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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

            Sumber tegangan atau power supply penggunaannya sangat luas sekali 

terutama di laboratorium teknik elektro dan dalam praktikum elektronika analog 

sebuah power supply yang dapat diatur tegangannya menjadi sesuatu yang harus 

dipenuhi.  Power supply model dulu atau sering disebut dengan power supply analog 

masih menggunakan putaran analog sehingga sangat sulit untuk mendapatkan 

pengaturan tegangan keluaran yang sesuai dengan keinginan pemakai.  Seiring 

dengan perkembangan teknologi digital sekarang maka dikembangkan sebuah power 

supply digital dimana pengaturan tegangan keluaran dilakukan secara digital 

sehingga hasil tegangan keluaran menjadi lebih teliti. 

            Dengan latar belakang inilah maka akan dirancang sebuah power supply 

digital berbasis mikrokontroler ATmega8535 dengan menggunakan keypad.  Fungsi 

utama dari mikrokontroler adalah sebagai pengatur kerja dari power supply dan 

keypad berfungsi sebagai pemilih tegangan yang diinginkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

            Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan didepan, 

maka dapat dirumuskan permasalahan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana 
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merancang dan membuat sebuah power supply digital berbasis mikrokontroler 

ATmega8535 dengan menggunakan keypad ? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

            Agar perencanaan dan perancangan dari power supply digital ini mencapai 

tujuan yang diharapkan, maka oleh sebab itu permasalahannya hanya dibatasi pada 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Tegangan keluaran powe supply adalah berupa tegangan DC (searah). 

2. Tegangan keluaran maksimal power supply adalah sebesar 50 Volt.  

   

1.4 Tujuan Penelitian 

            Adapun tujuan utama dari penelitian dan perancangan dari Tugas Akhir ini 

adalah untuk merancang dan membuat sebuah power supply digital berbasis 

mikrokontroler ATmega8535 dengan menggunakan keypad. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

            Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil manfaat, yaitu didapatkan 

sebuah power supply digital untuk mendukung percobaan di laboratorium teknik 

elektro. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

            Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan perancangan dan 

pembuatan alat dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
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1. Studi Pustaka 

         Dilakukan dengan mencari dan membaca buku-buku referensi, literatur, 

artikel, tabloid ataupun diktat kuliah yang berbentuk softcopy maupun 

hardcopy mengenai dasar-dasar dari power supply, dan dasar-dasar 

pemrograman mikrokontroler. 

2. Perancangan dan Pembuatan Alat 

         Melakukan perancangan dan pembuatan perangkat keras (hardware) 

yang berupa power supply digital berbasis mikrokontroler. 

3. Pengujian dan Analisa 

         Pada tahap ini alat yang sudah dibuat kemudian dilakukan pengujian 

dan analisa sehingga akan diketahui hasil alat yang sudah dibuat dan 

karakteristiknya.  

4. Laporan dan Kesimpulan 

         Membuat laporan hasil perancangan, pembuatan, pengujian dan analisa 

dari sistem sebuah power supply digital berbasis mikrokontroler dalam 

sebuah laporan Tugas Akhir.  Kemudian mengambil kesimpulan dari data-

data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

            Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 



 4

• Bab I.  Pendahuluan 

         Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

• Bab II.  Landasan Teori 

         Pada bab ini dijelaskan mengenai karakteristik dari sebuah power 

supply , DAC, PWM dan dasar-dasar dari mikrokontroler.   

• Bab III.  Perancangan Alat 

         Pada bab ini dijelaskan mengenai perancangan yang berkaitan dengan 

pembuatan alat dan menyangkut perancangan bagian-bagian yang saling 

berkaitan dalam sebuah power supply digital. 

• Bab IV.  Pengujian dan Analisa 

         Pada bab ini akan diberikan data-data hasil percobaan dan pengujian 

sekaligus analisa dari sistem secara keseluruhan, kerja tiap-tiap blok 

rangkaian yang secara keseluruhan membentuk sebuah power supply digital.  

Adapun pengujian yang akan dilakukan meliputi pengujian terhadap tegangan 

keluaran dan pengujian terhadap beban maksimal  

• Bab V.  Penutup 

         Pada bab ini diberikan tentang kesimpulan dari hasil pengujian dan 

analisa serta saran-saran yang disampaikan dalam menyempurnakan laporan 

Tugas Akhir yang telah dibuat. 
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