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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil kerja yang telah dilakukan penulis. 

Adapun hasil kerja yang telah  dilakukan berupa data yang disajikan pada bab 2, 3, dan 4. Selain 

menguraikan kesimpulan, perlu diberikan saran pengembangan juga untuk meningkatkan 

performa dari kelas D dengan tapis LC. 

5.1.  Kesimpulan 

Dengan melihat hasil pengujian dari tapis LC untuk penguat audio dengan tiga daya yang 

berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa tapis LC mampu menepis frekuensi dan meloloskan 

frekuensi di bawah frekuensi cut-of. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, meliputi :  

1. Tanggapan frekuensi 

2. THD (Total Harmoniic Distorsion) 

3. SNR (Signal to Noise Rasio) 

4. Efisiensi Daya 

Tanggapan frekuensi pada catu daya ± 20V cukup datar dan mengalami perubahan pada 

frekuensi 20 kHz namun sempat ada kenaikan sebesar 0,10 dB pada frekuesi 2 kHz. Pada catu 

daya ± 25V tanggapan frekuensinya cukup datar, terdapat kenaikan tegangan pada frekuensi 7,5 

kHz dan menurun pada frekuensi 20 kHz. Pada catu daya ± 30V tanggapan frekuensi datar pada 

frekuensi 500 – 10 kHz dan naik pada frekuensi 12,5 kHz kemudian menurun pada frekuensi  23 

kHz. Hal ini memperlihatkan bahwa tapis LC mampu menepis frekuensi di atas frekuensi cut-off. 

Tetapi memiliki permasalahan pada THD dan SNR yang tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu THD 

< 1% dan SNR > 80 dB. Pada pengujian SNR yang dihasilkan pada tiap-tiap catu daya masih jauh 

dari spesifikasi yang diinginkan (SNR > 80 dB), pada catu daya ± 20V memiliki nilai SNR = 54,39 

dB, pada catu daya ± 25V memiliki nilai SNR = 42,98 dB dan pada catu daya ± 30 memiliki nilai 

SNR = 39,74 dB. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai sinyal noise pada keluaran penguat audio 

kelas D. Pada pengujian THD yang dihasilkan pada tiap-tiap catu daya berada di atas spesifikasi 

yang telah ditentukan (THD < 1%), pada catu daya ± 20V memiliki THD = 1,3%, pada catu daya 

± 25V memiliki THD = 2% dan pada catu daya ± 30 memiliki THD = 1.3%. Hal ini disebabkan 
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oleh noise pada penguat yang cukup besar sehingga menyebabkan SNR dari penguat tidak 

mencapai spesifikasi sehingga berpengaruh pada kenaikan THD karena noise pada penguat yang 

semakin besar akan menyebabkan harmonik-harmonik dari frekuensi yang terukur semakin besar 

pula. 

Selain itu, hal ini juga berpengaruh pada efisiensi yang secara teori penguat audio kelas D 

memiliki efisiensi diatas 90%. Pada pengukuran yang dilakukan efisiensi yang diperoleh pada  

tiap-tiap catu daya masih di bawah nilai yang diinginkan, pada catu daya ± 20V memiliki efisiensi 

= 85 %, pada catu daya ± 25V memiliki efisiensi = 70,4 % dan pada catu daya ± 30 memiliki 

efisiensi = 53,987 %. Hal ini disebabkan oleh noise yang muncul pada penguat, sehingga proses 

pensaklaran menjadi tidak efisien dan terjadi disipasi daya yang cukup besar pada penguat akhir 

MOSFET. Tapis LC dengan nilai L = 45,01 µH dan C = 0,68 µF dan bebab RL = 8 Ω mampu 

menghilangkan frekuensi di atas frekuensi cut-off (di atas 20 kHz). Ketika nilai L dan C diubah ke 

nilai yang lebih besar dari yang ditentukan dalam perhitungan (L= 45,01µH dan C = 0,68 µF), 

maka dapat mempengaruhi tanggapan frekuensinya. 

5.2.  Saran 

Saran dan pengembangan dari penulis adalah peningkatan SNR dari penguat dengan 

menggunakan Op-Amp yang memiliki noise rendah dan mempunyai gain bandwith yang besar 

karena modulator memproses baik frekuensi audio masukan maupun frekuensi tinggi hasil 

pensaklaran. Selain itu desain pada tapis yang digunakan akan menentukan pembentukan noise 

keluaran, sehingga disarankan dapat menggunakan tanggapan tapis lolos atas yang curam seperti 

tanggapan chebyshev, sehingga noise pada frekuensi rendah (20-20 kHz) dapat lebih ditekan. 

Untuk meningkatkan efisiensi, dapat menggunakan konfigurasi full bridge yang memiliki 

beberapa kelebihan dari half bridge, seperti tidak mempunyai DC offset dan menghasilkan daya 

yang lebih besar dengan catu daya yang sama.  
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