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PANDUAN UMUM KESELAMATAN DAN  

PENGGUNAAN PERALATAN LABORATORIUM 

 

1. KESELAMATAN 

Pada prinsipnya, untuk mewujudkan praktikum yang aman diperlukan partisipasi seluruh 

praktikan dan asisten pada praktikum yang bersangkutan. Dengan demikian, kepatuhan setiap 

praktikan terhadap uraian panduan pada bagian ini akan sangat membantu mewujudkan 

praktikum yang aman. 

1.1. Bahaya Listrik 

Perhatikan dan pelajari tempat-tempat sumber listrik (stop-kontak dan circuit breaker) dan 

cara menyala-matikannya. Jika melihat ada kerusakan yang berpotensi menimbulkan bahaya, 

laporkan pada asisten. 

1. Hindari daerah atau benda yang berpotensi menimbulkan bahaya listrik (sengatan listrik/ 

strum) secara tidak disengaja, misalnya kabel jala-jala yang terkelupas dll. 

2. Tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya listrik pada diri sendiri atau 

orang lain. 

3. Keringkan bagian tubuh yang basah karena, misalnya,  keringat atau sisa air wudhu. 

4. Selalu waspada terhadap bahaya listrik pada setiap aktivitas praktikum. 

Kecelakaan akibat bahaya listrik yang sering terjadi adalah tersengat arus listrik. Berikut ini 

adalah hal-hal yang harus diikuti praktikan jika hal itu terjadi: 

1. Jangan panik, 

2. Matikan semua peralatan elektronik dan sumber listrik di meja masing-masing dan di meja 

praktikan yang tersengat arus listrik, 

3. Bantu praktikan yang tersengat arus listrik untuk melepaskan diri dari sumber listrik, 

4. Beritahukan dan minta bantuan asisten, praktikan lain dan orang di sekitar anda tentang 

terjadinya kecelakaan akibat bahaya listrik. 

1.2. Bahaya Api atau Panas berlebih 

1. Jangan membawa benda-benda mudah terbakar (korek api, gas dll.) ke dalam ruang 

praktikum bila tidak disyaratkan dalam modul praktikum. 

2. Jangan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan api, percikan api atau panas yang 

berlebihan. 

3. Jangan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya api atau panas berlebih pada 

diri sendiri atau orang lain. 

4. Selalu waspada terhadap bahaya api atau panas berlebih pada setiap aktivitas praktikum. 

Penggunaan Peralatan Laboratorium 
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Berikut ini adalah hal-hal yang harus diikuti praktikan jika menghadapi bahaya api atau panas 

berlebih: 

1. Jangan panik, 

2. Beritahukan dan minta bantuan asisten, praktikan lain dan orang di sekitar anda tentang 

terjadinya bahaya api atau panas berlebih, 

3. Matikan semua peralatan elektronik dan sumber listrik di meja masing-masing, 

4. Menjauh dari ruang praktikum. 

1.3. Bahaya Lain 

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaan percobaan 

perhatikan juga hal-hal berikut: 

1. Jangan membawa benda tajam (pisau, gunting dan sejenisnya) ke ruang praktikum bila 

tidak diperlukan untuk pelaksanaan percobaan. 

2. Jangan memakai perhiasan dari logam misalnya cincin, kalung, gelang dll. 

3. Hindari daerah, benda atau logam yang memiliki bagian tajam dan dapat melukai 

4. Hindari melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan luka pada diri sendiri atau orang lain, 

misalnya bermain-main saat praktikum. 

1.4. Lain-lain 

Praktikan dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruang praktikum. 

 

2. PENGGUNAAN PERALATAN PRAKTIKUM 

Berikut ini adalah panduan yang harus dipatuhi ketika menggunakan alat-alat praktikum: 

1. Sebelum menggunakan alat-alat praktikum, pahami petunjuk/ prosedur pengguna-an tiap 

alat itu. Petunjuk/ prosedur  penggunaan beberapa alat praktikum ada di kuliah praktikum 

bersangkutan dan  di http://labdasar.ee.itb.ac.id. 

2. Perhatikan dan patuhi peringatan (warning) yang biasanya tertera pada badan alat. 

3. Pahami fungsi atau peruntukan alat-alat praktikum dan gunakanlah alat-alat tersebut 

hanya untuk aktivitas yang sesuai fungsi atau peruntukannya. Menggunakan alat praktikum 

di luar fungsi atau peruntukannya dapat menimbulkan kerusakan pada alat tersebut dan 

bahaya keselamatan praktikan. 

4. Pahami rating dan jangkauan kerja alat-alat praktikum dan gunakanlah alat-alat tersebut 

sesuai rating dan jangkauan kerjanya. Menggunakan alat praktikum di luar rating dan 

jangkauan kerjanya dapat menimbulkan kerusakan pada alat tersebut dan bahaya 

keselamatan praktikan. 

5. Pastikan seluruh peralatan praktikum yang digunakan aman dari benda/ logam tajam, api/ 

panas berlebih atau lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan pada alat tersebut. 

6. Tidak melakukan aktifitas yang dapat menyebabkan kotor, coretan, goresan atau 

sejenisnya pada badan alat-alat praktikum yang digunakan. 

Penggunaan Peralatan Laboratorium 
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7. Kerusakan instrumentasi praktikum menjadi tanggung jawab bersama rombongan 

praktikum ybs. Alat yang rusak harus diganti oleh rombongan tersebut. 

 

3. SANKSI 

Pengabaian uraian panduan di atas dapat dikenakan sanksi tidak lulus mata kuliah praktikum 

yang bersangkutan.  
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 PERCOBAAN 1 

TAHAP OUTPUT PENGUAT DAYA 

1. TUJUAN 
a. Mengamati dan mengenali klasifikasi penguat berdasarkan bagian fungsi sinusoidal saat 

transistor konduksi 

b. Mengukur dan menganalisa distorsi pada tahap output penguat pada kelas A, B, dan AB. 

c. Mengukur dan menganalisa daya dan efisiensi penguat kelas A, B, dan AB. 

d. Mengamati, mengukur, dan menganalisa rangkaian termal sederhana untuk transistor 

daya (opsional). 

 

2. PENGETAHUAN PENDUKUNG DAN BACAAN LANJUT 

2.1. Tahap Output Penguat Kelas A 

Tahap output penguat kelas A untuk konfigurasi Emitor Bersama (Common Emitter) tampak 

pada Gambar  1 di bawah ini. 

 
Gambar  1 Rangkaian tahap output penguat kelas A 

Transistor Q1 selalu konduksi pada seluruh selang sinyal input sinusoid. Sumber arus IBias 

menarik arus dari transistor Q1 dan beban RL. Saat tegangan input sekitar nol, arus yang ditarik 

sumber IBias akan diberikan oleh transistor Q1 sehingga beban mendapat arus dan tegangan 

mendekati nol. Dalam keadaan tanpa input transistor pada tahap penguat kelas A 

menghantarkan arus sebesar arus biasnya. 

Saat tegangan input terendah maka arus yang ditarik sumber akan datang dari beban RL 

sehingga beban akan mendapat tegangan terendah negatif –Ibias RL. Saat tegangan input 

tertinggi maka transistor Q1 akan memberikan arus lebih dari yang ditarik sumber arus 

sehingga beban akan memberoleh arus dan tegangan tertinggi positif. Untuk memperoleh 

ayunan tegangan tertinggi pada beban maka digunakan arus bias dan beban yang memenuhi 

hubungan sebagai berikut 

RL 

Q1 

IBIAS 

-VCC 

vIN 

+VCC 

vO 

- 

+ 
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                     Persamaan 1 

Arus yang diberikan oleh transistor Q1 akan berkisar dari 0 hingga 2xIBias. 

Distorsi pada penguat kelas A yang paling menonjol adalah distorsi saturasi. Distorsi ini terjadi 

ketika isinyal input sangat besar sehingga tegangan kolektor-emitor transistor mencapai nilai 

tegangan saturasi dan tegangan output sudah mendekati tegangan catu dayanya. 

Rangkaian bias berupa sumber arus untuk tahap output penguat kelas A dapat direalisasikan 

dengan berbagai jenis sumber arus, misalnya dengan cermin arus. Pada percobaan ini 

digunakan rangkaian sumber arus dengan seperti digambarkan pada Gambar  2. 

 
Gambar  2 Rangkaian sumber arus untuk bias tahap output penguat kelas A 

Arus bias untuk rangkaian tersebut dapat diperkirakan dengan memanfaatkan persamaan 

berikut 

       
 (         (     ))

     (   )  (     )
  Persamaan 2 

Pada penguat daya kelas A sumber arus bias akan selalu mendisipasikan daya mendekati VCC 

IBIAS. Daya yang terdisipasi pada transistor tahap output akan berkisar dari VCC IBIAS saat 

amplituda tegangan input nol hingga VCC IBIAS/2 saat amplituda input maksimum (mendekati 

VCC). 

 

2.2. Penguat Kelas B Push-Pull 

Penguat kelas B pushpull menggunakan pasangan transistor NPN dan PNP (juga nMOS dan 

pMOS) yang seimbang dengan konfigurasi emitor bersama. Rangkaian dasar untuk tahap 

ouput penguat kelas B pushpull tampak pada Gambar  3. 

R1 

R2 R3 

QBIAS 

IBIAS 

-VCC 
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Gambar  3 Penguat pushpull kelas B 

Pada penguat pushpull kelas B transistor NPN dan PNP bekerja bergantian. Saat siklus 

tegangan input positif maka junction base-emitter transistor QN akan mendapat tegangan maju 

sehingga transistor QN konduksi sedangkan junction base-emitter transistor QP akan mendapat 

tegangan mundur sehingga transistor QP dalam keadaan cut-off. Sebaliknya saat siklus 

tegangan input negatif junction base-emitter transistor QP yang akan mendapat tegangan maju 

dan transistor QP konduksi dan QN dalam keadaan cut-off. 

Adanya tegangan cut-in pada perilaku junction menyebabkan proses transisi transistor yang 

konduksi dari QN ke QP dan sebaliknya akan melalui saat kedua transistor dalam keadaan cut-

off. Keadaan tersebut menyebabkan sinyal output terdistorsi. 

Pada penguat kelas B, dengan menganggap tegangan cut-in nol, arus yang diberikan catu daya 

dapat didekati sebagai half wave rectifed sinusoidal wave untuk masing-masing transistor. 

Dengan demikian daya rata-rata yang diberikan catu daya akan mendekati 

    
 

 

 ̂ 

  
     Persamaan 3 

Daya yang disampaikan pada beban 

    
 

 

 ̂ 
 

  
  Persamaan 4 

Dengan demikian daya terdisipasi pada masing-masing transistor  akan bergantung pada 

amplituda tegangan output atau tegangan inputnya. 

     
 

 

 ̂ 

  
    

 

 

 ̂ 
 

  
  Persamaan 5 

Ouput pada penguat kelas B pushpull mengalami distorsi cross over saat pergantian transistor 

yang konduksi akibat adanya tegangan cut-in pada transistor tersebut. Untuk menghilangkan 

distorsi tersebut dapat digunakan rangkaian umpan balik dengan penguat operasional. 

Rangkaian penguat kelas B seperti ini tampak pada Gambar  4. Umpan balik dengan penguat 

operasional ini tidak hanya menekan distorsi cross over tetapi juga menekan distorsi akibat 

ketidakseimbangan penguatan arus transistor NPN dan PNP. Penguat operasional pada 

rangkaian ini akan menjaga tegangan output sama dengan tegangan inputnya. Selesih 

RL 

QN 

+VCC 

vO 

- 

+ 

QP 

-VCC 

vIN 
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tegangan input dan output akan membuat penguat operasional memmberikan tegangan lebih 

tinggi bila tegangan pada beban ternyata lebih rendah dari input dan begitu pula sebaliknya. 

