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Buku ini diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin mengetahui elektronika baik secara 

teori, konsep dan penerapannya. Pembahasan dilakukan secara komprehensif dan menda-

lam mulai dari pemahaman konsep dasar hingga ke taraf kemampuan untuk menganalisis 

dan mendesain rangkaian elektronika. Penggunaan matematika tingkat tinggi diusahakan 

seminimal mungkin, sehingga buku ini bias digunakan oleh berbagai kalangan. Pembaca da-

pat beraktivitas dengan mudah karena didukung banyak contoh soal dalam hamper setiap 

pokok bahasan serta latihan soal pada setiap akhir bab. Beberapa rangkaian penguat seda-

pat mungkin diambilkan dari pengalaman praktikum. 

 Sebagai pengetahuan awal, pemakai buku ini harus memahami teori dasar rangkaian 

DC dan matematika dasar. Teori Thevenin, Norton, dan Superposisi juga digunakan dalam 

beberapa pokok bahasan.  Di samping itu penguasaan penerapan hukum Ohm dan Kirchhoff 

merupakan syarat mutlak terutama pada bagian analisis dan perancangan. 

 Bab 1 membahas bermacam-macam regulator tegangan beserta prinsip kerjanya. 

Bab 2 membahas tanggapan frekuensi beserta analisis frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. 

Selanjutnya pada bab 3 dibahas berbagai rangkaian bertingkat mulai dari kaskade, darlington 

hingga CMOS.  Pembahasan tentang penguat operasi yang didahului dengan penguat beda 

dan dilanjutkan dengan berbagai penggunaan Op-Amp seperti penguat inverting dan non-
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inverting terdapat pada bab 4.  Dan akhirnya bab 5 dari buku ini membahas umpan balik 

yang dimulai dari konsep dasar hingga analisis berbagai jenis umpan balik.  

Semoga buku ini bermanfaat bagi siapa saja. Saran-saran dari pembaca sangat diha-

rapkan. 

 

Yogyakarta, Agustus 2009 

Penulis, 

 

Herman Dwi Surjono, Ph.D. 

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, FT- UNY 
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4.1 Pendahuluan 

 Penguat Operasi atau disebut dengan Op-Amp (Operational Amplifier) adalah suatu 

penguat beda (penguat diferensial) yang mempunyai penguatan tegangan sangat tinggi den-

gan impedansi masukan tinggi dan impedansi keluaran rendah.  Op-Amp merupakan rang-

kaian terintegrasi yang dikemas dalam bentuk chip, sehingga sangat praktis penggunaannya.  

Penggunaan Op-Amp sangat luas, termasuk diantaranya sebagai osilator, filter, rangkaian in-

strumentasi. 

Pada bab ini akan dibahas berbagai penggunaan Op-Amp baik analisis maupun de-

sain.  Akan tetapi sebelum masuk ke Op-Amp, perlu dibicarakan terlebih dahulu pembahasan 

tentang penguat beda.  Karena penguat beda merupakan rangkaian penyusun utama dari 

Op-Amp.  

4.2 Penguat Beda 

 Penguat beda atau Differential Amplifier merupakan rangkaian yang banyak dipakai 

dalam rangkaian terintegrasi termasuk Op-Amp.  Pada prinsipnya rangkaian penguat beda 

terdiri atas dua buah transistor yang emitornya dihubungkan jadi satu.  Umumnya masukan 

penguat beda ada dua buah (berasal dari masing-masing transistor) dan keluarannya ada sa-

tu atau dua buah (berasal dari salah satu atau kedua transistor).  Rangkaian dasar penguat 

beda dapat dilihat pada gambar 41. 
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 Dalam penguat beda yang ideal berlaku persamaan sebagai berikut: 

vo = Ad (v1 - v2), 

dimana  Ad = faktor penguatan dari penguat beda 

  v1 = sinyal masukan pertama 

  v2 = sinyal masukan kedua 

 

Dari persamaan tersebut terlihat bahwa apabila kedua sinyal masukan adalah sama atau se-

lisih kedua masukan adalah nol (vd = v1 - v2 = 0), maka sinyal keluaran vo adalah nol.  Akan 

tetapi dalam kenyataannya (dalam pratek) tidaklah demikian, karena keluaran penguat beda 

tidak hanya dipengaruhi oleh masukan sinyal beda (vd) tetapi juga oleh masukan sinyal 

common-mode (vc). 

dalam hal ini:  vd = v1 - v2 

   vc =  (v1 + v2) / 2 

dengan demikian sinyal keluaran penguat beda menjadi: 

vo = Ad.vd + Ac.vc 

dimana Ad = faktor penguatan dalam differential-mode 

  Ac = faktor penguatan dalam common-mode 

 

Oleh karena kualitas penguat beda ditentukan oleh harga Ad dan Ac (penguat beda 

yang baik adalah yang mempunyai Ad besar dan Ac kecil), maka perbandingan antara Ad dan 

Ac disebut dengan CMRR atau Common-mode rejection ratio dengan persamaan sebagai be-

rikut. 

