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Pertemuan ke- 3 

 

A. KOMPETENSI INTI : 

 
KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
 

KI 4: Mengolah,menalar,dan menyaji dalamranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinyadi sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metoda 
sesuai kaidah keilmuan. 

 

A. Kompetensi Dasar 
3.21 Merencanakan rangkaian catu daya mode non-linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) 
4.21 Menguji rangkaian catu daya mode non-linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) 

 
B. Indikator 

1. Mengklasifikasi rangkaian catu daya berdasarkan jenis 
2. Menentukan komponen yang dibutuhkan dalam rangkaian catu daya mode non linier 

(Switched Mode Power Supplies-SMPS) 
3. Menganalisis jenis-jenis rangkaian catu daya mode non linier (Switched Mode Power Supplies-

SMPS) pada Power Amplifier. 
4. Membuat rangkaian catu daya mode non linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) 
5. Menguji rangkaian catu daya mode non linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) 

 
C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melalui proses pembelajaran ini, peserta didik mampu: 

 
1. Mengklasifikasi rangkaian catu daya berdasarkan jenis penggunaannya pada perangkat 

elektronika dengan tepat. 
2. Menentukan komponen yang dibutuhkan dalam rangkaian catu daya mode non linier 

(Switched Mode Power Supplies-SMPS) dengan efektif. 

3. Menganalisis jenis-jenis catu daya mode non linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS)  
4. Membuat rangkaian catu daya mode non linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) dengan 

efisien. 

5. Menguji rangkaian catu daya mode non linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) dengan 

tanpa kesalahan. 
 

D. Materi Pembelajaran 
1. Catu daya 
2. Pengertian Switch Mode Power Supply (SMPS) 
3. Bagian-bagian Switch Mode Power Supply (SMPS) 
4. Prinsip kerja Switch Mode Power Supply (SMPS) 

 

E. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 
 Pendekatan : Student Centre 

 Model Pembelajaran : Problem Based Learning 
 Metode : PBL Berkelompok, praktikum dan tanya jawab 



G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
Kegiatan 

 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

 

Pertemuan 3 

1 JP 

(@45 

menit) 

 
 

 

 
Pendahuluan 

1. Guru membuka dengan salam pembukaan dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran 

2. Guru memeriksa keadaan dan kehadiran peserta didik. 

3. Guru mengajukan beberapa pertanyaan dan gambaran yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang 

akan dipelajari 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

peserta didik dan sistem penilaian 

 
 

 

 
15 menit 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Inti 

1. Peserta didik menyimak video konsep cara kerja berbagai 

jenis rangkaian catu daya mode non-linier (Switched Mode 

Power Supplies-SMPS) berdasarkan gambar rangkaian 

elektronika : 

https://www.youtube.com/watch?v=ghP9Faqvfvk 

kemudian guru mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi 

pembahasan (orientasi masalah) – critical thinking – 

mengamati 

2. Guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok, memberikan 

tugas (LKPD) kepada tiap kelompok, kemudian peserta didik 

mempelajari materi GCR, lalu membagikan hasil diskusi dan 

pencatatannya dalam forum diskusi/penugasan 

(mengorganisasi peserta didik) – collaboration – menanya 

dan mencoba 

3. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya melalui internet, modul, dan buku paket, 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

mengenai masalah, dan membagikan ide selama proses diskusi 

(membimbing penyelidikan) – creativity – menalar 

4. Guru meminta masing-masing kelompok mengemukakan hasil 

diskusinya dengan presentasi, kemudian memberi kesempatan 

untuk saling diskusi antar kelompok, mengarahkan siswa untuk 

mengumpulkan hasil diskusinya ke GCR (mengembangkan 

dan menyajikan hasil) – communication – 

mempresentasikan 

5. Guru dan siswa menganalisis, memberikan evaluasi dan 

penguatan dari diskusi, kemudian membimbing peserta didik 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
60 menit 



 untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan 

(analisis dan evaluasi) 

6. Peserta didik mengerjakan soal latihan menggunakan GCR 

(evaluasi) 

 

 

 

 
Penutup 

1. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

2. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik untuk tetap 

semangat mengikuti pelajaran 

3. Guru mengajak peserta didik berdoa untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran kemudian mengucap salam 

 

 
 

15 menit 

 
 

 

H. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Prosedur Penilaian 

 

No 
 

Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

1 Sikap 

a. Terlibat aktif dalam pembelajaran 

b. Bekerjasama dan toleran dalam kegiatan kelompok 
untuk pemecahan masalah yang berbeda dan 
kreatif. 

c. Menunjukkan komunikasi yang baik dalam kegiatan 
diskusi. 

Observasi Selama 

pembelajaran 

dan diskusi 

2 Pengetahuan 

a. Mampu menerapkan konsep cara kerja  rangkaian 
catu daya mode non linier (Switched Mode Power 
Supplies-SMPS) 

 

Tes Online Penyelesaian 

tugas individu 
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A. Kompetensi Dasar 

3.22 Merencanakan rangkaian catu daya mode non-linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) 
4.22 Menguji rangkaian catu daya mode non-linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) 

 

B. Indikator 
1. Mengklasifikasi rangkaian catu daya berdasarkan jenis 

2. Menentukan komponen yang dibutuhkan dalam rangkaian catu daya mode non linier (Switched 
Mode Power Supplies-SMPS) 

3. Menganalisis jenis-jenis catu daya mode non linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS). 
4. Membuat rangkaian catu daya mode non linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) 

5. Menguji rangkaian catu daya mode non linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melalui proses pembelajaran ini, peserta didik mampu: 
 

1. Mengklasifikasi rangkaian catu daya berdasarkan jenis penggunaannya pada perangkat 

elektronika dengan tepat. 
2. Menentukan komponen yang dibutuhkan dalam rangkaian catu daya mode non linier (Switched 

Mode Power Supplies-SMPS) dengan efektif. 

3. Menerapkan rangkaian catu daya mode non linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) pada 
Power Amplifier dengan benar 

4. Membuat rangkaian catu daya mode non linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) dengan 

efisien. 
5. Menguji rangkaian catu daya mode non linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) dengan 

tanpa kesalahan. 

 
D. Materi Pembelajaran 

5. Catu daya 
6. Pengertian Switch Mode Power Supply (SMPS) 
7. Bagian-bagian Switch Mode Power Supply (SMPS) 
8. Prinsip kerja Switch Mode Power Supply (SMPS) 

 
E. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : Student Centre 
 Model Pembelajaran : Project Basic Learning 
 Metode : PJBL Berkelompok, praktikum dan tanya jawab 

 

C. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 

 
Kegiatan 

 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

 

Pertemuan 4 

1 JP 

(@45 

menit) 



 

 
 

 
 

Pendahuluan 

1. Guru membuka dengan salam pembukaan dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran 

2. Guru memeriksa daftar hadir peserta didik 

3. Guru menanyakan kabar dan keadaan peserta didik dan 

memberi semangat 

4. Guru mengajukan beberapa pertanyaan dan gambaran yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang 

akan dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

peserta didik dan sistem penilaian 

 

 
 

 

 
15 menit 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Inti 

1. Peserta didik menyimak video penerapan rangkaian catu daya 

mode non linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) pada 

amplifier https://www.youtube.com/watch?v=NQmxh_PQnQs 

kemudian guru menyampaikan permasalahan dan melakukan 

tanya jawab dengan peserta didik (pertanyaan mendasar) – 

critical thinking – mengamati dan menanya 

2. Guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok, memberikan 

tema penerapan rangkaian catu daya mode non linier 

(Switched Mode Power Supplies-SMPS) pada amplifier 

dengan tepat kepada tiap kelompok, kemudian peserta didik 

mempelajari materi di GCR maupun sumber bacaan lain 

(menerapkan power supply smps) – collaboration – 

creativity – mencoba - menalar 

3. Guru mengumumkan bahwa proyek yang dibuat harus selesai 

dalam waktu 30 menit, dan peserta didik menyusun jadwal 

pembuatan proyek sesuai batas waktu tersebut (menyusun 

jadwal pembuatan) 

4. Guru memonitor dan membimbing peserta didik dalam 

mengerjakan proyek, dan peserta didik mengerjakan proyek 

sesuai dengan rancangan (memonitor keaktifan dan 

perkembangan proyek) 

5. Guru meminta masing-masing kelompok mengemukakan hasil 

analisis dengan presentasi, kemudian memberi kesempatan 

untuk saling diskusi antar kelompok (menguji hasil) – 

communication – mempresentasikan 

6. Guru dan siswa menganalisis, memberikan evaluasi dan 

penguatan dari diskusi, kemudian membimbing peserta didik 

untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan 

(evaluasi pengalaman belajar) 

7. Peserta didik mengerjakan soal latihan menggunakan GCR 

(evaluasi) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
60 menit 



 

 

 
Penutup 

1. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

2. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik untuk tetap 

semangat mengikuti pelajaran 

3. Guru mengajak peserta didik berdoa untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran kemudian mengucap salam 

 

 
 

15 menit 

D. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Prosedur Penilaian 

 

No 
 

Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

1 Sikap 

a. Terlibat aktif dalam pembelajaran 

b. Bekerjasama dan toleran dalam kegiatan kelompok 
untuk pemecahan masalah yang berbeda dan 
kreatif. 

c. Menunjukkan komunikasi yang baik dalam kegiatan 
diskusi. 