   
Gambar  4 Rangkaian penguat pushpull kelas B dengan umpanbalik dengan opamp 

 

2.3. Penguat Kelas AB Push-Pull 

Cara lain untuk memekan distorsi cross over pada penguat B adalah dengan kedua transistor 

tetap konduksi saat tegangan input sekitar nilai nol. Untuk itu transistor diberikan tegangan 

bias yang cukup pada junction base-emitor. Pada cara ini transistor bekerja pada kelas AB.  

Cara sederhana untuk memperoleh tegangan bias yang menjamin transistor dalam keadaan 

konduksi saat tegangan input kurang dari tegangan cut-in adalah dengan menggunakan dioda 

seperti ditunjukkan pada Gambar  5. 

 

2.4. Bacaan Lanjut 

Sedra, A dan Smith, K. Microelectronic Circuits, International 6th Edition, Oxford University 

Press, 2011 Bab 4 Transistor BJT dan Bab 13 Tahap Output dan Penguat Daya. 

 

 
Gambar  5 Penguat pushpull kelas AB dengan dioda untuk pemberi tegangan bias 

VIN 
RL 

+VCC 

-VCC 

-VCC 

+VCC 

vO 
vE 

vIN 

VIN RL 

RS 

+VCC 

-VCC 
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D2 

R1 

R2 
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3. KOMPONEN DAN PERALATAN 
a. Kit Praktikum Penguat Daya 

b. Generator Sinyal  

c. Osiloskop Digital dengan fungsi FFT 

d. Multimeter (minimum 2 bh) 

e. Catu Daya Ter-regulasi (2 bh) 

f. Kabel dan asesori pengukuran 

g. Termometer Infra Merah 

 

4. PERCOBAAN 

4.1. Penguat Kelas A 

1. Menyusun Rangkaian 

1. Susunlah rangkaian tahap penguat kelas A dan sumber arus biasnya seperti tampak pada 

Gambar  1. Nilai-nilai komponen dan bersaran tegangan catu daya yang dipilih adalah R1 = 

5,6k, R2 = 1,2k, R3 = 1,2, RL = 56W, Q1 = Q2 =BD139, dan VCC = 6V.  

2. Berikan input pada penguat dari sumber sinyal dari generator sinusoidal 2Vpp 1KHz.  

 
Gambar  6 Rangkaian pengamatan penguat kelas A 

 A 

 A 

RL 

56 

Q1 

BD139 vIN 

2Vpp 1kHz 

+VCC = 6V 

vO 

- 

+ 

R1 

5,6k 

R2 

1,2k 

R3 

1,2 

QBIAS 

BD139 

-VCC = -6V 
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2. Pengamatan Kualitatif Linieritas dan VTC 

3. Gunakan mode dual trace pada osiloskop, yakinkan bahwa input kopling osiloskop terset 

pada DC. Amati secara kualitatif bentuk sinyal output (kanal 2 atau Y) dan input (kanal 1 

atau X), dan gambarkan bentuk sinyalnya. Bandingkan bentuk sinyal input dan outputnya. 

4. Gunakan mode xy pada osiloskop, amati kurva karakteristik alih tegangan (voltage transfer 

characteristics, VTC), perbesar amplituda input agar batas saturasi tegangan dapat 

teramati. Gambar dan catat batas saturasinya.  

5. Amati juga bentuk gelombang sinyal output yang melewati batas saturasi di atas pada 

mode dual trace. Perhatikan apa yang menentukan batas saturasinya. 

6. Ubah nilai resistansi beban RL menjadi 33 1W dan amati kembali kurva VTC-nya. Catat 

juga batas saturasinya. Bandingkan dengan hasil sebelumnya dan perhatikan apa yang 

menentukan batas saturasinya. 

3. Pengamatan Linieritas Kuantitatif 

7. Kembalikan beban ke nilai semula RL = 56Ω dan osiloskop pada mode dual trace, serta 

turunkan amplitudo sinyal input hingga sinyal output berada di bawah batas tegangan 

saturasinya (pada kisaran 9-10 Vpp, bergantung pengamatan pada langkah 4). 

8. Gunakan fungsi Fast Fourier Transform (FFT) pada osiloskop untuk mengamati spektrum 

sinyal output dengan menekan tombol MATH dan yakinkan bahwa fungsi MATH dilakukan 

untuk sumbersinyal dari kanal 2 (sinyal output). Atur tampilan display sehingga dapat 

diperoleh pengamatan yang lebih teliti (pada kisaran skala 10dB/div dan posisi 3dB). Untuk 

memudahkan pembacaaan nonaktifkan tampilan trace sinyal kanal 1 dan kanal 2 pada 

tampilan osiloskop dengan menekan tombol ch1 dan ch2 cukup lama hingga lampu 

indikator mati. Amati spektrum sinyal output ini untuk amplituda sinyal pada frekuensi 

dasar, harmonik kedua dan harmonik ketiga.  

9. Lakukan juga pengamatan spektrum untuk sinyal input (ch 1). Dengan mengubah sumber 

input fungsi MATH. 

10. Aktifkan tampilan kanal 1 (ch 1) agar dapat membaca besaran amplituda sinyal input dan 

ubah sinyal input untuk amplituda input yang lebih kecil (pada kisaran 4 Vpp). Kembali 

nonaktifkan tampilan kanal 1 untuk memudahkan pengamatan spektrum sinyal outputnya 

(ch 2). Lalu amati spektrum sinyal outputnya (kanal 2). Lakukan juga untuk sinyal amplituda 

output yang melebihi batas saturasi (pada kisaran 11-12 Vpp) dan amati spektrum sinyal 

outputnya. Perhatikan apa yang menentukan munculnya distorsi yang diamati dengan 

meningkatnya amplituda sinyal harmonik. 

4. Pengamatan Daya Disipasi dan Daya pada Beban 

11. Kembalikan osiloskop pada pengamatan dual trace dan nonaktifkan pengamatan FFT 

dengan menekan tombol MATH hingga lampu indikator mati. Berikan sinyal input terkecil 

dari generator sinyal, amati dan catat arus dari kedua catu daya, serta tegangan output 

(beban). Hitung dan perhatikan daya yang terdisipasi saat tahap penguat tidak mendapat 

sinyal input. 
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12. Lakukan kembali pengamatan di atas untuk tegangan input 2, 4 , 6, dan 10 Vpp. Perhatikan 

besaran daya catu (supplied power), daya terdisipasi pada penguat, dan daya pada beban. 

 

4.2. Penguat pushpull kelas B 

1. Menyusun Rangkaian 

1. Susunlah rangkaian seperti pada  Gambar  3. Komponen yang digunakan transistor Q1 

ampere meter untuk mengukur arus dari kedua catu daya. 

2. Berikan input pada penguat dari sumber sinyal dari generator sinusoidal 4Vpp 1KHz. 

Hubungkan osiloskop untuk mengamati sinyal input dan outputnya. 

2.  Pengamatan Kualitatif Linieritas dan VTC 

3. Amati dan catat bentuk sinyal tegangan input dan outputnya dengan osiloskop. Perhatikan 

distori bentuk sinyal dan penyebabnya. 

4. Ubah amplituda tegangan input (pada kisaran 9-10 Vpp) agar cukup besar sehingga 

tegangan output tampak memasuki batas saturasi dan gunakan mode xy pada osiloskop 

untuk mengamati kurva karakteristik alih tegangan (VTC). Amati dan catat kuva VTC yang 

diperoleh. Perhatikan distorsi yang ada pada tahap penguat jenis ini. 

3. Pengamatan Linieritas Kuantitatif 

5. Masih dalam keadaan tegangan input di bawah nilai saturasinya, gunakan fungsi FFT pada 

osilokop. Amati spektrum sinyal input dan output dan catat besaran amplitudo untuk 

frekuensi dasar dan frekuensi harmonik ke tiga. 

6. Lakukan kembali langkah di atas  untuk amplituda tegangan input yang jauh lebih kecil dari 

saturasi (pada kisaran 4 Vpp) dan untuk amplituda tegangan input yang lebih besar dari 

batas saturasi (pada kisaran 11-12 Vpp). Amati dan catat amplitudo frekuensi dasar dan 

harmonik ketiganya. 

4. Pengamatan Daya Disipasi dan Daya pada Beban 

7. Gunakan sinyal terkecil dari generator sinyal, amati dan catat arus dari catu daya dan 

tegangan pada beban. Hitung dan perhatikan daya catu, daya disipasi dan daya pada 

bebannya. 

8. Lakukan kembali pengamatan di atas untuk tegangan input 2, 4 , 6, dan 10 Vpp. Perhatikan 

besaran daya catu (supplied power), daya terdisipasi pada penguat, dan daya pada beban. 

5. Pengamatan Tahap Output Kelas B dengan Umpan Balik Penguat Operasional 

9. Ubah rangkaian menjadi seperti pada  Gambar  4. Komponen yang digunakan transistor Q1 

BD139 dan Q2 BD 140, resistansi beban RL 331W, penguat operasional LM741, dan 

tegangan catu VCC 6V. Gunakan juga ampere meter untuk mengukur arus dari kedua catu 

daya. 

10. Berikan input pada penguat dari sumber sinyal dari generator sinusoidal 4Vpp 1KHz. 

Hubungkan osiloskop untuk mengamati sinyal input dan outputnya. Amati dan catat 
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bentuk gelombang outputnya. Bandingkan dengan hasil dengan hasil pengamatan  

sebelumnya tanpa umpan balik. 

11. Ubah amplituda tegangan yang cukup besar hingga tegangan output tampak memasuki 

saturasi dan gunakan mode xy pada osiloskop untuk mengamati kurva karakteristik alih 

tegangan (VTC). Amati dan catat bentuk kurva VTC ini. Bandingkan dengan hasil 

pengamatan rangkaian tanpa umpan balik. 

12. Pindahkan titik pengamatan output (kanal 2 atau Y) dari beban ke output penguat 

operasional. Amati dan catat juga bentuk kurva VTC ini. Perhatikan fungsi transfer 

rangkaian umpan baliknya. 

13. Kembalikan titik pengamatan output ke beban. Atur tegangan input sehingga tegangan 

output sedikit di bawah nilai saturasinya. Memanfaatkan fungsi FFT pada osilokop amati 

spektrum sinyal input dan output dan catat besaran amplitudo untuk frekuensi dasar dan 

frekuensi harmonik ke tiga. Bandingkan juga dengan hasil pengamatan rangkaian tanpa 

umpan balik. 

14. Gunakan mode dual trace untuk mengamati tegangan output atau beban dan arus dari 

catu daya untuk sinyal tegangan input terkecil dan input 10Vpp. Hitung dan perhatikan daya 

catu, daya disipasi dan daya pada bebannya. 

 

4.3. Penguat pushpull kelas AB 

1. Susunlah rangkaian seperti pada Gambar  5 dengan resistansi Resistor R1 dan R2 1,8k, 

dioda D1 dan D2 1N4001, transistor Q1 BD139 dan Q2 BD140, resistansi beban RL = 331W 

dan tegangan catu daya VCC 6V. Gunakan ampere meter untuk mengukur arus dari kedua 

catu daya. 

2. Berikan input pada penguat dari sumber sinyal dari generator sinusoidal 4Vpp 1KHz. 

Hubungkan osiloskop untuk mengamati sinyal input dan outputnya. 

1. Pengamatan Kualitatif Linieritas dan VTC 

3. Amati dan catat bentuk sinyal tegangan input dan outputnya dengan osiloskop. Perhatikan 

bentuk sinyal output dan bandingkan dengan hasil tahap output kelas B. Amati dan catat 

arus dari catu daya. 

