
 
 

18 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Operational Amplifier 

 

Gambar 3.1 Operational Amplifier 

Operational Amplifier atau di singkat op-amp merupakan salah satu 

komponen analog yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi rangkaian 

elektronika. Aplikasi op-amp yang paling sering dipakai antara lain adalah 

rangkaian inverter, non-inverter, integrator dan differensiator. Pada pokok 

bahasan kali ini akan dipaparkan beberapa aplikasi op-amp yang paling dasar, 

yaitu rangkaian penguat inverting, non-inverting differensiator dan integrator. 

 

Pada Op-Amp memiliki 2 rangkaian feedback (umpan balik) yaitu 

feedback negatif dan feedback positif dimana Feedback negatif pada op-amp 

memegang peranan penting. Secara umum, umpanbalik positif akan menghasilkan 

osilasi sedangkan umpanbalik negatif menghasilkan penguatan yang dapat 

terukur. 
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Op-amp pada dasarnya adalah sebuah differential amplifier (penguat 

diferensial) yang memiliki dua masukan. Input (masukan) op-amp ada yang 

dinamakan input inverting dan non-inverting. Op-amp ideal memiliki open loop 

gain (penguatan loop terbuka) yang tak terhingga besarnya. Seperti misalnya op-

amp LM741 yang sering digunakan oleh banyak praktisi elektronika, memiliki 

karakteristik tipikal open loop gain sebesar 104 ~ 105.Penguatan yang sebesar ini 

membuat op-amp menjadi tidak stabil, dan penguatannya menjadi tidak terukur 

(infinite).Disinilah peran rangkaian negative feedback (umpanbalik negatif) 

diperlukan, sehingga op-amp dapat dirangkai menjadi aplikasi dengan nilai 

penguatan yang terukur (finite). 

Impedasi input op-amp ideal mestinya adalah tak terhingga, sehingga 

mestinya arus input pada tiap masukannya adalah 0. Sebagai perbandingan 

praktis, op-amp LM741 memiliki impedansi input Zin = 106 Ohm. Nilai 

impedansi ini masih relatif sangat besar sehingga arus input op-amp LM741 

mestinya sangat kecil. 

 

3.2 Pontensiometer 

 

 

Gambar 3.2 Potensiometer 

Potensiometer adalah resistor tiga terminal dengan sambungan geser yang 

membentuk pembagi tegangan dapat disetel. Jika hanya dua terminal yang 
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digunakan (salah satu terminal tetap dan terminal geser), potensiometer berperan 

sebagai resistor variabel atau Rheostat. Potensiometer biasanya digunakan untuk 

mengendalikan peranti elektronik seperti pengendali suara pada penguat. 

Potensiometer yang dioperasikan oleh suatu mekanisme dapat digunakan sebagai 

transduser, misalnya sebagai sensor joystick. 

Potensiometer jarang digunakan untuk mengendalikan daya tinggi (lebih 

dari 1 Watt) secara langsung. Potensiometer digunakan untuk menyetel taraf 

isyarat analog (misalnya pengendali suara pada peranti audio), dan sebagai 

pengendali masukan untuk sirkuit elektronik. Sebagai contoh, sebuah peredup 

lampu menggunakan potensiometer untuk menendalikan pensakelaran 

sebuah TRIAC, jadi secara tidak langsung mengendalikan kecerahan lampu. 

Potensiometer yang digunakan sebagai pengendali volume kadang-kadang 

dilengkapi dengan sakelar yang terintegrasi, sehingga potensiometer membuka 

sakelar saat penyapu berada pada posisi terendah. 

 

 

3.3 Resistor 

 Resistor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk 

membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian.Kemampuan 

resistor dalam menghambat arus listrik sangat beragam disesuaikan dengan nilai 

resistansi resistor tersebut.Resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari 

bahan karbon.Satuan resistansi dari suatu resistor disebut Ohm atau dilambangkan 

dengan simbol Ω (Omega). 
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Gambar 3.3 Resistor 

  

 Bentuk resistor yang umum adalah seperti tabung dengan dua kaki di kiri 

dan kanan.Pada badannya terdapat lingkaran membentuk cincin kode warna untuk 

mengetahui besar resistansi tanpa mengukur besarnya dengan Ohmmeter.Kode 

warna tersebut adalah standar manufaktur yang dikeluarkan oleh EIA (Electronic 

Industries Association) seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah. 

 

 

Gambar 3.4 Kode Warna 

 

 Didalam rangkaian elektronika resistor dilambangkan dengan huruf " R 

"Ada beberapa jenis resistor yang ada dipasaran antara lain : Resistor Carbon, 

Wirewound, dan Metal Film. Ada juga Resistor yang dapat diubah-ubah nilai 

resistansinya antara lain : Potensiometer dan Trimpot. Selain itu ada juga Resistor 

yang nilai resistansinya berubah bila terkena cahaya namanya LDR( Light 

Dependent Resistor ) dan Resistor yang yang nilai resistansinya berubah 

tergantung dari suhu disekitarnya namanya NTC ( Negative Thermal Resistance ). 
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Warna Cincin 1 Cincin 2 Cincin 3 Cincin  4 Cincin 5 

Hitam 0 0 0 10
0
  

Cokelat 1 1 1 10
1
  

Merah 2 2 2 10
2
  

Jingga 3 3 3 10
3
  

Kuning 4 4 4 10
4
  

Hijau 5 5 5 10
5
  

Biru 6 6 6 10
6
  

Ungu 7 7 7 10
7
  

Abu-abu 8 8 8 10
8
  

Putih 9 9 9 10
9
  

Emas    10
-1

 5% 

Perak    10
-2

 10% 

Kosong     20% 

 

Tabel 3.1 Nilai Kode Warna 

  

 Untuk resistor jenis carbon maupun metalfilm biasanya digunakan kode-

kode warna sebagai petunjuk besarnya nilai resistansi ( tahanan ) dari resistor. 

