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RANGKAIAN PENGUAT DIFERENSIAL

• Rangkaian Penguat Diferensial
• Rangkaian Penguat Instrumentasi



Rangkaian Penguat Diferensial
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Op-amp dinamakan juga dengan penguat
diferensial (differential amplifier). Sesuai
dengan istilah ini, op-amp adalah komponen IC
yang memiliki 2 input tegangan dan 1 output
tegangan, dimana tegangan output-nya adalah
proporsional terhadap perbedaan tegangan
antara kedua inputnya itu.
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Rangkaian Penguat Diferensial Dasar
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Tegangan keluaran:
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Rangkaian Penguat Diferensial Dasar

Op-amp dasarnya adalah penguat diferensial dan
mestinya tegangan input yang dikuatkan hanyalah
selisih tegangan antara input v1 (non-inverting)
dengan input v2 (inverting). Karena ketidak-idealan
op-amp, maka tegangan persamaan dari kedua input
ini ikut juga dikuatkan.

Parameter CMRR diartikan sebagai kemampuan op-amp untuk menekan
penguatan tegangan ini (common mode) sekecil-kecilnya. CMRR didefenisikan
dengan rumus CMRR = ADM/ACM yang dinyatakan dengan satuan dB
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CMR = 20 log (CMRR) dB

ADM = penguatan mode diferensial
ACM = penguatan mode common

Kelemahan:
• Impedansi masukannya rendah
• Impedansi masukan pada kedua 

terminal masukannya tidak sama
• Pengubahan penguatan sulit 

dilakukan.



7

Rangkaian Penguat Instrumentasi
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Tanggapan Frekuensi (frequency Response) 
dari Op Amp
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‾ Pemasangan kapasitor 30pF dalam Op-Amp.
‾ Fungsi kapasitor untuk mencegah agar Op-Amp tidak berosilasi

pada Frekuensi tinggi.
‾ Dari rangkaian dasar bahwa reaktasi sebuah kapasitor adalah

turun seiring dengan naiknya frekuensi.
Jika frekuensi naik 10 kali maka gain tegangan turun 10 kali
(decade).

• Kompensasi Frekuensi Dalam
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Di titik C dan D mengalami
penurunan gain tegangan 10 kali dan
kenaikan frekuensi 10 kali maka
dinamakan sebagai satu decade.

Dari titik A ke titik B meluncur pada
20dB / decade.
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Contoh

• Berapa gain tegangan open loop pada frekunsi 1 MHz?
Penyelesaian :  ???

• Berapa gain tegangan open loop pada frekunsi 100KHz?
Penyelesaian : Dari grafik jika frekunsi turun sebesar 10 kali (dari 1 MHz ke 100KHz)

maka gain tegangan sebesar 10 kali sehingga besarnya 10. 
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• Rise Time ( Waktu Naik)
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Efek Gain Open loop(Aol) pada Gain close 
loop (Acl) dari Op-amp

Perlu diperhatikan pengaruh gain open loop (Aol) dapat
mempengaruhi gain close loop (Acl) pada penguat dengan
tegangan sinyal DC.

Gain close loop (Acl)  dipengaruhi oleh tahanan luar saja.
Sebenarnya Acl dipengaruhi oleh tahanan luar dan Aol.

Gain close loop  non inverting Gain close loop  inverting
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Contoh

• Cari gain sebenarnya dari penguat non inverting dc jika Acl=100 dan
Aol besarnya (a) 10.000 (b) 1000 (c) 100 (d) 10 ( e) 1

Penyelesaian : ??

• Cari gain sebenarnya dari penguat inverting dc jika Acl= -100 dan Aol
besarnya (a) 10.000 (b) 1000 (c) 100 (d) 10 ( e) 1

Penyelesaian : ??
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Hasil kali gain dengan lebar pita (GxB)

Salah satu performance dari Op amp adalah hasil kali gain dengan lebar
bandwidth.
GxB adalah gain open loop pada frekuensi rendah dikalikan dengan bandwidth.

