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2.23. PENGUAT OPERASIONAL 

2.23.1. Penguat Differensial 

Kelemahan sebuah penguat dengan umpan balik arus searah seperti 
contoh pada rangkaian penguat tunggal emitor bersama (common 
emitter) adalah terjadinya pergeseran titik kerja DC akibat perambatan 
panas antara basis-emitor, sehingga menyebabkan titik kerja penguat 
menjadi tidak stabil akibat dari kenaikan temperatur pada sistem bias 
transistor tersebut (tingkat faktor kestabilan menurun) 

Gambar 2.199, untuk mencapai tingkat kestabilan yang baik pada jenis 
penguat tunggal, maka pada kaki emitor harus dihubungkan sebuah 
resistor RE. Efek dari penambahan ini berakibat pada penguatan arus 
bolak-balik menjadi menurun (dipandang dari emitor mengakibatkan 
suatu efek umpan balik sinyal ac pada resistor RE). Sedangkan Gambar 
2.200 memperlihatkan diagram blok dari rangkaian. 

 

Gambar 2.199. Prinsip Kestabilan dengan teknik umpan balik negatif 

 

Gambar 2.200. Diagram blok dari rangkaian Gambar 2.199 

Untuk itu salah satu cara guna mendapatkan penguatan arus bolak-balik 
yang tinggi, maka pada resistor RE harus dijajarkan sebuah kapasitor 
internal bypass dimana pada prinsipnya adalah sama seperti halnya pada 
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kapasitor kopling eksternal di keluaran dan masukan, yaitu fungsinya 
tidak lain adalah untuk menghubungkan sinyal bolak-balik. 

Akibat dari pemakaian kapasitor bypass tersebut adalah terjadinya efek 
yang mengakibatkan adanya kenaikan waktu untuk mencapai stabil (time 
constant) menjadi lebih lambat, sehingga mengakibatkan kenaikan batas 
frekuensi bawah (fL). 

Permasalahan yang lain adalah terjadinya perlambatan akibat pengisian 
muatan pada kapasitor-kapasitor kopling (penggandeng) oleh tegangan 
sumber DC, dengan demikian titik kerja DC untuk mencapai titik stabil 
diperlukan juga waktu tunda (time constant). 

2.23.2. Penyelesaian Masalah: 

Penguat pasangan differensial dengan kopling langsung (DC kopling) 
bertujuan untuk menghilangkan semua efek yang ditimbulkan akibat 
penambahan pemasangan kapasitor-kapasitor bypass maupun kopling 
(penggandeng). 

2.23.3. Konfigurasi Rangkaian 

Karena penguat pasangan differensial didalamnya terdiri dari dua buah 
transistor, maka untuk mendapatkan titik kerja DC yang simetris, 
diperlukan dua buah transistor yang mempunyai konfigurasi bentuk phisis 
dengan karakteristik yang sama. Sedangkan untuk menghindari akibat 
pengaruh adanya perubahan temperatur yang berbeda pada kedua 
transistor tersebut, sebaiknya cara pemasangan kedua transistor adalah 
dibuat sedemikian rupa agar sedapat mungkin berpasangan-berhimpit 
dan saling berpelukan satu sama lainnya. 

2.23.4. Catu Daya 

Agar supaya semua permasalahan-permasalahan diatas dapat 
terpecahkan dengan baik, untuk itu tuntutan pada penguat pasangan 
differensial diperlukan sumber tegangan ganda tidak harus dengan 
tegangan keluaran simetris. Tetapi pada umumnya untuk mempermudah 
hitungan didalam penempatan titik kerja DC dan untuk memenuhi akan 
tercapainya ayunan tegangan bolak-balik pada keluaran yang maksimum, 
untuk itu tuntutan akan sumber tegangan DC mau tidak mau harus 
tersedia catu dengan sumber tegangan ganda simetris. 

2.23.5. Karakteristik 

Karena pada penguat differensial mempunyai karakteristik yang sama 
dengan penguat tunggal emitor bersama (common emitter), maka 
didalam analisa titik kerja DC maupun analisa sinyal bolak balik pada 
dasarnya mengacu pada rangkaian emitor bersama. 



Penguat Operasional 

BUKU TEKNIK ELEKTRONIKA TERBITAN PPPPTK/VEDC MALANG 

 

346 

2.23.6. Prinsip Dasar Rangkaian 

Penting untuk diketahui terlebih dahulu, bahwasannya untuk menjelaskan 
prinsip kerja rangkaian pada penguat pasangan differensial adalah 
terlebih dahulu dengan mensyaratkan dimana besarnya arus yang 

mengalir pada tahanan RE adalah konstan (IE = IC1 + IC2  konstan). Hal 
ini sangat menguntungkan didalam disain rangkaian, karena nilai tahanan 
RE dapat dipilih dan ditentukan sebesar mungkin, dengan demikian 
memungkinkan sekali untuk mendapatkan faktor perbandingan 
penolakan saat kondisi sama (standar internasional biasa menulis 
dengan notasi CMMR-Common Mode Rejection Ratio, sedangkan 
standar DIN yang digunakan di Jerman atau negara-negara Eropa yang 
berbahasa jerman menuliskan dengan notasi G-
Gleichtaktunterdrueckung). Dengan menetapkan nilai tahanan kolektor 
RC sama besar (RC1 = RC2 = RC) dan kondisi karakteristik transistor juga 

sama, maka berlaku hubungan arus kolektor IC1 = IC2 = 0,5·IE. 

E1

E2

VIC

V1

V2

T1 T2

RC1 RC2

+VCC

IC1 IC2

A1

VC1

-VEE

RE

IC1 IC2

VC1

IE (Konstan)

RB1

RB2

VOD

 

Gambar 2.201. Rangkaian penguat pasangan differensial 

2.23.7. Prinsip Kerja Penguat Differensial: 

i. Pada saat tegangan masukan V1 = V2 = 0 (titik E1 dan E2 
terhubung ke massa), dan besarnya tegangan selisih pada kedua 
basis VIC = 0. Pada kondisi ini besarnya arus yang mengalir pada 

kedua kolektor sama besar IC1 = IC2, dan pada keluaran terjadi 

perubahan tegangan pada VC1  VC1 = 0. 

ii. Pada saat tegangan masukan V2 = 0 (titik E2 terhubung ke 
massa), dan besarnya tegangan selisih pada kedua basis VIC = 
V1. 

Ada dua kemungkinan kejadian: 
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a) Bila V1 berpolaritas positif, maka pada kondisi ini arus 

kolektor IC1 naik, sedangkan arus kolektor IC2 menurun, 

dengan menurunnya arus IC2 menyebabkan tegangan 
keluaran VC1 mengecil, dengan demikian pada keluaran 
terjadi perubahan tegangan pada VC1 ke arah negatif (lebih 

kecil daripada 0  VC1 = negatif. 

b) Dan bila V1 berpolaritas negatif, maka pada kondisi ini arus 

kolektor IC1 menurun, sebaliknya arus kolektor IC2 naik, 

dengan naiknya arus IC2 menyebabkan tegangan keluaran 
VC1 membesar, dengan demikian pada keluaran terjadi 
perubahan tegangan pada VC1 ke arah positif (lebih besar 

daripada 0  VC1 = positif. 

Penting untuk diketahui, bahwasannya perubahan tegangan 
keluaran VC1 berlawanan arah dengan perubahan tegangan 
masukan V1. 

iii. Pada saat tegangan masukan V1 = 0 (titik E1 terhubung ke 
massa), dan besarnya tegangan selisih pada kedua basis VIC = -
V2. 

Ada dua kemungkinan kejadian: 

a) Bila V2 berpolaritas positif, maka pada kondisi ini arus kolektor 

IC2 naik, sedangkan arus kolektor IC1 menurun, dengan 

menurunnya arus IC1 menyebabkan tegangan keluaran VC1 
besar, dengan demikian pada keluaran terjadi perubahan 

tegangan pada VC1 ke arah positif (lebih besar daripada 0  

VC1 = positif. 

b) Dan bila V2 berpolaritas negatif, maka pada kondisi ini arus 

kolektor IC2 menurun, sebaliknya arus kolektor IC1 naik, dengan 

naiknya arus IC1 menyebabkan tegangan keluaran VC1 menurun, 
dengan demikian pada keluaran terjadi perubahan tegangan 

pada VC1 ke arah negatif (lebih kecil daripada 0  VC1 = 
negatif. 

Penting untuk diketahui, bahwasannya perubahan tegangan 
keluaran VC1 adalah satu arah dengan perubahan tegangan 
masukan V2. 

iv. Bila tegangan V1 dan V2 dikondisikan saling berlawanan. 

Ada dua kemungkinan kejadian 

a) Bila V1 berpolaritas positif, tegangan V2 negatif, dan VIC positif. 

Pada selang waktu kejadian ini, perilaku kedua transistor sama 

dengan kejadian pada saat II (a) dan III (b), dimana perubahan 
tegangan keluaran VC1 menurun, dengan demikian pada 
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keluaran terjadi perubahan tegangan pada VC1 ke arah negatif 

(lebih kecil daripada 0  VC1 = negatif 

b) Bila V1 berpolaritas negatif, tegangan V2 positif, dan VIC negatif. 

Pada selang waktu kejadian ini, perilaku kedua transistor sama 

dengan kejadian pada saat II (b) dan III (a), dimana perubahan 
tegangan keluaran VC1 naik, dengan demikian pada keluaran 
terjadi perubahan tegangan pada VC1 ke arah positif (lebih besar 

daripada 0  VC1 = positif 

Penting untuk diketahui, bahwasannya perubahan tegangan 
keluaran VC1 adalah berlawan arah dengan perubahan tegangan 
masukan VIC. 

