyal yang masih kecil sehingga dapat menggetarkan 

membran speaker dengan level tertentu sesuai kebutuhan.  

 

Bagian Audio Amplifier : 

  

1.Input Sinyal  

2.Penguat Awal/Penguat Depan (Pre-amp)  
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3.Pengatur Nada (Tone Control)  

4.Penguat Akhir (Power Amplifier)  

5.Speaker 

 6.Power Supply  

 

1. Input Sinyal 

  Input sinyal dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain dari CD/DVD 

Player, Tape, Radio  AM/FM, Microphone, MP3 Player, Ipod, dll. Masing-masing 

sumber sinyal tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bagian Input 

sinyal harus mempu mengadaptasi sinyal sinyal tersebut sehingga sama pada saat 

dimasukkan ke penguat awal/ penguat depan (pre-amp)  

 

2. Penguat Awal/Penguat Depan (Pre-amp) 

  Penguat depan berfungsi sebagai penyangga dan penyesuai level dari 

masing-masing sinyal input sebelum dimasukkan ke pengatur nada. Hal ini 

bertujuan agar saat proses pengaturan nada tidak terjadi kesalahan karena 

pembebanan/loading. Penguat depan harus mempunyai karakteristik 

penyangga/buffer dan berdesah rendah.  

 

3. Pengatur Nada (Tone Control) 

  Pengatur nada bertujuan menyamakan (equalize) suara yang dihasilkan 

pada speaker agar sesuai dengan aslinya (Hi-Fi). Pengatur nada minimal 

mempunyai pengaturan untuk nada rendah dan nada tinggi. Selain itu ada juga 

jenis pengatur nada yang mempunyai banyak kanal pengaturan pada frekuensi 

tertentu yang biasa disebut dengan Rangkaian  

Equalizer. Prinsip dasar pengaturan nada diperoleh dengan mengatur nilai R/C 

resonator pada rangkaian filter.  

 

4. Penguat Akhir (Power Amplifier) 

  Penguat Akhir adalah rangkaian penguat daya yang bertujuan memperkuat 

sinyal dari pengatur nada agar bisa menggetarkan membran speaker. Penguat 

akhir biasanya menggunakan konfigurasi penguat kelas B atau kelas AB. Syarat 

utama sebuah penguat akhir adalah impedansi output yang rendah antara 4-16 

ohm) dan efisiensi yang tinggi. Karena kerja dari penguat akhir sangat berat maka 

biasanya akan timbul panas dan dibutuhkan sebuah plat pendingin untuk 

mencegah kerusakan komponen transistor penguat akhir karena terlalu panas.  

 

5. Speaker 

  Speaker berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara. Semakin 

besar daya sebuah speaker biasanya semakin besar pula bentuk fisiknya. Secara 

umum speaker terbagi menjadi tiga, yaitu Woofer (bass), Squaker (middle), dan 

tweeter (high). Impedansi speaker antara 4 ohm, 8 ohm dan 16 ohm. Saat ini ada 

juga speaker yang disebut dengan subwoofer, yaitu speaker yang mampu 

mereproduksi sinyal audio dengan frekuensi yang sangat rendah dibawah woofer.  
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6. Power Supply 

  Power Supply merupakan rangkaian pencatu daya untuk semua rangkaian. 

Secara umum power supply mengeluarkan dua jenis output, yaitu output 

teregulasi dan tidak teregulasi. Output teregulasi dipakai untuk rangkaian pengatur 

nada dan penguat awal, sementara rangkaian power supply tidak teregulasi 

dipakai untuk rangkaian power amplifier.  

 

Untuk mengetahui daya watt suatu amplifier adalah hal sangat penting. Karena 

untuk menghasilkan output audio yang sempurna dan agar suara yang dihasilkan 

tidak pecah. Kita harus mengetahui daya watt amplifier tersebut sebelum diumpan 

ke speaker. Cara ini memang belum bisa menentukan watt aslinya, tetapi minimal 

kita bisa mengetahui perkiraaan yang mendekati watt aslinya dengan rumus ini. 

RUMUS DASAR P = (VRMS^2) / R (VRMS KUADRAT DIBAGI R) ATAU 

(VPEAK^2) / 2R Untuk amplifier ideal VPEAK = POWER SUPPLY  

Contoh 1 : Sebuah amplifier yang disupply dengan tegangan 0 dan +12v (bukan 

simetris +V, 0 dan -V). Sehingga maksimum peak hanya 6V (jika menggunakan 

+12V, 0, -12V, maksimum peak = 12). Kemudian speaker yang dipakai 8 ohm. 

Maka daya maksimal yang mungkin = 6^2/2 X 8 = 2,25 watt. Seandainya speaker 

yang dipakai 4 ohm maka daya maksimumnya = 6^2/2 X 4 = 4,5 watt. Inilah 

alasan mengapa impedansi speaker mobil menggunakan 4 ohm, agar dengan 

tegangan yang sama bisa menghasilkan watt yang besar. Contoh 2 : Sebuah 

amplifier OCL, menggunakan trafo 5A murni, tegangan AC 32 CT 32 , speaker 8 

ohm dan 4 ohm. Berapa daya yang dihasilkan? 32 AC = 44.8 V (setelah melewati 

diode dan elco) dibulatkan saja menjadi 45 volt. P (8 ohm) = 45^2/2 X 8 = 126 

Watt, cara menghitungnya, 45 kuadrat sama dengan 45 X 45 = 2025, dan 2 X 8 

ohm = 16, jadi 2025 / 16 = 126,56 watt, dibulatkan 126 watt. P (4 ohm) = 45^2/2 

X 4 = 253 Watt , cara menghitungnya, 45 kuadrat sama dengan 45 X 45 = 2025, 

dan 2 X 4 ohm = 8, jadi 2025 / 4 = 253,25 watt, dibulatkan 253 watt. Rumus 

diatas digunakan untuk system stereo, memang penghitungan diatas belum bisa 

dijadikan patokan, karena daya watt amplifier tidak ditentukan dari rumus 

tegangan saja, banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya daya watt 