Observasi Selama 

pembelajaran 

dan diskusi 

2 Pengetahuan 

b. Mampu menerapkan rangkaian SMPS 

Tes Online Penyelesaian 

tugas individu 

3 Keterampilan 

Terampil penerapan rangkaian catu daya mode non 
linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) pada 
amplifier 

Penilaian 

kinerja 

(Rubrik) 

Penyelesaian 

tugas (baik 

individu maupun 

kelompok) dan 

saat diskusi 

 



LAMPIRAN 
 

A. MATERI PEMBELAJARAN 1. 

Pengertian Power Supply 
 

 
Gambar 1. Jenis-jenis power supply 

 

Power Supply atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Catu Daya adalah suatu alat 

listrik yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun elektronika 

lainnya. Pada dasarnya Power Supply atau Catu daya ini memerlukan sumber energi listrik 

yang kemudian mengubahnya menjadi energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat 

elektronika lainnya. Oleh karena itu, Power Supply kadang-kadang disebut juga dengan 

istilah Electric Power Converter. 
 

2. Jenis-Jenis Power Supply 

 

a) DC Power Supply 

 

DC Power Supply adalah pencatu daya yang menyediakan tegangan maupun arus 

listrik dalam bentuk DC (Direct Current) dan memiliki Polaritas yang tetap yaitu 

Positif dan Negatif untuk bebannya. Terdapat 2 jenis DC Supply yaitu : 
 

- AC to DC Power Supply 

AC to DC Power Supply, yaitu DC Power Supply yang mengubah sumber 
 

tegangan listrik AC menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh peralatan 

Elektronika. AC to DC Power Supply pada umumnya memiliki sebuah 

Transformator yang menurunkan tegangan, Dioda sebagai Penyearah dan Kapasitor 

sebagai Penyaring (Filter). 
 

- Linear Regulator 

Linear Regulator berfungsi untuk mengubah tegangan DC yang berfluktuasi 

menjadi konstan (stabil) dan biasanya menurunkan tegangan DC Input. 
 

b) AC Power Supply 

 

AC Power Supply adalah Power Supply yang mengubah suatu taraf tegangan AC 

ke taraf tegangan lainnya. Contohnya AC Power Supply yang menurunkan tegangan 

AC 220V ke 110V untuk peralatan yang membutuhkan tegangan 110VAC. Atau 

sebaliknya dari tegangan AC 110V ke 220V. 
 

c) Switch-Mode Power Supply 

Switch-Mode Power Supply (SMPS) adalah jenis Power Supply yang langsung 

menyearahkan (rectify) dan menyaring (filter) tegangan Input AC untuk mendapatkan 

tegangan DC. Tegangan DC tersebut kemudian di-switch ON dan OFF pada frekuensi 

tinggi dengan sirkuit frekuensi tinggi sehingga menghasilkan arus AC yang dapat 

melewati Transformator Frekuensi Tinggi. 



d) Programmable Power Supply 

Programmable Power Supply adalah jenis power supply yang pengoperasiannya 

dapat dikendalikan oleh Remote Control melalui antarmuka (interface) Input Analog 

maupun digital seperti RS232 dan GPIB. 
 

e) Uninterruptible Power Supply (UPS) 

Uninterruptible Power Supply atau sering disebut dengan UPS adalah Power 

Supply yang memiliki 2 sumber listrik yaitu arus listrik yang langsung berasal dari 

tegangan input AC dan Baterai yang terdapat didalamnya. Saat listrik normal, tegangan 

Input akan secara simultan mengisi Baterai dan menyediakan arus listrik untuk beban 

(peralatan listrik). Tetapi jika terjadi kegagalan pada sumber tegangan AC seperti 

matinya listrik, maka Baterai akan mengambil alih untuk menyediakan Tegangan untuk 

peralatan listrik/elektronika yang bersangkutan. 
 

f) High Voltage Power Supply 

High Voltage Power Supply adalah power supply yang dapat menghasilkan 

Tegangan tinggi hingga ratusan bahkan ribuan volt. High Voltage Power Supply 

biasanya digunakan pada mesin X-ray ataupun alat-alat yang memerlukan tegangan 

tinggi. 
 

3. Prinsip Kerja DC Power Supply 

Gambar 2. Blok diagram power supply 
 

a) Transformator (Transformer/Trafo) 

 

Transformator (Transformer) atau disingkat dengan Trafo yang digunakan untuk 
 

DC Power supply adalah Transformer jenis Step-down yang berfungsi untuk 

menurunkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen Elektronika yang 

terdapat pada rangkaian adaptor (DC Power Supply). Transformator bekerja 

berdasarkan prinsip Induksi elektromagnetik yang terdiri dari 2 bagian utama yang 

berbentuk lilitan yaitu lilitan Primer dan lilitan Sekunder. Lilitan Primer merupakan 

Input dari pada Transformator sedangkan Output-nya adalah pada lilitan sekunder. 

Meskipun tegangan telah diturunkan, Output dari Transformator masih berbentuk arus 

bolak-balik (arus AC) yang harus diproses selanjutnya. 

Gambar 3. Skema Transformator 
 

b) Rectifier (Penyearah Gelombang) 

Rectifier atau penyearah gelombang adalah rangkaian Elektronika dalam Power 

Supply (catu daya) yang berfungsi untuk mengubah gelombang AC menjadi 

gelombang DC setelah tegangannya diturunkan oleh Transformator Step down. 



Rangkaian Rectifier biasanya terdiri dari komponen Dioda. Terdapat 2 jenis 

rangkaian Rectifier dalam Power Supply yaitu “Half Wave Rectifier” yang hanya 

terdiri dari 1 komponen Dioda dan “Full Wave Rectifier” yang terdiri dari 2 atau 4 

komponen dioda. 

Gambar 4. Skema Penyearah 

c) Filter (Penyaring) 

Dalam rangkaian Power supply (Adaptor), Filter digunakan untuk meratakan 

sinyal arus yang keluar dari Rectifier. Filter ini biasanya terdiri dari komponen 

Kapasitor (Kondensator) yang berjenis Elektrolit atau ELCO (Electrolyte Capacitor) 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Skema filter 

 

d) Voltage Regulator (Pengatur Tegangan) 
Untuk menghasilkan Tegangan dan Arus DC (arus searah) yang tetap dan stabil, 

diperlukan Voltage Regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga 

tegangan Output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban dan juga tegangan input yang 

berasal Output Filter. Voltage Regulator pada umumnya terdiri dari Dioda Zener, 

Transistor atau IC (Integrated Circuit). Pada DC Power Supply yang canggih, biasanya 

Voltage Regulator juga dilengkapi dengan Short Circuit Protection (perlindungan atas 

hubung singkat), Current Limiting (Pembatas Arus) ataupun Over Voltage Protection 

(perlindungan atas kelebihan tegangan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Skema Voltage Regulator 

 

4. Power Supply Menggunakan Dioda Zener 

Dioda zener adalah dioda yang mengalirkan arus tidak hanya pada arah maju (forward) 

seperti dioda biasa namun bisa juga mengalirkan arus pada arah balik (reverse) jika 

tegangan pada katodanya melebihi tegangan breakdown dari dioda zener. Nama "Zener" 

diambil dari nama penemu karakteristik dioda zener, Clarence Zener. 



 

Gambar 7. Bentuk dan simbol dioda zener 
Tidak seperti dioda biasa, dioda zener memiliki tegangan breakdown bervariasi 

nilainya sesuai dengan jenis dioda zener. Contoh jenis dioda zener misalnya dioda zener 

5V6 memiliki tegangan breakdown 5.6V, lalu dioda zener 3V9 berarti tegangan breakdown- 

nya sebesar 3.9V dan seterusnya. Karakteristik tegangan breakdown dari dioda zener ini 

kemudian diaplikasikan pada berbagai rangkaian misalnya stabiliser power supply dan 

rangkaian pembatas tegangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik karakteristik dioda zener 

 
 

Dioda Zener sebagai Regulator 
 

 

Gambar 9. Dioda zener sebagai regulator tegangan 
 

Berdasarkan gambar 9, bagaimanakan cara untuk menghitung jenis zener 
 

yang akan digunakan pada input dan output tegangan tertentu. Berikut ini 
merupakan contoh solanya.\ 



Soal! 
 