4. Lakukan kembali pengamatan bentuk sinyal dan arus catu daya ini untuk resistansi R1 = R2 

= 1kΩ, dan untuk R1 = R2 = 4,7kΩ. 

5. Ubah amplituda tegangan yang cukup besar hingga tegangan output tampak memasuki 

saturasi dan gunakan mode xy pada osiloskop untuk mengamati kurva karakteristik alih 

tegangan (VTC). Amati dan catat bentuk kurva VTC ini. Perhatikan secara khusus daerah 

tegangan input kecil atau mendekati nol. 

6. Lakukan kembali pengamatan VTC ini untuk resistansi R1 = R2 = 1kΩ, dan untuk R1 = R2 = 

4,7kΩ. Perhatikan juga area kurva VTC sekitar tegangan input nol. 
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2. Pengamatan Linieritas Kuantitatif 

7. Kembalikan resistansi bias R1 = R2 = 1kΩ atur tegangan input sehingga tegangan output 

sedikit di bawah nilai saturasinya. Memanfaatkan fungsi FFT pada osilokop amati spektrum 

sinyal input dan output dan catat besaran amplitudo untuk frekuensi dasar dan frekuensi 

harmonik ke tiga. 

8. Lakukan kembali langkah di atas  untuk amplituda tegangan input yang jauh lebih kecil dari 

saturasi dan untuk amplituda yang lebih besar dari saturasi. Amati dan catat amplitudo 

frekuensi dasar dan harmonik ketiganya. 

3. Pengamatan Daya Disipasi dan Daya pada Beban 

9. Gunakan sinyal terkecil dari generator sinyal, amati dan catat arus dari catu daya dan 

tegangan pada beban. Hitung dan perhatikan daya catu, daya disipasi dan daya pada 

bebannya. 

10. Lakukan kembali pengamatan di atas untuk tegangan input 2, 4 , 6, dan 10 Vpp. Perhatikan 

besaran daya catu (supplied power), daya terdisipasi pada penguat, dan daya pada beban. 

 

4.4. Disipasi pada Transistor dan Rangkaian Termal (Opsional). 

Susunlah rangkaian sumber arus seperti pada Gambar  2 dengan resistansi R1 5,6k, R2 

1,2k, R3 1,2 dan transistor BD139 yang dilengkapi dengan heatsink (pendingin). 

Gunakan amperemeter untuk mengukur arus kolektor dan voltmeter untuk mengukur 

tegangan kolektor-emitor. 

Catatan: Rangkaian sumber arus ini dilengkapi dengan resistor R3 yang bertindak sebagai 

umpan balik negatif untuk membatasi peningkatan penguatan arus karena kenaikan 

temperatur. Namun demikian bila arus awal terlalu tinggi disipasi panas dapat melebihi 

kapasitas heatsink untuk melepaskannya. Pada keadaan demikian dapat terjadi thermal 

runaway, yaitu pemanasan yang tidak terkendali akibat umpan balik positif antara disipasi 

dengan penguatan arus. Oleh karena itu, pada pengamatan ini bila arus tampak masih 

terus naik bersama dengan peningkatan suhu, segera putuskan hubungan ke catu daya 

untuk mencegah transistor rusak. 

11. Hubungkan terminal kolektor dengan tegangan 0V. Berikan tegangan –VCC 6V dan amati 

dan ukur arus saat relatif stabil dan ukur temperatur ambient dan temperatur pada sirip 

terjauh heatsink dan pada casing transistor. 

12. Turunkan tegangan –VCC 6V hingga arus kolektor naik sekitar 20% dan kembali amati dan 

ukur arus serta temperatur seperti di atas. 

13. Ulangi langkah di atas untuk arus 50% arus awal.  

 

5. ANALISIS DAN DISKUSI 

Dengan menggunakan hasil pengamatan dan pengukuran lakukanlah analisis dan diskusikan 

hal-hal berikut: 
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1. Perilaku penguat secara kualitatif dan kuantitif dari pengamatan bentuk gelombang dan 

kurva karakteristik alih tegangannya termasuk bentuk sinyal tegangan pada rangkaian 

umpan balik. 

2. Linieritas penguat dari pengamatan distorsi harmonik hasil FFT pada sinyal input dan 

output. 

3. Daya output pada beban, daya disipasi, dan efisiensi penguat untuk sinyal dengan 

amplituda besar dan amplituda kecil. 

4. Perhitungan termal pada penguat dan penggunaan heatsink pada transistor daya. 

Informasi untuk resistansi termal dari junction ke casing untuk jenis casing transistor TO-

126 yang digunakan dapat dicari di dunia maya. (Opsional). 
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 PERCOBAAN 2: 

PENGUAT DIFERENSIAL 

1. TUJUAN 
a. Memahami bagaimana memperkuat lemah (kecil) sinyal di tengah interferensi dengan 

penguat diferensial. 

b. Mengevaluasi peran masing-masing komponen/ rangkaian pada penguat diferensial.  

c. Mengamati perilaku tahap penguatan diferensial dengan transistor bipolar dengan 

berbagai konfigurasi. 

d. Mengamati, mengukur, dan menganalisa penguatan differential-mode dan common-mode 

pada tahap penguat diferensial dengan berbagai konfigurasi. 

 

2. PENGETAHUAN PENDUKUNG DAN BACAAN LANJUT 

2.1. Prinsip Penguat Diferensial 

Pengguat diferensial adalah penguat yang memiliki dua input dan memperkuat selisih 

tegangan pada kedua input tersebut. Pada keadaan ideal pada penguat diferensial sinyal 

interferensi yang berupa sinyal yang sama (common signal) yang masuk pada kedua input akan 

dihilangkan pada proses penguatan karena hanya selisih tegangan yang diperkuat. Namun 

demikian pada implementasinya penguat diferensial juga memberikan output yang berasal 

dari sinyal bersama tersebut. Hubungan input dan ouput pada penguat diferensial tampak 

pada Gambar  7. 

 

Gambar  7 Prinsip Penguatan Diferensial 

Pada penguat seperti ini diinginkan penguat dengan penguatan diferensial yang besar dan 

penguat common mode nol atau sangat kecil. Dengan demikian penguat ini dapat digunakan 

untuk memperkuat sinyal kecul yang mucul bersamaan dengan sinyal interferensi yang besar.  

Besaran perbandingan penguatan diferensial Ad dan penguatan common mode Acm disebut 

sebagai CMMR Common Mode Rejection Ratio, sbb.: 

           |
  

   
|   Persamaan 6 

 

vCM 

vd/2 -vd/2 

vO = Ad vd + ACM vCM 
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2.2. Rangkaian Dasar Penguat Diferensial 

Rangkaian dasar penguat diferensial terdiri dari rangkaian pasangan transistor dengan emitor 

bersama, bias arus, dan rangkaian beban seperti tampak pada Gambar  8. 

 

Gambar  8 Rangkaian Dasar Penguatan Diferensial 

Penguat diferensial tersebut akan memberikan penguatan diferensial sbb.: 

   
   

   
        Persamaan 7 

 dimana gm adalah trankondutansi transistor pada arus bias yang diberikan. Penguatan 

diferensial ini sebanding dengan arus bias pada transistornya. 

Penguatan common mode untuk pasangan diferensial ini adalah 

    
   

    
 

    

       
   Persamaan 8 

dimana REE adalah resistansi sumber arus bias yang digunakan dan re adalah parameter 

resistansi emitor transistor pada sinyal kecil. Penguat common mode dapat ditekan dengan 

menggunakan resistansi sumber arus yang besar. Untuk rangkaian dengan bias sumber arus 

resistor hal ini dapat dilakukan dengan memperbesar nilai resistansi biasnya. Namun demikian 

untuk menjaga penguatan diferensialnya maka perlu digunakan juga tegangan bias yang lebih 

tinggi agar arus biasnya tetap. 

 

2.3. Penguat Diferensial dengan Resistor Degenerasi pada Emitor 

Penguat diferensial di atas mempunyai jangkauan penguatan linier yang sangat kecil (jauh di 

bawah VT). Untuk memperoleh penguat diferensal dengan jangkauan penguatan linier yang 

lebih besar digunakan resistansi degenerasi emitor Re. Pada rangkaian demikian diperoleh 

penguatan diferensial 

   
    

 (     )
   Persamaan 9 

dimana  adalah penguatan arus emitor ke kolektor. Penambahan resistor Re ini akan 

mengurangi penguatan diferensialnya. 

Pada penguat seperti ini penguatan common modenya adalah sbb.: 

    
    

          
   Persamaan 10 

+VCC 

RC1 

Q1 Q2 

IBias 

IBias/2 IBias/2 

vIN+ vIN- 

vO+ vO- 
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Tampak dari persamaan terakhir penambahan resistansi degerasi emitor juga akan 

memperbaiki atau menekan penguatan common mode. 

 

2.4. Penguat Diferensial dengan Bias Cermin Arus dan Beban Aktif 

Peningkatan resistansi rangkaian sumber arus bias dapat dilakukan dengan menggantikan 

resistor dengan sebuah cermin arus. Dalam keadaan demikian resistansi sumber arus adalah 

resistansi output transistor cermin arus ybs.  

Resistansi kolektor pada pasangan diferensial dapat juga digantikan dengan beban aktif berupa 

cermin arus. Sinyal output untuk pasangan diferensial seperti ini diambil pada salah satu 

terminal kolektor pasangan diferensialnya. Untuk rangkaian yang demikian akan diperoleh 

penguatan diferensial  

   
 

 
       Persamaan 11 

Dimana gm adalah transkonduktasi sinyal kecil transistor pasangan diferensial dan ro adalah 

resistansi output transisor beban aktif. Penguatan yang diperoleh akan sangat besar mengingat 

umumnya resistansi output ro juga sangat besar. 

Penguatan common mode untuk rangkaian dengan beban aktif ini akan mendekati: 

     
   

     
   Persamaan 12 

dimana ro4 adalah resistasi output transistor beban pada terminal ouput, 3 adalah penguatan 

arus transistor beban pasangannya, dan REE resistansi output sumber arus bias. 

 

2.5. Nonidealitas pada Penguat Diferensial 

Penguat diferensial ideal bila pasangan diferensial yang digunakan seluruh paramter 

sepenuhnya sama. Namun pada kenyataannya akan sangat diperoleh komponen yang 

demikian. Pada kasus rangkaian diferensial dengan beban resistor akan ada ofset tegangan 

input VOS penguat diferensial sebesar: 

      
   

  
   Persamaan 13 

Demikian juga dengan transistor yang digunakan, bila arus saturasinya tidak persis sama maka 

akan diperoleh tegangan ofset sebesar 

      
   

  
   Persamaan 14 

Selain itu perbadaan penguatan arus  juga akan memberikan arus ofset input IOS sebesar 

      
  

 
   Persamaan 15 

2.6. Bacaan Lanjut 

Sedra, A dan Smith, K. Microelectronic Circuits, International 6th Edition, Oxford University 

Press, 2011 Bab 4 Transistor BJT dan Bab 13 Tahap Output dan Penguat Daya. 
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3. KOMPONEN DAN PERALATAN 
a. Kit Praktikum Penguat Diferensial 

b. Generator Sinyal  

c. Osiloskop  

d. Multimeter 

e. Catu Daya Ter-regulasi (2 bh) 

f. Kabel dan asesori pengukuran 

 

4. PERCOBAAN 

4.1. Pemberian dan Pengukuran Tegangan untuk Pasangan Diferensial 

1. Untuk pemberian tegangan input Common Mode pada pasangan diferensial pada 

percobaan ini, gunakan hubungan seperti pada Gambar  10. Besaran amplituda tegangan 

yang diberikan dapat diberikan hingga mendekati tegangan catu daya VCC. Dalam 

percobaan ini digunakan VCC 9V, maka amplituda tegangan common mode dapat 

diberikan hingga maksimum 9V. 