Dengan demikian persamaan penguatan saat beda dapat 
ditentukan sbb: 

VC1 = ADD (V1 – V2) = AID VIC atau 

IC

C1

21

C1

DD
V

V -
  

V - V

V -
  A  (2.422) 

v. Tegangan V1 dan V2 dikondisikan sama besar dengan polaritas 
searah. 

Ada dua kemungkinan kejadian 

a) Kedua tegangan V1 dan V2 berpolaritas positif, dan VIC=0. 

Pada selang waktu kejadian ini, perilaku kedua transistor 
sama dengan kejadian pada saat II (a) dan III (a), dimana 
perubahan tegangan keluaran VC1 konstan, dengan 
demikian pada keluaran tidak terjadi perubahan tegangan 

pada VC1  VC1 = 0 

b) Bila tegangan V1 dan V2 berpolaritas negatif, dan VIC=0. 

Pada selang waktu kejadian ini, perilaku kedua transistor 
sama dengan kejadian pada saat II (b) dan III (b), dimana 
perubahan tegangan keluaran VC1 konstan, dengan 
demikian pada keluaran tidak terjadi perubahan tegangan 

pada VC1  VC1 = 0. 

Penting untuk diketahui, bahwasannya pada saat pengendalian sama 

(common mode) tidak ada perubahan tegangan keluaran VC1  ( VC1 = 
0), hal ini membuktikan bahwa penguat pasangan differensial tidak 
melakukan penguatan pada saat kedua kondisi masukan sama. Suatu 
kelemahan di dalam tuntutan praktis, karena besarnya tahanan RE tidak 
dapat dibuat sebesar mungkin (tak hingga), dengan demikian sumber 

arus IE juga tidak dapat dijaga konstan, sehingga pada akhirnya secara 
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tidak langsung juga berpengaruh pada perubahan tegangan keluaran 
VC1. 

Berdasarkan dari kejadian tersebut dapat ditentukan penguatan pada 
saat sama (common mode) sebagai berikut: 

- VC1 = ACC V1 = ACC V2)  untuk V1 = V2 (2.423) 

Dengan demikian besarnya faktor penolakan sinyal saat sama (CMMR-
Common Mode Rejection Ratio) adalah sebagai berikut: 

CC

DD

A

A
  CMMR   (2.424) 

 nilai ideal CMMR = tak hingga (besar sekali). 

Permasalahan: untuk mendapatkan CMMR yang besar, nilai tahanan RE 
harus diperbesar dan apabila tahanan RE bertambah besar lagi, 
kemungkinan transistor tidak mendapat bias yang cukup. Cara mengatasi 
permasalah ini dapat dipecahkan dengan teknik rangkaian sumber arus 
konstan. 

VC1 VC1

VC1

VC1

VC1

V1(mV)

(V)

 

Gambar 2.202. Karakteristik Penguat Differensial 

Gambar 2.202. menggambarkan sebuah contoh ilustrasi dari karakteristik 
kurva keluaran (VC1) terhadap perubahan tegangan masukan VIC. Pada 
kondisi ini dimana tegangan (V1-V2) menyebabkan penguat differensial 
berfungsi sebagai penguat membalik (inverting amplifier), dan dari 
gambar diatas membuktikan antara tegangan masukan dan keluaran 
berbeda fasa 180o. 

2.23.8. Mode Sama (common mode) dan Mode Beda (Differential 
Mode) 

Sebuah penguat differensial mempunyai dua buah masukan, maka dari 
itu suatu yang menguntungkan bahwa fungsi dan manfaat dari penguat 
differensial adalah hanya menguatkan sinyal selisih antara V1 dan V2. 
Selisih dari kedua tegangan masukan ∆V 
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2.23.9. Penempatan Titik Kerja DC 

Gambar 2.203 memperlihatkan rangkaian dasar penguat differensial. 
Dengan mengasumsikan bahwa transistor TR1 dan TR2 mempunyai 
karakteristik yang sama, sehingga kedua transistor mempunyai 
parameter adalah identik. Dengan demikian berlaku ketentuan 
persamaan sebagai berikut: 

VC1 = VC2 = VC IB1 = IB2 = IB IE1 = IE2 = IE 

Untuk menentukan titik kerja DC, maka tegangan masukan V11 dan V12 
dapat dihubungkan ke massa 0V, sehingga berlaku ketentuan: 

V11 = V12 = 0 VBE1 = VBE2 = VBE 

Besarnya arus yang mengalir pada emitor transistor TR1 

E1

E2

T1 T2

RC1 RC2

+VCC

IC1 IC2

A1

-VEE

RE

IC1 IC2IE (Konstan)

A2

RB1

RB2IE1

IB2

IE2

 

Gambar 2.203. Rangkaian DC Penguat Differensial 

VBE + 2.IE.RE – VEE = 0 (2.425) 

C
BEC

E

BEEE
E      dan         

R2 

V-  V
  

I
IIII  (2.426) 

Dengan mengasumsikan bahwa tegangan pada kolektor-emitor sama 
VCE1 = VCE2, sehingga didapatkan tegangan kolektor 

VC1 = VC2 = VCC – IC.RC (2.427) 

Sebuah penguat differensial dikatakan baik apabila besarnya tegangan 
antara kedua kaki kolektor sama dengan nol, hal ini menunjukan bahwa 
pada saat kondisi kedua tegangan masukan sama, maka pada keluaran 
tidak memproduksi tegangan (ideal VOD = 0): 

VOD = VC1 – VC2 = 0V (2.428) 
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2.23.10. Hubungan Tegangan Masukan Penguat Differensial 

Gambar 2.204 memperlihatkan hubungan tegangan masukan V1 dan V2 
terhadap komponen ekivalen masukan pada saat pengendalian mode 
beda (different mode input-VID) dan komponen ekivalen masukan pada 
saat pengendalian mode sama (common mode input-VIC) dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.204 Konfigurasi tegangan masukan penguat differensial 

Tegangan masukan pada saat kondisi sama (common mode) adalah 

12ID   vvv    

2

 
  21

IC

vv
v

  
 (2.429) 

Sehingga hubungan tegangan masukan dapat dinyatakan sebagai 
berikut: 

 

Gambar 2.205 Tegangan masukan common mode dan differential mode 

Hubungan tegangan masukan penguat differensial 

2

 
  ID

IC2

v
vv    (2.430) 

2

 
  ID

IC1

v
vv    (2.431) 

Dengan deminkian hubungan kedua tegangan keluaran saat kondisi 
mode beda (VOD) dan pada saat kondisi sama (VOC) dapat dinyatakan 
kedalam persamaan berikut: 
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2

  
           C1C2

OCC1C2OD

vv
vvvv dan;  (2.432) 

Untuk beberapa kasus secara umum sering dinyatakan hubungan antara 
penguat tegangan (A) dengan tegangan keluaran VOD dan VOC terhadap 
fungsi dari tegangan masuknan VID dan VIC dapat dinyatakan kedalam 
bentuk matrik: 

IC

ID

CCDC

CDDD

V

V

AA

AA
   

OC

OD

v

v
 (2.433) 

dengan: 

ADD = Penguatan saat mode beda (different-mode gain) 
ACD = Konversi penguatan mode sama (ke mode beda ideal ACD = 0) 
ACC = Penguatan mode sama (common mode gain) 
ADC = Konversi penguatan mode beda (ke mode sama ideal ADC = 0) 

Karena untuk kondisi ideal ADC dan ACD sama dengan 0 (nol), dan dengan 
mengasumsikan bahwa rangkaian dalam kondisi simetris dengan kedua 
pasangan transistor dalam keadaan matched, dengan demikian 
persamaann diatas dapat dinyatakan sebagai berikut: 

IC

ID

CC

DD

V

V

A0

0A
   

OC

OD

v

v
 (2.434) 

Dengan mengasumsikan bahwa transistor mempunyai karakteristik yang 
sama, maka rangkaian pengganti penguat diferensial yang diperlihatkan 
Gambar 2.206(a) dapat diganti dengan rangkaian seperti yang 
diperlihatkan Gambar 2.206(b). 

 

(a) (b) 

Gambar 2.206. (a) Rangkaian Common Mode dan (b) Rangkaian Pengganti 
dibelah dua 
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2.23.11. Analisa Titik Kerja DC 

Ada perbedaan didalam menentukan titik kerja statis seperti pada 
penguat tunggal emitor bersama (common-emitter). Pada penguat 
tunggal emitor bersama untuk menetapkan titik kerja pada daerah aktif 
linier diperlukan tegangan bias basis sebesar (VTH), sehingga untuk 
memisahkan tegangan DC dan sinyal bolak-balik penguat tunggal emitor 
bersama pada masukan dan keluaran diperlukan dua buah kapasitor 
penggandeng, sehingga menyebabkan batas frekuensi rendahnya 
menjadi naik. 