Sebuah 5.0V power supply stabil diperlukan untuk diproduksi dari 12V sumber 

input catu daya DC. Maksimum power rating PZ dari dioda zener adalah 2W. 

Menggunakan rangkaian zener regulator di atas menghitung: 

a) Arus maksimum yang mengalir melalui dioda zener 

b) Nilai minimum dari resistor seri, R S 

c) Beban saat VL jika resistor beban 1kΩ terhubung di seluruh dioda zener. 

d) zener saat IZ pada beban penuh. 

 

B. PEMBELAJARAN REMIDIAL DAN PENGAYAAN 

 

1. Gambarkan blok diagram power supply DC beserta penjelasan fungsi masing- 

masing blok! 

 

2. Gambarkan skema rangkaian power supply DC menggunakan IC7805! 

3. Jelaskan prinsip kerja dioda zener sebagai penstabil tegangan! 
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Pengertian Swich Mode Power Suplly (SMPS) 

  

 

 
Perbandingan SMPS dengan Power Supply Linier 

 

 

 

 
Blok Dasar Swich Mode Power Suplly (SMPS) 

 

 

 
Keunggulan dan Kelemahan SMPS 

 

 

MERENCANAKAN RANGKAIAN CATU DAYA MODE 
VIII 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari materi tentang pengujian catu daya mode non-linear (switching 
power supply - SMPS), siswa harus dapat merencanakan serangkaian catu daya linear non- 
linear (switching power supply - SMPS) dan pengujian catu daya dalam mode sirkuit non 

linear (switching power supply - SMPS). 

KATA KUNCI 

Pengertian SMPS, alasan menggunakan SMPS, basic Blok SMPS, blok diagramSMPS, 
Komponen pendukung SMPS, cara Kerja SMPS 

LAMPIRAN MATERI 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

PENERAPAN RANGKAIAN 
ELEKTRONIKA 



A. Pengertian Switching mode Power Supply (SMPS) 

Perkembangan elektronika saat sangat pesat sekali sehingga menuntut penyedia 

tegangan yang tepat diantaranya yaitu Power Supply SMPS. SMPS merupakan jenis 
catu daya yang memperbaiki dan menyaring tegangan input AC secara langsung 

untuk mendapatkan tegangan DC. Tegangan DC kemudian dinyalakan dan 

dimatikan pada frekuensi tinggi dengan sirkuit frekuensi tinggiuntuk menghasilkan 

arus AC yang dapat melewati transformator frekuensi tinggi.. 
 

 

Gambar 8.1 Switching mode Power Suplies 

Sumber: http://indonesian.ledneonflexstrip.com/sale-10122423-rohs-dc-24v-switch-mode- 
power-supply-neon-light- 24v-smps-power-supply.html 

 

Switching Mode Power Suplies (sering disingkat SMPS) jauh lebih kompleks 

daripada catu daya yang diatur linier. Keuntungan utama dari kompleksitas 
tambahan ini adalah bahwa pengoperasian mode sakelar memberikan pasokanDC 

teregulasi yang dapat menghasilkan lebih banyak daya untuk ukuran tertentu, biaya dan 

berat Power Supply. 

Sejumlah desain yang berbeda digunakan. Jika inputnya adalah suplai utama 

(saluran) AC, AC diperbaiki dan filter oleh capasitor (C) reservoir sebelum diprosesoleh 

konverter DC ke DC, untuk menghasilkan output DC yang diatur pada level yang 

diperlukan. Oleh karena itu, SMPS dapat digunakan sebagai konverter AC ke DC, untuk 

digunakan di banyak rangkaian bertenaga listrik, atau DC ke DC, baik dengan 

menaikkan atau menurunkan tegangan DC seperti yang diperlukan, dalam sistem 

sumber tegangan. 

1. Power Supply 
Adalah suatu peralatan yang digunakan untuk menghasilkan atau menyediakan 

sumber daya listrik yang cocok dan stabil pada suatu peralatan tertentu. Dan 

biasanya tegangan yang tersedia adalah tegangan bolak- balik 220v atau bisa 

disebut dengan Ac, namun suatu peralatan elektronika membutuhkan tegangan DC 

atau searah. 

2. Regulator Switching 
Merupakan suatu sirkuit elektronik yang digunakan untuk menstabilkan tegangan 

yang keluar, seperti tegangan yang keluar tidak optimal, arus bebanyang kurang 

optimal dan lain-lain. 

http://indonesian.ledneonflexstrip.com/sale-10122423-rohs-dc-24v-switch-mode-power-supply-neon-light-
http://indonesian.ledneonflexstrip.com/sale-10122423-rohs-dc-24v-switch-mode-power-supply-neon-light-


3. Switch-Mode Power Supply (SMPS) 

Ini adalah jenis catu daya yang memperbaiki dan menyaring tegangan inputAC 

secara langsung untuk mendapatkan tegangan DC. Tegangan DC kemudian 

dinyalakan dan dimatikan pada frekuensi tinggi dengan sirkuit frekuensi tinggiuntuk 

menghasilkan arus AC yang dapat melewati transformator frekuensi tinggi. 

Switching Mode Power Suplies (sering disingkat SMPS) jauh lebih kompleks 

daripada catu daya yang diatur linier. Keuntungan utama dari kompleksitas 

tambahan ini adalah bahwa pengoperasian mode sakelar memberikan pasokanDC 

teregulasi yang dapat menghasilkan lebih banyak daya untuk ukuran tertentu, 

biaya dan berat Power Supply. 

Sejumlah desain yang berbeda digunakan. Jika inputnya adalah suplaiutama 

(saluran) AC, AC diperbaiki dan filter oleh capasitor (C) reservoir sebelumdiproses oleh 

konverter DC ke DC, untuk menghasilkan output DC yang diatur pada level yang 

diperlukan. Oleh karena itu, SMPS dapat digunakan sebagaikonverter AC ke DC, 

untuk digunakan di banyak rangkaian bertenaga listrik,atau DC ke DC, baik dengan 

menaikkan atau menurunkan tegangan DC seperti yang diperlukan, dalam sistem 

sumber tegangan. 
 

 

Gambar 8.2 Catu Daya Mode Sakelar (SMPS) 

Sumber: https://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched- mode-power-supply- 

an-overview/ 
 
 

Switched Mode Power Supply merupakan rangkaian konverter switchingDC- 

ke-DC konversi dari tegangan input DC tidak baeraturan ke tegangan outputdc 

teratur. Saat tombol kerja diaktifkan ‘ON’ dan ‘OFF’ (disebut switching) padafrekuensi 
tinggi. Selama ‘ON’ mode sakelar dalam mode saturasi dengan droptegangan 

diabaikan pada kolektor dan terminal emitor dari sakelar di manadalam mode 
TEKNIK ELEKTRONIKA‘OFF’  sakelar  dalam  mode  terputus  dengan  arus  yang17d3apatdiabaikan melalui 

INDUSTRI terminal kolektor dan emitor. Sebaliknya sakelar pengaturtegangan, dalam 

rangkaian regulator linier, selalu tetap berada di wilayah aktif.Rincian beberapa 

sirkuit SMPS populer, dengan ketentuan untuk 

http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/


memasukkan frekuensi tinggi transformator untuk pensakalaran dan isolasi 
tegangan, telah dibahas dalam beberapa pelajaran berikutnya. Bahkan ada beberapa 

mode konverter DC-to-DC switched lainnya yang tidak menggunakantransformator 

frekuensi tinggi. Dalam sirkuit SMPS seperti itu, tegangan input dc yang tidak 

diregulasi diumpankan ke frekuensi tinggi yang memotong sirkuit sedemikian rupa 

sehingga ketika memotong sirkuit (sering disebut DC to DC chopper) dalam keadaan 

ON, tegangan yang tidak diatur diterapkan ke rangkaian output yang termasuk 

beban dan beberapa rangkaian penyaringan. Ketika penghubung dalam keadaan 

OFF, tegangan nol besarnya diterapkan kesisi output. Durasi ON dan OFF dikontrol 

sedemikian rupa sehingga tegangan DC rata-rata yang diterapkan pada rangkaian 

output sama dengan besarnya tegangan output yang diinginkan. Rasio waktu ON 

ke waktu siklus (waktuON + OFF) dikenal sebagai ratio of the chopper. Frekuensi 

switching yang tinggi (dari urutan 100 KHz) dan kontrol cepat atas tugas hasil rasio 

dalam penerapan tegangan rata-rata yang diinginkan bersama dengan tegangan riak 

serta frekuensi sangat tinggi ke sisi output, terdiri dari rangkaian filter low pass diikuti 

oleh beban. Riak frekuensi tinggi dalam tegangan secara efektif disaring 

menggunakan capasitor (C) filter kecil dan induktor. 
 