2. Untuk Differential Mode pemberian tegangan input menggunakan hubungan seperti pada 

Gambar  10. Amplituda tegangan yang diberikan berada pada kisaran mV. Rangkaian pada 

Gambar  10 (a) memerlukan penguat operasional yang mempunyai tegangan offset dan 

derau rendah. Berikan amplituda yang cukup besar untuk mengatasi derau namun tidak 

terlalu besar untuk menghindari output lebih banyak pada keadaan saturasi. Amplituda 

yang digunakan dapat berada antara 10-40mV.  

 

Gambar  9 Rangkaian Pemberi Tegangan Input Common Mode

 

(a)                                                          (b) 

Gambar  10 Rangkaian Pemberi Tegangan Input Diferensial  

(a) -½vd dan +½vd dan (b) 0 dan vd 

 

vCM 

vCM 

vCM 

+½vd 

+½vd 

-½vd 
1k 

1k 
vd 

vd 

0 
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4.2. Pasangan Diferensial dengan Bias Resistor 

1. Susunlah rangkaian penguat dengan pasangan diferensial seperti pada Gambar  6. Nilai-

nilai komponen dan bersaran tegangan catu daya yang dipilih adalah RC1 = RC2 = 10k, Rbias 

= 5k, Q1 = Q2 = 2N3094, dan VCC = 9V. Ukurlah arus bias yang mengalir pada RC1, RC2, dan  

Rbias. 

 
Gambar  11 Rangkaian Penguat Diferensial dengan Bias Resistor 5k

2. Amati penguatan mode diferensial untuk penguat tersebut dengan membaca tegangan 

output single ended (hanya pada salah satu vO+ atau vO- terhadap ground), mau pun 

diferensial (selisih vO+ dan vO- ). Saat mengamati tegangan diferensial, jangan hubungkan 

terminal output dengan ground karena cara tersebut akan mengubah rangkaian percobaan. 

Catatlah hasil pengamatan vO+, vO- dan vO+ - vO- tersebut. 

3. Gunakan mode xy untuk melihat kurva karakteristik transfer tegangan VTC tegangan output 

vO (satu-satu secara terpisah) terhadap input diferensial vid. 

4. Lanjutkan pengamatan untuk penguatan mode bersama pada output yang sama vO+, vO- dan 

vO+ - vO-. Catat hasil pengamatan tersebut. 

5. Ulangi pengamatan arus DC, penguatan mode diferensial, dan penguatan mode bersama ini 

untuk rangkaian dengan resistansi bias dan tegangan bias negatif yang lebih tinggi seperti 

pada Gambar  12 di bawah ini.  

Q1 Q2 

vIN+ vIN- 

vO+ vO- 

+9V 

RC1 

10k 

-9V 

RC2 

10k 

Rbias 

5k 
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Gambar  12 Rangkaian Penguat Diferensial dengan Bias Resistor 8,6k

6. Lakukan juga pengamatan yang sama untuk rangkaian diferensial dengan bias resistor dan 

dan degenerasi emitor seperti pada Gambar  13. 

 

Gambar  13 Rangkaian Penguat Diferensial dengan Bias Resistor dan Emitor Degeneratif 

 

4.3. Pasangan Diferensial dengan Bias Cermin Arus 

1. Susunlah rangkaian seperti pada Gambar  14 di bawah ini. Gunakan transistor 2N3904 

untuk Q3 dan Q4. Ukurlah arus DC yang mengalir pada RC1, RC2, dan RRef serta arus pada 

kolektor Q4 IC4.  

Q1 Q2 

vIN+ vIN- 

vO+ vO- 

+9V 

RC1 

10k 

-15V 

RC2 

10k 

Rbias 

8,6k 

Re1 

50 

Re2 

50 

Q1 Q2 

vIN+ vIN- 

vO+ vO- 

+9V 

RC1 

10k 

-9V 

RC2 

10k 

Rbias 

5k 
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Gambar  14 Rangkaian Penguat Diferensial dengan Bias Cermin Arus 

2. Lakukan pengamatan untuk penguatan mode diferensial dan penguatan bersama.  

 

4.4. Pasangan Diferensial dengan Bias Cermin Arus dan Beban Aktif 

3. Susunlah rangkaian seperti pada Gambar  14 di bawah ini. Gunakan transistor 2N3904 

untuk Q5 dan Q6. Ukurlah arus DC yang mengalir antara kolektor Q1 dan Q5, antara 

kolektor Q2 dan Q6, dan arus kolektor Q4.  

 

Gambar  15 Rangkaian Penguat Diferensial dengan Bias Cermin Arus dan Beban Aktif 

4. Lakukan pengamatan untuk penguatan mode diferensial dan penguatan bersama. 

Perhatikan bentuk output yang diperoleh. 

5. Ubahlah rangkaian dengan memberikan beban pada output seperti pada Gambar  16 

berikut ini. Amati penguatan diferensial dan penguatan bersama pada terminal output vo 

(pada beban RL). 

Q1 Q2 

RRef 

5k 

Q3 Q4 

vIN+ vIN- 

vO+ vO- 

+9V 

RC1 

10k 

-9V 

RC2 

10k 

Q5 Q6 

Q1 Q2 

RRef 

5k 

Q3 Q4 

vIN+ vIN- 

vO+ vO- 

+9V 

-9V 
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Gambar  16 Rangkaian Penguat Diferensial 

 

5. ANALISIS DAN DISKUSI 

Dengan menggunakan hasil pengamatan dan pengukuran lakukanlah analisis dan diskusikan 

hal-hal berikut: 

1. Apa yang menentukan penguatan diferensial pada pasangan penguat diferensial. 

2. Apa yang menentukan penguatan bersama pada pasangan diferensial. 

3. Apa keuntungan penggunaan cermin arus sebagai sumber arus bias. 

4. Apa keuntungan penggunaan cermin arus sebagai beban aktif. 

RL 

10k 

CC 

0,1F 

Q5 Q6 

Q1 Q2 

RRef 

5k 

Q3 Q4 

vIN+ vIN- 

vo 

+9V 

-9V 
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 PERCOBAAN 3: 

PENGUAT DENGAN UMPAN BALIK 

1. TUJUAN 
a. Mengamati dan mengenali prinsip umpan balik pada rangkaian 

b. Mengamati, mengukur, dan menganalisa efek umpan balik pada frekuensi pole rangkaian 

orde satu filter frekuensi rendah dan filter frekuensi tinggi 

c. Mengamati dan menganalisa efek umpan balik pada rangkaian dengan distorsi saturasi 

d. Mengamati dan mengenali cara memberikan umpan balik pada penguat satu transistor 

e. Mengamati, mengukur, dan menganalisa efek umpan balik pada karakteristik penguat: 

resistansi input, resistansi output, dan penguatan 

 

2. PENGETAHUAN PENDUKUNG DAN BACAAN LANJUT 

2.1. Sistem dengan Umpan Balik  

Sistem dengan loop terbuka sangat rentan terhadap gangguan dari luar. Berapa pun besarnya 

ketelitian sistem tersebut akan menghasilkan keluaran yang buruk saat gangguan misalnya 

derau masuk pada sistem, misalnya bercampur dengan input. Untuk memperoleh sistem yang 

lebih baik digunakan umpan balik. Pada seperti ini output dikembalikan ke input untuk melihat 

perbedaan ouput dengan rujukan yang diharapkan. Sistem dengan umpan balik ini tampak 

pada Gambar  1 berikut. 

 

Gambar  17 Diagram Blok Umum Sistem dengan Umpan Balik 

Pada grafik tersebut G(s) adalah fungsi transfer maju dari sistem, H(s) fungsi transfer umpan 

balik, X(s) sinyal input rujukan untuk sistem, Y(s) sinyal keluaran yang diperoleh, dan (s) 

perbedaan sinyal keluaran dengan rujukan atau galat (error). Secara keseluruhan sistem 

dengan umpan balik tersebut akan memberikan fungsi transfer Gf(s) seperti pada persamaan 

berikut: 

   ( )  
 ( )

 ( )
 

 ( )

   ( ) ( )
   Persamaan 16 

Untuk sistem seperti dia atas, baik G(s) maupun H(s) dapat merupakan fungsi yang kompleks 

atau juga fungsi sederhana. Sistem dengan fungsi kompleks menjadi bagian dari studi bidang 

kendali. 

X(s) Y(s) 
G(s) 

(s) 

H(s) 
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Dalam bidang elektronika sistem dengan umpan balik banyak digunakan dalam penguat dan 

filter. Sistem seperti ini menggunakan fungsi G(s) dan H(s) yang cenderung lebih sederhana.  

2.2. Respons Umum Penguat dengan Umpan Balik 

Untuk penguat dengan umpan balik, G(s) merupakan fungsi penguatan A. Fungsi transfer 

umpan baliknya H(s) merupakan  fungsi skalar . Sinyal yang diperkuat dalam elektronika 

dapat berupa tegangan atau arus. Representasi sinyal tersebut dapat dinyatakan dengan 

Rangkaian Thevenin atau Norton. Untuk penguat dengan umpan balik maka ada empat 

kemungkinan jenis penguat, yaitu: penguat tegangan, penguat arus, penguat transkonduktasi, 

dan penguat transresistansi. Tabel 1 menunjukkan efek umpan balik pada penguatan resistansi 

input dan output seluruh konfigurasi tersebut. 

Tabel 1 Efek Umpan Balik pada Penguatan dan resistansi input dan output 

Series – Shunt 
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Shunt-Series 
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Shunt-Shunt 

 

  
     

   

       

   

       
 

Penguat Transresistansi 
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Untuk dapat menggunakan persamaan di atas rangkaian perlu terlebih dahulu dikenali 

konfigurasinya. Hubungan series menambah atau tegangan pada input dan mencuplik arus 

pada output. Hubungan shunt menambah atau mengurangi arus pada input dan mencuplik 

tegangan pada output. 

2.3. Respons Frekuensi Penguat dengan Umpan Balik 

Secara alamiah setiap penguat mempunyai penguatan dengan pada frekuensi terbatas. 

Perilaku ini seringkali dimodelkan dengan orde satu, misalnya untuk respons filter frekuensi 

rendah (LPF) satu pole maka fungsi transfer penguat dapat ditulis seperti pada persaan berikut 

 ( )  
  

  
   

  

    
   Persamaan 17 

Dalam kasus seperti ini persamaan fungsi transfer untuk penguat dengan umpan balik skalar  

akan memberikan penguatan keseluruhan Af(s) seperti pada persamaan berikut. 
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    ( )  
  

  
 

  
  

    

     
  

    

 

  
     

  (     )

    (     )
  

  ( )     
   

     
,     

  

     
 dan       (     )  Persamaan 18 

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa pada penguat LPF orde satu dengan umpan balik, 

penguatan akan terskala turun sebesar (1+Am) dan sebaliknya frekuensi pole atau frekuensi 

sudut (corner frequency) akan terskala naik sebesar (1+Am). Frekuensi pole menjauh menuju 

tak hingga dengan peningkatan penguatan loop terbuka. Perkalian penguatan keseluruhan dan 

frekuensi pole akan tetap. Besaran terakhir ini disebut Gain Bandwidth Product (GBW Product) 

sebuah amplifier. Besaran ini merupakan figure of merit dari sebuah penguat. 