Sedangkan dan karena pada penguat differensial terdiri dari dua 
masukan V1 dan V2, untuk itu didalam menetapkan titik kerja statis Q 
kedua tegangan masukan basis transistor TR1 (V1) dan transistor TR2 (V2) 
dihubungkan ke massa (V1 = V2 = 0) dan untuk memudahkan analisa 
semua komponen berpasangan keduanya dianggap simetris. Dengan 
demikian tegangan jatuh pada titik perpotongan kedua emitor VE1 = VE2 
dan menurut Hukum Kirchoof Tegangan (HKT) dapat ditentukan sebagai 
berikut: 

VE1 = VE2 = (IE1 + IE2)RE - VEE (2.435) 

Dengan mengasumsikan bahwa semua komponen simetris, maka 

besarnya arus yang mengalir pada emitor kedua transistor IE1 = IE2 = IE, 
dengan demikian pernyederhanaan persamaan menjadi: 

VE1 = VE2 = IE (2RE) - VEE (2.436) 

2.23.12. Garis Beban, Titik Kerja Statis 

 

Gambar 2.207 Titik kerja mode sama-common mode 
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Gambar 2.207 memeperlihatkan ayunan arus dan tegangan keluaran 
maksimum antara kolektor-emitor tergantung dari penempatan titik kerja 
saat mode sama (common-mode) 

EEEEBEBBIC V-  )(2R   V  .R  IIv  (2.437) 

Dengan menetapkan tegangan masukan rata-rata (VIC = 0), dan agar 

supaya dicapai ayunan arus ICQ, dan tegangan VCEQ tepat pada titik 
simetris maksimum, maka pengaturan dan penempatan kedua fungsi 
seyogyanya disesuaikan seperti Gambar 2.207. 

bila nilai arus basis 1/  EB II , dan dengan mengasumsikan bahwa 

IC  IE, maka didapatkan hubungan persamaan yang lebih sederhana 
seperti berikut: 

 

1  

R
  2R

V- V V
  

B
E

BEEE IC
CI  (2.438) 

Untuk mendapatkan persamaan garis beban mode sama (common 
mode), yang mana dapat ditentukan melalui persamaan Hukum Kirchoof 
Tegangan disekitar jaringan kolektor-emitor. Dengan demikian besarnya 
tegangan (VCE) dapat dinyatakan sebagai berikut: 

VCE = VCC – IC.RC – IE(2RE) + VEE 

        VCC + VEE – IC (RC + 2RE) (2.439) 

Untuk menentukan titik potong tegangan kolektor-emitor maksimum 

(VCEMAK), maka arus kolektor IC dianggap sama dengan nol (IC = 0), 
sehingga didapatkan persamaan: 

VCEMAK = VCC + VEE (2.440) 

Sedangkan untuk mendapatkan titik potong untuk arus kolektor 

maksimum (ICMAK), yaitu dengan menetapkan tegangan kolektor- emitor 
sma dengan nol (VCE = 0), sehingga didapatkan hubungan persamaan 
arus kolektor maksimum sebagai berikut: 

EC

EECC
CMAK

2R  R

V  V
  I  (2.441) 

Contoh 1: 

Seperti pada Gambar 2.203, bila VCC = VEE = 10V, RB = 0 , RC = 900 , 

dan RC = 200 . Tentukan titik keja dan garis beban mode sama (common 

mode), bila dikehendaki rentang tegangan masukan –7V  VIC  +7V. 
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Penyelesaian: 

 

Gambar 2.208 Rangkaian pengganti penguat differensial 

Titik kerja arus kolektor (ICQ) saat kondisi tegangan masukan VIC = 0V 

5,17mA  
0  900 x2 

0,7V- 10V  0V
  

1  
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V- V V
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BEEE IC
CQI  

Titik kerja tegangan kolektor (VCEQ) saat kondisi tegangan masukan VIC = 
0V 

VCEQ = VCC – IC.RC – IE(2RE) + VEE  VCC + VEE – IC (RC + 2RE) 

VCEQ = 10V + 10V – 5,17mA (200  + 2 x 900 ) = 8,58V 

Titik kerja arus kolektor (ICQ) saat kondisi tegangan masukan VIC = +7V 

9,05mA  
0  900 x2 

0,7V- 10V  7V
  

1  
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V- V V
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CQI  

Titik kerja tegangan kolektor (VCEQ) saat kondisi tegangan masukan VIC = 
+7V 

VCEQ = VCC – IC.RC – IE(2RE) + VEE  VCC + VEE – IC (RC + 2RE) 

VCEQ = 10V + 10V – 9,05mA (200  + 2 x 900 ) = 1,9V 

Titik kerja arus kolektor (ICQ) saat kondisi tegangan masukan VIC = -7V 

1,28mA  
0  900 x2 

0,7V- 10V  7V-
  

1  

R
  2R

V- V V
  

B
E

BEEE IC
CQI  

Titik kerja tegangan kolektor (VCEQ) saat kondisi tegangan masukan VIC = 
-7V 

VCEQ = VCC – IC.RC – IE(2RE) + VEE  VCC + VEE – IC (RC + 2RE) 
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VCEQ = 10V + 10V – 1,28mA (200  + 2 x 900 ) = 17,44V 

Menentukan Garis Beban 

Arus kolektor (ICMAK) 

10mA  
900 x2   200

10V  10V
  

2R  R

V  V
  

EC

EECC
CMAKI  

Tegangan kolektor (VCEMAK) 

VCEMAK = VCC + VEE = 10V + 10V = 20V 

Gambar 2.209 memperlihatkan titik kerja dan garis beban mode sama 
(common mode) dari hasil perhitungan. 

 

Gambar 2.209 Titik kerja DC penguat differensial 

2.23.13. Analisa Sinyal Kecil (Small-signal analysis) 

Gambar 2.210 memperlihatkan model rangkaian pengganti mode beda 
penguat differensial untuk sinyal kecil 

 

Gambar 2.210 model rangkaian pengganti sinyal kecil mode beda 
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Sinyal masukan mode beda (differential mode); Dengan mengasumsikan 
bahwa tegangan rata-rata pada saat mode sama (common mode ) (vIC = 
0), maka hubungan sinyal masukan pada saat kondisi mode beda 
(differential-mode) yang diberikan pada masing-masing transistor adalah 

/2VID dan /2VID , untuk memudahkan didalam analisa, maka kedua 

transistor dapat digantikan dengan model transistor untuk sinyal kecil. 
Dengan adanya Tahanan RC yang sekaligus berfungsi sebagai beban 
resistif penguat untuk kedua transistor, sehingga Tahanan.keluaran untuk 
sementara dapat diabaikan.  

Tegangan antara basis-emitor adalah: 

E
ID

4E
ID

3 vvvvvv -  
2

-            dan         -  
2

   (2.442) 

Titik perpotongan antara kedua emitor (VE) penguat differensial 
merepresentasikan “massa mengambang-ground semu (virtual 
grounded) ” untuk kedua masukan mode beda (differential mode) 
besarnya tegangan (VE = 0). 

Karena tegangan pada titik perpotongan emitor (VE = 0), dengan 
demikian tegangan keluaran dapat ditentukan, 

IDCOD

ID
CC2

ID
CC1

 gm.R-  

  membalik) (tidak 
2

gm.R  

     (membalik)  
2

gm.R -  

vv

vv

vv

 (2.443) 

Besarnya penguatan saat mode beda dengan asumsi bahwa (VIC = 0) 
adalah; 

C
0 ICID

OD
DD gm.R-     A

v
v

V
 (2.444) 

Jika tegangan kedua kolektor baik itu (vc1) maupun (vc2) dapat digunakan 
secara terpisah (dikenal dengan istilah single-ended) maupun kedua 
kolektor digunakan sebagai keluaran bersama, dengan demikian berlaku 
persamaan: 

2

A
  

2

gm.R
-     A DDC

0 ICID

C1
DD1 v

v
V

 (2.445) 

2

A
  

2

gm.R
     A DDC

0 ICID

C2
DD2 v

v
V

 (2.446) 
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2.23.14. Tahanan Masukan dan Keluaran 

Tahanan masukan mode beda (diffrential mode) penguat differensial 

BE
0 ICB1

ID
ID .2     r

v
r

i V
 (2.447) 

Tahanan keluaran mode beda (differential mode) penguat differensial; 

     2.R  //R.2   COCOD rr  (2.448) 

sedangkan besarnya Tahanan keluaran untuk mode tunggal seperti pada 

rangkaian common emitter adalah COUT R  r  

Sinyal masukan mode sama (common mode); Sinyal masukan mode 
sama (common-mode) yang diberikan pada masing-masing transistor 
dan untuk memudahkan didalam analisa, maka kedua transistor dapat 
digantikan dengan model transistor untuk sinyal kecil.  

Sebaliknya untuk kondisi mode sama (common mode), yaitu dengan 
mengasumsikan bahwa besarnya tegangan mode beda (differential 

mode) ketika (vID = 0 atau 0  2/IDV ), dengan demikian hubungan sinyal 

masukan pada saat kondisi mode sama (common-mode) yang diberikan 
pada masing-masing transistor adalah sebesar vIC dan untuk 
memudahkan didalam analisa, maka kedua transistor dapat digantikan 
dengan model transistor untuk sinyal kecil. Selain itu kedua transistor 
dapat diasumsikan dalam keadaan simetris. Gambar 2.211, 
memperlihatkan model rangkaian pengganti penguat differensial mode 
sama 

 

Gambar 2.211, Model rangkaian pengganti mode sama 

Dengan menganggap keadaan rangkaian simetris, maka persamaan 
tegangan masukan mode sama (vIC) dapat ditentukan dengan persamaan 
berikut: 

EBEBEBEBIC R 1  2       .  rivriv  (2.449) 

Sehingga besarnya tegangan keluaran kolektor (VC1 = VC2) yang 
diberikan adalah: 
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IC

EBE

C
CBC2C1 v

r
ivv  

R 1  2  

R.
  .-   R  (2.450) 

Besarnya tegangan pada emitor (vE) 

ICIC

EBE

E
EE vv

r
iv    

R 1  2  

R 1  2
 R 1  2  .B

 (2.451) 

2.23.15. CMRR (Common Mode Rejection Ratio) 

Dengan mengasumsikan karakteristik transistor sama, maka dapat 
digambarkan rangkaian pengganti persamaan tegangan masukan. 

Dengan faktor pembagi (  +1) didapatkan transformasi sumber arus 

emitor IE1, IE2 terhadap sumber arus basis IB1, IB2 sehingga didapatkan 
rangkaian pengganti mode sama seperti yang diperlihatkan Gambar 
2.212. 

 

Gambar 2.212 Rangkaian pengganti penguat differensial keseluruhan 

Oleh karena kedua transistor mempunyai karakteristik yang sama, maka 
besarnya arus yang mengalir pada tahanan emitor RE adalah  sebesar 

2IE1 = 2 IE2. Dengan pendekatan bahwa arus basis IB dianggap kecil 

terhadap arus emitor IE, maka arus yang mengalir pada tahanan emitor 

RE adalah sebesar 2IC seperti yang diperlihatkan Gambar 2.213. 