Kode-kode warna itu melambangkan angka ke-1, angka ke-2, angka perkalian 

dengan 10 ( multiplier), nilai toleransi kesalahan, dan nilai qualitas dari resistor. 

Kode warna itu antara lain Hitam, Coklat, Merah, Orange, Kuning, Hijau, Biru, 

Ungu, Abu-abu, Putih, Emas dan Perak. Warna hitam untuk angka 0, coklat untuk 

angka 1, merah untuk angka 2, orange untuk angka 3, kuning untuk angka 4, hijau 

untuk angka 5, biru untuk angka 6, ungu untuk angka 7, abu-abu untuk angka 8, 

dan putih untuk angka 9. Sedangkan warna emas dan perak biasanya untuk 

menunjukan nilai toleransi yaitu emas nilai toleransinya 10 %, sedangkan perak 

nilai toleransinya 5 %. 
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3.4 Dioda 

 Dioda termasuk komponen elektronika yang terbuat dari bahan 

semikonduktor.Beranjak dari penemuan dioda, para ahli menemukan juga 

komponen turunan lainnya yang unik. 

 

Gambar 3.5 Dioda 

 

 Dioda memiliki fungsi yang unik yaitu hanya dapat mengalirkan arus satu 

arah saja. Struktur dioda tidak lain adalah sambungan semikonduktor P dan N. 

Satu sisi adalah semikonduktor dengan tipe P dan satu sisinya yang lain adalah 

tipe N. Dengan struktur demikian arus hanya akan dapat mengalir dari sisi P 

menuju sisi N. 

 

Gambar 3.6 Simbol Dioda 

 

 Gambar ilustrasi di atas menunjukkan sambungan PN dengan sedikit porsi 

kecil yang disebut lapisan deplesi (depletion layer), dimana terdapat 
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keseimbangan hole dan elektron. Seperti yang sudah diketahui, pada sisi P banyak 

terbentuk hole-hole yang siap menerima elektron sedangkan di sisi N banyak 

terdapat elektron-elektron yang siap untuk bebas merdeka. Lalu jika diberi bias 

positif, dengan arti kata memberi tegangan potensial sisi P lebih besar dari sisi N, 

maka elektron dari sisi N dengan serta merta akan tergerak untuk mengisi hole di 

sisi P. 

 Tentu kalau elektron mengisi hole disisi P, maka akan terbentuk hole pada 

sisi N karena ditinggal elektron. Ini disebut aliran hole dari P menuju N,Kalau 

mengunakan terminologi arus listrik, maka dikatakan terjadi aliran listrik dari sisi 

P ke sisi N. 

 

Gambar 3.7 Dioda dengan bias maju 

 

 Sebalikya apakah yang terjadi jika polaritas tegangan dibalik yaitu dengan 

memberikan bias negatif (reverse bias).Dalam hal ini, sisi N mendapat polaritas 

tegangan lebih besar dari sisi P. 

 

Gambar 3.8 Dioda dengan bias negative 
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 Tentu jawabanya adalah tidak akan terjadi perpindahan elektron atau 

aliran hole dari P ke N maupun sebaliknya. Karena baik hole dan elektron masing-

masing tertarik ke arah kutup berlawanan. Bahkan lapisan deplesi (depletion 

layer) semakin besar dan menghalangi terjadinya arus. 

3.5 Light Emitting Diode 

 

Gambar 3.9 LED 

 Komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya.LED merupakan 

produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi 

belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan P-N juga 

melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih 

efisien jika mengeluarkan cahaya.Untuk mendapatkna emisi cahaya pada 

semikonduktor, doping yang pakai adalah galium, arsenic dan phosporus.Jenis 

doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. 

 

 

Gambar 3.10 Simbol LED 

 Pada saat ini warna-warna cahaya LED yang banyak ada adalah warna 

merah, kuning dan hijau.LED berwarna biru sangat langka. Pada dasarnya semua 
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warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam 

memilih LED selain warna, perlu diperhatikan tegangan kerja, arus maksimum 

dan disipasi daya-nya. Rumah (chasing) LED dan bentuknya juga bermacam-

macam, ada yang persegi empat, bulat dan lonjong. 

3.6 Kapasitor 

  

  

Gambar 3.11 Kapasitor 

 

 Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan 

listrik. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari 2 buah plat metal yang dipisahkan 

oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya 

udara vakum, keramik, gelas dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi 

tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu 

kaki (elektroda) metalnya dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif 

terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. 

 

 

Gambar 3.12 Simbol Kapasitor 
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 Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutup negatif dan 

sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutup positif, karena 

terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif.Muatan elektrik ini "tersimpan" 

selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya.Di alam bebas, phenomena 

kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di 

awan. 

 

3.7 Timer 555 

 

 

Gambar 3.13 IC Timer 555 

 IC Timer 555komponen utama pewaktu (timer) dan pembangkit pulsa 

(pulse generator).IC 555 diperkenalkan pertama kali oleh Signetics (diakuisisi 

oleh Philips) pada tahun 1971 dengan nama asli SE555/NE555 dan mendapat 

sebutan "The IC Time Machine". Nama 555 sendiri diambil dari penggunaan 3 

buah resistor 5-kohm yang terdapat di dalam atau sebagai penyusun IC ini. Secara 

keseluruhan IC 555 tersusun atas 2 komparator tegangan, 1 flip-flop bistable, 1 

transistor pembuangan (discharge), dan 3 resistor pembagi tegangan. 
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