CMRR = | Ad/Ac | 

Dalam praktek, untuk mendapatkan Ad, maka dibuat v1 = - v2, sehingga vc = 0. Dengan de-

mikian sinyal keluaran yang diperoleh vo = Ad.vd.  Sedangkan untuk mendapatkan Ac, maka 

dibuat v1 = v2, sehingga vd = 0. Dengan demikian sinyal keluaran yang diperoleh vo = Ac. vc. 
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Bab 4. Penguat Operasional 

 

Gambar 41. Rangkaian dasar penguat beda dan simbolnya 

 

Analisis DC: 

 Analisis dc dilakukan pada satu sisi transistor, dengan asumsi bahwa kedua transistor 

adalah identik (kedua β sama).  Rangkaian ekivalen dc untuk satu sisi transistor adalah terli-

hat pada gambar 42. 

 

 

Gambar 42. Rangkaian ekivalen DC 

 
v1 

  

 penguat     vo 

 beda 

 

v2 
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Tegangan pada titik emitor (E1 maupun E2): 

 VE1 = VE2 = (IE1 + IE2).RE - VEE 

oleh karena IE1 =  IE, maka: 

 VE1 = VE2 = IE1 (2RE) - VEE 

   atau 

 VE1 = VE2 = IE2 (2RE) - VEE 

sehingga dalam gambar 42 terlihat bahwa pada emitor terdapat resistor sebesar 2RE dengan 

arus yang mengalir sebesar IE. 

Loop input gambar 42: 

 IB.Rs + VBE + IE.2RE - VEE = 0 

 IB.Rs + + IB.(β + 1).2RE =  VEE - VBE 

   IB = (VEE - VBE) / {(β + 1).2RE + Rs} 

 dan  IC = β.IB 

Loop output gambar 42: 

 VCE = Vcc - IC. RC - IE.2RE + VEE 

 VCE = Vcc + VEE - IC. (RC + 2RE) - IB.2RE  

 

Analisis AC: 

 Pertama, analisis ac dilakukan untuk menentukan faktor penguatan common-mode 

(Ac).  Untuk itu kedua masukan harus dibuat sama, yakni v1 = v2.  Rangkaian satu sisi transis-

tor untuk common-mode adalah pada gambar 43. 

 

Gambar 43. Rangkaian pada common-mode 
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Bab 4. Penguat Operasional 

 Oleh karena sinyal v1 dan v2 sama (amplitudo maupun fasanya sama), maka sinyal 

pada emitor adalah sama, yakni: ve = ie.2RE.  Artinya adalah bahwa pada kaki emitor terda-

pat beban sebesar 2RE. 

 v1 = v2 

maka:  vd = v1 - v2 = 0 

  vc = (v1 + v2) / 2 = v1 = v2 

Sinyal keluaran, vo : 

 vo = Ad.vd + Ac.vc 

 vo = Ad. 0 + Ac.vc 

dengan demikian: 

 Ac = vo/vc 

 Ac = - (hfe.RC) / {Rs + hie + (hfe + 1).2RE} 

 

 Kedua, analisis ac diperlukan untuk menentukan faktor penguatan pada differential-

mode (Ad).  Untuk itu masukan penguat beda harus v1 = -v2, artinya amplitudo kedua masu-

kan adalah sama tetapi fasanya berlawanan.  Rangkaian satu sisi transistor untuk mode beda 

(differential-mode) terlihat pada gambar 44.  Pada gambar tersebut sinyal masukannya ada-

lah vd = 2.v1 (atau boleh juga vd = - 2.v2). Dalam hal ini vc adalah nol. 