 

Gambar 2.213 Model pendekatan rangkaian pengganti penguat differensial 
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Gambar 2.214 Rangkaian pengganti penguat differensial dibelah dua 

Dari Gambar 2.214 didapatkan persamaan arus saat mode sama sebagai 
berikut: 

1  

R
    2R

  
B

IBE

IC
IC

h

v
i  (2.452) 

Dari persamaan (3.26) terlihat bahwa besarnya arus kolektor pada saat 
mode sama tergantung konfigurasi tegangan masukan VIC besarnya 
tahanan bias RE, tahanan masukan dinamis basis bersama hIB dan 
tahanan DC basis RB. 

Gambar 2.215 memperlihatkan rangkaian pengganti mode beda, dimana 
polaritas tegangan masukan VID saling berlawanan. Dengan 
mengasumsikan bahwa semua komponen pada penguat differential 
identik, maka berdasarkan teori superposisi bersarnya arus yang 
mengalir pada tahanan emitor RE adalah nol. Dengan demikian dapat 
diekivalenkan tahanan RE bernilai besar sekali (open circuit) atau lebih 
dikenal dengan istilah pentanahan semu (mutual grounded). 

 

Gambar 2.215 Model pendekatan rangkaian pengganti mode beda 

Oleh karena tidak ada arus IID yang mengalir melalui tahanan RE dan 
tegangan VE = 0, maka rangkaian pengganti Gambar 2.215 dapat 
disederhanakan menjadi Gambar 2.216. 
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Gambar 2.216 Rangkaian pengganti mode beda 

Dari Gambar 2.216 didapatkan persamaan arus mode beda sebagai 
berikut: 

1  

R
   

2

v

  

1  

R
   0 

2

v

  
B

IB

ID

B
IB

ID

ID

hh
i  (2.453) 

Karena pada jaringan I, menunjukan bahwa arah arus pada saat sama 
(common mode arus iIC) dan saat beda (differential mode arus iID) 
berlawanan arah, dengan demikian besarnya arus emitor pada jaringan I, 
iE1 = iIC - iID. Sedangkan pada jaringan II arah arus pada saat sama 
(common mode arus iIC) dan saat beda (differential mode arus iID) adalah 
satu arah, dengan demikian besarnya arus emitor pada jaringan II, iE1 = 
iIC + iID. Dan dengan menggunakan teori superposisi, maka didapatkan 
kombinasi dari persamaan (2.300) dan (2.301) seperti berikut: 

1  

R
   

2

v

-  

1  

R
    2R

v
    

B
IB

ID

B
IBE

IC
E1

hh
i  (2.454) 

Dengan menganggap semua komponen simetris IE1 = IE2, dan 1 = 2 = , 
RB1 = RB2, maka: 

1  

R
   

2

v

  

1  

R
    2R

v
    

B
IB

ID

B
IBE

IC
E2

hh
i  (2.455) 

Tegangan keluaran antara kaki kolektor adalah: 

 

Gambar 2.217 Model rangkaian pengganti tingkat keluaran 
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Dari Gambar 2.217 didapatkan persamaan tegangan mode beda seperti 
berikut: 

IC
B

IBE

C
ID

B
IB

C

C1CO1

 

1  

R
   2R 

R
  

1  

R
    

2

R

        

  R-  

vv

iv

hh

 (2.456) 
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B

IBE

C
ID

B
IB

C

C1CO2

 

1  

R
   2R 

R
  

1  

R
    

2

R

 -        

  R-  

vv

iv

hh

 (2.457) 

Dengan demikian selisih tegangan antara kedua kolektor (vO1) dan (vO2) 
adalah: 

ID
B

IB

C
O2O1OD vvvv  

1  

R
    

R
   -  

h
 (2.458) 

Secara umum tegangan keluaran kedua kolektor (vO1) dan (vO2) sering 
dinyatakan: 

vO1 = ADD.vID – ACC.vIC (2.307) 

vO2 = -ADD.vID – ACC.vIC (2.459) 

 

1  

R
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 (2.460) 
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1  

R
   2

1  

R
   2R

 
B

IB

B
IBE

h

h
 (2.462) 

Agar supaya didapatkan nilai CMRR yang besar, maka didalam 

1/R  h  2R BIBE , dengan demikian persamaan berubah menjadi: 

 

1  

R
   

R
   MRR

B

IB

E

h

C  (2.463) 

Permasalahan; CMRR akan maksimum apabila 1/BR  ditetapkan 

skecil mungkin dengan Tahanan emitor RE sebesar mungkin, 
permasalahan yang tidak diinginkan adalah apabila Tahanan RE terlalu 
besar menyebabkan kedua transistor tidak lagi mendapatkan bias pada 
titik kerja yang tepat (kedua transistor bekerja pada daerah “cut-off”). 
Untuk itu solusinya adalah mengganti Tahanan emitor RE dengan 
rangkaian aktif sumber arus konstan, karena sifat dari sumber arus 
konstan dengan Tahanan dalam keluaran yang tinggi. 

Contoh 2: 

Seperti kasus contoh 1, bila tegangan masukan saat sama (common 

mode) adalah 1mV dan asumsi penguatan arus  = 100. 

Tentukan: 

a) Penolakan sinyal mode sama (CMRR) bila penguatan arus  = 
100. 

b) Tegangan masukan saat beda (differential mode) dimana 
perbedaan tegangan keluaran kurang dari 100 kali dari tegangan 
keluaran saat kondisi mode sama. 

Penyelesaian: 

a) Untuk menentukan penguatan tegangan mode sama (ACC) dan 
penguatan tegangan mode beda (ADD), maka langkah awal yang 
perlu diketahui adalah menghitung besarnya Tahanan masukan 

konversi CQTCQ1T IB /V  /V h II . Dan agar supaya dapat dicapai 

optimasi variasi tegangan masukan mode sama (vIC), untuk itu 
dipilih Tahanan masukan RB sekecil mungkin, dalam kasus ini 
dipilih RB = 0. 

5,17mA  
1800

9,3V
  

2.900

0,7V-  10V
  

2.R

V-  V
  

E

BEEE
EQI  
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4,8  
5,17mA

25mV
  

V
  h

EQ

T
B
I

I  

Penguatan tegangan mode sama (common mode gain) 

 0,11  
0  8,4 9002 

200
  

1  

R
   2R 

R
     A

B
IBE

C

IC

O1
CC

hv
v  

Penguatan tegangan mode beda (differential mode gain) 

20,8  
0  4,8 2

200
  

1  

R
    

2

R

   A
B

IB

C

ID

O1
DD

hv
v

 

Hubungan tegangan keluaran terhadap tegangan mode sama 
maupun mode beda 

ICIDO1 vvv  0.11- 20,8    

Ratio Penolakan terhadap gangguan saat mode sama (CMRR) 

45dB  189,09  
0,11

20,8
  

A

A
  CMRR

CC

DD  

Penguat differensial yang dibangun seperti halnya pada 
operasional amplifier (op amps) mempunyai rentang spesifikasi 
komersial ratio penolakan terhadap gangguan CMRR berkisar 
antara 80dB sampai 100dB. Dengan demikian nilai CMRR 
sebesar 45dB belum dapat dikelompokan suatu hasil 
perancangan yang baik. Bila dikehendaki hasil suatu operasi dari 
penguat differensial yang baik, untuk itu pengendalian penguat 
disarankan sebagai berikut: 

189,09
  

CMRR
  ICIC

ID

vvv  

b) Jika tegangan masukan mode sama (vIC = 1mV) dan tegangan 
masukan mode beda (differential mode) kurang dari 100.vIC, 
dengan demikian besarnya tegangan masukan saat kondisi (vID) 
adalah: 

0,53mV  
189,09

100
  

CMRR
  IC

ID

vv  

Jika nilai dari tegangan masukan mode beda (vID) kurang dari 
0,53mV, maka akan menyebabkan perbedaan sinyal keluaran 
akan menjadi lebih besar dari 1 persen 
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2.23.16. Penguat Differensial Dengan Sumber Arus Konstan 

Suatu permasalahan; bahwa untuk mendapatkan sumber arus (IE) 
konstan dengan menggunakan Tahanan yang besar tidaklah mungkin 
bisa dicapai dengan menaikan nilai dari Tahanan RE. Sedangkan untuk 
mendapatkan CMMR yang maksimum pada penguat differensial 
dibutuhkan suatu sumber arus konstan dengan nilai Tahanan dalam yang 
besar. Gambar 2.218, memperlihatkan penerapan sumber arus konstan 
pada penguat differensial. 

 

Gambar 2.218. Prinsip sumber arus konstan pada penguat differensial 

Untuk penguat differensial dengan Tahanan RE tanpa menggunakan 
sumber arus aktif besarnya CMRR adalah: 

         

1 

R
  

V

R
  CMRR

B

EQ

T

E

I

 (2.465) 

25mV    Vdimana T  

dan untuk mendapatkan CMMR yang besar, maka 1/RB  harus 

ditentukan sekecil mungkin. Meskipun demikian nilai CMRR tidak akan 
lebih besar daripada: 

 
V

.R
  CMRR

T

EQE I  (2.466) 

Jaringan sumber arus konstan (ICQ3) yang dibangun oleh transistor TR3 
sangat tergantung dari dari sumber tagangan (VBB). Kualitas sumber arus 

konstan sangat tergantung dari admitansi keluaran oeh/1  dari 

transistor. Karena sifat dari sumber arus konstan yang baik adalah yang 
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mempunyai nilai Tahanan besar, maka dari itu pemilihan transistor yang 
tepat adalah yang mempunyai admitansi yang kecil dan ketepatan ini 
akan menghasilakan kualitas dari rangkain sumber arus. Sebagai contoh 
dari tiga buah transistor dengan type BC107A, BC107B, dan BC107C, 
dari ketiga transistor tersebut yang paling tepat apabila digunakan 
sebagai rangkaian sumber arus konstan adalah type transistor BC107A, 
karena dari ketiga transistor tersebut yang memiliki admitansi keluaran 
yang paling kecil adalah type BC107A, sedangkan untuk type BC107C 
lebih tepat digunakan untuk penguat differensial , karena BC107C 
mempunyai nilai Tahanan masukan yang paling besar. 