Misalkan : 
Op amp 741 mempunai Aol = 200.000 dan bandwidth B= 5Hz.
GxB = 200.000x5Hz= 1Mhz dimana
Op amp ini mempunyai gain Aol = 1 pada lebar pita 1 MHz sehingg
GxB = 1x1Mhz = 1 MHz
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Lebar Pita (bandwidth) sinyal kecil

Contoh
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Laju Ubah (Slew Rate)

Contoh
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pembatasan laju Ubah (Slew Rate) untuk
gelombang sinus
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Gangguan dalam tegangan Output 

Sinyal elektrik yang tidak diinginkan pada tegangan output dinamakan
gangguan (noise).
Gangguan yang bersifat acak disebut hash (0,01 Hz samapai MHz)

Misalkan gangguan yang dibangkitkan oleh divais elektronik dan pengaturanya

• Gangguan dalam rangkaian
Gangguan yang disebabkan oleh Op amp itu sendiri yang dinamakan gangguan
dalam En . Misalkan Op amp 741 mempunyai gangguan sebesar 2 µV
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Gangguan dalam tegangan Output 

Sinyal elektrik yang tidak diinginkan pada tegangan output dinamakan
gangguan (noise).
Gangguan yang bersifat acak disebut hash (0,01 Hz samapai MHz)

Misalkan gangguan yang dibangkitkan oleh divais elektronik dan pengaturanya

• Gangguan dalam rangkaian
Gangguan yang disebabkan oleh Op amp itu sendiri yang dinamakan gangguan
dalam En . Misalkan Op amp 741 mempunyai gangguan sebesar 2 µV
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Parameter Op-Amp Mode DC

• Tanggapan output (Vo) Op-amp idealnya sama dengan
perkalian sinyal DC dengan penguat close loop-nya.

• Parameter yang menyebabkan kesalahan pada Op-amp
• Arus bias masukan (input bias current)
• Arus offset masukan (input offset current)
• Tegangan offset masukan (input offset voltage)
• Hanyutan (drift)



Arus Bias masukan (Input bias current)
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‾ Op-amp idealnya mempunyai arus bias sama dengan nol.
‾ Bagian depan Op-amp tersusun dari transistor-transistor yang

memerlukan arus bias agar bisa aktif.
‾ Arus bias rata-rata



Arus offset masukan (Input offset current)
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Efek Arus bias pada tegangan output

24

Arus bias merupakan sifat op-amp yang menyebabkan adanya
suatu yang tidak diinginkan pada tegangan output op amp.

Efek arus bias masukan (-)

• Seharusnya Vo = Vi
• Kenyataan Vo = Rf IB-

Misalkan Rf = 1 M dan Vo = 0,3 volt

Penyelesaian IB = Vo/Rf
= 0,3/1M
= 0,3 uA
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Efek arus bias masukan (+)

• Seharusnya Vo = Vi = 0 volt
• Kenyataan Vo = RG IB+

Misalkan RG = 1 M dan Vo = 0,2 
volt

Penyelesaian IB = Vo/Rf
= 0,2/1M
= 0,2 uA



Efek Arus offset pada tegangan output
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Arus kompensasi pada pengikut tegangan

• Apabila IB+ dan IB- sama besar
maka tidak menghasilkan efek
pada tegangan output.

• Vo = Vi

• Apabila nilai RG = Rf dan IB+ 

dan IB- maka tegangan pada
kedua resistor sama sehingga
mengghasilkan tegangan
output sama dengan nol.

• Jika IB+ dan IB- tidak sama
maka Vo merupakan perkalian
RG dengan selisih arus bias.

• Vo = RG Ios



Tegangan Offset Masukan
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Definisi dan model

• Seharusnya Vo = 0 tetapi Vo = 
0,2mV yang disebabkan
ketidak setimbangan internal 
Op-amp.

• Diakibatkan tegangan output 
sama dengan 2 mV 
dimodelkan dengan sumber
DC yang serial dengan
masukan positif. 

• Tegangan Dc dimodelkan
dengan sebuah baterai dan
dan dinamakan tegangan
offset masukan Vio
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Rangakaian nol untuk tegangan offset

• Salah satu cara mengkonpensasikan efek
tegangan offset maupun arus offset
masukan adalah dengan memasukan
tegangan kecil pada masukan (-) dan (+).

Drift
Drift adalah perubahan arus offset dan tegangan offset yang disebabkan oleh suhu .
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FITER AKTIF
Rangkaian filter terbagi menjadi
• Filter pasif
• Filter Aktif

Rangkain fiter pasif terdiri dari resistor, induktor dan kapasitor.