amplifier, misalnya PCB rangkaian amplifier yang digunakan, jenis transistor 

final yang digunakan, pakai OCL atau, ini juga berpengaruh terhadap daya watt 

amplifier yang dihasilkan. Karena transistor final sendiri juga memiliki tegangan 

maksimal dan daya output maksimal yang berbeda, sebagai contoh, sebuah 

transistor OCL memiliki kemampuan tegangan maksimal 30 volt, daya output 

kurang lebih 125 watt, berbeda dengan transistor yang memiliki kemampuan 

tegangan maksimal 45 volt, daya output kurang lebih 200watt. Besarnya Amper 

trafo juga mempengaruhi besarya daya watt yang dikeluarkan, penggunaan trafo 

5A berbeda dengan menggunakan trafo 10A, besarnya kapasitor power supply 

juga berpengaruh. Semua itu banyak faktor untuk menentukan besarnya daya watt 

amplifier, dengan rumus diatas minimal bisa diketahui perkiraan daya watt 

amplifier menurut tegangan dan arus yang dipakai. Berikut sekilas perhitungannya 

dengan menggunakan rumus : 

P = V . I dimana, P = daya (VA/Watt) V = Voltase / Tegangan (Volt) I = Arus 

(Ampere) Sebagai contoh berapakah daya yang dihasilkan dari sebuah trafo 10A 

X 32V ? sebelum dimasukan dalam rumus tegangan 32V pada trafo merupakan 

VAC (tegangan Ac) maka harus dirubah dulu dalam DC. kenapa harus dirubah? 
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Karena pada umumnya perangkat elektronika menggunakan tegangan DC. Vdc = 

Vac x 1.414 (1.414 merupakan satuan standar) Vdc = 32Vac X 1.414 Vdc = 

45,245 maka P = V . I P = 45,245V X 10A P = 452,45 VA/WattTrafo 10A x 

32Vac (45,3Vdc) mampu menghasilkan daya sekitar 453,45 VA/Watt Daya 

Power Amplifier bisa dihitung dari Transistor final, misal sebuah amplifier mono 

menggunakan 2 pasang Transistor sanken maka daya yang dihasilkan 400Watt 

dimana tiap pasang Transistor Sanken mampu menghasilkan daya sekitar 200Watt 

dan Transistor Jengkol Malaysia 100Watt. Power amplifier bisa benar-benar 

menghasilkan daya 400Watt jika daya power supply tercukupi paling tidak daya 

sama atau lebih. Dan dalam pembuatan power amplifier yang perlu diperhatikan 

terlebih dahulu adalah mengetahui daya beban yang akan disupply dalam hal ini 

adalah daya speaker. Setelah diketahui maka akan mudah dalam menentukan daya 

power amplifier. Sama halnya dengan power supply. Daya power amplifier harus 

mencukupi paling tidak sama atau lebih dengan daya speaker. Jadi daya Power 

supply harus mampu menghandle daya amplifier dan daya Amplifier harus 

mampu menghandle Daya Speaker. Yang terpenting adalah anda dapat 

memperhitungkan kemampuan power amplifier anda dengan beban speaker harus 

sesuai. Dengan cara memperhatikan beberapa komponen penting yaitu :  

 

Trafo harus besar 

  Sesuaikan dengan kebutuhan dengan banyaknya tr final yg akan dipasang 

10A, 15A, 20A.  

 

Elco power supply 

  Gunakan ukuran besar. Sesuaikan kebutuhan. 40.000uf/80v atau 

100.000uf/100v.  

 

Transistor final  

 Tidak perlu banyak sesuaikan kebutuhan. Harus seimbang antara besar 

trafo dan banyaknya transistor final. Untuk jenisnya bisa pakai sanken atau yang 

lainnya. Yang penting anda mengetahui datasheet transistor final tersebut 

mempunyai output watt berapa? dan tegangan maksimalnya berapa?.  

 

Speaker  

 Sesuaikan dengan daya watt power amplifier. Jangan terlalu banyak 

speaker dalam satu amplifier. Lebih baik jika power amplifier dibagi untuk 

beberapa set speaker. Jadi jangan salah memperbanyak pemasangan transistor 

final tidak di imbangi dengan besarnya kemampuan trafo dan elco power supply. 

Harapannya watt besar. Tapi yang didapat power amplifiernya kekurangan daya 

power supply. Akhirnya drop. Karena trafo tidak mampu menghandle beban 

transistor final yang terlalu banyak. Makanya perlu diperhitungkan supaya didapat 

keseimbangan daya. Antara daya trafo dan daya output yang dihasilkan transistor 

final. Untuk mendapatkan suara sound system yang handal tidak kekurangan 

daya. 
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3.3.2.1.8 Rangkaian Power Amplifier 125 watt 

 

Gambar 3.12 Rangkaian Power Amplifier 125 watt 
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Daftar komponen yang diperlukan sesuai dengan daya output yang diperlukan : 

 

Gambar  3.13 Daftar komponen amplifier 
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Rangkaian Alat Automatic Voice Control 

 

 

Gambar   3.14 Rangkaian Alat Automatic Voice Control 

 

 

 

 

 

 

 

 