Arus kolektor (ICQ3) akan bertindak dan berfungsi sebagai sumber arus 
konstan, selama tegangan kolektor-emitornya (VCEQ3) dijaga tidak berada 
dan mendekati pada daerah saturasi. Untuk itu sumber tegangan (VBB) 

harus dapat menempatkan operasi titik kerja statis (ICQ3). 

E

BE3BBEE
CQ3

R

V-  V-  V
  I  (2.467) 

Dan agar supaya dapat dicapai pengaturan sumber arus yang cukup, 
maka tegangan kolektor-emitor (VCE) perlu dijaga agar tidak terlalu dekat 
dengan tegangan saturasi. Sebagai faktor keamanan usahakan nilai 
tegangan (VCEsat) tidak berada dibawah margin seperti ketentuan 
persamaan (2.316) berikut ini, 

hfc

hfe
ln   2,2 V  TCEv  (2.468) 

Untuk nilai tipikal penguatan arus transistor hfe = 100 dan hfc = 0,01 
dengan tegangan persambungan VT = 25mV, maka nilai minimum VCE > 
285mV. Untuk itu sebagai pengaman margin besarnya tegangan 

kolektor-emitor dipilih VCEQ3  0,35V. 

Untuk mencapai optimasi titik operasi garis beban mode sama (common 
mode) dari penguat differensial yang dibangun oleh transistor TR1 dan 
TR2. Dengan adanya sumber arus konstan TR3 maka garis beban mode 
sama akan membentuk garis horizontal (Gambar 2.219) dengan kondisi 

IC21     vvv , CQ3CQ2CQ1  0,5    III , dimana nilai-nilai tersebut tidak 

tergantung terhadap tegangan VCEQ1 dan VCEQ2. Bagaimanapun tidak 
diperkenankan mengendalikan atau menempatkan titik kerja pada garis 

beban mode sama ICQ1=ICQ2 dengan cara merubah tegangan masukan 
mode sama (vIC). Cara yang tepat untuk menentukan titik kerja tegangan 
kolektor-emitor (VCE) pada penguat differensial dengan menggunakan 
sumber arus konstan adalah pertama menentukan nilai tegangan kolektor 
(VC1) dan kemudian tegangan emitor (VE1=VE2) seperti persamaan 
berikut: 
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CEQ1CCC1 .R-  V  V I  (2.569) 

BE1BQ1BICE1 V-  .R-    V Iv  (2.470) 

Selisih dari tegangan kolektor (VC1) dengan tegangan emitor (VE1) 
merupakan seting dari tegangan kolektor-emitor VCE1=VCE2. 

1  

.R
    -  .R-  V         

 V-  V  V  V

EQ1B
BE1ICEQ1CCC

E1C1CE2CE1

I
I vv

 (2.471) 

Agar diperoleh pengendalian titik kerja mode sama (common mode) yang 

tepat, untuk itu dianjurkan bahwa tegangan VCEQ1  0,35V, dan tegangan 
kolektor-emitor transistor TR3 (VCEQ3) juga tidak boleh menjadi saturasi. 

Sedangkan untuk kondisi garis beban mode beda (difference mode load 
line), yang mana tegangan masukan mode sama (vIC = 0), dengan 
demikian berlaku hubungan tegangan masukan saat kondisi beda 

/2V   ID2 1 vv  dengan kemiringan CR/1 , dan untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat seperti pada ilustrasi contoh yang diperlihatkan pada 
Gambar 2.219. 

Contoh 3: 

Sebuah rangkaian penguat differensial dengan sumber arus konstan, bila 

diketahui tegangan catu VCC = VEE = 7V, Tahanan kolektor RC =2k , 

Tahanan basis dan Tahanan emitor RB = RE = 1k , penguatan arus       

(  + 1) = 100, arus kolektor ICQ1 = ICQ2 = 1mA, tegangan kolektor emitor 

saturasi VCEsat = 0,35V, dan 25  1/  h BEIB r  

Tentukan: 

a) Tegangan catu VBB. 

b) Tegangan masukan mode beda (differential mode) vIDmak. 

c) Tegangan masukan mode sama (common mode) vIcmin, vIcmak. 

Penyelesaian: 

a) Tegangan sumber untuk sumber arus konstan (VBB) 

E

BE3BBEE
CQ3

R

V-  V-  V
  I  

4,3V-  7V-  )2(1k  0,7V  V-  .R  V  V- EEECQ3BE3BB I  

VBB = 4,3V 

b) Tegangan masukan maksimum mode beda (differential mode) 
vDmak. 
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Untuk menentukan arus masukan mode beda (vIDmak), yaitu 
dengan asumsi bahwa tegangan rata-rata mode sama (vIC = 0V), 

sehingga 2/  -  Dmak1 2 vvv  adalah: 

 

1  

R
   2  

   
B

IB

IDmak

E2makE1mak

h

v
ii   

 70mV           
70

  

100

1000
  52 2  

   A10 x 1 IDmak

IDmakIDmak3- v
vv

  

Selama arus diam dijaga sebesar IEQ1 =ICQ1 = 1mA tetap konstan, 
maka titk kerja dan garis beban mode sama (common mode load 
line) akan membentuk garis horizontal. Hal ini semakin 
memperjelas dengan harapan dan tujuan bahwa arus kolektor 
demikian juga arus emitor dapat mengayun secara maksimal 
dengan rentang maksimum sebesar 1mA sebelum dan tidak boleh 
menyebabkan cacad sinyal karena “cut off”. Dan bila hamabatan 

kolektor RC dipilih sebesar 2k , maka ayunan arus emitor 1mA 
harus bersesuaian dengan ayunan tegangan kolektor sebesar 

2V. 

c) Tegangan kolektor emitor VCE1, VCE2. 

Dengan menggunakan Hukum Kirchoff Tegangan (HKT), maka 
didapatkan; 

sat V - .IR  .IR - V  V   V  V CE3EQ3EEQ1CEECCCE2CE1  

sat V - I  I.R  .IR - V  V   V  V CE3EQ2EQ1EEQ1CEECCCE2CE1  

 9,65V  0,35V -.2mA 1k .1mA 2k - 7V  7V   V  V CE2CE1  

Didalam menentukan nilai dari tegangan kolektor (VCEQ1) saat 
kondisi garis beban mode sama (common mode load line), hal 
yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa tegangan kolektor 
emitor transistor TR1 (VCEQ1) dan tegangan kolektor emitor 
transistor TR3 (VCEQ3) kedua transistor sebaiknya dikondisikan 

dimana VCEQ1=VCEQ3  0,35V (diatas margin tegangan saturasi). 

d) Tegangan masukan mode sama (common mode) vICmak, vICmin. 

1  

.IR
  V   - .IR - V  V - V  V  V

EQ1B

BE1ICEQ1CCCE1C1CE2CE1 v  
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100

.1mA1k
  0,7V   -.1mA 2k - 7V   V  V ICCE2CE1 v  

,01V0  0,7V   - V2 - 7V   V  V ICCE2CE1 v  

CE1ICCE1IC V - 5,71V            V - ,01V0  0,7V   V2 - 7V   vv  

Dengan mengasumsikan bahwa tegangan kolektor-emitor VCE1 = 
2,35V, maka tegangan masukan mode sama (vICmak) dapat 
ditentukan; 

3,36V  2,35V - 5,71V  V - 5,71V   CE1ICv  

Berikutnya adalah dengan mengasumsikan bahwa tegangan 
kolektor-emitor berubah naik sebesar VCE1 = 7,65V, dengan 
demikian tegangan masukan mode sama (vICmin) berubah menjadi; 

1,94V-  7,65V - 5,71V  V - 5,71V   CE1ICv  

     V36,3    1,94V- dan                  70mV    70mV- ICID vv  

Dan pada saat kedua tegangan masukan mode sama (vIC = 0), 
maka tegangan VCE1 = 5,17V. 

 

Gambar 2.219. Titik kerja dan garis beban penguat differensial dengan sumber 
arus konstan 

2.23.17. Penguat Differensial dengan Cermin Arus (Current Mirror) 

Karena penempatan penguat differensial selalu difungsikan sebagai 
penguat depan (pre amp), dengan demikian tugas dan fungsi penguat 
differensial selain dituntut agar supaya menghasilkan ratio penolakan 
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pada saat mode sama (CMRR) yang tinggi, yaitu berkisar antara 80dB 
sampai 100dB. Disamping itu penguat differensial harus dapat 
menghasilkan penguatan tegangan pada mode beda (differential mode 
gain) yang besar, untuk itu diperlukan rangkaian cermin arus yang selain 
tugas dan fungsinya dapat meredam tegangan ripple dari sumber daya, 
tapi juga bisa untuk mendapatkan penguatan tegangan yang tinggi. 
Transistor TR3 dan TR4 membentuk rangkaian cermin arus (current 
mirror) dan Transistor TR3 membentuk rangkaian sumber arus konstan. 
Tujuan utama dari kedua rangkaian tersebut adalah sama, yaitu untuk 
mendapatkan tahanan dalam dinamis yang tinggi (ingat sifat dari 
rangkaian sumber arus konstan). Gambar 2.220. memperlihatkan 
penguat differensial dengan sumber dan cermin arus konstan 

 

Gambar 2.220. Penguat differensial dengan sumber dan cermin arus konstan 

Permasalahan; dalam banyak penerapan, bahwa penguat differensial 
mempunyai Tahanan beban RC yang relatif kecil, sedangkan untuk 
menaikan besarnya penguatan tegangan pada saat mode beda 
diperlukan nilai Tahanan RC yang cukup besar. Persamaan (2.320) 
dibawah menunjukkan pengaruh Tahanan RC terhadap hasil penguatan 
tegangan mode beda (ADD). Oleh karena itu untuk memperbesar 
penguatan resistor RC harus besar untuk itu diperlukan rangkaian cermin 
arus atau sumber arus konstan. 