 

 Perhatikan bahwa pada kaki emitor tidak terdapat beban RE.  Dalam mode beda (dif-

ferential-mode) pada kaki emitor memang tidak dirasakan adanya beban.  Hal ini bisa dije-

Gambar 44. Rangkaian pada differential-mode 
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laskan karena sinyal masukan kedua transistor mempunyai fasa yang berlawanan dengan 

amplitudo yang sama, sehingga pada kaki emitor kedua sinyal akan saling meniadakan dan 

akibatnya drop sinyal pada beban emitor menjadi nol.  Dengan demikian pada ekivalen ac ti-

dak digambarkan beban RE, karena seolah-olah terjadi hubung singkat (tidak ada drop si-

nyal). 

 v1 = - v2 

maka:  vd = v1 - v2  

       = 2.v1 = - 2.v2 

dan  vc = (v1 + v2) / 2  

       = 0 

Sinyal keluaran, vo : 

 vo = Ad.vd + Ac.vc 

 vo = Ad. (2.v1) + Ac.0 

dengan demikian: 

 Ad = vo / (2.v1) 

 Ad = - (hfe.RC) / 2.(Rs + hie) 

 

 Setelah Ac dan Ad ditentukan, maka selanjutnya dapat dihitung CMRR (common-

mode rejection ratio), yakni: 

CMRR = | Ad / Ac | 

 

Penguat Beda dengan Sumber Arus Konstan 

 Dengan mencermati persamaan pada Ac dan Ad, ternyata penguatan dalam mode 

beda (Ad) tidak dipengaruhi besarnya RE (karena RE seolah-oleh hubung singkat) sedangkan 

penguatan dalam mode common (Ac) sangat dipengaruhi oleh RE (semakin besar RE sema-

kin kecil Ac).  Sebagaimana telah dijelaskan bahwa semakin besar nilai CMRR, semakin baik 

kualitas penguat beda.  Oleh karena itu untuk memperbaiki kualitas penguat beda, maka 

pengaruh beban RE harus diperbesar.  Dengan demikian Ad akan tetap dan Ac menjadi se-

makin kecil, akibatnya CMRR akan meningkat.  Akan tetapi perlu diingat bahwa dengan 

memperbesar RE, maka stabilitas titik kerja akan menjadi terganggu.   
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Bab 4. Penguat Operasional 

 Oleh karena itu diperlukan suatu rangkaian yang bisa memperbesar pengaruh beban 

RE pada penguat beda, yakni dengan menggunakan rangkaian sumber arus konstan.  Rang-

kaian penguat beda dengan sumber arus konstan dapat dilihat pada gambar 45. 

 

Gambar 45. Rangkaian penguat beda dengan sumber arus konstan 

 

 Analisis untuk rangkaian ini terutama adalah untuk menentukan besarnya beban atau 

impedansi dari rangkaian sumber arus konstan yang dirasakan oleh penguat beda sebagai 

beban RE.  Impedansi inilah yang nantinya dipakai dalam persamaan Ac sebagai pengganti 

variabel RE dalam persamaan tersebut.  Untuk perlu dibuat rangkaian ekivalen dari rang-

kaian sumber arus konstan saja (dari titik 1 ke ground), yakni terlihat pada gambar 46. 
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Impendasi sumber arus konstan yang akan dicari (Rth) merupakan tahanan antara titik 1 dan 

ground, yakni: 

 Rth = (v1 + v2) / ith 

dimana:   

ith adalah arus yang mengalir pada titik 1 ke bawah.  

pada titik 1 berlaku persamaan: 

 ith = hfe.ib + vi/ro 

pada titik 2 berlaku persamaan: 

 hfe.ib + v1/ro + ib - v2/RE = 0 

 dimana: 

   v1 = (ith - hfe.ib).ro 

   v2 = - ib (hie + RB) 

 

maka, 

 hfe.ib + v1/ro + ib - v2/RE = 0 

 ith + ib - v2/RE = 0 

 ith + ib - (- ib (hie + RB))/RE = 0 

Gambar 46. Rangkaian ekivalen  

      sumber arus konstan 

v1 

 

 

 

 

 

 

 

 

v2 
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Bab 4. Penguat Operasional 

 ith + ib (1 + (hie + RB)/RE) = 0 

 ith = - ib (1 + (hie + RB)/RE) 

Dengan demikian: 

 Rth = (v1 + v2) / ith 

nilai v1, v2, dan ith dimasukkan, menjadi: 

 Rth = {(ith - hfe.ib).ro + (- ib (hie + RB))} / {- ib (1 + (hie + RB)/RE)}  

 Rth = {((- ib (1 + (hie + RB)/RE)) - hfe.ib).ro + (- ib (hie + RB))} / {- ib (1 +  

(hie + RB)/RE)}  

Akhirnya diperoleh: 

 Rth = {hie + RB + ro (1 + (hie + RB)/RE) + hfe.ro} / {(1 + (hie + RB)/RE)} 

Secara pendekatan persamaan ini dapat disederhanakan menjadi: 

