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BAB I PENDAHULUAN Umum Kerja praktek adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukar) 
dimasyarakat maupun diperusahaan atau instansi untuk mengaplikasikan ilmu yang 
diperoleh dan melihat relevansinya di masyarakat maupun melalui jalur pengembangan 
airi dengan mendalami bidang ilmu tertentu dan aplikasinya. Kerja praktek umumn~a 

mempunyai bobot 3 (tiga} SKS dan dilaksanakan dalam kurun waktu 2-3 bulan, 
disesuaikan dengan kebijaksanaan fakultas. 

Sebuah apartemen atau hotel pada dasarnya membutuhkan suatu komponen yang 

dapat memmberitahu atau announcement ke seluruh ruangan yang ada pada hotel atau 
apartemen tersebut. Umumnya jika seseorang ingin menyampaikan pengumuman 
orang tersebut harus melapor ke pusat informasi yang ada pada ruangan terttentu. Hal 
seperti ini akan menyebabkan waktu keda orang itu akan terganggu akibat harus pergi 

ke ruangan informasi tersebut. 

Untuk menghasilkan waktu kerja yang efisien maka dibutuhkan penghubung antara 
ruang kerja dengan pusat informasi. Dengan adanya jaringan area lokal, komunikasi 
melalui jalur ini dapat dimanfaatkan. Pengumuman yang ingin diberitahukan dapat 
dikirim melalui jaringan komputer yang ada pad a ruangan kerja seseorang ke komputer 

server bagian informasi menggunakan jaringan yang ada pada hotel atau apartemen 
tersebut. Dalam menyambungkan seseorang ke server bisa menggunakan remote 

komputer yang disediakan. 

Komputer server ini biasanya memiliki ruangan yang berbeda dengan komputer client, 

komputer-komputer tersebut memiliki sistem public address aparternent atau hotel 
yang terhubung ke RF transceiver. Uji coba sistem ini diaplikasikan memakai access 
point yang memiliki fungsi sebagai jaringan yang terdapat pada lokasi itu. WLAN 
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ABSTRAK 

PT Sapta Kencana Kharisma jaya memapakan suatu perusahaan yang bergerak 

di bidan instalasi atau pemasangan komponen-komponen elektronik di gedung-gedung 

tinggi. Proses pekerjaan utama di PT Sapta Kencana Kharisma jaya yaitu instalasi 

Sound System, Telephone, CCTV, Smoke Detector, Fire Alarm, dll. Setelah itu, proses 

lain yang menunjang produktivitas perusahaan dilakukan. Proses tersebut dilakukan 

untuk menghasilkan pemasangan yang baik dan aman digunakan untuk jangka waktu 

yang panjang. Topik yang akan dibahas pada Iaporan kerja praktek ini yaitu Tnstalasi 

Sound System. Sound system adalah teknik pengaturan peralatan suara atau bunyi 

pada suatu tempat. Jadi dapat disimpulkai1 bahwa sound system adalah suatu susunan 

komponen elektronik yang dirancang sebagai teknik pengatur suara agar mendapat 

penguatan suara yang dapat didengar oleh banyak orang dengan memberikan suara 

yangjemih dan kualitas yang maksimal. 
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1.1 Umum 

BABI 

PENDAHULUAN 

Kerja praktek adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan dimasyarakat 

maupun diperusahaan atau instansi untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan 

melihat relevansinya di masyarakat maupun melalui jalur pengembangan diri dengan 

mendalami bidang ilmu tertentu dan aplikasinya. Kerja praktek umumnya mempunyai 

bobot 3 (tiga) SKS dan dilaksanakan dalam kurun waktu 2-3 bulan, disesuaikan 

dengan kebijaksanaan fakultas. 

Sebuah apartemen atau hotel pada dasarnya membutuhkan suatu komponen 

yang dapat menunberitahu atau announcement ke seluruh ruangan yang ada pada 

hotel atau apartemen tersebut Umumnya j ika seseorang ingin menyarnpaikan 

pengumuman orang tersebut harus melapor ke pusat informasi yang ada pada ruangan 

terttentu. Hal seperti ini akan menyebabkan waktu kerja orang itu akan terganggu 

akibat harus pergi ke ruangan informasi tersebut Untuk menghasilkan waktu ke1ja 

yang efisien maka dibutuhkan penghubung antara ruang kerja dengan pusat 

informasi. 

Dengan adanya jaringan area lokal , komunikasi melalui jalur ini dapat 

dimanfaatkan. Pengumuman yang ingin diberitahukan dapat dikirim melalui jaringan 

komputer yang ada pada ruangan kerja seseorang ke komputer server bagian 

informasi menggunakan jaringan yang ada pada hotel atau apartemen tersebut. Da1am 

menyarnbungkan seseorang ke server bisa menggunakan remote komputer yang 

disediakan. Komputer server ini biasanya memiliki ruangan yang berbeda dengan 

komputer client, komputer-komputer tersebut memiliki sistem public address 

apartement atau hotel yang terhubung ke RF transceiver. Uji coba sistem ini 

diaplikasikan memakai access point yang memiliki fungsi sebagai jaringan yang 

terdapat pada lokasi itu. WLAN Exclusive Connection adalah suatu access yang dapat 

menghubungkan. komputer server dengan satu komputer. Kalau WLAN general 

adalah mempunyai access point yang dapat menghubungjan komputer server dengan 
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banyak komputer lain yang menggunakan jaringan internet seperti browsing, 

buffering, download, dan Jain-lain. 

Pengujian untuk mengetahui perbedaan kualitas dari kedua vVLAr\ dengan parameter 

artikulasi, volume, dan delay. Jurnlah pemakai jaringan akan mempengaruhi kinerja 

dari jaringan tersebut. Sehingga dalam menyampaikan suatu pengu...u.uman akan 

memerlukan waktu yang lebih lama disebabkan oleh banyaknya pemakai jaringan 

pada gedung tersebut. Lain daripada itu, kode audio yang dipilih akan mempengaruhi 

kualitas bagi semua penggunanya. Tetapi system yang digunakan secara otomatis itu 

memerlukan kode dar1 setiap remor computer yang. Oleh karena itu, pemilihan kode 

tidak dibutuhkan lagi. Sinyal wireless local area network (WLAN) digunakan agar 

terhindar dari kesulitan dalam menghubungkan kabel ke setiap komputer. Sinyal 

frekuensi radio digunakan untuk mengirimkan data, pada umumnya penggunaa.n 

jarinagn ini sangat beresiko bagi keamanan data dibandingkan dengan jaringan kabel. 