Untuk penguat dengan kopling kapasitif, penguat juga mempunyai respons HPF pada frekuensi 

rendahnya. Fungsi transfer penguat dapat ditulis sperti pada persamaan berikut: 

 ( )  
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  ( )  

  
 

    

    
 

    
 

 
   

         
 

  

(     )
 

  
  

(     )

 

  ( )     
 

     
,     

  

     
 dan     

  

(     ) 
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Dalam kasus HPF orde 1 ini, penguatan akan terskala turun sebesar (1+Am) dan frekuensi 

pole juga akan terskala turun sebesar (1+Am). Frekuensi pole mendekati nol (letak zero) 

dengan peningkatan penguatan loop terbuka. 

2.4. Umpan Balik untuk Linierisasi 

Umpan balik dapat digunakan untuk menekan nonlinieritas penguat. Salah satu contoh umpan 

balik untuk menekan cross over distortion yang muncul pada penguat push-pull kelas B seperti 

yang dilalukan pada percobaan penguat daya. Umpan balik juga dapat digunakan untuk 

menekan nonlinieritas saturasi pada penguat.  

2.5. Umpan Balik pada Penguat Transistor 

Penguat transistor dapat diberikan umpan balik untuk memperoleh keuntungan perilaku 

rangkaian dengan umpan balik, seperti pada bandwidth dan resistansi input dan output. 

Pengambilan sampel dari output dapat dilakukan dengan menggunakan resistor, baik secara 

seri untuk memberikan umpan balik tegangan, maupun dengan paralel untuk memberikan 

umpan balik arus. Penggunaan resistor ini  diharapkan tidak mengubah titik kerja rangkaian. 

Untuk analisanya, rangkaian penguat dan rangkaian umpan balik dimodelkan dahulu sebagai 

jaringan 2 port. Selanjutnya besaran yang menyatakan perilaku rangkaian dapat diprediksi 

sesuai Tabel 1 di atas. 

2.6. Bacaan Lanjut 

Sedra, A dan Smith, K. Microelectronic Circuits, International 6th Edition, Oxford University 

Press, 2011 Bab 12 Rangkaian Pembangkit Sinyal dan Pembentuk Gelombang. 
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3. PERSIAPAN 

1. Untuk rangkaian opamp pada Gambar  18 dan Gambar  19,  

i. hitunglah besar penguatan loop terbuka (Av) dari input ke output dan hitung juga 

penguatan rangkaian umpan baliknya () melalui masing-masing resistor yang tersedia 

RA 110k, RB 220k, dan RC 440k.  

ii. Hitung resistansi input dan frekuensi sudutnya untuk keadaan loop terbuka dan loop 

tertutup di atas. 

2. Untuk rangkaian penguat satu transistor pada Gambar  21 - Gambar  23  

i. Hitunglah penguatan rangkaian dan resistansi input untuk rangkaian tanpa umpan 

balik. 

ii. Amati skema rangkaian pada jenis konfigurasi apakah rangkaian umpan balik 1 

(Gambar  22) dan umpan balik 2 (Gambar  23) tersebut. 

iii. Carilah nilai umpan balik untuk rangkaian umpan balik 1 dan umpan balik 2. 

 

4. KOMPONEN DAN PERALATAN 

a. Kit Praktikum Umpan Balik 

b. Generator Sinyal  

c. Osiloskop  

d. Multimeter  

e. Catu Daya Ter-regulasi (2 bh) 

f. Kabel dan asesori pengukuran 

 

5. PERCOBAAN 

5.1. Respons Umum Rangkaian Opamp dengan Umpan Balik 

1. Susunlah rangkaian pada pada kit untuk memperoleh rangkaian LPF orde 1 seperti tampak 

pada Gambar  18. Hubungkan generator sinyal sinusoidal untuk memberikan input pada 

rangkaian dan osiloskop untuk mengamati sinyal input dan outputnya. 

2. Dengan memanfaatkan selektor S1 untuk memilih RA, RB, atau RC guna menentukan nilai 

skala umpan balik output ke inputnya,  

a. Amati perilaku rangkaian untuk penguatan pada frekuensi passband (rendah, sekitar 

1kHz atau kurang). Pilih amplituda output sekitar  

b. Naikkan frekuensi sehingga mencapaicapai frekuensi sudut (cut-off 3dB)  

c. Lakukan untuk rangkaian loop terbuka dan loop tertutup. Catat nilai-nilai tersebut. 
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3. Dengan menggunakan resistor tambahan pada input rangkaian, amati dan ukurlah 

resistansi input rangkaian untuk rangkaian loop terbuka dan  rangkaian upan balik untuk 

semua nilai skala umpan balik yang tersedia. Catat nilai-nilai tersebut dalam tabel yang 

sama dengan data sebelumnya. 

 

Gambar  18 Rangkaian LPF orde 1 dengan opamp 

4. Susunlah rangkaian pada pada kit untuk memperoleh rangkaian HPF orde 1 seperti tampak 

pada Gambar  19. Hubungkan generator sinyal sinusoidal untuk memberikan input pada 

rangkaian dan osiloskop untuk mengamati sinyal input dan outputnya. 

5. Lakukan pengamatan perilaku rangkaian untuk penguatan pada frekuensi passband (tinggi, 

sekitar 12-15 kHz) dan turunkan frekuensi sehingga mencapai frekuensi sudut (cut-off 3dB) 

untuk rangkaian loop terbuka dan loop tertutup dan rangkaian dengan umpan balik.  Catat 

nilai-nilai tersebut. Bandingkan hasilnya denganhasil pada langkah no. 2 di atas.  

 

Gambar  19 Rangkaian HPF orde 1 dengan opamp 
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5.2. Linierisasi Rangkaian Opamp dengan Umpan Balik 

1. Susunlah rangkaian pada pada kit untuk memperoleh rangkaian nonlinier seperti tampak 

pada Gambar  20. Hubungkan generator sinyal sinusoidal untuk memberikan input pada 

rangkaian dan osiloskop untuk mengamati sinyal input dan outputnya. 

 

Gambar  20 Rangkaian Penguat LPF Orde 1 Nonlinier 

2. Gunakan soiloskop dalam mode dual trace. Dalam keadaan loop terbuka, berikan 

amplituda sinyal input yang cukup besar sehingga pada sinyal output tampak saturasi pada 

puncak dan lembah sinyalnya. Amati juga kurva alih tegangan (VTC) dalam xy. Catat kedua 

hasilnya. 

3. Dengan memanfaatkan selektor S1 untuk memilih RA 15k, RB 22k, atau RC 110k guna 

menentukan nilai skala umpan balik output ke inputnya, dalam mode xy amati VTC untuk 

rangkaian dengan umpan balik. Amati juga sinyal keluarannya dalam mode dual trace. 

Catat hasil keduanya. 

 

5.3. Penguat Transistor dengan Umpan Balik 

1. Gunakan rangkaian pada kit praktikum untuk menyusun rangkaian seperti tampak pada 

Gambar  21. Berikan sinyal input sinusoidal dari generator sinyal dan amati sinyal input dan 

output dengan osiloskop. 
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Gambar  21 Penguat Satu Transistor Tanpa Umpan Balik 

2. Lakukan pengamatan dan pengukuran untuk penguatan, frekuensi cut-off, dan resistansi 

input rangkaian tersebut (catatan: Rangkaian ini mempunyai umpan balik pada arus bias 

atau DC namun untuk sinyal ac penguat tidak mempunyai umpan balik karena adanya 

kapasitor bypass CB paralel ke resistor emitor RE ). 

3. Putuskan hubungan kapasitor bypass CB dari resistor emitor RE sehingga diperoleh rangkaian 

seperti pada Gambar  22.   

4. Lakukan ulang pengamatan dan pengukuran untuk penguatan, frekuensi cut-off, dan 

resistansi input rangkaian tersebut. 

 

Gambar  22 Penguat Satu Transistor dengan Umpan Balik 1 

5. Hubungkan kembali kapasitor bypass CB dari resistor emitor RE dan hubungkan juga resistor 

RF dan kapasitor CF sehingga diperoleh rangkaian seperti pada Gambar  23.   

6. Lakukan ulang pengamatan dan pengukuran untuk penguatan, frekuensi cut-off, dan 

resistansi input rangkaian tersebut. 
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Gambar  23 Penguat Satu Transistor dengan Umpan Balik 2 

 

6. ANALISIS DAN DISKUSI 

Dengan menggunakan hasil pengamatan dan pengukuran lakukanlah analisis dan diskusikan 

hal-hal berikut: 

1. Resistansi input, output dan penguatan pada rangkaian dengan umpan balik. 

2. Frekuensi pole pada LPF dan HPF orde 1 dengan adanya umpan balik. 

3. Pengaruh umpan balik pada perbaikan linieritas dan harga yang harus dibayar. 

4. Umpan balik pada penguat satu transistor dan pengaruhnya pada karakteristik rangkaian. 
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 PERCOBAAN 4: 

OSILATOR 

1. TUJUAN 

a. Mengamati dan mengenali prinsip pembangkitan sinyal sinusoidal dengan rangkaian 

umpan balik 

b. Mengamati dan menganalisa rangkaian-rangkaian osilator umpan balik resistor dan 

kapasitor (RC) dan induktor dan kapasitor (LC) 

c. Mengamati dan menganalisa keadaan untuk menjamin terjadinya osilasi 

d. Mengamati dan menganalisa pengaturan amplituda output osilator 

e. Mengamati dan mengenali prinsip pembangkitan sinyal nonsinusoidal dengan umpan balik 

rangkaian tunda dan komparator 

f. Merancang dan mengimplementasikan pembangkit gelombang segitiga dan persegi 

g. Mengamati dan menganalisa osilator cincin (ring oscillator) 

 

2. PENGETAHUAN PENDUKUNG DAN BACAAN LANJUT 

2.1. Osilator dan Umpan Balik Positif 

Sistem dengan umpan balik secara umum dapat digambarkan dengan diagram blok pada 

Gambar  1 berikut. 

 

Gambar  24 Diagram Blok Sistem dengan Umpan Balik 

Blok A merupakan fungsi transfer maju dan blok  merupakan fungsi transfer umpan baliknya. 

Pada sistem dengan umpan balik ini dapat diturunkan penguatan tegangannya: 
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Secara umum persamaan di atas menunjukkan adanya tiga keadaan yang ditentukan oleh 

denominatornya. Salah satu keadaan tersebut adalah saat denominator menjadi nol. Saat itu 

nilai Af menjadi tak hingga. Secara matematis pada keadaan ini bila diberikan sinyal input nol 

atau vi=0 ini, akan menjadikan tegangan vo dapat bernilai berapa saja. Keadaan seperti inilah 

yang menjadi prinsip pembangkitan sinyal atau osilator sinusoidal dengan umpan balik yang 

A 



vI vO 

Osilator 
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disebut sebagai Kriteria Barkhausen. Dalam rangkaian kriteria tersebut dilihat dari total 

penguatan loop terbuka L sbb.: 

   (  )   (  ) (  )      Persamaan 22 

  

2.2. Osilator dengan Opamp, Resistor dan Kapasitor (RC Oscillator) 

1. Implementasi Kriteria Osilasi 

Ada banyak cara untuk mencapai kriteria terjadinya osilasi di atas, namun untuk 

kemudahannya dalam perancangan sering kali dipilih keadaan-keadaan berikut: 
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Contoh implementasi untuk ketiga keadaan tersebut di atas, secara berurutan adalah Osilator 

Jembatan Wien, Osilator Penggeser Fasa, dan Osilator Kuadratur yang rangkaian umumnya 

tampak pada Gambar  25. 

 

  (a)      (b) 

 

(c) 

Gambar  25 Contoh Implementasi Kriteria Osilasi  
(a) Jembatan Wien (b) Penggeser Fasa (c) Kuadratur 

Osilator Jembatan Wien secara umum mempunyai frekuensi osilasi dan penguatan yang 

diperlukan untuk terjadinya osilasi sebagai berikut: 

  
 

√        
   dan        
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Dalam realisasinya, dalam merancang Osilator Jembatan Wien sering kali dipilih R1=R2=R dan 

C1=C2=C sehingg frekuensi osilasinya menjadi =1/CR dan penguatan yang diperlukan Am=3. 