 Rth ≅≅≅≅ 11.ro 

dimana: 

 ro = 1/hoe 

 RB = R1 // R2 

4.3 Penguat Operasional (Op-Amp) Ideal 

 Op-Amp merupakan rangkaian terintegrasi yang terdiri atas transistor, resistor, kapa-

sitor, sedemikian sehingga membetuk suatu sistem penguat yang reliabel, berukuran kecil 

dalam suatu chip.  Bagian masukan dari Op-Amp umumnya berupa rangkaian beda seperti 

yang sudah dijelaskan dalam sub-bab yang lalu.  Pada pembicaraan ini, Op-Amp dianggap 

sebagai sebuah kotak (chip) yang mempunyai dua buah terminal masukan dan sebuah ter-

minal keluaran.  Simbol Op-Amp dan rangkaian ekivalen untuk OP-Amp ideal adalah seperti 

gambar 47. 
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Gambar 47. Simbol dan rangkaian ekivalen Op-Amp ideal 

 

 Model Op-amp seperti yang digambarkan dalam rangkaian ekivalen tersebut terdiri 

atas sumber tegangan yang tergantung atas sinyal masukan.  Kedua terminal masukan ada-

lah masukan inverting dengan tanda (-) dan masukan non-inverting dengan tanda (+).  Bebe-

rapa karakteristik Op-Amp ideal adalah sebagai berikut: 

1. Resistansi Input, Rin →∞ (tak terhingga) 

2. Resistansi Output, Ro = 0  

3. Penguatan Tegangan Loop Terbuka, G →∞ 

4. Bandwidth →∞ 

5. vo = 0, jika v+ = v- (artinya: Ac = 0 dan CMRR →∞) 

 Dengan menganggap bahwa Op-Amp ideal mempunyai penguatan tegangan loop 

terbuka tak terhingga, maka berapapun nilai sinyal output yang dihasilkan tentunya nilai vd 

tetap nol.  Yaitu: vd = vo/G  dan vd = vo/∞ = 0.  Hal ini berarti bahwa selisih tegangan pada 

kedua terminal masukan adalah nol.  Dan karena Rin adalah tak terhingga, maka arus yang 

masuk kedalam kedua terminal input adalah nol.  Op-Amp dengan loop terbuka (artinya tan-

pa umpan balik luar) ini terutama dipakai sebagai komparator.  Sedangkan Op-Amp dengan 

loop tertutup (dengan umpan balik luar) banyak dipakai dalam berbagai rangkaian analog. 

 Pada sub-bab berikut akan dibahas beberapa penggunaan umum dari Op-Amp, se-

perti penguat inverting dan non-inverting.  Analisis yang akan dilakukan tetap mendasarkan 

kepada asumsi bahwa Op-Amp adalah ideal.  Oleh karena itu untuk pegangan dalan menga-

nalisis perlu diingat beberapa hal sebagai berikut: 

vd = (v+ - v-) 
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Bab 4. Penguat Operasional 

1. tegangan antara terminal v+ dan terminal v- adalah nol, atau v+ = v- (terjadi virtual 

ground, bila salah satu terminal digroundkan) 

2. arus menuju terminal v+ dan terminal v- adalah nol 

4.4 Penguat Inverting 

 Penguat inverting berarti suatu penguat yang keluarannya selalu berlawanan fasa 

dengan masukannya.  Op-Amp yang berfungsi sebagai penguat inverting terlihat pada gam-

bar 48.  

 

Dengan memperhatikan karakteristik Op-Amp ideal, maka: 

pada titik v- dengan hukum Kirchoff diperoleh: 

 iA + iF = 0 (karena arus yang masuk ke terminal masukan = 0) 

 (va - v-)/RA + (vo - v-)/RF = 0 

karena v- = v+ = 0, 

maka: 

 va/RA + vo/RF = 0 

 va/RA = - vo/RF 

jadi: 

 vo = - (RF/RA).va 

atau  Av = vo/va  

Av = - RF/RA 

 Dengan cara yang sama, maka analisis untuk penguat inverting dengan masukan le-

bih dari satu dapat pula dilakukan. 

Gambar 48. Penguat inverting 
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 Persamaan outputnya dapat ditulus sebagai berikut: 

 vo = - RF (va/RA + vb/RB + vc/RC) 

Apabila RA = RB = RC = RF = R, maka keluaran dari penguat inverting tersebut adalah: 

 vo = - (va + vb + vc) 

Dengan melihat outputnya, maka rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian penjumlah in-

verting. 