Oleh karena itu penggunaan WLAN ini hams menggunakan sandi atau password 

sebagaipengaman. 

1.2 Latar Belakang 

Dalam tujuan pendidikan nasional dijelaskan bahwa bangsa indonesia 

diharapkan akan menjadi bangsa yang dapat menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi disamping mempunyai kepribadian dan mental yang berkualitas. Untuk 

mendapatkan sumber daya manusia yang dapat memahami ilmu pengetahuan dan 

teknologi tersebut, maka diperlukan adanya sarana pendukung yang salah satunya 

adalah lembaga pendidikan yang bertujuan membangun sumber daya manusia siap 

pakai dan profesional dibidangnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan 

wawasan serta pemaharnan mengenai proses kondisi dan masalah yang ada. 

Kemajuan teknologi yang mendorong perkembangan industri yang pesat, 

menuntuk sumber daya yang berkualitas dan berpengalaman di keahliannya. Sumber 

daya yang profesional dapat di capai oleh lembaga-lembaga pendidikan dan instansi 

pemerintah melalui kualitas mutu pendidikaI1 yang telah mencakup didalamnya 

kurikulum, praktikum, kursus, dan berbagai hal yang lain untuk menuju kearah 

tersebut. Kem~juan teknologi bagi proses produksi telah berkembang melalui proses 
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produksi. Kebutuhan ketenaga kerjaan bagi industri adalah suatu keharusan dalam 

melakukan proses produksi. Keahlian-keahlian dari seorang tenaga kerja itu 

dipengaruhi oleh : analisis, pengelolaan industri clan kepemimpinan dilapangan. 

Berkenaan dengan hal diatas, maka saya mengajukan permohonan untuk dapat 

melaksanakan magang pada PT. Saptakencana Kharisma Jaya Proyek pembangunan 

Podomoro City Deli Medan. Mengingat perusahaan ini merupakan disiplin ilmu 

teknik elektro dibagian listrik. Dimana dalam kerja praktek ini saya sebagai 

mahasiswa diharapkan dapat mengenal lebih jauh bagian daripada 

komponen_komponen sound system untuk dipelajari. 

Harapan saya semoga kerja prak:tek ini membantu berbagai pihak terkait baik 

indusoy maupun kami sebagai mahasiswa itu sendiri dalam menghasilkan tenaga 

kerja profesional dibidangnya khususnya dibidang kelistrikan. 

1.3 Tujuan Kei·ja Praktek 

Kerja praktek yang saya lakukan mempunyai beberapa tujuan antara lain: 

1. Secara teoritis bertujuan dapat membandi.ngkan teori-teori pada saat 

perkuliahan dan waktu melaksanakan kerja praktek dilapangan. 

2. Dapat melihat bentuk sebenarnya dari peralatan-peralatan listrik serta cara 

pengoperas iannya. 

3. Secara akademik bertujuan sebagai salah satu syaJat untuk menyelesaikan 

program pendidikan Sarjana (SI) di Universitas Medan Area. 

1.4 \Vaktu dan Tempat Kerja Praktek 

Tempat : Podomoro City Deli Medan 

Waktu pelaksanaan : 22 Juli 2019 - 22 Agustus 2019 

Alamat : JI. Cempaka Putih Timur XXIV No. 48 A Medan 

Waktu : 09.00- 16.00 WIB. 
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1.5 Metode Pelaksanaan Ke1ja Praktek 

1.Metode Penyusunan 

Dalam penulisan laporan m1 penuiis menggunakan metode deksriprif 

menjelaskan pennasalahan secara mendalam sesuai dengan data yang ada 

dilapangan. 

2. Interview 

Menggabungkan data menanyakan langsung, hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan suatu penjelasan yang valid dan sesuai fakta pada saat pembuatan 

la po ran. 

3. Metode Diskusi 

Pengumpulan data dan inforrnasi diiakukan dengan cara bertanya kepada 

operator maupun kepala regu operator PT. Saptakencana Kharisma Jaya pada 

proyek Podomoro City Deli Medan umuk mendapmkan dara dan informasi yang 

dibutuhkan dalam kerja praktek. 
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BA.B Il 

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Podomoro City Deli Medan 

Agung Podomoro Land Tbk. (APL~) adalah terkemuka pemilik 

terkonsolidasi dengan keberaneka ragaman, pengembang, komersial, dan residensial 

dengan kepemilikan diversifikasi. Perusahaan memiliki model pengembangan 

properti terpadu, dari pembebasan lahan, untuk desain dan pengembangan bangunan 

yang telah ada, untuk proyek manajemen, penjualan, penyewaan komersial, 

pemasaran, pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, dan apartemen perumahan. 

Perusahaan kami dikenal sebagai pelopor pembangunan superblok. Proyek tengara 

berkualitas tinggi, untuk beberapa nama yaitu Podomoro City, Kuningan City, dan 

Senayan City.[lJ 

APLN didirikan pada 30 Juli 2004 dengan nama PT Tiara Metropolitan Jaya. 

Pada tahun 2010, para pemegang saham kami menyeiesaikan rekonstruksi 

perusahaan, sesuai dengan perkembangan perusahaan holding mereka alihkan ke 

proyek kita. APLN, adalah substansi unggulan yang ada (IDX: APLt-.1). Agung 

Podomoro Group (APG), adalah salah satu substansi yang paling cepat berkembang 
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dalam pengembang real estate di Indonesia bagian superblok, properti, kantor, 

apartemen, perumahan, dan hotel. APG didirikan pembangunan pertama, sebuah 

kompleks perumahan di daerah Simprug, Jakarta Selaran, pada tahun 1969 dan 

pembangunannya selesai pada tahun 1973_ Dari tahun 1973 sampai saat ini, para ahli 

APG ini telah menyelesaikan pembanguna..'1 lebih dari 70 proyek properti, sebagian 

besar ditujukan kepada bagian masyarakat kelas menengah, pengerjaan mulai dari 

biaya rendah untuk apartemen high end di Jakarta Sela.tan. Mall, rumah, toko, hotel, 

apartemen dan gedung perkantoran. 

