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1. Power Supply 
 
Obyektif : 

ü Teknologi Switcher 
ü Standarisasi Power Supply  
ü Advance Power Management 
ü Konservasi Energy 
ü Problem 

 
Apabila ada sebuah komponen yang sangat vital terhadap beroperasinya komputer, adalah 
Power Supply, karena tanpanya, komputer hanyalah sebuah plastik dan metal. 
Dalam personal computer (PC), power supply adalah berbentuk kotak metal yang biasanya 
dapat ditemukan pada ujung belakang casing. Power supply terlihat dari belakang pada 
seluruh jenis komputer, karena padanya terdapat kabel power dan pendingin. 
 

 
Gambar 2.1.a. Power Supply 

 

 
Gambar 2.1.b. Isi Power Supply 
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Power supply, sering direferensikan sebagai ‘switching power supplies’, penggunaan 
teknologi switcher digunakan untuk merubah dari input AC menjadi arus DC yang lebih 
rendah. Voltase yang disupply adalah : 

ü 3.3 volts 
ü 5 volts 
ü 12 volts 

3.3 dan 5 volts umumnya digunakan untuk sirkuit digital, sedangkan 12 volts digunakan untuk 
memutar motor seperti motor didalam harddisk, cdrom, floppy, dan fan pendingin. Spesifikasi 
utama dari power supply adalah dalam ukuran watts. Watts adalah produk dari voltage dalam 
volts dan ampere. 
 
Apabila anda mengenal PC masa lampau, mungkin anda akan ingat bahwa PC original 
memiliki tombol merah, dimana apabila anda menyalakan komputer tersebut anda dapat 
merasakan bahwa tombolnya seperti telah tertekan. Dimana switch tersebut sebenarnya 
dikendalikan oleh arus 120 volt tenaga ke power supply 
 
1.1. Teknologi Switcher 

 

 
 
Kembali ke masa 80-an dimana power supply itu berat dan besar. Dia 
menggunakan transformator berat dan kapasitor berukuran besar (beberapa ada 
yang sebesar kaleng soda) yang digunakan untuk mengkonversi jalur voltase 
dari 120 volts / 60 hertz ke 5 volts dan 12 volts DC. 
 
Saat ini teknologi switching menjadi lebih kecil dan lebih ringan. Dia merubah 60 
Hz (Hz, berarti putaran per detik), dan ukuran tersebut dapat disebut sebagai 
frequency, dengan arti beberapa putaran terjadi per detik. Proses konversi 
memungkinkan bentuk transformator yang kecil, ringan untuk melakukan proses 
step down dari 220 volts ke voltase yang dibutuhkan pada beberapa komponen 
komputer.  
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Gambar 2.1.a. Tiga transformator kecil (kuning) di tengah. 

Disebelah kiri ada dua kapasitor. 
Dan yang besar adalah pendingin alumunium. 

 

 
Gambar 2.1.b. Power supply PC, VSB adalah voltage yang  
disediakan untuk menyediakan tenaga untuk switch power 

 
Teknologi switcher juga digunakan untuk merubah AC dari DC, seperti yang 
temui pada mobil yang disebut power inverter, dimana alat tersebut digunakan 
untuk menjalan piranti berbasis AC dalam mobil. 
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1.2. Standarisasi Power Supply 
 

1.2.1. AT Power Supply 
 

 
Gambar 2.2.1.a. AT Power switch Diagram 

 
Untuk jenis Power Supply ini disebut sebagai non ATX, ini umumnya digunakan 
pada 486, dan generasi Pentium pertama, perbedaannya dengan ATX adalah 
Power Supply ini belum menggunakan Voltage Standby, cara kerjanya masih 
sangat primitif 

 
Gambar 2.2.1.a. AT Motherboard 

Tabel : 
PIN P8 Voltage Standard Color 
P8-1 +5 Oranye 
P8-2 +5 Merah 
P8-3 +12 Kuning 
P8-4 -12 Biru 
P8-5 Ground Hitam 
P8-6 Ground Hitam 

  
PIN P9 Voltage Standard Color 
P9-1 Ground Hitam 
P9-2 Ground Hitam 
P9-3 -5 Putih 
P9-4 +5 Merah 
P9-5 +5 Merah 
P9-6 +5 Merah 
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1.2.2. ATX Power Supply 

 
Kini anda menyalakan komputer hanya dengan menekan tombol kecil seperti 
tombol keyboard tidak seperti masa lampau yang seperti tombol lampu, dan 
anda matikan komputer menggunakan menu pilihan seperti start-shutdown. 
Dimana operating system dapat mengirim sinyal ke power supply untuk 
mematikan dirinya, dan tombol power switch mengirim sinyal 5 volt ke power 
supply apabila ingin anda nyalakan. Power supply juga memiliki sirkuit yang 
mensuplai 5 volts, yang disebut sebagai VSB untuk ‘voltage standby’ walaupun 
komputer benar-benar dalam keadaan “mati”, karena itu tombol switch tersebut 
mash berfungsi. 
 