Nilai lain yang juga sering digunakan adalah R1=R, R2=10R, C1=C/10, dan C2=10C dengan 

frekuensi osilasi yang sama yaitu =1/CR namun penguatan hanya Am=1,2. 

Untuk Osilator Penggeser Fasa frekuensi osilasi dan penguatan yang diperlukan adalah 

  
 

√   
   dan       
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Sedangkan untuk osilator kuadratur frekuensi osilasinya adalah 

  
 

√
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dan untuk masing-masing integrator (inverting dan noninverting) penguatannya adalah 

   
√

  
  

√
    
    

  dan     
 

√
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Dalam perancangannya bila dipilih R1=R2=R, R3=R4 dan C3=C4 maka diperoleh penguatan pada 

masing-masing opamp 1 (satu) dan penguatan loop terbuka juga 1 (satu). 

 

2. Pengendalian Amplituda 

Kriteria osilasi sangat ketat, bila     maka maka rangkaian umpan balik menjadi tidak stabil 

dan bila     osilasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu, penguat pada osilator menjamin 

    saat mulai dioperasikan dan kemudian dibatasi pada nilai     saat beroperasi. Cara 

yang umum digunakan untuk kendali tersebut adalah dengan rangkaian pembatas amplituda 

(clipper) atau pengendali penguatan otomatis (automatic gain control, AGC). 

Prinsip kerja rangkaian pembatas amplituda adalah memanfaatkan dioda pada resistor 

penentu penguatan rangkaian penguat operasional. Dioda akan konduksi dan 

mempertahankan nilai tegangannya bila memperoleh tegangan lebih dari tegangan cut-in. 

Prinsip kerja pengendali penguatan otomatis adalah dengan menggantikan resistor penentu 

penguatan rangkaian penguat operasional dengan transistor (FET). Tegangan output 

disearahkan dan digunakan untuk mengendalikan resistansi transistor.  

Cara lain adalah dengan menggunakan Piece Wise Linear Limiter. Prinsip cara ini adalah 

menjadikan penguat memberikan penguatan pada amplituda yang berbeda yang ditentukan 

dengan dioda dan resistor. 

 

2.3. Osilator dengan Resonator 

1. Osilator Penguat, Induktor dan Kapasitor (LC Oscillator) 

Osilator dengan penguat, induktor dan kapasitor pada dasarnya merupakan osilator yang 

memanfaatkan rangkaian resonansi seri induktor dan kapasitor (LC). Secara teoritis, induktor 

dan kapasitor akan mengalami self resonance. Akan tetapi adanya redaman akibat resistansi 

pada induktor dan konduktansi pada kapasitor osilasi tersebut tidak dapat terjadi dengan 

sendirinya. Untuk menjamin terjadinya osilasi tersebut, maka rangkaian LC harus mendapat 

Osilator 
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mekanisme kompensasi terhadap redaman. Pada implementasinya maka induktor dan 

kapasitor ditempatkan dalam rangkaian umpan balik guna menjaga resonansi berkelanjutan.  

Ada beberapa rangkaian osilator LC yang terkenal, tiga diantaranya adalah Colpitts, Clapp, dan 

hartley. Prinsip rangkaian penguat dan umpan balik untuk ketiganya tampak  pada Gambar  26. 

Frekuensi osilasi rangkaian ini ditentukan oleh rangkaian resonansinya. Untuk Osilator Collpits 

frekuensi resonansinya dalah sebagai berikut. 

  
 

  

 

√   
  dengan     
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Osilator Clapps memberikan frekuensi osilasi 

  
 

  

 

√   
  dengan     
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Osilator Hartley memberikan frekuensi osilasi 

  
 

  

 

√   
  dengan              Persamaan 30 

Pada persamaan di atas digunakan tanda mendekati karena frekuensi akan bergeser sedikit 

bila resistansi input dan resistansi output penguat masuk dalam perhitungan. 

 

(a)     (b)    (c) 

Gambar  26 Osilator LC (a) Colpitts, (b) Clapp, dan (c) Hartley 

2. Osilator Kristal 

Prinsip osilator dengan kristal mirip dengan osilator LC. Osilator kristal menggunakan kristal 

untuk rangkaian resonansi sekaligus rangkaian umpan baliknya. Banyak alternatif penggunaan 

osilator sinusoidal dengan kristal adalah dengan memanfaatkan resonansi seri atau resonansi 

paralel kristal tersebut. 

 

2.4. Prinsip Pembangkitan Gelombang Nonsinusoidal 

1. Prinsip Umum 

Secara umum osilator nonsinusoidal atau juga dikenal sebagai astable multivibrator dapat 

memanfaatkan fungsi penunda sinyal, inverting, dan/ atau komparasi dengan histeresis atau 

bistable multivibrator. Bagian-bagian tersebut dapat  Bagian-bagian tersebut dirangkai dalam 

loop tertutup dengan keseluruhan loop bersifat inverting. Alternatif pembentukan loop 

tersebut ditunjukkan pada Gambar  27. 
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Gambar  27 Prinsip Dasar Pembangkitan Gelombang 

Fungsi komparator dengan histeresis atau bistable multivibrator adalah mempertahankan 

keadaan pada status tertentu sehingga ada sinyal luar yang memaksa perubahan status 

tersebut. Fungsi penunda adalah untuk memberikan selisih waktu antara perubahan pada 

output komparator atau multivibrator kembali ke input komparator atau multivibrator 

tersebut. Secara keseluruhan fungsi dalam satu loop haruslah bersifat inverting atau 

membalikkan sinyal. 

2. Komparator dengan Histeresis 

Alternatif cara untuk memperoleh komparator dengan histeresis adalah dengan menggunakan 

penguat operasional dan resistor pembagi tegangan. Gambar  28 menunjukkan rangkaian 

komparator dengan histeresis non inverting berikut kurva karakteristik alih tegangan (VTC)-

nya. Rangkaian komparator dengan histeresis inverting berikut kurva karakteristik alih 

tegangan (VTC)-nya ditunjukkan pada Gambar  29. Pada kedua gambar tersebut VS 

menyatakan tegangan saturasi keluaran penguat operasional. 

 

(a)     (b) 

Gambar  28 (a) Komparator dengan Histeresis dan  
(b) Kurva Karakteristik Alih Tegangangannya 
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(a)     (b) 

Gambar  29 (a) Komparator dengan Histeresis Inverting dan  
(b) Kurva Karakteristik Alih Tegangangannya 

3. Rangkaian Tunda 

Rangkaian tunda dapat diimplementasikan dengan beberapa cara. Rangkaian tunda inverting 

dapat dibangun dengan integrator dengan penguat operasional dan rangkaian tunda 

noninverting dapat dibangun dengan rangkaian resistor dan kapasitor orde satu (RC orde 1 

sebagai filter frekuensi rendah LPF). Penggunaan integrator memberikan skala waktu tunda 

linier sedangkan rangkaian RC orde 1 memberikan waktu tunda mengikuti fungsi eksponensial 

negatif. 

 

2.5. Rangkaian Pembangkit Gelombang Nonsinusoidal 

1. Pembangkit Gelombang Segitiga 

Rangkaian pembangkit gelombang segitiga dapat dibangun dengan memanfaatkan komparator 

dengan histeressis noninverting dan rangkaian integrator. Rangkaian ini tampak pada Gambar  

30. 

 

Gambar  30 Pembangkit Gelombang Segitiga 

Rangkaian pembangkit gelombang segitiga ini akan memberikan sinyal dengan frekuensi dan 

amplituda pada persamaan berikut. 
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Untuk memastikan komparator berfungsi baik maka nilai harus dipenuhi resistansi R2 > R1. 

Selain menghasilkan gelombang segitiga, rangkaian tersebut juga menghasilkan gelombang 

persegi pada output komparatornya dengan tegangan +Vs dan -Vs. 

 

2. Pembangkit Gelombang Persegi 

Rangkaian pembangkit gelombang segitiga dapat dibangun dengan memanfaatkan komparator 

dengan histeressis inverting dan rangkaian RC orde 1. Rangkaian ini tampak pada Gambar  31. 

 

Gambar  31 Pembangkit Gelombang Persegi 

Rangkaian pembangkit gelombang segitiga ini akan memberikan sinyal dengan frekuensi sbb.: 

  
 

 

 

     ( 
  
  

  )
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Gelombang persegi yang dihasilkan mempunyai tegangan +Vs dan -Vs. 

 

3. Osilator Cincin (Ring Oscillator) 

Osilator cincin dapat dibangun dengan sejumlah ganjil inverter CMOS dan penunda waktu yang 

disusun dalam satu loop. Secara alamiah setiap inverter juga mempunyai waktu tunda dengan 

demikian sejumlah ganjil inverter yang disusun dalam satu loop juga akan membentuk osilator 

seperti ditunjukkan pada Gambar  32. Untuk memperoleh frekuensi yang lebih rendah waktu 

tunda tiap inverter dapat diperbesar dengan menambahkan kapasitor yang terhubung dengan 

ground pada output inverter. 

 

Gambar  32 Osilator Cincin 

Frekuensi sinyal yang dihasilkan oleh osilator cincin ini adalah 
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2.6. Pengaturan Duty Cycle 

Rangkaian osilator di atas menghasilkan gelombang simetris dengan duty cycle 50%. Untuk  

menghasilkan gelombang asimetris atau duty cycle bukan 50% dapat dengan mudah dilakukan 

dengan mengatur nilai waktu tunda yang berbeda saat naik dan saat turun. Cara ini dapat 

dilakukan dengan menggantikan resistor rangkaian tunda pada integrator atau rangkaian RC 

orde 1 dengan dua buah resistansi yang berbeda masing-masing terhubung seri dengan dioda 

yang berlawanan arah. Contoh untuk pembangkit gelombang segitiga dengan waktu naik dan 

turun berbeda tampak pada Gambar  33. Resistansi RA akan menentukan waktu tunda naik dan 

resistansi RB menentukan waktu tunda turun.  

 

 (a) 

 

(b) 

Gambar  33 Pembangkit Gelombang Asimetrik (a) Segitiga dan (b) Persegi 

Prinsip yang sama dapat digunakan pada rangkaian pembangkit sinyal persegi dengan 

menggantikan resistansi rangkaian orde 1 dengan dua resistansi masing-masing terhubung seri 

dengan dioda yang berlawanan arah. 

Pada rangkaian pembangkit segitiga resistor RA menentukan lama sinyal naik dan tegangan 

negatif pada output komparator. Sedangkan resistor RB menentukan lama sinyal turun atau 

tegangan positif pada komparator. Dengan merujuk duty cycle pada output sinyal persegi dari 

komparator rangkaian pada Gambar  33 (a), nilai resistansi tersebut dapat ditentukan dengan 

persamaan berikut: 
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    Persamaan 36 

dengan D duty cycle dan f frekuensi gelombang yang dibangkitkan. Sedangkan untuk rangkaian 

pada Gambar  33 (b) nilai resistansi dapat ditentukan dengan persamaan berikut: 

   
 

     (
 (     )(     )

     (     )  
)
 Persamaan 37 

   
   

     (
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2.7. Bacaan Lanjut 

Sedra, A dan Smith, K. Microelectronic Circuits, International 6th Edition, Oxford University 

Press, 2011 Bab 12 tentang Osilator. 