 

Gambar 8.3 Diagram blok Switched Mode Power Supply (SMPS) sederhana 

Sumber: https://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched- mode-power- 

supply-an-overview/ 
 
 

Osilator pada gambar di atas memungkinkan elemen kontrol untuk ONdan 

OFF. Elemen kontrol biasanya terdiri dari sakelar transistor, induktor, dan dioda. 

Untuk setiap sakelar ON, energi dikirim ke medan magnet yang terkait dengan 

induktor yang merupakan lilitan transformator. Energi ini kemudiandilepaskan ke 

beban pada level tegangan yang diinginkan. 

TEKNIK ELEKTRDONeIKnAgan  memvariasikan  siklus  beban  atau  frekuensi  swi1tc7h4 ing,  kita  dapat 
INDmUSeTmRI variasikan  energi  yang  tersimpan  di  setiap  siklus  dan  dengan  demikian 

mengontrol tegangan output. Efisiensi yang lebih tinggi diperoleh karena hanya 

energi yang dibutuhkan yang disalurkan untuk menjaga arus beban sehingga tidak 

ada disipasi daya.AN S 

http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
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B. Perbandingan SMPS dengan Power Supply Linier 

Rangkaian elektronika dalam perangkat elektronik yang menggunakan sirkuit 

terpadu membutuhkan sumber tegangan DC yang bisa memberikan daya setiapsaat 

tanpa terputus atau naik turun. Kita akan mencoba membandingkan 2 topologicatu daya, 

yaitu catu daya teregulasi liner dan SMPS yang bisa kita pilih untukproyek elektronik 

kedepan. 

1. Catu Daya Regulator Linear 

Catu daya jenis ini bekerja dengan cara mengubah arus bolak-balik(AC) 

menjadi arus searah (DC) yang stabil untuk memasok kebutuhan daya perangkat 

elektronik. Walaupun catu daya jenis ini sudah mulai ditinggalkan tetapi masih 

merupakan pilihan terbaik untuk jenis perangkat elektronik yangmembutuhkan nois 

rendah. Komponen utama yang membuat catu daya linear bisa bekerja adalah 

transformator besi. 

Transformator besi ini memiliki 2 fungsi: Sebagai penghalang untuk memisahkan 

arus AC tegangan tinggi dengan DC tegangan rendah, yang juga memfilter nois yang 

masuk ke tegangan output. Trafo ini memiliki tegangan masukan/input AC 110 – 

230V , yang kemudian akan diturunkan menjadi sekitar 30VAC, terakhir diubah 

menjadi tegangan DC ouptut yang stabil. 

Cara Kerja Catu Daya Linier Tegangan AC dari jala-jala pertamaditurunkan 

oleh transformator, kemudian disearahkan oleh dioda. Arus yangkeluar dari dioda 

sudah berbentuk DC namun masih kasar kemudian untuk menghaluskannya 

dipasang elco yang nilainya cukup besar. Tegangan DC 

rendah yang sudah halus kemudian diatur menjadi tegangan output yang stabil 

dengan penggunaan transistor atau sirkuit terpadu/IC. Dalam hal ini regulator dalam 

catu daya linear berfungsi sebagai resistor variabel. Artinya memungkinkan nilai 

resistansi output bisa dirubah untuk menyesuaikan kebutuhan daya output. Karena 

regulator secara konstan menahan arus untuk mempertahankan tegangan yang 

stabil, maka ia juga berperan menurunkan power. Dengan demikian power akan 

secara terus-menerus hilang karena berubah bentuk menjadi panas untuk menjaga 

tingkat tegangan yang stabil. Transformator besi pada catu daya liner merupakan 

jenis komponen yang besar. Dan karena regulator mengeluarkan disipasi panas, 

maka pada catudayaregulator linier akan membutuhkan pendingin yang cukup. Trafo 

dan pendinginakan membuat ukuran perangkat catu daya yang sangat berat dan 

besar. 

Regulator linear memiliki efisiensi yang kurang baik dan memiliki ukuran besar, 

hal inilah yang menjadi kelemahan utama. Selain memiliki kelemahan regulator linier 

juga memiliki kelebihan utama yaitu mampu memberikan tegangan output 

dengan bebas nois. Dengan demikian catudaya liner sangatideal untuk perangkat 

elektronik apapun yang yang berhubungan dengan frekuensi tinggi dan 

membutuhkan nois yang rendah, seperti: Sirkuit kontrolpemroses sinyal peralatan 

uji laboratorium sensor kelebihan & kelemahan catu daya linier sangat tidak 

efisien, tetapi karena tingkat nois yang rendah sehingga sangat ideal untuk 

 

rangkaian elektronik yang peka terhadap nois. 
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Beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan untuk 

topologi catudaya ini meliputi: 

a. Kelebihan pertama rangkaian sederhana: Catu daya linear sudah bisa digunakan 

hanya dengan menambahkan electrolit condensator (ELCO) sebagai filter 

tambahan. Misalnya kita hanya membutuhkan output daya yang kurang dari 

10W, maka biaya komponen jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jenis 

catu daya lain. 

Nois rendah: Regulator linear memiliki riak tegangan output yang sangat 

rendah serta bandwidth yang tinggi. Hal ini membuatnya menjadi ideal untuk 

penggunaan pada perangkat yang peka terhadap nois termasukpre-amp, alat 

komunikasi dan perangkat radio. 

b. Kelemahan Kurang fleksibel: Regulator linear hanya dapat digunakan 

untuk menurunkan tegangan. Untuk catu daya AC → DC, harus ada trafo 

lengkap dengan penyearah dan filter sebelum regulator yang akan menambah 

biaya dan upaya keseluruhan. Sementara ukuran trafo besi yang besar tidak bisa 

atau sulit dijadikan satu PCB dengan rangkaian regulator linier. 

Tegangan Output terbatas: Catu daya teregulasi linier hanya bisa 

menyediakan satu tegangan output. Jika Anda membutuhkan lebih banyak 

tegangan yang berbeda, maka Anda harus menambahkan regulator secara 

terpisah sesuai dengan output yang dibutuhkan. Efisiensi buruk: Regulator 

tegangan linear memiliki efisiensi rata-rata 30% -60% karena banyak power 

terbuang menjadi panas. Saat ini efisiensi energi menjadi yang sangat penting. 

dan efisiensi yang buruk pada catu daya linier bisa cukup merugikan. Catu daya 

linear yang paling normal hanya mampu bekerja maksimal di efisiensi sekitar 

60% untuk output 24V. Misalnya Anda membutuhkan100W, maka 40W akan 

hilang. 
 

 

Gambar 8.4 Skema rangkaian power suplay linier 

Sumbe r : http://www.circuitstune.com/2011/12/12v-power-supply-circuit- diagram.html 
 

Saat diperkenalkan pertama kali SMPS dengan cepat menjadi pilihan paling 

populer sebagai catu daya DC untuk berbagai perangkat elektronik. Jika 

dibandingkan dengan regulator linier, efisiensi dan performa SMPS 

http://www.circuitstune.com/2011/12/12v-power-supply-circuit-
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yang tinggi adalah yang paling menonjol. Kelemahan dari desain switching adalah 
ragkaiannya yang lebih kompleks. Sedangkan output tegangannya mengandung 

switching noise, yang harus dihilangkan untuk keperluan perangkat elektronika. 

Meskipun ada perbedaan yang jelas antara linier dan beralih regulator, banyak 

perangkat elektronika yang membutuhkan keduanya jenis Power Supply sebagai 

contoh regulator switching mungkin memberikan peraturan awal, maka regulator 

linier dapat memberikan pasca-regulasi untukbagian yang peka terhadap kebisingan 

desain, seperti rangkaian antarmuka sensor. 