APLN menggabungkan pendekatan ViSiOner untuk merancang dengan 

penekanan pada eksekusi yang cepat dan waktu ke pasar. Dengan model bisnis kami 

yang unik, kami menggunakan konsep chum yang cepat dengan perputaran modal 

yang tinggi_ Beda dengan pengembang lain dengan landbank besar, pengelolaan 

landbank yang sangat besar agar dapat dilrnmbangkan sebagian besar menjadi mixed

use I superblok di kota. Menggambar pada pengalaman dan sumber daya dari Agung 

Podomoro Group, APLN bertangg-ung jawab penuh dalam membawa sejumlah 

properti tengara di pasar agar sesuai hara.pan. Central Park pembangunan dan profil 

tinggi Senayan City Mall. Perusahaan menggunakan konsep superblok, menyatukan 

perumahan, ritel, rekreasi dan ruang kantor pada suatu kelompok pembangunan 

bertingkat tinggi yang bertujuan untuk menjadikan perkotaan yang menyenangkan 

dan memiliki kenyamanan, pada bagian penjualan dan sewa. Podomoro City Deli 

Medan merupakan wilayah properti yang bergengsi dengan rekor pembangunan 

terbesar pertama di Medan, Sumatera Utara. Area properti yang dibangun pada 

kawasan superblok seluas 5,2 hektare di JL Guru Patimpus Blok OPQ No. l, 

Kesa.wan, Medan Barat, menghadirkan tidak hanya sektor hunian vertikal 

(kondominium, apartemen ekslusif, apartemen premium), namun juga office tower, 

tempat perbelanjaan mewah serta hotel berbintang. Dalam spesifikasinya, 

kawasan Podomoro City Deli Medan akan menghadirkan 7 buah tower dimana 

terbagi menjadi hunian, hotel dan perkantoran_ Untuk ketinggian apartemen sangat 

bervariasi, sedangkan perkantoran terdapat 29 lantai dan hotel terdapat 14 lantai. 

Penyewa juga akan disiapkan area penghijauan yang sangat luas untuk menumbuhkan 
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nuansa asri di tengah pengembangan kota modern yang menjadi ikon properti modem 

baru di Medan.[lJ 

2.2 Visi dan l\lisi Proyek Podomoro City Deli l\fodan 

Semua perusahaan pasti memiliki visi dan misi agar sesuai dengan apa yang 

diharapkan, baik bagi pemimpin perusahaan, para pekerja clan bagi masya.rakat luas. 

Berikut ini visi dan misi proyek Podomoro City Deli Medan 

a. Visi 

Terns bertumbuh menjadi pengembang dalam bisnis pembangunan dan 

bertanggu..ng jawa.b penuh untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan, rekan 

usaha, pemegang saham, dan masyarakat.[1] 

b. rvlisi 

1. Menyediakan perumahan berkualitas bagi masyarakat. 

2. Memaksimalkan investasi dari rekan usaha dan peme,gan.g saham. 
9 .. -~ ~ . 

3. Menjadi perusahaan pengembang yang mampu membe~ikan nilai lebih 

bagi para karyawan. 

4. Mendukung program pemerintah dalam rangka mendorong 

pembangunan perkotaan dan dalam meningkatkan 

pengembangan manusia.[1] 

2.3 ProfiJ PT. Saptakencana Kharisma Jaya 

Nmana perusahaan : PT. Saptakencana Kharisma Jaya 

Alamat : JI. Cempaka PutihTimur x'Xiv No. 48 A Jakarta 

Kode pos 10510. Indonesia 

Keselamatan. 
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2.4 Struktur Organisasi PT. Saptakencana Kharisma Jaya 

• 
Site Manager 

Salomo 

,, 

Quality Control 
Ucok 

Supervisior 
Frans. S 

Project Manager 
Denni M.Y 

• 
Site Manager 

Darvin 

~ ' 
Quality Control 

Rico. S 

l . 
Supervisior 

Amoz 

Pekerja 
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• 
Site Manager 

Joko. K 

, 
Quality Control 

Ricardo 

l . 
Supervisior 

Franky 

l 
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BAB ill 

LANDASAN TEORI 

3.1 Pengertian Sound System 
Tata suara I Sound System merupakan peranan komponen pengeras suara 

yang diperlukan dalam suatu gedung maupun ditempat keramaian. Tata suara 

berkaitan dengan pengaturan dan penguatan suara agar bisa terdengar keras tanpa 

mengabaikan kualitas suara-suara yang dikuatkan. [2] 

Sound system menurut (Gary Davis &amp; Ralph Jones) adalah suatu 

komponen elektronik yang dipersiapkan untuk mengatur kekuatan suara, agar suara 

tersebut tersampaikan kepada orang-orang yang berkumpul pada sebuah pertunjukan, 

rapat atau tempat. Menurut Sriwaluyanti sound system itu merupakan suatu proses 

pengaturan komponen penguat suara atau bunyi yang terdapat dalam ruangan ataupun 

diluar ruangann yang mernerluakan pengeras. [2] 

Maka sound system dapat dikatakan sebagai suatu susunan komponen 

elekironik yang dipersiapkan untuk dapat menguatkan suara agar dapat didengarkan 

oleh orang yang berada di tempat atau area tertentu. Seseorang yang mengendalikan 

sound system itu diberinama soundman atau sound enginner.[2] 

3.2 Bagian-Bagian Sound System 

3.2.1 . Power Amplifer (penguat daya) 

Power Amplifier atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penguat daya 

adalah suatu rangkaian elektronika yang berperan menguatkan sinyal yang berasal 

dari masukan. Di dalam bidang Audio, power amplifier akan memperkuat sinyal 

input yang berbentuk analog dirubah menjadi sinyal suara yang telah dikuatkan. 

Sinyal sua.ra tersebut berasal dari komponen-komponen pendukung yaitu mikrofon 

akan mengubah energy suara diubah menjadi energy listrik begitu juga dengan optical 

pickup CD yang mengubah getaran mekanik menjadi sinyal. Sinyal listrik AC itu 

diperkuat o]eh arus (I) dan tegangan (V) agar menghasilkan keluaran yang lebih. 

Pen1'llatan besaran ini seringkali disebut dengan sebutan.[3) 
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Gain ini seringkali dilambangkan dengan G, satuan desibel (dB). Satuan ini 

dihasilkan dari pembagian daya pada bagian keluaran(Pout) dengan daya pada 

inputnya (Pin) berbentuk frekuensi Iistrik AC. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh 

tranduser biasanya menghasilkan masukan sinyal yang sangat kecil yakni millivolt 

atau micro volt. Oleh sebab itu, sinya! listrik yang dihasilkan itu harus dikuatkan 

supaya dapat mendorong dan mengaplikasikan komponen tranduser keluaran yaitu 

speaker atau komponen output yang lain. Penguatan linearitas dan memperbesar gain 

ini adalah salah satu factor utama dari penguatan sinyal yang kecil ini. Karena 

Tegangan dan Arus sinyal yang rendah, maka jumlah kapasitas penanganan efisiensi 

daya harus ikut diperhatikan.[3] 

Sedangkan power arnpiifier aum penguat sinyal besar adaiah salah saru bentuk 

penguat yang akan menyuplai daya yang diperlukan untuk mengaktifkan speaker 

ataupun komponen yang lain. Biasanya daya yang didapatkan ialah beberapa wan 

bisa jadi sampai ribuan watt. Aspek penguatan ini sering disebut dengan gain, suatu 

istilah yang sering kita jumpai di pen~uat daya ini yaitu tingkst fidelitas (fidelity) .. 