 

4.5 Penguat Non-Inverting 

 Penguat non-inverting berarti suatu penguat yang keluarannya tidak berlawanan fasa 

dengan masukannya (sefasa).  Op-Amp yang berfungsi sebagai penguat non-inverting terli-

hat pada gambar 50.  Masukan penguat (vi) diberikan kepada terminal v+ (terminal masukan 

non-inverting).  

Dengan memperhatikan karakteristik Op-Amp ideal, maka: 

pada titik v- dengan hukum Kirchoff diperoleh: 

 iA + iF = 0 (karena arus yang masuk ke terminal masukan = 0) 

 (v- - 0)/RA + (v- - vo)/RF = 0 

karena v- = v+ = vi, 

maka: 

 vi/RA + (vi - vo)/RF = 0 

 vi/RA + vi/RF - vo/RF = 0 

 vi/RA + vi/RF = vo/RF 

jadi diperoleh: 

 vo = (1 + RF/RA).vi 

Gambar 49. Penguat inverting 

       dengan input banyak 
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Bab 4. Penguat Operasional 

atau 

 Av = (1 + RF/RA) 

Dengan memperhatikan persamaan ini, terlihat bahwa keluaran penguat non-inverting sela-

lu lebih besar dari satu.   

Untuk penguat non-inverting yang berinput lebih dari satu, maka rangkaiannya ada-

lah seperti gambar 51. 

 

Pada terminal masukan v+ perlu diberi resistor tambahan agar tidak terjadi hubung singkat 

antar sinyal masukan. 

 

pada masukan v+, berlaku: 

 i1 + i2 = 0 (karena arus yang masuk ke terminal masukan = 0) 

 (v1 - v+)/R1 + (v2 - v+)/R2 = 0 

 (v1 - v+)/R1 =  - (v2 - v+)/R2  

 v1.R2 - v+.R2 = v+.R1 - v2.R1 

 v+.(R1 + R2) = v1.R2 + v2.R1 

sehingga: 

 v+ = {(R1.R2)/(R1 + R2)}.{v1/R1 + v2/R2} 

atau v+ = (R1//R2).(v1/R1 + v2/R2) 

pada masukan v-, diperoleh: 

 v- = (RA/(RA + RF)).vo 

karena v- = v+, maka akhirnya diperoleh persamaan output: 

 vo = (R1//R2).(v1/R1 + v2/R2).(1 + RF/RA) 

Gambar 51. Penguat non-inverting  

                       dengan dua input 
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Beberapa contoh rangkaian penguat non-inverting lainnya adalah seperti gambar be-

rikut. 

 

 

4.6 Ringkasan 

 Penguat operasi atau Op-Amp merupakan IC yang banyak digunakan karena aplika-

sinya sangat luas.  Bagian masukan dari Op-Amp umumnya berupa penguat beda yang bisa 

tersusun atas transistor BJT atau FET.  Dalam operasi penguat beda terdapat dua mode yang 

disebut dengan common-mode dan differential-mode.  Dengan mengetahui faktor pengua-

tan masing-masing mode operasi tersebut, maka ukuran kualitas penguat beda, CMRR, da-

pat ditentukan.  Semakin besar nilai CMRR, semakin balik kualitas penguat beda tersebut.  

Untuk memperbesar nilai CMRR, dapat digunakan sumber arus konstan dalam penguat beda 

tersebut.  Penggunaan Op-Amp yang paling mendasar adalah sebagai penguat inverting, 

non-inverting, dan komparator. 

Gambar 52. Beberapa contoh penguat non- 

       inverting 

 

Ini merupakan penguat non-inverting, dimana 

RA dibuat tak terhingga, sehingga: 

 vo = (1 + 0).vi 

 vo = vi 

Keluarannya adalah: 

vo = (1 + 0).(R2/(R1 + R2).vi 

 

hal ini karena pada input terdapat 

pembagi tegangan. 

 

sehingga: 

vo = (R2/(R1 + R2).vi 
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Bab 4. Penguat Operasional 

4.7 Soal Latihan 

1. Tentukan sinyal output (Vo) dari rangkaian berikut: 

 

2. Tentukan sinyal output (Vo) dari rangkaian berikut: 
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3. Dengan menggunakan Op-Amp ideal dan resistor seperti pada gambar, tentukan output 

rangkaian tersebut untuk RP = min dan RP = maks. 

 

 

 

 

 

Vin2 

1 mV 

Vin1 

3 mV 

Vout 

+ 

- 

 