Rangkaian filter aktif terdiri dari resistor, kapasitor dan op-amp. 
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Keuntungan dan kekurangan

Kelebihan Filter pasif
• Tidak membutuhkan sumber untuk bekerja.
• Tidak menghasilkan panas.
• Tidak begitu banyak noise(sinyal gangguan yang tidak

diinginkan) karena tidak adanya penguatan,
• Tidak adanaya pembatasan frekuensi maka pada filter pasif

dapat diaplikasikan pada frekuensi tinggi
Kerugiannya
• Tidak dapat menguatkan sinyal,
• Sulit untuk merancang filter yang kualitasnya/responnya

baik.
• Impedansi input dan output tidak tentu dan berbeda-beda,

sehingga kurang baik dalam aplikasi.
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Keuntungan dan kekurangan

Kelebihan Filter Aktif
• filter aktif dapat mengolah sinyal dengan amplitudo yang

kecil.
• Dapat diatur penguatan outputnya(diperkuat atau

diperlemah).
• Kualitas/respon yang lebih baik dari filter pasif,

mempunyai impedansi input yang tinggi dan impedansi
ouput yang rendah(system yang baik impedansi input tinggi
dan impedansi output rendah),

Kekurangan
• komponen dihasilkan panas.
• Terdapatnya pembatasan frekuensi dari komponen yang

digunakan sehingga pengaplikasian untuk f rekuensi tinggi
terbatas.



Jenis Filter
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‾ LPF (Low Pass Filter)
‾ HPF (High Pass Filter)
‾ BPF ( Band Pass Filter)
‾ BSF (Band Stop Filter) /Notch Filter

Pada filter  ada yang  disebut frekuensi cut  off,  dimana
frekuensi ini adalah frekuensi yang menjadi batas untuk
melewatkan atau menghalangi sinyal masukan yang  
mempunyai frekuensi yang  lebih tinggi maupun frekuensi
yang  lebih rendah dari frekuensi cutoff. 



Frekuensi Respon ideal
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Frekuensi Respon Praktis
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LPF (Low Pass Filter)
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Jenis LPF
• LPF -20 dB/dec
• LPF -40 dB/dec
• LPF -60 dB/dec

LPF -20dB/dec merupakan pengutanya turun sebesar -20dB bila
frekuensinya naik 10 kali atau satu dekade
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Frekuensi Respon
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Frekuensi Respon
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Frekuensi Respons



LPF -20dB
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Langkah Perancangan LPF -20dB
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LPF -40dB
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Langkah Perancangan LPF -40dB
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LPF -60dB
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Langkah Perancangan LPF -60dB
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HPF (High Pass Filter)
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Jenis HPF
• HPF -20 dB/dec
• HPF -40 dB/dec
• HPF -60 dB/dec

HPF -20dB/dec merupakan pengutanya naik sebesar +20dB bila
frekuensinya naik 10 kali atau satu dekade
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Frekuensi Respons



HPF -20dB
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Langkah Perancangan HPF -20dB
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HPF -40dB
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Langkah Perancangan HPF -40dB
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HPF -60dB
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Langkah Perancangan LPF -60dB
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BPF(Band Pass Filter) 

Band Pass Filter dapat dibuat dengan
menggabungkan rangkaian LPF dan
HPF secara seri, filter ini hanya
melewatkan jangkauan frekuensi tertentu
yaitu antara frekuensi cut off bawah
dan frekuensi cut off atas. Selisih antara
frekuensi cut off atas dengan bawah
dinamakan bandwith, aplikasi dari
rangkaian ini digunakan pada radio untuk
menerima frekuensi tertentu
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Tahapan Perancangan BPF

Contoh

Rancang filter dengan ωr = 10 krad/det , Ar = 40 ,Q= 20 dan C1 = C2 = C3 = 10 nf ! 

Penyelesaian: 
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BSF(Band Stop Filter)

Band Stop Filter sering juga disebut
dengan Band Rejection Filter atau Band
Elimination atau Notch filter.
BSF juga dapat dibuat dengan
menggabungkan LPF dan HPF secara
parallel, filter ini menahan/tidak
melewatkan jangkauan frekuensi tertentu,
yaitu antara frekuensi cut off bawah
dan frekuensi cut off atas.
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Tahapan Perancangan BSF



59

Contoh

Rancang filter BSF dengan Q =5  dan C1 = C2 = C3 = 0,01uf ! 
ωr = 2πfr =314rad/det

Penyelesaian: 



TERIMA KASIH 
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