Sebuah Amplifier atau penguat daya dikatakan mempunyai fidelitas yang tinggi 

(High Fideliry) jika sinyal output wujudnya sama persis dengan input. Yang 

membedakan antara amplitude dan tegangan hanya pada penguatannya saja. Dengan 

istilah, fidelitas yaitu rnemiliki keluaran yang mirip dengan bentuk sinyal masukan 

(Input). 

Faktor penting harus diperhatikan dalam penguatan daya ini, yaitu faktor 

efisiensi. Faktor Efisiensi power amplifier yaitu efisiensi daya dari sebuah penguat 

yang dinyatakan dengan perbandingan atau persentasi dari daya keluaran dengan daya 

masukan. Sebuah power amplifier dapat dikatakan efektif jika daya tidak hilang pada 

saar sedang dalam penguatan. [3] 

!O 
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3.2.1.1 Bagian-bagian Power Amplifier (Penguat Daya). 

Salah satu cara pembagian jenis penguat daya atau power amplifier yaitu 

dengan cara pengelompokan Power Amplifieer. Biasanya, bagian amplifier yang 

sering digunakan dibagi menjadi 5 bagian. Dibawah ini merupakan pengertian dari 

bagian penguat daya. (3] 

l<ela$-kelas Power Amplifier (Penguat Daya) ffisiensi 

75% 

25% 

IMasA lCrla:sAB ltelu8 lGelasC 

90• o· 

Gambar 3 .1 kelas-kelas power ( 4] 

3.2.1.2 Penguat Daya bagian A (Class A Power Amplifier) 

Penguat daya bagian A yaitu bagian dari penguat yang dirancang sesede.rhana 

mungkin dan yang paling banyak diaplikasikan. Sebagaimana dengan namanya 

bagian A yaitu dengan bagian terbaik, penguat bagian A ini mempunyai kualitas 

distorsi dengan sinyal yang buruk dan mempunyai kualitas terbaik dari seluruh bagian 

penguat yang lain. Umumnya, Penguat daya bagian A menggunakan transistor single 

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

Transistor ini diletakkan pada pusat garis lengkung atau dibuat pada setengah Vee 

(V cc/2) yang bertujuan agar efek distorsi berkurang pada waktu penguatan sinyal. 

Penguat daya bagian Aini dapat menguatkan sinyal input sau gelombang penuh atau 

dikatakan 360°.[5] 

Supaya mendapatkan nilai gain dan Linearitas yang besar, Power Amplifier 

Bagian A ini harus mengaktifkan transistor selama siklus AC. Keadaan ini akan 

mengakibatkan pemanasan dan pemborosan yang merugikan sehingga menyebabkan 
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penguat daya ini tidak efektif Kemampuan penguat daya bagian Aini sekitar 25% 

sampai 50%.[5] 

3.2.1.3 Penguat Daya Bagian B (Class B Power Amplifier) 

Penguat daya Bagian B dibentuk agar dapat mengatasi masalah dari 

pemanasan yang ada di penguat daya Bagian A. Penguat ini memiliki letak kerja yang 

diletakkan pada ujung garis lengkung agar hanya dapat menguatkan setengah 

gelombang a.tau hanya 180° geiombang. Namun untuk memberikan penguatan daya 

setengah gelombang dan memutus setengah gelombang yang satu lagi, Penguat daya 

Bagian B mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada penguat sinyal Bagian 

A menurut teori yang ada, penguatan daya Bagian B mampu memberikan efisiensi 

sekitar 78,5%. Kekurangan yang ada di penguat Bagian B ini yaitu terciptanya 

distorsi cross.[5] 

3 .2.1.4 Penguatan Daya Bagian AB (Class AB Power Amplifier) 

Penguat daya Bagian AB ini yaitu penggabungan antara penguat daya Bagian 

A dan penb'llat daya Bagian B. Penguatan daya Bagian AB ini dapat dikatakan 

sebagai penguat daya yang paling banyak diaplikasikan pada Audio Power Amplifier. 

Bagian AB ini diterapkan di dua Bagian penguatan yaitu di Bagian penb>Uatan yaitu 

pada Bagian Penguatan A dan Bagian penguatan B, maka penguatan daya Bagian AB 

ini akan menciptakan penguatan sinyal yang bersih dan tidak ada distorsinya seperti 

yang ada pada penguatan Bagian A dan akan menghasilkan kemampuan daya yang 

besar seperti yang terdapat di penguatan daya Bagian B. penguatan daya Bagian AB 

ini dapat meningkatkan sinyal dari 180° sampai 360° dan mempunyai kemampuan 

meningkatkan daya mulai 25% sampai 78,5%.[5] 

3.2.1.5 Penguatan Daya Bagian C (Class C Power Amplifier) 

Power Amplifier atau penguat daya bagiai1 C ini mampu menaikkan sinya dari 

masukan dibawah setengah gelombang (kurang dari 180°) oleh sebab itu distorsi yang 

keluar akan menjadi besar. Tetapi pengua daya Bagian C ini mampu menghasilkan 

daya yang baik yakni memiliki kemampuan meningkatkan daya sampai 90%. Penguat 

daya Bagian Cini kerap kali diaplikasikan pada pemancar Frekuensi Radio dan alat 

komunikasi lainnya. 
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3.2.1.6 Penguat Daya Bagian D (Class D Pov.;er Amplifier) 

Penguatan daya Bagian D ini diaplikasikan dalarn penguatanberbentuk pulsa 

dengan sebutan lain yaitu Pulse width Modularion(P\VM), yang pada dasamya sinyai 

PWM ini yang akan mengarahkan transistor switch pada posisi Hidup atau Mati yang 

disesuaikan dengan kapasitas pulsanya. Pada dasarnya penguat Bagian Dini sanggup 

memperoleh nilai daya hingga 90% sampai I 00%, dikarenakan transistor yang 

memproses penguatan daya itu yang berperan sebagai Binary Switch dengan 

maksimal maka tidak akan ada pemborosan pada saat sinyal masukan kosong. 