Sebagai contoh penggunaan SMPS di pesawat televisi yang gambarnya 

membayang maka Cara Kerja SMPS bekerja dengan mengatur tegangan output 

dengan modulasi lebar pulsa atau Pulse With Modulation (PWM). Proses ini 

membuat nois frekuensi tinggi, namun memberikan efisiensi yang tinggi dalam 

bentuk yang kecil. Ketika listrik AC 115V – 230VAC di masukkan, pertamaarus listrik 

disearahkan dengan dioda bridge/ dioda jembatan dan difiltermenggunakan 

kondensator sehingga menjadi DC tegangan tinggi. Tegangan DC tinggi ini 

kemudian diturunkan menjadi DC tegangan rendah menggunakantrafo inti ferit kecil 

dengan rangkaian transistor. Proses penurunan tegangan ini masih 

mempertahankan frekuensi switching yang tinggi yaitu antara 200 KHz hingga 500 

KHz. Tegangan DC yang telah diturunkan kemudian akan diubah menjadi output 

tegangan DC stabil dengan dioda, elco, dan induktor. Setiap regulasi yang 

dibutuhkan untuk menjaga agar tegangan output stabil, ditangani dengan cara 

menyesuaikan lebar pulsa dari gelombang frekuensi tinggi. Proses regulasi 

ini menggunakan sirkuit umpan balik yang secara konstan memonitor tegangan 

output dan mengontrol rasio on-off dari sinyal PWM sesuai kebutuhan. 

Alasan kenapa memilih SMPS adalah ketika umur pakai baterai dansuhu 

menjadi penting, seperti: alat pengolahan limbah Motor DC peralatan pengujian 

pengisian daya baterai kelebihan & kelemahan SMPS mungkinmemiliki efisiensi yang 

lebih tinggi daripada catu daya teregulasi/ regulator linier, tetapi karena nois yang 

tinggi membuatnya menjadi pilihan yang burukuntuk radio dan alat komunikasi. 

Beberapa kekurangan dan kelebihan SMPS yang perlu dipertimbangkan : Kelebihan 

Bentuk yang kecil: Transformator yang digunakan untuk SMPS beroperasi pada 

frekuensi tinggi, sehingga mengurangi ukuran dan beratnya. Hal ini memungkinkan 

bagi SMPS untuk dibuat dalam bentuk yang jauh lebih kecil daripada catu daya linier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gambar 8.5 SMPS Sederhana 

Sumber: http://www.skema-rangkaian-power-suplay-switching.com 
 
 

 

Gambar 8.6 Rangkaian SMPS 

Sumber: https://www.elcircuit.com/2017/11/switching-mode-power-supply-10a-20-50v.html 
 

Pada dasarnya SMPS memiliki prinsip kerja yang mirip dengan Power Supply 
lainnya. Dari gambar skema di atas dapat kita pahami tentang prinsip dari SMPS: 

1. Penyearah 
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elco. 

2. Konverter 

Ubah tegangan DC ke tegangan output yang sesuai dengan kebutuhan Anda. 

http://www.skema-rangkaian-power-suplay-switching.com/
http://www.elcircuit.com/2017/11/switching-mode-power-supply-10a-20-50v.html
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3. Regulasi 

Jadikan besaran tegangan output stabil terhadap perubahan tegangan input dan 

perubahan beban. 

4. Isolasi 

Melindungi bagian sekunder dari bagian primer, dengan tujuan agar rangkabagian 

sekunder jika dipegang tidak menimbulkan bahaya sengatan listrik. 

5. Proteksi 

Mampu melindungi peralatan dari tegangan lebih dan melindungi catu daya dari 

kerusakan jika terjadi kesalahan. 

Dari uraian prinsip kerja dalam SMPS seperti di atas, kita dapat memastikanbahwa 

catu daya adalah seri atau peralatan elektronik yang memasok listrik ke beban dari 

sumber daya yang karakteristik dayanya (arus / voltase) tidak sesuai dengan beban. 

SMPS (Switch Mode Power Supply) adalah jenis catu dayayang menggunakan metode 

switching (switching method) menyalakan (on) mematikan (off) tegangan yang 
memasuki transformator dengan komponen elektronik pada frekuensi tertentu. 

SMPS terdiri dari beberapa bagian utama,yaitu filter garis, penyearah, start, sakelar, 

penguat/ detektor erro, snubber,penyearah sekunder, dan pelindung. 
 

C. Blok Dasar Switched Mode Power Supply (SMPS) 

 

Berikut ini adalah gambar diagram blok SMPS. 
 

 

Gambar 8.7 Blok diagram Switched-Mode Power Supply (SMPS) 

Sumber. https://www.caratekno.com/belajar-mengenal-switching-power-supply/ 
 

 

Jika kita melihat diagram blok SMPS seperti gambar diatas maka dapat kita 

jabarkan fungsi dari masing-masing blok yaitu: 

1. Line Filter 
Filter garis adalah bagian yang berfungsi sebagai filter tegangan (filter) untuk 

menghilangkan frekuensi liar (pulsa/ riak) dari kisi yang dapat mengganggu 

pekerjaan SMPS. Bagian ini terdiri dari capasitor (C) dan induktor yang dipasangsecara 

seri sehubungan dengan tegangan input. 
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Penyearah adalah bagian yang bertindak sebagai penyearah tegangan ACke 

DC, yang terdiri dari komponen dioda seperti penyearah dan fungsi elcountuk 

menghilangkan pulsa/ riak di samping capasitor (C) yang dipasang sejajardengan 

dioda. 

http://www.caratekno.com/belajar-mengenal-switching-power-supply/
http://www.caratekno.com/belajar-mengenal-switching-power-supply/


Rektifikasi biasanya menggunakan metode penyearah jembatan karena 

memiliki kelebihan isolasi tinggi antara tegangan DC yang dihasilkan dan 

tegangan input AC. Jika kondensor (elco) kering akan ada riak yang akan 

membuat SMPS lebih hangat. 

3. Start Up 
Start Up adalah bagian yang berfungsi sebagai pemicu / awalan rangkaian osilator 

untuk berosilasi. Frekuensi SMPS bekerja antara 30 KHz - 40 KHz, karenatidak ada 

frekuensi seperti itu dalam tegangan DC, sistem SMPS harus membuatpulsa / pulsa 

sendiri. 

Biasanya metode yang digunakan adalah metode osilasi mandiri (oscillation), 

metode ini membuat sirkuit SMPS seperti rangkaian osilator frekuensi tinggi. Awalan 

tegangan pemicu/ osilator diperlukan untuk berosilasi, tegangan pemicu naik 

beberapa saat setelah SMSP mendapatkan tegangan input AC. Amplitudo dari 

tegangan pemicu tergantung pada jenis sirkuit SMPS yangdigunakan, karena hanya 

sebagai pemicu tegangan ini tidak lagi digunakan ketika SMPS sudah berfungsi. 

Secara umum, tegangan pemicu diambil dari keluaran penyearah melalui R atau 

permulaan transistor. 

4. Switcher 
Switcher adalah bagian yang berfungsi sebagai saklar utama (on/ off) switch, 

biasanya menggunakan TR atau FET. Cara kerjanya, tegangan input DC“terpotong” 

(on / off right) untuk menghasilkan tegangan pulsa DC frekuensitinggi. 

Komponen sakelar harus memiliki frekuensi kerja yang cukup dan harus mampu 
menahan arus kolektor/ tiriskan yang cukup tinggi untuk menahan tegangan pada 

belitan primer transformator. Arus yang melewati kolektor atautiriskan bukanlah arus 

konstan, tetapi arus sesaat tergantung pada lebar pulsa bergerak. 

5. Error Amp/Detektor 
Amplifier atau detektor kesalahan adalah bagian yang berfungsi sebagai penstabil 

tegangan keluaran, yang terdiri dari komparator atau rangkaianpembanding sebagai 

“detektor kesalahan”, sirkuit ini terletak pada (HOT) primeruntuk SMPS sebelumnya, 

SMPS saat ini biasanya di bagian sekunder. 

Cara kerjanya, tegangan output dari belitan sekunder transformator dibandingkan 

dengan tegangan referensi yang stabil (biasanya tegangan dioda zener 6,6 V). Jika 

tegangan output terlalu tinggi, bagian ini akan “memberi tahu”bagian Switcher untuk 

mengurangi tegangan dengan mempersempit pulsa dan sebaliknya jika tegangan 

output terlalu rendah, bagian Switcher meningkatkantegangan dengan memperlebar 

pulsa. Jika bagian ini tidak berfungsi, bagian Switcher akan dipaksa untuk 

menghidupkan belitan primer untuk waktu yang lama yang melebihi batas kapasitas, 

akibatnya TR/ FET akan rusak. 