 
Gambar 2.2.2.a. ATX Power switch Diagram 

 
Waktu ke waktu, paling tidak telah terjadi 8 kali perubahan standarisasi power 
supply untuk personal computer. Dimana akhir-akhir ini, industri telah 
menentukan penggunaannya mode ATX power supply. ATX sendiri adalah 
spesifikasi industri dengan maksud bahwa power supply memiliki karakteristik 
fisik yang muat dalam ATX casing dan bekerja untuk motherboard ATX. 
Standarisasi penggunaan kabel Power Supply dan konektor yang sama, 
berdampak terhadap kemudahan konsumen didalam mengganti parts apabila 
mengganti kerusakan tidak dimonopoli oleh vendornya saja. 
 

 
Gambar 2.2.2.a. ATX Power Supply 
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Gambar 2.2.2.b. ATX Motherboard 

 
Dengan diagram kabel untuk motherboard adalah sebagai berikut : 
 

PIN Voltage Standard Color 
1 +3.3 Oranye 
2 +3.3 Oranye 
3 Ground Hitam 
4 +5 Merah 
5 Ground Hitam 
6 +5 Merah 
7 Ground Hitam 
8 +5 Abu-Abu 
9 +5 Ungu 
10 +12 Kuning 
11 +3.3 Oranye 
12 -12 Biru 
13 Ground Hitam 
14 PS_On Hijau 
15 Ground Hitam 
16 Ground Hitam 
17 Ground Hitam 
18 -5 Putih 
19 +5 Merah 
20 +5 Merah 
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1.2.3. Drive Connectors 
 
Power Supply bukan hanya untuk motherboard namun juga untuk periperhal 
seperti CDROM, DVDROM, CDRW, DVDRW, Harddisk dan lain sebagainya, 
dimana beberapa periperhal menggunakan Modex Connector dan beberapa 
menggunakan Mini Connector. 
 

 
Gambar 2.2.3.a. Mini dan Modex Connector 
 
Dengan diagram susunan kabel adalah sebagai berikut : 
 

PIN Voltage Standard Color 
1 +12 Kuning 
2 Ground Hitam 
3 Ground Hitam 
4 +5 Merah 

 
1.3. APM (Advance Power Management) 

 
Advance Power Management menawarkan hingga beberapa model rangkaian 
dimana sistem anda dapat masuk dalam modus tersebut. Dicetuskan oleh 
Microsoft dan Intel untuk pengguna PC yang ingin lebih baik dalam konservasi 
energi listrik. Setiap sistem komponen, termasuk operating system, basic input 
output system (BIOS), motherboard, dan periperhal tambahan semuanya itu 
membutuhkan kompatibilitas dengan APM agar dapat menggunakan feature ini. 
Apabila anda tidak mengaktifasi feature tersebut, anda dapat melakukannya 
dalam BIOS. Dengan begitu, operating system tidak akan berusaha untuk 
memanfaatkannya. 
 

1.4. Konservasi Energi  
 
Kita ambil sebuah contoh 400 watt switching power umumnya hanya 
menggunakan energi tidak lebih dari 250 watt. Pun kebutuhan yang suatu saat 
yang membesar seperti anda ingin menambah harddisk, cdrw dan lain 
sebagainya yang anda letakkan kedalam Drive Bays, dan periperhal ke dalam 
Slot PCI dan ISA. 
Tidak ideal apabila anda hanya membutuhkan 250 watt, lalu anda membeli 
Power Supply 250 watt juga, ada baiknya anda lebihkan, karena Power Supply 
tidak boleh berjalan dalam kapasitas load 100% dari kapasitas. 
 
Menurut referensi PC Power dan Cooling Inc., beberapa konsumsi tenaga 
(berukuran watts) untuk item umum didalam personal computer adalah sebagai 
berikut : 
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Item Periperhal PC Watts 
AGP (Accelerated Graphic Port) VGA Card 20 – 30 
PCI (Periperhal Component Interconnect) Card 5 
SCSI (Small Computer System Interface) Card 20 – 25 
Floppy Disk Drive 5 
NIC (Network Interface Card) – Ethernet Card 4 
CDROM/DVDROM/CDRW/DVDRW Drive 10 – 25 
RAM (Random Access Memory) / keping 10 
IDE (Integrated Drive Electronics) Drive 5 – 15 
Motherboard, tanpa CPU dan RAM 20 – 30 
CPU (Central Processing Unit) 18 – 50 

 
Tabel ini tidak aktual tapi dapat mempresentasikan kebutuhan atas konsumsi 
tenaga dari sistem yang akan dibangun. 
 

1.5. Problem  
 
Permasalahan yang sering timbul dalam Power Supply adalah karena dia 
memanas dan dingin setiap kali digunakan dan menerima listrik mendadak dari 
arus AC ketika PC dinyalakan. Biasanya, kerusakan fan pendingin dapat 
mengakibatkan kerusakan Power Supply dan akan efek domino (merembet) ke 
komponen yang terlalu panas. 
Kesalahan umum dari PC Power Supply biasanya dapat dideteksi melalui 
baunya yang tidak enak persis sebelum akhirnya PC mati.  
Apabila anda tidak berpengalaman dengan perbaikan Power Supply, jangan 
diperbaiki sendiri, karena kesalahan perbaikan mengakibatkan komponen yang 
sensitif pada PC akan terkena dampaknya 
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