Pengaplikasian transistor pada penguat daya Bagiai1 D yaitu transistor jenis 

MOSFET. Pada power amplifier Bagian D ini terdapat sebuah generator gelombang 

berbentuk gigi gergaji, ada komparator, rangkaian switch dan sebuah Low Pass Filter. 

Walaupun bisa menimbulkan kualitas daya yang besar, Power amplifier Bagian D ini 

harus disuplai dengan tegangai1 sumber yang konsmn dan memiliki frequensi respon 

yang berpengaruh terhadap impedansi dari Speaker (pengeras suara).[5] 

3.2.1.7 Penguatan Daya Lainnya (power amplifier) 

Lain dari Bagian A, Bagian AB, Bagian C dan Bagian D yang diselidiki, ada 

juga Bagian-bagian Power amplifier lain yakni penguat Bagian F, penguat Bagian G, 

Bagian I, Bagian S dan Bagian TSelain 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 pada penguatan sinyal masukannya digunakan 

metode Pulse Width Modulation (P\Viv1), yang pada dasamya sinyal PWM ini yang 

akan mengarahkan transistor switch pada posisi Hidup atau Mati yang disesuaikan 

dengan kapasitas pulsanya. 

3.2.2. Microphone 

Tviikrfon memiliki 2 bentuk sruubungan sinyal, l'v1ikrofon Wireless dan 

Mikrofon Kabel. Jika digolongkan mikrofon ini juga berbagai macam jenis yaitu 

ivlikrofon Dinamic, dan Mikrofon Condensor. Menurut kegunaannya, mikrofon ini 

dapat digolongkan:[6] 

1. ivlicrophone Vocal 

2. Microphone Conference 

3. Microphone Klip (clavier/ clip on 
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Garn bar 3 .2 simbol microhone 

3.2.2.1 Cara Kerja Microphone (Nlikrofon).[7] 

Microphone atau Mikrofon yaitu salah satu bagian yang sangat penting pada 

perangkat elek.ironik yang dapat digunakan sebagai perekam suara, sebagai alat 

pembantu untuk pendengaran, pada penyiaran radio, dan juga pada komponen 

elek-tronik lain seperti HP, Telepon, Interkom, Walkie Tallkie dan juga karaoke. 

Diketahui bahwa sinyal listrik yang ditangkap oleh Mikrofon ini sangatlah kecil, 

maka dari itu Power Amplifier digunakai1 untuk menguatkan sinyal yang dari 

mikrofon. Agar mengetahui Mikrofon yang sehari-hari kita gunakan, Dibawah ada 

beberapa penjelasan tentang bagaimana cara kerja dari l'vlikrofon iru : (6] 

1. Ketika kita berbicara, suara tersebut akan masuk menuju Mikrofon dalam 

bentuk gelombang suara. 

2. Pada bagian dalam iviikrofon, Gelombang suara itu yang menjadi penggerak 

diagfragma yang tersusun dari membran plastik yang memiliki ketebalan yang 

tipis. Diafragma ini bergerak mengikuti gelombang suara yang menabrak 

diakfragma. 

3. Pada bagian belakar1g terdapat kumparan atau coil yang juga bergerak sesuai 

dengan getaran diagfragma. 

4. Pada bagian tengah kumparan terdapat magnet permanen yang kecil, magnet 

ini nantinya yang menciptakan medan magnet bergerak bersamaan dengan 

kumparan. 

5. Pergerakan kumparan pada Medan Magnet tersebut yang akan menghasilkan 

sinyal listrik. 
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6. Sinyal Listrik yang didapat itu dialirkan ke Power Amplifier atau penguat 

daya. 

MaglU?t 

Gambar 3.3 bagian-bagian microphone[/] 

3.2.2.2 Jenis-jenis Microphone 

Pada saat energy suara dikonversi ke energy listrik, Mikrofon dapat dibagi 

menjadi beberapajenis yaim sebagai berikut[6J: 

1. Dynamic Microphone 

Dynamic microphone, merupakan sebuah mikrofon yang beroperasi sesua1 

dengan prinsip induksi elektromagnetik yang dimilikinya. 

Gambar 3.4. Dynamic t .. 1icrophone [7] 

2. Condenser Microphone 

Condenser Microphone yakni mikrofon yang memiliki diagfragma terbuat 

dar1 bahan \ogam dan akan di gantungkan pada p\at logam statis yang saling 

berdekatan dan diisolasi yang akan mirip dengan kapasitor. Condenser microphone 

sering disebut dengan kapasitor microphone.[6] 
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Gambar 3. 5. Condenser Microphone[?] 

3. Electret Microphone 

Electret Microphone yakni mikrofon yang mempunyai muatan listrik sendiri 

dantidak memerlukan asupan daya <la.ti luar. 

Gambar 3.6 Electret Microphone[?) 

4. Ribbon lVficrophone 

Ribbon Microphone yakni untuk menghasilkan gelombang suara digunakan 

pita tipis dan sensitive kemudian dilengketkan ke magnet. 
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Gambar 3.7 Ribbon :Microphone(?] 

5. Paging Mikrophone TOA 

Paging Mikrofon ini dirancang untuk panggilan dang pengumuman umum, 

mikrofon ini mempunyai sakelar untuk pengoperasiannya. Microphone ini memiliki 

tegangan sumber 9V DC, impedansi 6000, balance clan frequensi respon 200Hz-

10kHz. 

Gambar 3. 8 Paging Mikrofon 
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3.2.3 Speaker 

Peralatan ini merupakan peralatan yang memiliki fungsi untuk mengubah 

sinyal Iistrik menjadi suara . .i\!faka komponen ini salah saru komponen dari suatu 

sound sitem yang dapat rnengeluarkan suara dan komponen ini adalah bagian terakhir 

pada susunan sound sistem. Speaker ini dapat mengeluarkan suara akibat adanya 

proses antara Power Amplifier yang memiliki fungsi sebagai penguat sinyal. [8] 

3.2.3.1 Prinsip ketja speaker 

Komponen utuma dari suatu Speaker yaitu Cone, Suspension, Medan Permanen, 

kumparan dan rangka speaker. Pada saat pengkonversian sinyal listrik agar menjadi 

suara. Pada Speaker terdapat komponen electromagnetic yang terbagi menjadi Voice 

Coil yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet dan berhubungan dengan 

Magnet Permanen sebagai penggerak Cone speaker. Voice Coil merupakan suatu 

bagian yang digerakkan, sedangkan n.-1agnet Pennanen yaitu sebagai pembangkit 

medan magnet disekitar Voice Coil. Voice Coil ini akan dilalui oleh Sinyal Listrik 

sehingga arah medan magnet berubah dengan cepat sehingga menyebabkan adanya 

gerakan "tarik" dan "tolak" dengan magnet permanen. Maka dari itu Cone Speaker 

akan maju dan mundur disebabkan oleh getaran itu. 