6. Snubber 
Snubber adalah bagian yang berfungsi untuk menentukan frekuensi kerja 

transformator dan mempercepat demagnetisasi atau menghilangkan energimagnetik 

residu akibat proses switching. Snubber secara harfiah berarti pagar, ketika 

 

transformator dihidupkan / dinyalakan (diberi voltase sesaat dari TR / 
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FET) untuk periode waktu tertentu, kemudian dimatikan. Ketika dinyalakan, inti 

transformator menjadi magnet sejenak sampai transformator dimatikan. Ketika 

dimatikan, transformator mengubah energi magnetik menjadi belitan sekunder hingga 

transformator mati lagi, dan seterusnya. Tidak semua energi magnetik dalam trafo 

dapat dipindahkan (karena trafo tidak sempurna) sehingga inti dari transfromator 

masih memiliki magnet yang “menumpuk”. Energi magnetik“bertumpuk” memasuki 

TR/ FET secara langsung melalui kaki pengumpul/ penguras dengan tegangan yang 

dapat lebih tinggi dari batas kapasitas kerja TR/ FET terakhir, oleh karena itu energi 

tersebut harus dihilangkan. Bagian snubber terdiri dari serangkaian capasitor (C), 

kadang-kadang resistensi dioda yang dipasang secara paralel dengan belitan utama 

transformator. 

7. Transformator (Utama) 

Trafo adalah bagian yang berfungsi untuk menambah atau mengurangi 

tegangan DC yang telah terputus pada switcher. Dalam sistem SMPS transformator 

beroperasi pada frekuensi 30 KHz - 40 KHz, sehingga dimensinyakecil dan ringan. 

Karena bekerja pada frekuensi tinggi, inti transformator bukandari plat besi tetapi dari 

ferit (iron oxide) yang memiliki kemampuan magnetdan demagnetisasi lebih cepat 

dari besi normal. 

8. Secondary Filter 

Filter sekunder adalah bagian yang bertindak sebagai penyearah kedua setelah 

penyearah dan pemilih, karena tegangan output dari transformator sekunder masih 

dalam bentuk pulsa frekuensi tinggi. Dioda penyearah pada bagian ini harus ditandai 

dengan penyearah cepat (penyearah frekuensi tinggi) misalnya UF4002 bukan 

1N4002. Capasitor (C) pemilih yang digunakan cukup untuk menggunakan ukuran 

beberapa ratus uF, karena frekuensi tegangan keluaran dari transformator sudah 

cukup tinggi. 

9. Proteksi 

Protasi adalah bagian yang bertindak sebagai perlindungan/ perlindungan 

terhadap kerusakan jika terjadi kesalahan dan penting untuk kesempurnaan keluaran 

SMPS, yang terdiri dari bagian yang biasanya termasuk dalam IC SMPS,mis. STR- 

W575, STR-F665x dan lainnya. Bagian-bagian ini meliputi: 

OVP (Over Voltage Protector) berfungsi sebagai pendeteksi tegangan lebih, jika 

tegangan lebih terdeteksi, SMPS akan dimatikan. 

OCP (Over Current Protection) berfungsi sebagai detektor kelebihan, jika SMPS 

kelebihan terdeteksi maka akan dimatikan. 

OHP (Over Heat Protection) berfungsi seperti pendeteksi panas, jika panas 

berlebihan terdeteksi, SMPS dimatikan atau dinyalakan. 
 
 
 

 



1. Konverter DC ke DC 
 

 

Gambar 8.8 Blok Diagram Menampilkan SMPS Konverter DC-DC 

Sumber: https://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode- power-supply- 

an-overview/ 
 
 

Tegangan utama yang diterima dari AC PLN diperbaiki dan disaring sebagai DC 

tegangan tinggi dengan frekuensi sekitar 15 kHz hingga 50 kHz dan diteruskan 

pada bagian utama transformator step- down. Transformator step-down 

menurunkan tegangan yang di searahkan dan difilter yang Kemudian dikirim ke 

output dari catu daya. Sebagian dari output ini dikirim kembali ke sakelar untuk 

mengontrol tegangan output. 

SMPS mengandalkan PWM untuk mengontrol nilai rata-rata tegangan output. 

Nilai rata-rata dari gelombang pulsa berulang tergantung pada area di bawah 

gelombang itu. Dengan meningkatnya beban, tegangan output cenderung turun. 

Kebanyakan catu daya switching mengatur output yang menggunakan metode yang 

disebut Pulse - Width Modulation (PWM). Sakelar daya yang memberikan tegangan 

utama pada transformator step-down digerakkan oleh osilator PWM. Ketika siklus 

kerja mencapai 50%, maka jumlah maksimum energi akan dilewatkan melalui 

transformator step-down. Sebagai siklus tugas berkurang daya yang ditransmisikan 

kurang maka disipasi daya rendah. 

2. Forward Converter 

Saat forward converter aktif maka konverter ini meredam / choke kedua arus 

baik ketika transistor aktif ataupun tidak aktif. Dioda membawa arus selama periode 

OFF dari transistor. Oleh karena itu, energi mengalir ke dalambeban selama kedua 

periode. Tegangan output Vo hanya bisa kurang dari Vs dirangkaian. Peredaman ini 

menyimpan energi selama periode ON dan juga melewatkan sejumlah energi ke 

dalam beban output. Dioda memiliki dua fungsi yaitu: 
TEKNIK ELaE. KmTReOmNIKbAerikan  jalur  untuk  meredam  tegangan  sehingga,  ketik1a82saklar  transistor 

INDUSTte
RI
rbuka, tidak ada lengkung karena tegangan tinggi yang diinduksi. 

b. memberikan jalur agar arus dalam koil menyatu 

http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
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Gambar 8.9 Diagram Sirkuit Konverter SMPS 

Sumber: https://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode- power-supply- 

an-overview/ 
 
 

 

Gambar 8.10 Grafik Menampilkan Bentuk Gelombang dan Tegangan forward 

converter 
 

 

3. Flyback Converter 

Dalam flyback converter, energi disimpan sepenuhnya dalam medan magnet 

induktor selama periode ON switch. Energi dikosongkan ke sirkuit tegangan output 

saat sakelar dalam keadaan terbuka. Tegangan output tergantung padasiklus kerja. 

http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
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Gambar 8.11 Diagram Sirkuit Pengonversi Flyback SMPS 

Sumber: https://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode- power-supply- 

an-overview/ 

 

 

Gambar 8.12 Grafik yang Menunjukkan Bentuk Gelombang Arus Dan Tegangan 

Konverter Flyback 

Sumber: https://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode- power-supply- 

an-overview/ 
 
 

 

Konverter Flyback Self-Oscillating adalah konverter paling sederhana danpaling 

mudah berdasarkan prinsip flyback. Transistor switching, transformator konverter, 

penyearah dengan perbaikan yang cepat dan capasitor (C) sebagai filter output 

merupakan konverter DC ke DC lengkap. Iniadalah konverter daya output konstan 

dan semua konverter dc ke dc lainnya berdasarkan prinsip flyback. Selama waktu 

konduksi dari transistor switching, arus melalui primer transformator mulai naik 

secara linear 

http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/


dengan  kemiringan  yang  sama  dengan  𝑉𝑖𝑛⁄  . Tegangan  yang  diinduksi 
𝑝 

dalam lilitan sekunder dan lilitan umpan balik menyebabkan tegangan balik 

sehingga transistor dalam kondisi ON. 

Ketika arus primer mencapai nilai puncak yaitu pada titik jenuh, arus cenderung 

meningkat. Peningkatan yang signifikan dalam arus tidak dapat didukung oleh 

rangkaian pengatur yang disediakan oleh lilitan umpan balik sehingga menyebabkan 

perubahan dari titik jenuh. 
 

 

Gambar 8.13 Diagram yang Menampilkan Konverter Flyback Self-Oscillating 

Sumber: https://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode- power-supply- 

an-overview/ 
 
 

D. Keunggulan dan Kelemaham SMPS 

Proses regeneratif dengan transistor yang off kan berdampak pada perubahan medan 

magnet dan hal ini menyebabkan arus yang mengalir di lilitan primer menurun, 

sehingga membalikkan polaritas tegangan yang diinduksi. Dioda Penyearah 

mengembalikan dengan cepat bias maju dan energi yang tersimpan diteruskan ke 

capasitor (C) dan tegangan melalui lilitan sekunder. Dengan demikian, energi disimpan 

selama waktu ON dan ditransfer selama waktu OFF. 

Hampir semua Power Supply saat ini menggunakan SMPS, hal ini karena regulator 

switching mempunyai beberapa keuntungan jika dibanding dengan regulator linear, 
seperti: 

1. Lebih ringan dan ukuran lebih kecil. Regulator linear membutuhkan trafo 50Hzyang 

mempunyai inti besi yang berat. Makin besar daya (Watt) makin besar dan berat 

ukuran tranfonya. Sedang SMPS menggunakan frekwensi diatas 20Khz. Makin tinggi 

TEKNIK ELEKTROfNreIKkAwensi switching, maka ukuran tranfo dan capasitor (C) filter semakin kecil. 
INDUS2T.RI Lebih efisien pemakaian daya listrik. Regulator switching le

1
b
8
i
5
h sedikit menghasilkan 

panas, berarti lebih sedikit daya listrik yang hilang. 