 

1  

R
    

2

R

   
B

IB

C

ID

O1

DD

h
v
v

A  (2.472) 
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2.23.18. Penerapan Penguat Differensial (op-amp) 

Tipikal dari rangkaian operasional amplifier pada umumnya terdiri dari 
tiga atau lebih penguat differensial. 

 

Gambar 2.221. Penerapan penguat differensial dari National Semiconductor 
(LH0005) 

Pada tingkat ini sifat dan fungsi rangkaian adalah sebagai penguat 
tegangan, selain untuk menguatkan tegangan fungsi lainnya adalah untuk 
mendapatkan tahanan masukan dinamis yang tinggi dengan lebar pita 
yang tinggi pula, disamping itu juga diharapkan dapat menghasilkan rasio 
penolakan saat mode sama (CMRR) yang tinggi pula. Gambar 2.221 
memperlihatkan contoh aplikasi penguat differensial pada tingkat 
masukan penguat operasioanal dari National Semiconductor (LH0005). 

2.23.19. Perancangan dan analisa titik kerja DC 

Untuk menentukan Tahanan bias R1 sampai R4, langkah awal adalah 
mengasumsikan kedua tegangan masukan mode sama v1 = v2 = 0, 
tegangan keluaran vO = 0 dan tidak tergantung oleh kenaikan temperatur 
ataupun perubahan variasi tegangan sumber. 

Bila v1 = v2 = 0, vE1 = -2 VD. sehingga didapatkan persamaan: 

1

BEEE
A

R

2V - V
 i  (2.473) 

Bila diasumsikan bahwa semua komponen adalah simetris, maka 

besarnya arus kolektor 2/  AC iI , dengan demikian besarnya tegangan 

vC1 adalah: 
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 R 
2

 
- V  2

A
CCC1

i
v  

 R 

2

R

 2V - V
- V        2

1

BEEE
CC  

       2

1

BEEE
CC R 

2.R

 2V - V
-  V  (2.474) 

atau 

BEEE

1

2
CCC1 2V - V 

2R

 R
- V  v  (2.475) 

Karena tegangan vC1 sebagai tegangan bias basis transistor TR6 (PNP), 
dan agar transistor aktif pada daerah linier, maka besarnya tegangan vE6 

= vC1 + VBE6, dengan demikian didapatkan persamaan berikut: 

BEEE

1

2
CCDE6 2V - V 

2R

 R
- V  V  v  (2.476) 

Karena besarnya arus 3E6CCB )/RV-(V  i , maka hasil subsitusi 

persamaan (2.324) adalah: 

3

D
BEEE

31

2
CCDB

R

V
-  2V-  V 

R2R

 R
- V  V  i  (2.477) 

Bilamana tegangan basis-emitor dari transistor T5 dan T6 sama besar, 
maka besarnya arus iB terbagi dua sama besar oleh T5 dan T6. Selama 

/2  BD Ii , dengan demikian tegangan vC6 adalah: 

EED4
B

C6 V- 3V R 
2

  
i

v  (2.478) 

Subsitusi persamaan (2.478) terhadap persamaan (2.477) adalah: 

 V- V 3  V 
2R

R
  - 2V - V 

2R

R
 

2R

 R
  EEDBE

3

4
BEEE

3

4

1

2
C6v  (2.479) 

Karena tuntutan bahwa sebuah opamp harus mempunyai tegangan 
keluaran vO = 0, demikian juga dengan tegangan vC6 = 0. Pada kondisi ini 
menghasilkan formulasi  
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2R

R
-  

2R

R
 

2R

R
 2 -3  V  1-  

2R

R
 

2R

 R
 V  0

3

4

3

4

1

2
D

3

4

1

2
EE  (2.480) 

Karena tegangan VEE dan VD merupakan konstanta yang tetap, maka 
persamaan (3.480) diatas dapat dipisah menjadi dua persamaan (2.481) 
dan persamaan (2.482) seperti berikut: 

1  
2R

R
 

2R

 R

3

4

1

2  (2.481) 

dan 

3  
2R

R
  

2R

R
 

2R

R
 2 

3

4

3

4

1

2  (2.482) 

kombinasi dari persamaan (2.329) sehingga menghasilkan formulasi: 

1  
2R

R
  

2R

 R

3

4

1

2  (2.483) 

Sebagai contoh, jika nilai dari Tahanan R2 = R4 = 10k , maka dengan 
menggunakan persamaan (3,57) Tahanan R1 dan R3 dapat didimensikan 

dengan mudah, yaitu R1 = R3 =5k . Penggunaan dari perbandingan 
resistor tersebut bertujuan agar didalam disain didapatkan tegangan 
keluaran vO = 0 dan tidak tergantung oleh tegangan sumber VCC, VEE, dan 
VBE transistor dan demikian juga dengan perubahan temperatur. Dan 
yang lebih penting adalah bahwa tegangan keluaran vO hanya tergantung 
oleh pengendalian dan perubahan tegangan masukan saat mode sama 
(common mode) dan tegangan masukan saat mode beda (differential 
mode). 

Contoh 1: 

Rencanakan sebuah operasional amplifier seperti pada Gambar 2.221, 

bila Tahanan R1 = R3 = 5k  dan R2 = R4 = 10k . 

Tentukan: 

a) Besarnya arus dan tegangan statis IA, IB, IC, ID, vC1, vE1, vE6 dan 
vC6, bila VCC = VEE = 12V dan v1 = v2 = 0V. 

b) Tegangan simetris maksimum saat mode sama vICmak, bila 
tegangan VCC = VEE = 12V. 

c) Nilai tegangan sumber VEE untuk ayunan tegangan maksimum 
pada saat mode sama, bila tegangan sumber VCC = 12V. 
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Penyelesaian: 

a) Penentuan titik kerja mode sama (common mode), dimana v1 = v2 
= 0V 

2,12mA  
5k

0,7V2 - 12V
 

R

2V - V
 

1

BEEE
Ai  

1,4V  0,7V2 - 12V 
2.5k

10k
 - 12V  2V - V 

2R

 R
- V  BEEE

1

2
CCC1v  

2,1V  0,7V  1,4V  V    BEC1E6 vv  

1,98mA  
5k

2,1V - 12V
  

R

 - V
  

3

E6CC

B

v
i  

0V  12V - 0,7V3  10k 
2

1,98mA
  V- 3V R 

2
  EED4

B
C6

i
v  

b. Penentuan titik kerja dan garis beban mode sama untuk 
transistor TR1. 

VCC + VEE  = VCE1 + IC (R2 + 2R1) 

12V + 12V  = VCE1 + IC [10k  + 2 (5k )] 

24V  = VCE1 + IC (20 x 103 ) 

Untuk menentukan titik potong arus ICmak, maka tegangan VCE1 = 
0V 

1,2mA  
 20.10

24V
  I

3Cmak  

Untuk menentukan titik potong tegangan VCEmak, maka arus IC = 0 

VCEmak = VCC + VEE = 24V 

4

ICIC

1

BEEEIC

C
1.10

10,6V  
  

5k2

0,7V2 - 12V  
  

2R

2V - V  
  I

vvv
 

Bila vIC = 0 

1,06mA  
1.10

10,6V  0
   I

4C  

24V = VCE1 + IC (20 x 103 ) 

24V = VCE1 + 1,06mA (20 x 103 ) = 2,8V 

Bila vIC = +1,2V 
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1,18mA  
1.10

10,6V  ,2V1
   I

4C  

24V = VCE1 + 1,18mA (20 x 103 ) = 0,4V 

Bila vIC = -1,2V 

0,94mA  
1.10

10,6V  ,2V1
   I

4C  

24V = VCE1 + 0,94mA (20 x 103 ) = 5,2V 

Titik kerja mode sama-common mode 

 

Gambar 2.222. Titik kerja dan garis beban mode sama (common mode load line) 

2.23.20. Menggunakan Program Schematic PSPICE 

A. Prinsip Kerja Penguat Differensial 

1) Buka microSim Eval 8  “Design Manager” 

2) Klik “Run Schematics” seperti yang diperlihatkan Gambar 2.223. 
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Gambar 2.223 MicroSim Design Manager 

3) Klik “Draw” dan pilih “Get New Part” atau “Ctrl G”, untuk merubah 
tampilan klik “Advanced >> atau << Basic.Untuk mencari dan 
memilih komponen ketik pada “Part Name”. 

Transistor ketik huruf “Q”, pilih transistor yang dikehendaki klik 
“Place” dan untuk mengakhiri klik kanan “Mause”. 

Untuk kapasitor ketik huruf “C” pada “Part Name”. 

Untuk resistor ketik huruf “R” pada “Part Name”. 

Untuk tegangan DC ketik huruf “VDC” pada “Part Name”. 

Untuk ground analog ketik huruf “GND” pada “Part Name”. 

 

Gambar 2.224 Library PSPICE 

4) Klik “Draw” dan pilih “Wire”, kemudian hubungkan rangkain 
penguat “Differensial” seperti gambar dibawah. 
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2.225. Rangkaian penguat differensial 

 Melengkapi Rangkaian: 

5) Double Klik tegangan masukan “U1-VDC” kemudikan ketikan 
perintah berikut: 

 

Gambar 2.226 Atribut tegangan DC 

REFDES=U1; DC=5mV; PKGREF=U1 (setiap selesai selalu klik 
“Save Attr”). 