Cone merupakan salah satu bagian yang bergerak pada speaker. Prinsip kerja dari 

Cone yaitu jika Cone semakin besar, maka semakin besar juga permukaan yang akan 

menggerakkan udara sehingga speaker mampu rnenghasilkan suara yang semakin 

besar juga. Suspension pada Speaker ini memiliki fungsi menggerakkan Cone ke 

posisi awal setelah digerakkan maju maupun mundur. Suspension ini berperan untuk 

mengikat Voice Coil dan Cone. Bentuk dari Suspension ini juga akan rnempengamhi 

suara yang dikeuarkan oleh speaker tersebut. [8] 
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Suspension 

Ma~~ -I . 
\ 

Voice Coil 

Gambar 3.9. Wujud Speaker 

3.2.3.2 Jenis-jenis Speaker 

Dari Frequensi yang didapat, Speaker ini d ibagi menjadi : 

1. Tweeter, merupakan suatu speaker yang dapat menghasilkan frcquensi yang 

tinggi yaitu 2kHz - 20kHz. 

2. .Midrange, mernpakan ~uatu speaker yang diranca.ng agar dapat memproduksi 

frequensi sekitar 300 Hz- 5k Hz. 

3. Woofer, merupakan kebalikan dari speaker tweeter, woofer ini hanya dapat 

menghasilkan frequensi yang kecil yaitu sekitar 40 Hz- lk Hz. 

4. Subwoofer, merupakan speaker yang dirancang khusus untuk menghasilkan 

frequensi yang sangat rendah sekitar 20Hz - 200Hz. 

5. Fullrange, merupakan speaker yang dapat memproduksi dari mulai frequensi 

rendah hingga frequensi tinggi. 

Jika dilihat dari bentuk dan kegunaannya, Speaker dibedakan menjadi : [8] 

I. Speaker Corong 
...., 
£.. Speaker Hi-fi 

3. SpeakerHandphone 

4. Headphone 

19 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 27/12/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Jos Jabuk Sitompul - LKP Instalasi Sound System di Podomoro City Deli....



5. Earphone 

6. Speaker T elevisi 

7. Speaker Home Theater 

8. Speaker Notebook 

9. Wall Box Speaker (speaker kotak di....'1.gding) 

3.2.3.3 Pengertian Speaker Aktif dan Speaker Pasif 

Speaker yang terdapat pada sound system ini pada dasamya dibedakan 

menjadi 2 jenis, yakni Speaker Aktif dan Speaker Pasif Dibawah ini pengertian dari 

keduajenis Speaker ini. 

l. Speaker Pasif (Passive Speaker) 

Passive Speaker merupakan speaker tanpa penguat suara (Amplifier). Oleh 

karena itu Speaker ini harus memerlukan Penguat daya tambahan sebagai 

penggeraknya. Pada bagian sinyalnya harus dinaikkan terlebih dahulu supaya Speaker 

pas if ini dapat bergerak. Speaker yang sering kita jumpai adalah speaker pasif [8] 

2. Speaker Akt1f ( Active Speaker) 

Active Speaker merupakan speaker yang terpasang Penguat Daya (Amplifier) 

yang menempel pada body Speaker. Speaker ini memerlukan sumber tegangan untuk 

mengaktifkan PenguatDaya (Amplifier) yang saling terkoneksi.[8] 

3 .2.3 .4 Mixer Sound System 

Komponen ini juga merupakan bagian penting dari sebuah Sound 

Sistem.Mixer adalah suatu alat yang mempunyai channel(saluran) yang memiliki 

fungsi untuk menyatukan seluruh suara yang dihasilkan dari peralatan input agar 

memiliki satu output suara yang ditujukan ke pengeras suara (speaker). Mixer ini 

mempunyai banyak merek tergantung yang diperlukan pada sound system tersebut. 
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Model 'Mixer yang digunakan untuk mengatur kejemiban suara (efek) pada 

gedung podomoro ini yaitu model ZA-2240. 

Nfixer ini memiliki spesifikasi: 

Tegangan sumber: 220V AC/50Hz 

Nilai Daya keluaran : 2 x 120W 

Output : 520W/20A 

Frequensi Respon: 50Hz-20KHz 

Input Channel : 5 Input mikrofon dan 3 Input Aux 

Gambar 3.10 Mixer Sound System[8) 

3.2.3.5 Kabel Konektor 

Kabel konektor merupakan bagian yang mempunyai fungsi sebagai penghubung 

m1tar komponen sound system agar saling terkoneksi. Oleh sebab iru seluruh 

komponen akan bekerja sesuai fungsinya dan memprosesnya ke komponen proses 

selanjutnya. Tentunya untuk pengoperasian Sound System masih ada komponen yaitu 

Amplifier, Mikrofon, Speaker dan Mixer. 
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Gambar 3.11 Kabel Konek.i:or[8] 

33 Public Address Sound System 

Public address sound system adalah sistem tata suara untuk mengatasi area 

publik yang luas, misal: bandara, hotel bertingkar, mall, atau area luas lainnya. 

Karena Juasnya suatu gedung mengharuskan adanya pemetaan jaringan instalasi kabel 

speaker dengan banyak zona speaker. Sehingga mempemrndah untuk rnenentukan 

Jokasi speaker yang harus digunakan atau padamkan. 

Penunjang susunan suara di area Publik yaitu: Background Music (BGivf), 

Evacuate (emergency) dan Paging Microfon seperti informasi atau pemberitahuan. 

- ........ -~·p 
- - · - l'!' - -1 -~ 
z:-=~-L 

/ 

Gambar 3.12 Instalasi Public Address 
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BAB IV 

SISTEM KERJA SOUND SYSTElU PUBLIC ADDRESS 

4.1 Delinisi Sistem Kel'ja 
Sistem kerja adalah serangkaian dari beberapa pekerjaan yang berbeda 

kemudian digabungkan untuk menghasilkan su.atu. benda atau jasa. Beberapa factor 

yang memiliki kaitan dengan system kerja yaitu manusia dengan alat ataupun mesin, 

factor ini dikombinasi antara rnanusia dan alat tersebut sesia dengan tahapan tahapan 

pengerjaan yang sudah tersedia dan dibuat dokurnentasi untuk menciptakan suatu 

system kerja yang berkua1itas. 