3. Range tegangan masukan yang lebih lebar. SMPS mempunyai toleransi range 

tegangan masukan yang lebar. Dengan tegangan masukan bervariasi antara 

http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/
http://www.engineersgarage.com/article_page/smps-switched-mode-power-supply-an-overview/


dc 150~300V (atau tegangan ac antara 90~265V), switching regulator masih mampu 
memberikan tegangan output yang stabil. 

4. Regulasi yang lebih baik dan biaya yang lebih murah 

SMPS juga memiliki beberapa kelemahan jika dibandingkan dengan Power Supply 
linear yaitu: 

a. Karena menggunakan komponen lebih banyak, jika terjadi kegagalan akan 

mempengaruhi banyak komponen. misalnya: SMPS tersambar petir. 

b. Dengan banyaknya tipe rangkaian yang digunakan dalam desain SMPS seperti 

osilator, umpan balik/ feedback, proteksi, startup dll maka ketikaterjadi masalah 

dapat menyebabkan komplikasi yang menyulitkan dalam troubleshooting dan 

memperbaiki SMPS. 

c. Beberapa suku cadang harganya mahal dan susah dicari di pasaran misalnya: 

FET power, IC power dan trafo switch mode. 

d. Interferensi elektromagnetik (Electromagnetik interference/ EMI) yang 

dibangkitkan oleh SMPS, jika tidak dilindungi dengan baik dapat menyebabkan 

komputer atau perangkat lain terkena masalah intermittent. 

e. Tegangan induksi yang kuat dapat kembali ke jaringan sehingga mengganggu 

sumber tegangan bagi perangkat lain yang letaknya berdekatan. 

LEMBAR PRAKTIKUM 
 
Tujuan 
Siswa dapat mendata kebutuhan dalam pembuatan Switch Mode PowerSuplly 
(SMPS). 

Siswa dapat mengukur tegangan Switch Mode Power Suplly (SMPS) 

Multimeter 
Tool kit 
 

Kabel steker 
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Siapkan alat dan SMPS yang akan dicoba 
Amati SMPS switching 7A CT 32V DMS-160 dan carilah data Sheetnya 

 
 

Hubungkan lampu pada out put sebagai beban 
Hubungkan steker ke jala-jala listrik PLN 220 V 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CONTOH SOAL 

 
 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan Power Supply secara umum! 
Jawab: adalah suatu peralatan yang digunakan untuk menghasilkan atau 
menyediakan sumber daya listrik yang cocok dan stabil pada suatu peralatan 
tertentu 

2. Jelaskan yang dimaksud dengan Switch-Mode Power Supply (SMPS)! Jawab: enis 
catu daya yang secara langsung memperbaiki dan menyaring tegangan input AC 
untuk mendapatkan tegangan DC. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
3. Buatlah daftar komponen dari skema power supply di atas! 

Jawab : transformator berfungsi untuk menurunkan tegangan AC 220 V 
diturunkan menjadi tegangan AC sesuai dengan kebutuhan perangkat elektronik. 

TEKNIK ELEKTRODNIKioA da berfungsi menyarahkan tegangan AC menjadi tegang1a8n7  DC.Kapsitor ELCO 
INDUSTRI berfungsi sebagai penghalus tegangan agar ripple tegangan bisa rata. LM7812 

berfungsi sebagai penstabil tegangan 
4. Jelaskan alasan kenapa memilih SMPS! 

Jawab : adalah ketika umur pakai baterai dan suhu menjadi penting, seperti:alat 
pengolahan limbah Motor DC Peralatan pengujian Pengisian daya bateraiKelebihan 
& Kelemahan SMPS mungkin memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada catudaya 
teregulasi/regulator linier, tetapi karena nois yang tinggi membuatnya menjadi 
pilihan yang buruk untuk radio dan alat komunikasi. 

5. Jelaskan kelebihan-kelebihan SMPS! 
Jawab : yang perlu dipertimbangkan : Kelebihan bentuk yang kecil: Transformator 

PENERAPAN RANGKA 

ELEKTRONIKA 
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yang digunakan untuk SMPS beroperasi pada frekuensi tinggi,sehingga mengurangi 
ukuran dan beratnya. 
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Berbagai kebutuhan peralatan menuntut perusahaan penyedia catu daya 

berlomba-lomba membuat catu daya dengan desain dan fitur yang berbeda agar 
menarik minat beli konsumen. Agar wawasan kita bertabah berikut berbagai catu 
daya yang ada di pasaran. 

Catu daya baterai/battery power supply 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Gambar 8.14 Macam-macam Batrre 

Sumber: Https://pendidikan.co.id/pengertian-fungsi-dan-jenis-baterai/ 
 

 
Baterai adalah jenis catu daya yang tidak tergantung pada ketersediaan 

jaringan listrik, cocok untuk peralatan portabel dan digunakan di tempat- tempat 
tanpa listrik. Baterai terdiri dari beberapa sel elektrokimia yang dihubungkan 
secara seri untuk menghasilkan tegangan yang diinginkan. Sel primer yang 
digunakan adalah sel kering seng-karbon. Ini memiliki tegangan1,5 volt. Karbon- 
seng dan sel telah banyak digunakan, tetapi baterai yang lebih basa sekarang 
digunakan karena mereka memiliki lebih banyak energi.Tegangan baterai yang 
paling umum digunakan adalah 1,5 (1 sel) dan 9 V(6 sel). Untuk saat ini jenis 
yang paling umum digunakan adalah NiMH, ion lithium dan varian lainnya. 

Catu daya tak teregulasi/ unregulated power supply 

Catu daya AC yang tidak diatur biasanya menggunakan transformator untuk 
mengubah tegangan dari soket PLN dengan Tegangan 220 V AC menjadi tegangan 
lebih rendah, dengan variasi tegangan yang berbeda (misalnya: 220 V AC menjadi 
6, 9, 12 V AC dll.). 

 
TEKJNiIkK aELEdKiTgRuOnNaIKkAan  untuk  menghasilkan  tegangan  DC,  penyearah  teg18a9ngan  yang 

mIeNDmUoSTtoRIng polaritas tegangan (negatif atau positif), diikuti oleh filter (terdiri dari 
satu atau lebih capasitor( C ), resistor dan kadang-kadang induktor), untuk 
menghilangkan riak yang dihasilkan / repelings. 
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Gambar 8. 15 catu daya tak teregulasi 
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Sumber: https://www.electronics-tutorials.ws/unregulated-power-supply.html 

Catu daya tergulasi secara linear/ linear regulated power supply 

Jenis catu daya ini menghasilkan tegangan AC / DC yang diatur. Tegangan yang 
dihasilkan oleh catu daya yang tidak diatur akan bervariasi / berfluktuasiberdasarkan 
perubahan tegangan input AC (PLN). Untuk aplikasi elektronik, sangatpenting untuk 
memiliki regulator linier yang dapat digunakan untuk mengaturtegangan ke nilai yang 
benar / ideal, stabil terhadap fluktuasi tegangan input danbeban. Regulator ini juga 
secara signifikan mengurangi pematangan / riak pada output DC / DC. Regulator linier 
ini saat ini, dapat melindungi catu daya / powersupply dan rangkaian dari arus yang 
berlebihan. 

Catu daya teregulasi/ regulated power supply  

 
Catu daya ini terdiri dari beberapa komponen yang meliputi komponen penyearah 

(dioda), filter (capasitor(C)) dan regulator (IC atau transistor), sepertiyang dapat dilihat 
dari gambar berikut: 

 

 
 
 

 
 
 

Gambar 8. 16 Catu daya teregulasi/regulated power supply 

Sumber: https://www.electrical4u.com/regulated-power-supply/ 

 

Variabel catu daya/ Switch mode power supply 

Switch Mode Power Supply (SMPS) bekerja dengan prinsip yang berbeda. Input AC 
(PLN), output tegangan DC dari catu daya diperbaiki tanpa menggunakantransformator 
listrik. Tegangan output DC kemudian dinyalakan dan dimatikan dengan kecepatan 
tinggi dengan mengganti sirkuit elektronik. 