6) Untuk menjalankan perintah analisa, klik analysis dan pilih 
“Setup” kemudian pilih “DC Sweep-Enabled”, lalu klik DC Sweep 
dan ketikan seperti contoh dibawah ini. 

 

Gambar 2.227. Atribut DC Sweep 

7)  Setelah selesai “Save” pada MsimEv8  pilih folder “Projects” 
dan beri nama file “Penguat Differensial_1” 

8) Klik “analysis” kemudian pilih “simulate”. 
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Hasil Simulasi 

 

Gambar 2.228 Karakterirtik penguat diferensial 

Tugas 1: 

 Berdasarkan hasil simulasi, tentukan besarnya penguatan 
tegangan (A) pada mode inverting dan non inverting. 

 Jelaskan prinsip kerja dari kurva hasil simulasi. 

B. COMMON MODE REJECTION RATIO ANALISA 

9) Ulangi langkah 4 sampai 7 seperti gambar rangkaian berikut: 

10) Dengan “Get New Part”, lalu ganti tegangan masukan “U1-
VDC”, dengan tegangan bolak-balik “Vsin” dengan nama Vin1, 
Vin2, dan Vin3 seperti yang diperlihatkan Gambar 2.229. 
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Gambar 2.229 Pengukuran CMRR penguat differensial pada PSPICE 

 

Gambar 2.230 Atribut tegangan masukan sinusioda 

11) Double klik pada Vin1, Vin2, dan Vin3, kemudian isikan 
parameter-parameter seperti Tabel 2.7 berikut : 

Tabel 2.7 Parameter tegangan masukan 

VIN AC VOFF VAMPL FREQ TD DF PHASE PKGREF 

1 1 0 4mV 1kHz 0 0 0 Vin1 

2 1 0 100mV 10k 0 0 0 Vin2 

3 1 0 4mV 1kHz 0 0 0 Vin3 

12) Untuk merubah besarnya resistor REE, klik pada nilai (1k ) 
resistor tersebut, kemudian rubah nilai tersebut dengan nama 
{REE_var}. Tanda kurung {…} harus diketikan. 

13) Kemudian klik “Get New Part”, lalu ketik pada Part Name 
“param” dan klik “Place” untuk memindahkan ke lembar 
skema. 

13) Double klik “PARAMETERS”, kemudian isikan data seperti 
berikut: 

 

Gambar 2.231 Atribut Parameter 
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14) Untuk menjalankan perintah dari parameter, klik analysis dan 
pilih “Parametric-Enable” kemudian double klik “parametric”, 
lalu isikan data. Dan dengan cara yang sama klik “Transient-
Enable”, lalu isikan data seperti yang diperlihatkan Gambar 
2.232 dan Gambar 2.233 berikut: 

 

Gambar 2.232 Atribut analisis parametric 

 

Gambar 2.233 Atribut perintah transient 

15) Setelah selesai “Save” pada MsimEv8  pilih folder “Projects” 
dan beri nama file “Penguat Differensial_2” 

16) Klik “analysis” kemudian pilih “simulate”. 

Hasil simulasi 1. 
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Gambar 2.234 Perubahan tegangan keluaran penguat differensial dengan 
tahanan RE berbeda 

Tugas 2: 

Berikan kesimpulan dari percobaan ini, bila resistor REE dirubah rubah. 

17) Untuk 
melihat hasil simulasi transient deret Fourier, klik “analysis” 
kemudian pilih “Examine Output”. 

Tabel 2.8. Hasil Simulasi 2, Fourier Component 

 

 

 

Tugas 3: 

Tentukan besarnya CMMR dari rangkaian Gambar 2.235 dengan 
menggunakan table fourier dari hasil simulasi. 
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Gambar 2.235 Penguat differensial dengan cermin arus 

Tabel 2.9 Hasil analisa Fourier dengan PSPICE: 

 

Dari kolom 2 dari tabel Fourier (Tabel 9), didapatkan amplitude keluaran 
pada signal frekuensi 2kHz (pada perbedaan tegangan masukan) = 
1.186V. 

Dipilih pada deret ganjil amplitude yang paling besar pada saat mode 
sama (common mode) adalah terjadi pada harmonisa ke 5 dengan nilai 
tegangan 1.523 x 10-3. 

CMRR = (1.186) / (1.523e-3)*(50mV/20mV) = 1946.9 

Dimana tegangan masukan mode beda (difference mode) = 2 x 10mV 
dan tegangan masukan mode sama (common mode) adalah 50mV. Hasil 
komparasi CMMR analisa dan CMMR simulasi PSPICE adalah 0,15%. 

2.24. Penguat Operasional-Operational Amplifier (OP AMP) 

2.24.1. Pengantar 
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Pada bab ini akan dibahas dan dijelaskan prinsip penguat operasional 
atau lebih dikenal dengan sebutan op-amp yang banyak tersedia secara 
komersial dan banyak digunakan didalam berbagai macam rangkaian 
aplikasi elektronik. Dengan banyaknya kebutuhan op-amp, seperti 
misalnya untuk perangkat CD player, pengubah besaran analog ke digital 
(ADC) dan pengubah besaran digital ke analog (DAC), penguat 
headphone, dan peralatan-peralatan instrumentasi elektronik yang 
presisi. Secara umum penguat operasional dapat digolongkan menjadi 
dua, yaitu penguat operasional linier dan tidak linier. Untuk kelompok 
yang linier seperti kebanyakan digunakan untuk penguat suara I(audio 
amplifier), sedangkan untuk kelompok tidak linier aplikasinya banyak 
digunakan untuk rangkaian komparator atau Schmitt Trigger, meskipun 
penguat operasional yang linier juga bisa digunakan untuk kebutuhan 
rangkaian tidak linier. Tapi kelemahannya apabila digunakan untuk 
kecepatan komparasi atau pensaklaran yang tinggi slewrate-nya menjadi 
rendah atau menurun bila dibandingkan dengan op-amp yang 
dikhususkan untuk kebutuhan mode tidak linier. 

Gambar 2.236 memperlihatkan informasi fisis dari penguat operasional 
untuk keperluan universal, seperti misalnya LM324 yang dikeluarkan oleh 
NS- Nasional Semiconductor. 

 

Gambar 2.236, memperlihatkan bentuk fisis dari LM324 

2.24.2. Spesifikasi 

Secara ideal Penguat Operasional memiliki resistansi masukan yang 
besar sekali, sehingga memiliki arus masukan yang sangat kecil sekali. 
Sedang resistansi keluaran yang sangat kecil.Penguatan yang sangat 
besar dan memiliki lebar pita (Band Witdh) serta memiliki slew rate yang 
besar. 

Tapi pada kenyataan, penguat operasional tidak dapat memenuhi 
spesifikasi ideal tersebut. Pada Tabel 2.10 berikut ini ditampilkan 
perbandingan spesifikasi ideal dengan spesifikasi realitasnya dalam 
praktiknya. 
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Tabel 2.10 Spesifikasi Penguat Operasional 

Parameter OPAMP Ideal Realitas didalam Praktik 

Resistansi Masukan 
(RIN) 

Besar sekali ( ) 

100k  - 1M  (masukan BJT) 

Sampai > 1G  (masukan 
FET) 

Arus Masukan Kecil sekali (Nol) 
 1 A (masukan BJT) 

 1nA (masukan FET) 

Resistansi Keluaran 
(RO) 

Kecil sekali (Nol) Perkiraan 10  -100  

Arus offset Kecil sekali (Nol) 
Kisaran piko amper sampai 

100nA 

Penguatan tegangan 
(AO) 

Besar sekali ( ) 
1 sampai 500 kali atau  
80dB tanpa umpan balik 

Lebar Pita Besar sekali ( ) 
Sampai 500MHz, untuk type 

khusus bias lebih besar sekali 

Tegangan offset Kecil sekali (Nol) Kisaran 0,1 sampai 5mV 

Slew rate(V/ S) Besar sekali ( ) Sampai 80 

Arus Keluaran Besar sekali ( ) Kisaran 25mA sampai 100mA 

Pergeseran 
temperatur 

Kecil sekali (Nol) 
Presisi  1 A/oC 

Standar = 3 A/oC 

CMRR Besar sekali ( ) Kisaran 80dB sampai 120dB 

 

2.24.3. Pengkodean OPAMP 

Table 2.18 memperlihatkan beberapa contoh sistem pengkodean 
berdasarkan dari pabrik pembuat op-amp. Kode tersebut ditulis di depan 

kode angka., sebagai contoh LM741, A741. Kedua op-amp ini memiliki 
jenis yang sama tetapi dibuat oleh pabrik yang berbeda. 

Pada umumnya penguat operasional yang telah dikeluarkan oleh pabrik 
selalu disertai dengan data spesikasi atau informasi unjuk kerja 
(performen). Datasheet sangat penting dan diperlukan untuk 
perencanaan rangkaian elektronik. 
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Tabel 2.11 Sistem Pengkodean 

Kode Type Pabrik Pembuat 

A Fairschild 

TL Texas Instruments (TI) 

MC Motorola 

LH; LM; LF Nasional semiconductor (NS) 

CA RCA 

SE; NE Signetics/Valvo 

TBC; TBB; TCA; TAA Siemens (Standard Jedec) 

RC; RM Raytheon 

AD Analog Devices 

OPA Burr-Brown 

ICL Intersil 

2.24.4. MODEL OPAMP 

Suatu metode atau cara untuk memudahkan, bagaimana sebuah OPAMP 
dapat dengan mudah dipahami dan cepat dimengerti adalah dengan 
membuat model daripada op-amp tersebut. Konsep dasar dari OPAMP 
adalah penguat tegangan, yang mana tegangan keluaran meupakan 
replika atau tiruan dari tegangan masukan dengan faktor skala yang 
berbeda tergantung konsep dari rangkaian yang digunakan. Penguat 
operasional yang baik dikonsep dengan kecepatan (slew rate) dan 
akurasi (speed) yang tinggi serta dapat dibangun dan dimodelkan 
menjadi orde pertama (first orde model). 