4.2 Perangkat Public Address 

1. Microphone 

2. Zone Selector 

3. Processor controller 

4. Amplifier 

5. Loudspeaker 

6. 110 interface 

4.3 Fungsi Public Address 
PA dan GA sistem berarti Public Address, sedangkan GA berarti General 

Alarm. Secara umum sistem PA dan GA yaitu suatu komponen yang berfungsi untuk 

Pemanggilan/Pengumuman dan Penyiaran alarm pada suatu lokasi. System P NGA 

sering digw1akan di lokasi perindustrian seperti di industry pem1inyakan dan gas 

bumi, karena system ini memiliki keterkaitan dangan peralatan keselamatan. Tetapi, 

perkantoran, Mall dan apanemen juga hasur dilengkapi peralatan ini, umuk 

memberikan pengumuman atau pemanggilan seseorang. 

Umumnya P NGA system diatur berdasarkan zona atau area-area tertentu, 

maka si pemberj pengumuman tersebut bisa menyampaikannya hanya pada lokasi 

iertentu tanpa harus memberitahukan ke semua area.[3) 
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PA dan GA terdiri dari tvficrophone, Zone Selector, Processo, Controler, 

amplifier, loudspeaker, lampu peringatan dan masukan atau output untuk sensor-

sensor alarm. 

• Mikrofon memiliki fungsi untuk mengubah sinyal suara menjadi sinyal 

elektronik supaya perangkat lain dapat mengolah atau memperbahami sinyal 

yang dikirimkan. Biasanya langsung ter-integrasi dengan perangkat zone 

selector. 

• Zone Selektor merupakan suatu perangkat elektronik atau mekanik untuk 

memantapkan an1pli.fier yang dikendalikan. 

• Processor Controller, merupakan suatu unit pengendali yang bertugas 

mengatur saluran suara yang berbentuk analog atau digita dan juga mampu 

menyimpan atau merekam suara yang asli untuk dapat diaplikasikan untuk 

pemberitahuan dari adanya bahaya at.au pengumwnan. 

• Amplifier merupakan suatu komponen penguatan sinyal yang menuJu 

loudspeaker-loudspeaker di selumh lokasi. Amplifier memiliki kelas-kelas 

daya masing-masing, sebagian ada yang berkapasitas I OOW, 200W, 250W, 

500W, dan masih banyak lagi tergantung sesuai yang kita perlukai1. Akan 

tetapi beban Speaker yang terhubung tidak boleh penuh, itu akan 

mempengaruhi suara. Biasanya beban maksimaI yang digunakan 80%1 dari 

beban maksimum. 

• Loudspeaker, adalah perangkat pengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara. 

Tiap loudspeaker memiliki spesifikasi yang berbeda, baik dari material 

pembuatannya atau pun kapasitasnya yaitu 6W, I SW, dan 25W bisa juga 

karena karakteristik/pola penyebaran suaranya. 

• 1'0 interface, yaitu perangkat yang benujuan sebagai penghubung dari suatu 

perangkat yaitu Processor Controller menuju ke komponen sensor yang 

memiliki fungsi untuk rnemicu trigger yang terdapat diluar dari system 

PA/GA Bisa bersal dari komponen sensornya ataupun bisa juga dari 

komponen alnn itu sendiri. 
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4.4 Large System 
Konsep dari pengaplikasian system Publik Address pada area yang luas akan 

menjadi lebih sulit. Disebabkan zona yang akan diaktifkan suara agar terdengar dan 

selain dari tempat itu suara tidak kedengaran. M:isalnya pada pemberitahuan ke ruang 

control dan pengumuman itu hanya ada pada ruang control itu saja. Scmakin besar 

penguat daya maka semakin banyak juga speaker yang dapat di bunyikan oleh power 

amplifier ini. Lain tempat speaker yang digunakan juga akan lain. Jalur 

penginstalasian yang lebih sulit juga. Pengaturan bentuk dari sistem yang tergolong 

sulit ini hams disederhanakan oleh installer sehingga system nantinya bisa digunakan 

tanpa mengalami kesulitan. 

4.5 Cara Kerja Microphone 
Ketika kita berbicara, suara tersebut akan masuk menuju Mikrofon dalam 

bentuk gelombang suara. Pada bagian dalam Mikrofon, Gelombang suara itu yang 

menjadi penggerak diagfragma yang tersusun dari membran plastik yang memiliki 

ketebalan yang tipis. Diafragma ini bergerak mengikuti gelombang suara yang 

menabrak diakfragma. Pada bagian belakang terdapat kumparan atau coil yang juga 

bergerak sesuai dengan getaran diagfragma. 

Gedung Podomoro City Deli medan ini mengaplikasikan jenis PAGING 

MICROPHONE. Microphone ini memerlukan Power Suplai DC 9V, untuk frequensi 

respon yaitu sebesar 200 - 1 OkHz, lmpedansi dari Microphone ini sebesar 600Q 

Balance dengan kesensitifan menangkap suara -58 dB . . Microphone ini sering di 

pasang di meja Receptionis. 

4.6 Cara Kerja Amplifier 

power amplifier akan memperkuat sinya) input yang berbentuk analog dirubah 

menjadi sinyal suara yang telah dik-uatkan. Sinyal suara tersebut berasal dari 

komponen-komponen pendukung yaitu mikrofon akan mengubah energy suara 

diubah menjadi energy listrik begitu juga dengan optical pickup CD yang mengubah 

getaran mekanik menjadi sinyal. Sinyal listrik AC itu diperkuat oleh arus (I) dan 

tegangan (V) agar mengil-iasilkan keluaran yang lebih. Penguatan besaran ini 

seringkali disebut dengan sebutan. Gain ini seringkali dilambangkan dengan G, 

satuan desibel (dB). Satuan ini dihasilkan dari pembagian daya pada bagian 
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keluaran(Pout) dengan daya pada inputnya (P:in) berbentuk frekuensi listrik ,A,.C. 

Sinyal listrik yang dihasilkan oleh tranduser biasanya menghasilkan masukan sinyal 

yang sangat kecil yakni millivolt atau micro voit. Oleh sebab itu, sinyal listrik yang 

dihasilkan itu harus dikuatkan supaya dapat mendorong dan mengaplikasikan 

komponen tranduser keluaran yaitu speaker atau komponen output yang lain. 

Penguatan linearitas dan memperbesar gain ini adalah salah satu factor utama dari 

penguatan sinyai yang kecil ini. Karena T egangan dan Arus sinyal yang rendah, rnaka 

jumlah kapasitas penanganan efisiensi daya harus ikut diperhatikan. Biasanya daya 

yang didapatkan ialah beberapa watt bisa jadi sarnpai ribuan watt. A.spek penguatan 

ini sering disebut dengan gain, suatu istilah yang sering kita jumpai di penguat daya 

ini yaitu tingkst fidelitas (fidelity) .. Sebuah Amplifier atau penguat daya dikatakan 

mempunyai fidelitas yang tinggi (High Fidelity) jika sinyal output wujudnya sama 

persis dengan input. Yang membedakan antara amplitude dan tegangan hanya pada 

penguatannya saja. 