SMPS memiliki struktur keselamatan sebagai pembatas saat ini untuk 
TEKNIK ELEKmTReOmNIbKAantu melindungi perangkat dan pengguna dari bahaya, k1a8r9ena arus yang 

abnormal atau tinggi akan terdeteksi dan kekuatan model ini akan mati 
secara otomatis. Jenis catu daya PC saat ini mampu memberikan tegangan yang 
sempurna untuk motherboard, sehingga terhindar dari catu tegangan yang tidak 
normal. 

https://www.electronics-tutorials.ws/unregulated-power-supply.html
http://www.electrical4u.com/regulated-power-supply/
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Gambar 8. 17 Catu daya SMPS 

//www.spiderbeat.com/catu-daya-teregulasi-linier-vs-smps/ 
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Catu daya terprogram/ programable power supply 

Catu daya yang dapat diprogram memungkinkan Anda mengontrol tegangan 

output dari jarak jauh melalui sinyal input analog atau antarmuka komputer seperti 

RS232 atau GPIB. Layanan catu daya ini adalah tegangan variabel, arus dan 

frekuensi (untuk unit output AC). Catu daya ini diproduksi oleh komponenseperti 

prosesor, sirkuit pemrograman tegangan / arus, pirau arus, dan sirkuitpembacaan 

tegangan / arus. Fitur tambahan lainnya termasuk perlindungan aruslebih, tegangan 

berlebih, perlindungan hubung singkat, dan suhu. 
Programmable Power Supply 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 8. 18 Catu daya Programmable Power Supply 

Sumber: https://www.instructables.com/id/Intro-Tutorial-on-Programmable-Power-Supply/ 
 

 

Catu daya yang dapat diprogram ini dapat memberikan tegangan DC, AC atauAC 

dengan offset DC. Output AC dapat berupa fase tunggal atau tiga fase. Fase tunggal 

umumnya digunakan untuk tegangan rendah, sedangkan tiga fase lebih umum untuk 

catu daya tegangan tinggi. 

 

Uninterruptible Power Supply/UPS 
UPS adalah catu daya yang menghasilkan voltase tidak terputus bahkan jika 

TEKNIK ELEKTRONIKA 191 
suImNDbUeSTrRlIistrik dari PLN dimatikan. Catu daya ini mengambil energi  dari dua sumber 

atau lebih secara bersamaan. Biasanya daya datang langsung dari daya AC, 

sedangkan baterai mengisi secara bersamaan di dalam UPS. Dalam hal terjadikegagalan 

daya / kegagalan daya, baterai segera mengasumsikan sumber dayaAC, sehingga 

beban tidak pernah terputus dan dapat memasok listrik selama baterai cukup, 

misalnya dalam instalasi komputer , ini UPS penting bagi operator komputer yang dapat 

menyediakan waktu yang cukup untuk mematikan suatu sistem tanpa takut 

kehilangan data. 

https://www.instructables.com/id/Intro-Tutorial-on-Programmable-Power-Supply/
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kurang dari UPS digital 

 

Catu daya tegangan tinggi/High voltage power supply  
 

Catu daya ini menghasilkan tegangan output ratusan atau ribuan volt.Fitur 

tambahan yang tersedia pada catu daya tegangan tinggi dapat mencakup kemampuan 

untuk membalikkan polaritas output bersama menggunakan sakelar otomatis. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Gambar 8. 19 Catu daya tegangan tinggi/High voltage power supply 

Sumber: https://www.advancedenergy.com/products/high-voltage-power-supplies/ 
 

 

High Voltage Power Supply 

Pengali tegangan/ Voltage multipliers 
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Gambar 8. 20 High Voltage Power Supply Pengali tegangan/Voltage multipliers 

Sumber: https://www.electronics-tutorials.ws/voltage-multiplier-circuit.html 
 

 
Seperti namanya, pengganda tegangan adalah sirkuit yang dirancang untuk 

menggandakan tegangan input. Tegangan input bisa dua kali lipat, tigakali lipat, 

empat kali lipat. Pengganda daya juga merupakan konverter daya. Input AC 

https://www.advancedenergy.com/products/high-voltage-power-supplies/
https://www.electronics-tutorials.ws/voltage-multiplier-circuit.html
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dikonversi ke output DC yang lebih tinggi. Sirkuit ini memungkinkan untuk 

mendapatkan tegangan tinggi dengan menggunakan sumber tegangan AC yang lebih 

rendah. 
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Switch-Mode Power Supply (SMPS) adalah jenis catu daya yang secara langsung 

memperbaiki dan menyaring tegangan input AC untuk mendapatkan tegangan DC. 

Tegangan DC kemudian dinyalakan dan dimatikan pada frekuensi tinggi dengan sirkuit 

frekuensi tinggi untuk menghasilkan arus AC yang dapat melewati transformator 

frekuensi tinggi. 

Prinsip – prinsip Kerja dalam SMPS 

1. Penyearah 

Tegangan output transformator masih dalam bentuk pulsa frekuensi tinggi dan 

kemudian dikonversi menjadi tegangan DC menggunakan dioda penyearah dan 

filter elco. 

2. Konverter 

Ubah tegangan DC ke tegangan output yang sesuai dengan kebutuhan Anda. 

3. Peraturan 

Jadikan besaran tegangan output stabil terhadap perubahan teganganinput dan 

perubahan beban. 

4. Isolasi 

Melindungi bagian sekunder dari bagian primer, dengan tujuan agar rangkabagian 

sekunder jika dipegang tidak menimbulkan bahaya sengatan listrik. 

5. Perlindungan 

Mampu melindungi peralatan dari tegangan lebih dan melindungi catu daya 

dari kerusakan jika terjadi kesalahan. 

supply (SMPS) baik model dan 

varisai teganga, buatlah kelompok dengan jumlah 4 orang. Carilah di toko elektronika atau toko online rangkaian/ kit 

switch modepower supply (SMPS). Catatlah semua spesifikasi dari rangkaian SMPS yang didapat 
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TUGAS MANDIRI 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. Sebutkan prinsip kerja yang mirip dengan power suplai lainnya!Jawab: 

penyearah, konverter, regulasi, isolasi, roteksi 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bagian Line Filter pada SMPS! 

Jawab: Filter garis adalah bagian yang berfungsi sebagai filter(filter) 

tegangan untuk menghilangkan frekuensi liar 

(impulse/ ripple) dari kisi yang dapat mengganggu pekerjaan SMPS. Bagian 

ini terdiri dari capasitor (C) dan induktor yang dipasang secara seri 

sehubungan dengan tegangan input. 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bagian Rectifier pada SMPS! 

Jawab: Penyearah adalah bagian yang bertindak sebagai penyearah 

tegangan AC ke DC, yang terdiri dari komponen dioda sepertipenyearah 

dan fungsi elco untuk menghilangkan pulsa / riak di sampingcapasitor( C ) 

yang dipasang sejajar dengan dioda. Rektifikasi biasanya menggunakan 

metode penyearah jembatan karena memiliki kelebihan isolasi tinggi antara 

tegangan DC yang dihasilkan dan tegangan inputAC. Jika kondensor (elco) 

kering akan ada riak yang akan membuatSMPS lebih hangat. 

4. Sebutkan jenis-jenis SMPS yang Anda ketahui! 

Jawab : Konverter DC ke DC, Forward Converter, Flyback Converter, Self- 

Oscillating Flyback Converter 

5. Jelaskan kelemahan dari rangkaian SMPS dibandingkan dengan PSA linier! Jawab 

: kelemahan SMPS dibandingkan dengan power supply linear yaitu: 

a. Karena menggunakan komponen lebih banyak, jika terjadi kegagalanakan 

mempengaruhi banyak komponen. 

b. Dengan banyaknya tipe rangkaian yang digunakan dalam desain SMPS 

seperti osilator, umpan balik/ feedback, proteksi, startup dll maka ketikaterjadi 

masalah dapat menyebabkan komplikasi yang menyulitkan dalam 

troubleshooting dan memperbaiki SMPS. 

c. Beberapa suku cadang harganya mahal dan susah dicari di pasaran 

misalnya: FET power, IC power dan trafo switch mode. 

d. Interferensi elektromagnetik (Electromagnetik interference/ EMI) yang 

TEKNIK ELEKTRONIKdAibangkitkan oleh SMPS, jika tidak dilindungi dengan baik19d3apat menyebabkan 
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komputer atau perangkat lain terkena masalah intermittent. 

e. Tegangan induksi yang kuat dapat kembali ke jaringan sehingga 

mengganggu sumber tegangan bagi perangkat lain yang letaknya 

berdekatan. 
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PENERAPAN RANGKAIAN 

ELEKTRONIKA 

Setelah mempelajari bab ini, tentunya Anda akan semakin paham dan bertambah 

wawasan tentang switch mode power supply. Jika Anda menemukan kesulitan dari bab ini 

silakan diskusikanlah dengan teman atau guru pendamping,karena bab ini akan berkaitan 

dengan bab selanjutnya. 
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