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa kebutuhadan dan keperluan 
akan penguat operasional didalam implementasi tingkat perencanaan 
rangkaian elektronik, untuk itu didalam memilih akan kebutuhan op-amp 
kita harus memahami buku data (datasheet) yang dikeluarkan oleh pabrik 
pembuat op-amp. 

 

Gambar 2.237 Model penguat operasional catu ganda 

Gambar 2.237 memperlihatkan model penguat operasional catu ganda. 
Kelebihan dari penguat operasional yang menggunakan catu ganda 
adalah tegangan DC pada tingkat keluaran sama dengan nol, sehingga 
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penggandeng kapasitor pada tingkat keluaran dapat dihilangkan. Karena 
tanpa adanya penggandeng kapasitor, maka harga batas frekuensi 
(bandwidth) pada daerah frekuensi rendah dapat dimulai dari 0Hz. 

Gambar 2.238 memperlihatkan model pengganti sederhana dari sebuah 
penguat operasional. Tahanan masukan dinamis penguat operasinal 
ditentukan oleh RIN, Ao merupakan penguatan DC atau disebut juga 
penguatan jaringan terbuka. Tahanan Ro merepresentasikan tahanan 
keluarn dinamis yang kecil. 

 

Gambar 2.238 Model Sederhana penguat operasional 

 

Gambar 2.240 Penguat operasional catu tunggal 

Gambar 2.240 memperlihatkan model penguat operasional catu tunggal. 
Kelebihan dari penguat operasional dengan rangkaian penggnti seperti 
yang diperlihatkan Gambar 2.241. Tegangan DC pada tingkat keluaran  

 

Gambar 2.241 Model tegangan thevenin penguat operasional 

sama dengan setengah dari tegangan catu VCC, sehingga pada tingkat 
keluaran diperlukan penggandeng kapasitor. Karena dengan adanya 
penambahan penggandeng kapasitor pada tingkat keluaran, maka harga 
batas frekuensi (bandwidth) pada daerah frekuensi rendah menjadi naik. 

Sehingga hubungan masukan keluaran dari penguat operasional dapat 
dengan mudah dipahami seperti dinyatakan pada persamaan 2.484 
berikut: 
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 (2.484) 

Berdasarkan persamaan diatas, bahwa model matematik masukan-
keluaran dari penguat operasional menyerupai perkalian pembagi 
tegangan dua resistor yang berada dibagian masukan dan keluaran yang 
dikalikan terhadap penguatan ikal terbuka-open loop AO. 

Penguat operaional dapat digolongkan atau dikelompokan didalam 
komponen-piranti analog (piranti linier). Keunggulan dari penguat 
operasional adalah mempunyai dua masukan, yaitu masukan membalik 
(inverting input) dan masukan tidak membalik (non inverting input). 
Prinsip kerja dari penguat operasional adalah menguatkan perbedaan 
sinyal dari kedua masukan tersebut. 

2.24.5. Rangkaian Dasar 

Gambar 2.242 memperlihatkan konsep dasar penguat operasional. 
Penguat tingkat pertama dan kedua berfungsi sebagai penguat tegangan 
dengan tahanan masukan dinamis relatif tinggi (ingat sifat dari rangkaian 
common emitter). Sedangkan tingkat ketiga berfungsi untuk 
mendapatkan penguatan arus dengan tahanan dinamis keluaran yang 
rendah. 

 

Gambar 2.242 Konsep dasar penguat operasional 

Sebuah penguat operasional dibangun dari beberapa tingkat penguat 
yang terhubung secara kaskada. Untuk penguat depan (penguat tingkat I) 
yang tersusun dari dua buah transistor TR1 dan TR2 fungsinya adalah 
untuk menguatkan perbedaan tegangan antara masukan inverting (-) dan 
non inverteting dengan konfigurasi impedansi masukan tinggi.Untuk titik 
kerja DC pada tingkat ini dirangkai sedemikian rupa sehingga pada saat 
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kondisi sama (common mode) pengaruh temperature dapat dieliminir 
sekecil mungkin. Selain itu kelebihan dari penguat differensial adalah 
dapat menekan gangguan pada frekuensi tinggi (noise rejection). Karena 
sifat dari kondisi beda (differential mode) mempunyai penguatan 
tegangan yang tinggi, pada umumnya sebuah penguat operasional 
mempunyai penguatan tegangan berkisar antara 104 < Av < 106, 
sedangkan pada saat kondisi sama (common mode) mempunyai penguat 
tegangan yang kecil (idealnya 0). Untuk mengurangi pengaruh 
pembebanan, maka konfigurasi rangkaian penguat tingkat II pada 
keluaran kolektor TR3 dihubungkan dengan sumber arus konstan 
(umumnya adalah penguat tegangan tidak simetris). Agar tidak terjadi 
pembebanan ketika dihubungkan dengan penguat yang lainnya, maka 
pada penguat tingkat III (akhir) merupakan rangkaian pengikut emitor-
push-pull yang fungsinya adalah sebagai pengubah impedansi. 

2.24.6 Fisis Penguat opersional 

 

Gambar 2.243 Macam-macam bentuk fisis penguat operasional 

Gambar 2.243a: bentuk phisis dari op amp monolitik untuk kemasan SMD 
(Surface Mounting Divice / komponen menempel di permukaan) kemasan 
plastic, TO, SOIC, mini-DIP (Dual in Line Package / bungkus baris ganda) 
dan DIP. Gambar 2.243b: bentuk phisis dari op amp daya untuk kemasan 
TO-3, TO-220, dan DDPACK diambil dari sumber Burr-Brown IC 
databook1998. Gambar 2.244 memperlihatkan contoh rangkaian 
penguat operasional tipe LM741. 

 

Gambar 2.244, Contoh penguat operasional LM741 
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2.24.7. Karakteristik Penguat Operasional 

Kualitas dan karakteristik sebuah penguat operasional pada hakekatnya 
dapat dilihat dari dua hal, yaitu masalah kecepatan (speed) dan ketelitian 
(precision). Gambar 2.244 memperlihatkan karakteristik tanggapan 
penguat operasional. 

Tabel 2.12 Karakteristik Penguat Operasional 

Kecepatan-Speed OP AMP Ketelitian-Precision OP AMP 

Bandwidth (BW) Impedansi masukan 

Slew rate Offset voltage 

Settling time (ts) Offset current 

Time rise, Time fall, Time delay PSRR 

Overshoot CMRR, dan Drift 

 

Gambar 2.244 Karakteristik penguat operasional 

Waktu  tunda (td) merupakan waktu yang diperlukan pada saat 
tanggapan mencapai 50% dari nilai steady state. 

Waktu naik (tr) waktu yang dibutuhkan agar tanggapan naik dari 0% 
sampai 100% dari nilai nilai akhir (teredam kurang) dan 10% ke 90% dari 
nilai akhirnya (teredam lebih). 

Waktu puncak (tp) merupakan waktu yang dibutuhkan agar tanggapan 
mencapai puncak simpangan pertama kali. 

Presentase simpangan puncak (overshoot), MP, merupakan 
perbandingan antara nilai puncak tertinggi darikurva tanggapan terhadap 
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nilai akhir tanggapan. Presentasi simpangan puncak merupakan indikator 
langsung kestabilan relatif sistem. 

Waktu menetap (settling time), ts merupakan waktu yang dibutuhkan agar 
kurva tanggapan mencapai dan tetap berada didalam batas-batas yang 
dekat dengan nilai akhir. Batas-batas tersebut dinyatakan dalam 
presentase mutlak dari nilai akhir yaitu sekitar 2% atau 5%. 

2.24.8. Penerapan Penguat Operasional 

 

Gambar 2.245 Aplikasi penguat operasional 

Yang perlu diperhatikan didalam mengimplementasikan penguat 
operasional adalah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan data 
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spesifikasi perencanaan suatu sistem (disain rangkaian). Dua hal penting 
adalah masalah kecepatan (slew rate) dan akurasi atau ketepatan suatu 
op-amp. Pada umumnya pabrik selalu menyertakan buku data mengenai 
spesifikasi teknis dan unjuk kerja dari penguat operasional. 

2.25. Konfigurasi penguat membalik (inverting configuration) 

Karena penguat operasional mempunyai dua buah masukan, yaitu 
masukan inverting dan non inverting, untuk itu apabila masukan non 
inverting dihubungkan ke ground sehingga antara masukan dan keluaran 
terhubung menjadi satu node reference. Konfigurasi seperti ini biasa 
disebut sebagai penguat membalik (non inverting amplifier). Gambar 
2.246, dibawah memperlihatkan konfigurasi dari penguat tidak membalik 
(inverting configuration). 

 

Gambar 2.247, Konfiguransi penguat membalik (inverting configuration) 

Dengan mengggunakan persamaan MESH, maka aliran arus pada 
rangkaian membalik adalah: 

IN

E

2

AE

1

EE

R

V
  

R

U-  V
  

R

V-  V
 (2.485) 

dan, 

E

IN211

E

2

A V 
R

1
  

R

1
  

R

1
  

R

V
-  

R

V
 (2.486) 

2.25.1. Penguatan tegangan 

Besarnya faktor perbandingan tegangan antara tegangan keluaran (VA) 
dan tegangan masukan ∆VE tergantung oleh besarnya faktor 
perbandingan tahanan umpan balik rangkaian atau lebih dikenal dengan 
sebutan faktor penguatan tegangan atau Gain: 

Dengan demikian perubahan tegangan VE dapat dinyatakan seperti 
persamaan berikut: 
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