Penguat suara atau power amplifier yang diaplikasikan pada Gedung 

Podomoro City Deli Medan ini yaitu AULAND Model AD-450P yang dirancang 

memiiliki daya keluar watt yang besar sesuai dengan tipenya masing-masing. 

Tegangan input yang diperlukan untuk menghidupkan unit ini yaitu sebesar 220-

230V AC/ 50Hz, sedangkan untuk konsumsi daya yang diperlukan 620W dan untuk 

daya keluaran (output) sebesar 450W. 

• • 

- -
.. .. . .... . ... .. -=,_ • t. e. 

~ ~1· 
::..=:=-:=.=-:::...-=. ..... ... 
-:.-_:"_ :-·:::- ... .... . . ~ 

Gambar 4.1 Power Amplifier AULAi"ID AD-450P 
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4.7 Cara Ke1ja Speaker 

Pada Speaker terdapat komponen eiectromagnetic yang terbagi menjadi Voice 

Coil yang berfungsi untuk mernbangkitkan medan magnet dan berhubungan dengan 

Magnet Permanen sebagai penggerak Cone speaker. Voice Coil merupakan suatu 

bagian yang digerak.kan, sedangkan Magnet Permanen yaitu sebagai pembangkit 

medan magnet disekitar Voice Coil. Voice Coil ini akan dilalui oleh Sinyal Listrik 

sehingga arah medan magnet berubah dengan cepat sehingga rnenyebabkan adanya 

gerakan «Larik'' dan "tolak'· dengan magnet permanen. Ivlaka dari itu Cone Speaker 

akan maju dan rnundur disebabkan oleh getaran itu. 

Cone merupakan saiah satu bagian yang bergerak pada speaker. Prinsip kerja dari 

Cone yaitu jika Cone semakin besar, maka sernakin besar juga permukaan yang akan 

menggerakkai1 udara sehingga speaker mampu rnenghasilkan suara yang semakiI1 

besar juga. Suspension pada Speaker ini merniliki fungsi menggerakkan Cone ke 

posisi avval setelah digerakkan maju maupun mundur. Suspension ini berperan untuk 

rnengikat Voice Coil dan Cone. Bentuk dari Suspension ini juga akan mernpengaruhi 

suara yang dikeuarkan oleh speaker tersebm:. 

Spesifikasi Speaker 

Speaker ' 

No. Model I ZS-1869 ZS-2369 ZS-2869 I ZS-2852 
! 

Input 6 W (100 V Line) 15 w (100 V) 

Impedance 1,7 KO (6 W), 3.3 KQ (3 W), 6.7 KO (l .SW), . 670 Q (15 W), 

13 KO (0.8 W) 1 KO (IOW), 

2 K.0(5 W), 

3.3 KO (3 W) 

Frequensi 45-18.000 Hz 45-20.000 Hz ! 40-20.000 Hz 45-20.000 B...z 

Respon 

Speaker 12 Cm (5") I 16 Cm (6") I 20 Cm (8") j 20 Cm (8") I 
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Tegangan input 

Input chaneJ 

Daya 
' 

4.8 Oneline Diagram 

r 
1 
I 

220-230VAC 

AM/FM TUNER MODULE, TAPE 

RECORDER, CD/l\11P3, PAGING MlC 

CONTROL ROOM, PAGING MIC 

RESEPSIONIS 

5 x240 WATT 

f IRC i<r~ r""" o.ci< r c, so 
~; t.1£T~ t;"()t10\,NJ • mm 1 

[ r Mt>lff I ,Jlltl H 

l 
Al.II I lfll R 

•I ' .\tJ"'" 

12r~1 
I 

! f. N Jj I 
1 r ·~ 1 1 

I 

I ·llfJ • '" 

Gambar 4.2 One Line Diagra 
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5.1 Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah memaparkan bagian-bagian public address serta cara kerjanya, maka 

ada beberapa hal yang perlu di garis bawahi. Hal-ha1 berikut ini merupakan 

kesimpulan yang diambil dari proses pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang 

dilaksanakan di Podomoro city land 1-1edan : 

1. Mata kuliah Kerja Praktek merupakan orientasi pendidikan dalam 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat 

menerapkan ilmu yang diperolehnya untuk memberikan sesuatu yang 

berguna bagi lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja. 

2. Jenis speaker yang digimakan di podomoro city \and ada\ah type ZS-1869. 

ZS-2369, ZS-2869, ZS-2852. 

3. Amplifier yang digunakan yaitu Amplifier Al}LAND Model AD-450P. 

Tegangan input yang diperlukan untuk menghidupkan unit ini yaitu 

sebesar 220-230V AC/ 50Hz, sedangkan untuk konsumsi daya yang 

diperlukan 620W dan untuk daya keluaran (output) sebesar 450W. Daya 

amplifier yang digunakan untuk melayani 10 lantai sebesar 5 x 240 watt. 

4. Sound sistem public address yangdigunakan oleh podomoro city land 

menggunakan 5 input chanel. 

5. Jenis Microfon yang dipakai adalah Mikrofon Model PAGING 

Microphone Z.M-660D membutuhka.1 tegangan sumber 9V DC, impedansi 

6000, balance dan frequensi respon 200Hz-l OkHz. 

6. Jenis ~1ixer model ZA-2240, :Mixer ini memerlukan tegangan sumber 

sebesar 220V AC, daya keluaran sebesar 2 x 120 W sedangkan untuk 

frequensi respon 50 Hz - 20 kHz dan memiliki 8 input channel (5 input 

untuk mik.rofon dan 3 input AUX) dilengkapi dengan USB Port. 
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5.2 Saran 

Standar operasional prosedur yang telah di tetapkan oleh pihak perusahaan 

kepada para karya-wan sudah memenuhi standar yang ada, namun tidak jarang para 

petugas melanggar atau tidak menjalankan standar operasional prosedur yang telah di 

tetapkan oleh pihak perusa..'1.aan tersebut. Maka dari itu alangkah baiknya apabila 

seluruh petugas menerapkan standar prosedur yang ada agar meminimalisir terjadinya 

kegagalan pada saat menginstalasi dan juga menghindari kecelakaan kerja yang dapat 

merugikan enginer itu sendiri maupun pihak perusahaan. 
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