 

3. KOMPONEN DAN PERALATAN 

1. Kit Praktikum Osilator Sinusoidal 

2. Generator Sinyal  

3. Osiloskop  

4. Multimeter  

5. Catu Daya Ter-regulasi (2 bh) 

6. Kabel dan asesori pengukuran 

7. Aerosol udara terkompresi 

8. Breadboard 

9. Komponen aktif Opamp 741 dan Inverter CMOS 4007 

10. Komponen pasif Resistor, dan kapasitor 

11. Kabel AWG 22 

12. Kabel dan asesori pengukuran 

 

4. PERSIAPAN 

1. Bacalah Data Sheet LM741. Perhatikan dan pelajari batas saturasi tegangan outputnya. 

Pada percobaan ini gunakan tegangan catu VCC 15Volt. 

2. Rancanglah sebuah pembangkit gelombang segitiga seperti pada Gambar  30 dengan 

pilihan frekuensi dan amplituda seperti tercantum dalam  

3. Tabel 2.  

Tabel 2 Pilihan Spesifikasi Frekuensi dan Amplituda Pembangkit Sinyal Segitiga. 
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Pilihan Frekuensi (kHz) Amplituda (Vpp) 

1 1,0 9 

2 1,0 10 

3 1,0 12 

4 1,2 9 

5 1,2 12 

6 1,2 15 

7 1,5 10 

8 1,5 15 

9 5,0 12 

10 5,0 15 

4. Rancanglah sebuah pembangkit gelombang persegi seperti pada Gambar  31 dengan pilihan 

frekuensi seperti tercantum dalam Tabel 3 Pilihan Spesifikasi Frekuensi Pembangkit Sinyal 

Persegi. 

Tabel 3 Pilihan Spesifikasi Frekuensi Pembangkit Sinyal Persegi 

Pilihan Frekuensi (kHz) 

1 1,0 

2 2,0 

3 3,0 

4 4,0 

5 5,0 

6 6,0 

7 7,0 

8 8,0 

9 9,0 

10 10,0 

5. Bacalah Data Sheet CD4007. Perhatikan dan pelajari waktu tunda propagasi sinyal pada 

inverter tersebut. 
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6. Rancanglah pembangkit gelombang segitiga dengan frekuensi 5kHz seperti pada Gambar  33 

(a) dengan kriteria seperti pada tabel berikut 

Tabel 4 Pilihan Spesifikasi Amplituda dan duty Cycle Pembangkit Sinyal Segitiga. 

Pilihan Duty Cycle (%) Amplituda (Vpp) 

1 20 9 

2 30 10 

3 40 12 

4 30 9 

5 40 12 

6 50 15 

7 50 10 

8 60 15 

9 70 12 

10 80 15 

7. Rancanglah pembangkit gelombang persegi dengan frekuensi 5kHz seperti pada Gambar  33 

(b) dengan kriteria duty cycle dan amplituda juga seperti pada Tabel 4 

 

5. PERCOBAAN 

5.1. Osilator RC 

1. Pengamatan Osilasi dan Kriteria Osilasi 

1. Susunlah rangkaian osilator jembatan Wien pada Gambar  34 berikut dengan nilai 

–VCC=-15V. 
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Gambar  34 Osilator Jembatan Wien dengan Penguat Operasional 

2. Hubungkan terminal output vO dengan kanal 2 osiloskop. Atur resistansi Rf sehingga 

diperoleh rangkaian yang berosilasi dengan output sinyal sinusoid yang baik. Amati dan 

catat ampitudo dan frekuensi sinyal keluarannya, serta ukur resistansi Rf. 

3. Putuskan rangkaian pada simpul P dan hubungkan simpul input rangkaian umpan balik 

dengan generator sinyal dengan frekuensi sesuai pengamatan atau perhitungan (Gambar  

35). Hubungkan juga sinyal dari generator sinyal ini ke input kanal 1 osiloskop. Amati dan 

catat amplituda dan fasa penguatan total loop.  

 

Gambar  35 Pengukuran Penguatan Open Loop Osilator Jembatan Wien 

4. Pindahkan input kanal 2 osiloskop vX. Amati dan catat  amplituda dan fasa peredaman 

pada rangkaian umpan balik. 
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(a) 

 

(b) 

Gambar  36 Osilator Penggeser Fasa (a) dan Pengukuran Penguatan Open Loopnya (b) 

5. Susun rangkaian osilator penggeser fasa seperti pada Gambar  36. Gunakan nilai resistansi 

R=1,8k, kapasitansi C=18nF, dan resistansi Rf sedikit di atas 52,2k. Tegangan catu daya 

penguat operasional VCC=15V dan –VCC=-15V. 

6. Ulangi langkah 2-4 di atas untuk rangkaian osilator penggeser fasa ini. 

7. Susun rangkaian osilator kuadratur seperti pada Gambar  25(c). Gunakan nilai resistansi 

R=1,8k, kapasitansi C=18nF, resistansi Ri=10k, dan Resistansi Rf sekitar 10k. 

8. Ulangi langkah 2-4 di atas untuk rangkaian osilator penggeser fasa ini. 

2. Pengendalian Amplituda 

9. Gunakan rangkaian osilator penggeser fasa dan atur resistansi Rf sehingga ouput osilator 

diperoleh 18Vpp (atau nilai lain yang lebih rendah yang dapat diperoleh dengan mudah). 

10. Gunakan udara terkompresi untuk mendinginkan penguat operasional dan amati apa yang 

terjadi pada amplituda output osilator. 
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Gambar  37 Osilator Penggeser Fasa dengan Pembatas Amplituda 

11. Atur kembali resistansi resistansi Rf sehingga ouput osilator diperoleh sekitar 25Vpp atau 

lebih. 

12. Hubungkan penguat dengan pembatas amplituda seperti pada Gambar  22. Gunakan 

pembatas amplituda dengan resistansi RA 5,6k dan RB 3,3k. 

13. Gunakan udara terkompresi untuk mendinginkan penguat operasional dan amati apa yang 

terjadi pada amplituda output osilator. 

 

5.2. Osilator dengan Resonator 

1. Osilator LC  

1. Susunlah rangkaian osilator seperti digambarkan pada Gambar  38. Untuk rangkaian 

penguat gunakan nilai komponen R1 = 10k, R2 = RC =3,3k, Re = 82, RE = 1k, CC1 = CC2 

= CB = 1F, dan Q1 = 2N2222, serta catu daya rangkaian VCC = 12V. Komponen rangkaian 

umpan balik untuk osilator Colpitts ini L = 100H, C1 = 18nF, dan C2 = 22nF.  

2. Amati dan catat amplituda dan frekuensi sinyal ouput osilator tersebut. 

3. Lakukan kembali untuk rangkaian Osilator Clapp seperti pada Gambar  39 dengan 

komponen rangkaian umpan balik L = 2,5mH, C1 = 220nF, C2 = 330nF dan C3 = 470nF. 

4. Susunlah rangkaian Osilator Hartley seperti digambarkan pada Gambar  40. Untuk 

rangkaian penguat gunakan nilai komponen R1 = 15k, R2 = 1k, RE = 22, CC1 = CC2 = CB = 

1F, dan Q1 = 2N2222, serta catu daya rangkaian VCC = 12V. Komponen rangkaian umpan 

balik untuk osilator Hartley ini C = 18nF, L1 = 33H, dan L2 = 82H. 

5. Amati dan catat amplituda dan frekuensi sinyal ouput osilator tersebut. 
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6. Gunakan udara terkompresi untuk mendinginkan beberapa komponen secara bergiliran 

transistor, kapasitor dan induktor rangkaian resonansi. Amati amplituda dan frekuensi 

sinyal outputnya. 

 

 

 
Gambar  38 Osilator Collpitts 

 
Gambar  39 Osilator Clapp 

 

 

Gambar  40 Rangkaian Osilator Hartley 
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2. Osilator Kristal (Opsional) 

7. Susunlah rangkaian osilator kristal seperti digambarkan pada Gambar  41 (a). Osilator ini 

menggunakan inverter CMOS 4007 sebagai penguat inverting. Gunakan resistansi bias RB = 

1MΩ untuk menetapkan titik bias inverter dan kapasitor kopling CC = 1nF serta kapasitor Cf 

= 33pF bersama dengan kristal untuk umpan balik tegangan. 

8. Amati amplituda dan frekuensi sinyal outputnya. 

9. Gunakan udara terkompresi untuk mendinginkan secara bergiliran inverter CMOS dan 

kristal. Amati amplituda dan frekuensi sinyal outputnya.  

10. Lakukan kembali untuk Osilator Kristal Pierce seperti pada Gambar  41 (b) dengan nilai 

komponen RB = 1MΩ Cf = 33pF, RLP = 10kΩ dan CLP = 33pF. 

 

(a)     (b) 

Gambar  41 Osilator Kristal 

5.3. Pembangkit Gelombang Segitiga 

1. Susunlah rangkaian pembangkit gelombang segitiga sesuai rangkaian yang telah 

dipersiapkan.  

2. Gunakan kanal 1 osiloskop dan mode waktu  untuk mengamati keluaran integrator pada 

pembangkit sinyal yang telah disusun. Amati dan catat bentuk sinyal, amplituda dan 

frekuensinya. Pada saat yang sama amati juga sinyal tegangan pada output komparatornya 

pada kanal 2. 

3. Putuskan hubungan antara komparator dan integrator. Hubungkan input komparator 

dengan  generator sinyal. Berikan sinyal segitiga dengan amplituda mendekati 15Vpp. 

Hubungkan input komparator dengan kanal 1 osiloskop dan ouput komparator dengan 

kanal 2 osiloskop. Gunakan osiloskop pada mode xy untuk memperoleh kurva karakteristik 

alih tegangan (VTC) komparator. 

 

5.4. Pembangkit Gelombang Persegi 

1. Susunlah rangkaian pembangkit gelombang persegi sesuai rangkaian yang telah 

dipersiapkan.  

2. Gunakan kanal 1 osiloskop dan mode waktu  untuk mengamati keluaran komparator pada 

pembangkit sinyal yang telah disusun. Amati dan catat bentuk sinyal, amplituda dan 
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frekuensinya. Pada saat yang sama amati juga sinyal tegangan pada input komparatornya 

pada kanal 2. 

3. Putuskan hubungan antara komparator dan rangkaian RC orde 1. Hubungkan input 

komparator dengan  generator sinyal. Berikan sinyal segitiga dengan amplituda mendekati 

15Vpp. Hubungkan input komparator dengan kanal 1 osiloskop dan ouput komparator 

dengan kanal 2 osiloskop. Gunakan osiloskop pada mode xy untuk memperoleh kurva 

karakteristik alih tegangan (VTC) komparator. 

 

5.5. Osilator Cincin 

1. Susunlah rangkaian osilator cincin dengan 3 (tiga) inverter. 

2. Bacalah pada kanal input BNC osiloskop nilai beban kapasitif osilokop dan baca juga data 

sheet untuk probe osiloskop yang digunakan terkait beban kapasitifnya. 

3. Gunakan salah satu kanal osiloskop untuk mengamati sinyal output salah satu inverter. 

Catat frekuensi sinyal yang dihasilkannya. 

4. Secara bersamaan gunakan juga kanal osiloskop lainnya untuk mengamati sinyal input 

pada inverter di atas dan perhatikan frekuensi yang dihasilkan. 

5. Dengan hanya mengamati satu sinyal dengan osiloskop, amati dan catat frekuensi yang 

dihasilkan untuk osilator cincin dengan 3, 5 dan 7 buah inverter. 

 

6. ANALISIS DAN DISKUSI 

Dengan menggunakan hasil pengamatan dan pengukuran lakukanlah analisis dan diskusikan 

hal-hal berikut: 

1. Penentu terjadinya osilasi dan penentu frekuensi osilasinya. 

2. Cara menjamin terjadinya osilasi dan pengaruhnya pada amplituda dan frekuensi sinyal 

output. 

3. Perbandingan amplituda pada osilator dengan tegangan catu daya yang digunakan serta 

cara mengatur amplituda output osilator. 

4. Perbandingan bentuk sinyal, amplituda, serta frekuensi berbagai osilator. 

5. Pengaruh temperatur pada osilator. 

6. Penentu frekuensi dan amplituda pada pembangkit gelombang nonsinusoidal (segitiga dan 

persegi). 

7. Perbandingan frekuensi yang dihasilkan pada pembangkit sinyal yang dirancang dan 

diukur. 

8. Hubungan penambahan beban kapasitif pada osilator cincin dengan frekuensi osilasinya. 

9. Hubungan jumlah inverter dengan frekuensi osilasi osilator cincin. 

10. Keterkaitan antara duty cycle dan amplituda pada perancangan gelombang asimetrik. 
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 LAMPIRAN B 

PETUNJUK PEMBUATAN RANGKAIAN ELEKTRONIK 

PADA BREADBOARD 

 

1. BREADBOARD 

 

Gambar B-1 Implementasi rangkaian joystick motor driver untuk Robot pada breadboard [1] 

Breadboard adalah suatu perangkat yang seringkali digunakan untuk melakukan implementasi suatu 

rancangan rangkaian elektronik secara tidak disolder (solderless, Gambar B-1). Implementasi 

rancangan yang demikian bertujuan untuk menguji-coba rancangan tersebut yang biasanya 

melibatkan pasang-bongkar komponen. Bentuk implementasi lainnya adalah implementasi dengan 

melakukan penyolderan komponen yang dikerjakan pada PCB (Printed Circuit Board). 

Tampak pada Gambar B-1 bahwa breadboard memiliki lubang-lubang tempat terpasangnya kaki-kaki 

komponen dan kawat kabel. Lubang-lubang tersebut adalah sesungguhnya soket-soket dari bahan 

logam (konduktor) yang tersusun sedemikian sehingga ada bagian lubang-lubang yang terhubung 

secara horizontal dan ada yang terhubung secara vertikal.  
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Gambar B-2 Jenis-jenis breadboard 

Gambar B-2 adalah gambar jenis-jenis breadboard yang dimiliki oleh Lab Dasar Teknik Elektro STEI 

ITB. Setidaknya ada empat bagian penting yang harus diperhatikan sebelum menggunakan 

breadboard: 

Pada bagian ini lubang-lubang breadboard saling terhubung secara vertikal. Tiap set lubang pada 

bagian ini terdiri dari lima lubang yang saling terhubung.  

Pada bagian ini lubang-lubang breadboard saling terhubung secara horizontal. Tiap set lubang pada 

bagian ini terdiri dari 25 lubang yang saling terhubung. Perhatikan bahwa pada tiap set lubang 

tersebut terdapat jarak pemisah antar lubang yang lebih besar setiap lima lubang. 

Bagian ini adalah pemisah yang menyatakan bahwa bagian lubang-lubang breadboard yang saling 

terhubung secara vertikal di sebelah atas tidak terhubung dengan bagian lubang-lubang breadboard 

di sebelah bawah. 

Bagian ini adalah pemisah yang menyatakan bahwa bagian lubang-lubang breadboard yang saling 

terhubung secara horizontal di sebelah kiri tidak terhubung dengan bagian lubang-lubang 

breadboard di sebelah kanan. Pada banyak jenis breadboard, pemisah ini ditandai dengan jarak 

pemisah yang lebih besar daripada jarak pemisah antar set lubang pada bagian b.  

Breadboard dapat bekerja dengan baik untuk rangkaian ber-frekuensi rendah. Pada frekuensi tinggi, 

kapasitansi besar antara set lubang yang bersebelahan akan saling berinterferensi.  
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2. MERANGKAI KABEL, KOMPONEN DAN INSTRUMEN KABEL  
Kabel yang digunakan untuk membuat rangkaian pada breadboard adalah kabel dengan isi kawat 

tunggal (biasanya) berdiameter #22 atau #24 AWG. Untuk menghasilkan pemasangkan yang baik 

pada breadboard, kupas kedua ujung kabel sehingga diperoleh panjang kawat (yang sudah terkupas) 

sekitar 12 mm. Kemudian pastikan seluruh bagian kawat yang sudah terkupas tadi masuk ke dalam 

lubang breadboard.  

Biasakan memasang kabel pada breadboard dengan rapih sejak awal. Hal ini akan mempermudah 

penelusuran sebab terjadinya kesalahan akibat salah pasang kabel, misalnya. Berikut ini adalah 

berbagai petunjuk penting lainnnya yang harus diperhatikan dalam membuat rangkaian pada 

breadboard: 

1. Pastikan Power Supply dalam keadaan mati atau tidak terpasang para breadboard ketika 

merangkai komponen dan kabel pada breadboard 

2. Pahami (jika belum ada, buat) terlebih dahulu skema rangkaian elektronik yang akan 

diimplementasikan pada breadboard. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya 

kesalahan akan lebih kecil. 

3. Tandai setiap kabel atau komponen yang telah terpasang dengan benar, misalnya dengan 

spidol. 

4. Gunakan kabel sependek mungkin. Kabel yang terlalu panjang berpotensi membuat 

rangkaian pada breadboard menjadi tidak rapih. Selain itu, kabel yang terpasang terlalu 

panjang dan berantakan dapat menghasilkan interferensi berupa sifat kapasitif, induktif 

dan elektromanetik yang tidak diharapkan. 

5. Usahakan kabel dipasang pada breadboard dengan rapih dan, jika memungkinkan, tubuh 

kabelnya mendatar pada breadboard. 

6. Rangkai komponen (hubungkan suatu komponen dengan komponen-komponen lainnya) 

secara langsung tanpa menggunakan tambahan kabel jika itu memungkinkan 

7. Usahakan tidak menumpuk komponen atau kabel (komponen/ kabel yang akan dipasang 

tidak melangkahi komponen/ kabel lain yang telah terpasang). Hal ini akan menyulitkan 

pengecekan rangkain yang telah diimplementasikan pada breadboard. Selain itu, akan 

menyulitkan bongkar-pasang komponen ketika diperlukan. 

8. Usahakan menggunakan warna kabel berbeda untuk membuat koneksi yang berbeda. 

Misalnya mengunakan kabel warna merah untuk koneksi ke Power Supply dan 

menggunakan kabel warna hitam untuk koneksi ke ”ground”. 
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3. KOMPONEN 

 

Gambar B-3 Pemasangan IC pada breadboard 

Pada prinsipnya, komponen-komponen elektronik seperti resistor, kapasitor atau Integrated Circuit 

(IC) dapat dipasang secara langsung pada lubang breadboard. Khusus untuk resistor, kaki resistor 

dengan rating daya lebih dari 0.5 W tidak cocok untuk digunakan pada breadboard karena ukuran 

kakinya yang terlalu besar. Namun ini tidak menjadi masalah karena praktikan hanya menggunakan 

resistor dengan rating daya 0.25 W di dalam praktikum ini. Di bawah ini adalah beberapa hal penting 

lainnya yang berkaitan dengan komponen secara khusus : 

1. Ingatlah bahwa IC (terutama MOS) dapat rusak akibat listrik statik, termasuk listrik statik di 

dalam tubuh kita. Di negara subtropis, karena kelembaban sangat rendah, gesekan-

gesekan pakaian dengan material lain dapat membangkitkan listrik statik pada tubuh. 

Listrik statik ini dapat membentuk tegangan tinggi sesaat bila kita menyentuk kaki-kaki 

komponen dan menyebabkan kerusakan. Tapi, karena kita berada di negara tropis yang 

berkelembaban tinggi, pengumpulan listrik statik tadi tidak signifikan. 

2. Sebelum mencoba dipasang pada breadboard, pastikan kaki-kaki IC lurus. Bila tidak lurus, 

gunakan tang untuk meluruskan/ memperbaiki kaki-kaki IC tersebut. Demikian juga ketika 

akan mencopot IC dari breadboard; gunakan pinset dengan cara mencungkil kedua ujung 

IC tersebut. Usahakan tidak terjadi sudut (antara badan IC dan breadboard) lebih besar dari 

10 sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan bengkoknya (bahkan patahnya) kaki-kaki 

IC. 

3. Pastikan ikuti Gambar B-5 untuk pemasangan IC pada breadboard. Dengan demikian, kaki-

kaki IC tidak saling terhubung.  

4. Perhatikan rating tegangan kapasitor. Jika menggunakan kapasitor elektrolit, perhatikan 

polaritasnya. Pemasangan polaritas yang terbalik akan menyebakan rusaknya kapasitor. 

5. Pastikan kapasitor dalam keadaan discharge sebelum dipasang. Jika ragu, hubungkan 

kedua kaki kapasitornya. Lakukan dua kali untuk kapasitor yang sama karena ada kalanya 

kapasitor masih memiliki muatan sisa setelah discharging yang pertama. 
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4. INSTRUMEN 
Di bawah ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika menggunakan/ menghubungkan 

instrumen laboratorium ke rangkaian di breadboard: 

1. Gunakan kabel yang tepat untuk menghubungkan suatu instrumen ke breadboard (lihat 

Kabel Aksesoris). Pegang badan konektor (bukan badan kabelnya) saat memasang dan 

mencabut kabel. 

2. Untuk percobaan yang menggunakan Generator Signal dan Power Supply: nyalakan Power 

Supply terlebih dahulu, lalu nyalakan Generator Signal. Jika dilakukan dengan cara 

sebaliknya, akan menyebabkan kerusakan pada IC. Demikian juga ketika mengakhiri: 

matikan Generator Signal terlebih dahulu, kemudian matikan Power Supply.  

 

5. DAFTAR PUSTAKA 
 [1]  www.robotroom.com 

[2] Y. Tsividis, A First Lab in Circuits and Electronics, Jons Wiley and Sons, 2001 
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 LAMPIRAN C 

RESISTOR, OP-AMP, DAN INVERTER 

1. RESISTOR 

 

Gambar C-1 Resistor 

Resistor yang biasa kita jumpai memiliki nilai resistansi yang direpresentasikan oleh kode warna pada 

badan resistor. Resistor tersebut adalah seperti yang ditunjukan pada Gambar D-1. 

Warna A 
Angka 

pertama 

B 
Angka kedua 

C 
Faktor 

penggali 

D 
Toleransi 

Hitam 
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Label kode warna pada badan resistor ada yang berjumlah 4, 5 atau 6 gelang warna. Aturan 

pembacaan kode warna tersebut adalah sebagai berikut: 

1. warna pertama: angka pertama nilai resistansi (resistor dengan 4, 5 atau 6 gelang warna) 

2. warna kedua: angka kedua nilai resistansi (resistor dengan 4, 5 atau 6 gelang warna) 

3. warna ketiga: faktor pengali (pangkat dari sepuluh) dengan satuan  (resistor dengan 4 

gelang warna) atau angka ketiga nilai resistansi (resistor dengan 5 atau 6 gelang warna) 

4. warna keempat: toleransi (resistor dengan 4 gelang warna) atau faktor pengali (pangkat 

dari sepuluh) dengan satuan  (resistor dengan 5 atau 6 gelang warna) 

5. warna kelima: toleransi (resistor dengan 5 atau 6 gelang warna) 

6. warna keenam: koefisien temperatur dengan satuan PPM/0C (resistor dengan 6 gelang 

warna). 
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2. OP AMP 741 

 

Gambar C-2 Konfigurasi IC Op Amp LM741 

 

3. IC CD4007 DAN CMOS INVERTER 

  

Gambar C-3 (kiri) Konfigurasi IC CD4007 (kanan) rangkaian CMOS inverter 

 

4. TRANSISTOR 

 

Gambar C-4 Kaki transistor 2N3904 
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