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BAHAN KULIAH 
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Oleh : Sumarna 

E-mail : sumarna@uny.ac.id  

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

Bidang elektronika terus mengalami perkembangan yang sangat cepat dan 

menakjubkan. Perkembangan apapun, meskipun menuju ke arah perbaikan, selalu 

disertai kekurangan-kekurangan maupun hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh 

karenanya para pemerhati bidang elektronika yang telah berpengalaman sekalipun 

kadang merasa tertekan untuk dapat mengikuti kepesatan perkembangan itu. Lebih-

lebih bagi para pemula tentu saja menghadapi masalah yang jauh lebih berat. 

Elektronika sering tampak seperti hutan belantara yang membingungkan oleh karena 

seakan-akan berisi hal-hal yang tidak jelas kaitannya. Di dalam suatu rangkaian 

terdiri dari komponen-komponen dengan nama-nama aneh, bentuk-bentuk yang 

beragam, dan kode/seri yang berbeda-beda. Pernyataan ini tidak bertujuan untuk 

membuat para pemula menjadi pesimis, tetapi sebaliknya agar bersiap-siap untuk 

bekerja keras jika ingin berkecimpung dalam bidang elektronika. Menurut Thomas 

A. Edison  : “Ada cara untuk menyempurnakan. … Singkaplah !”.  

Penelitian yang tidak kenal lelah meneruskan berbagai penemuan untuk 

menyempurnakan hal yang sudah ada dan untuk mendapatkan hal-hal yang baru. 

Melalui evaluasi gagasan, penelitian, kreativitas, inspirasi dan kerja keras telah 

ditemukan hal-hal baru yang lebih sempurna. Orang dapat mempelajari elektronika 

sampai sejauh yang diperlukan. Oleh karenanya, tidak perlu pesimis asal siap bekerja 

keras sampai dengan taraf tertentu orang dapat menguasainya. 

Kecenderungan piranti-piranti elektronika sekarang ini menuju pada 

otomatisasi (komputerisasi), minimisasi (kecil, kompak), dan digitalisasi. 

Kecenderungan pengolahan data dalam bentuk digital (digitalisasi) memiliki 

beberapa kelebihan, di antaranya adalah : 
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1. Lebih tegas (tidak mendua), karena sinyal hanya ditampilkan dalam salah satu 

bentuk di antara YA atau TIDAK, HIDUP atau MATI, TINGGI atau RENDAH, 

1 atau 0, 0 VOLT atau 5 VOLT dan sebagainya. 

2. Informasi digital lebih mudah dikelola (mudah disimpan dalam memori, mudah 

ditransmisikan, mudah dimunculkan kembali, dan mudah diolah tanpa penurunan 

kualitas). 

3. Lebih tahan terhadap gangguan (noise) dalam arti lebih sedikit kena gangguan. 

Jika kena gangguan lebih mudah dikembalikan ke bentuk digitnya (dengan 

rangkaian Schmitt Trigger misalnya). 

4. Konsumsi daya relatif rendah. 

 

Tetapi karena sifatnya yang diskrit, data (informasi, sinyal) digital tidak dapat berada 

pada nilai sembarang (kontinyu). Dengan kenyataan seperti tersebut, antara 

elektronika analog (kontinyu) dan elektronika digital (diskrit) saling melengkapi 

karena masing-masing memiliki keunggulan dan sekaligus kelemahan tergantung 

dari lingkup kerjanya. Untuk keperluan sensor, elektronika analog lebih baik karena 

dalam batas-batas tertentu dapat memberikan nilai sembarang. 

 

Jika kita membuka piranti elektronik seperti radio, televisi, komputer, hand-

tolky, Power Amplifier, dan lain-lain akan terlihat sejumlah komponen yang saling 

berhubungan dengan konfigurasi tertentu. Jika diperhatikan dengan seksama 

sekelompok komponen  berperan  untuk  menampilkan  fungsi  (tugas)  tertentu.  

Fungsi-fungsi pokok yang harus ditampilkan oleh piranti elektronik pada dasarnya 

meliputi : 

 

1. Penyearahan (Rectifier), yakni mengubah dari bentuk AC menjadi DC. Fungsi 

ini banyak dijumpai dalam catu daya (penyedia daya DC). Hampir setiap 

rangkaian elektronik memerlukan catu daya DC, sehingga fungsi penyearahan 

sangat pokok. 
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2. Penguatan (Amplifier), yakni pelipatan (penguatan) sinyal lemah menjadi lebih 

kuat, baik penguatan amplitudo maupun penguatan daya. Rangkaian penguat 

paling banyak digunakan dalam alat-alat elektronik. 

3. Penapisan (Filter), yakni penyaringan (pemisahan) sinyal komposisi menjadi 

komponen-komponennya.  

4. Pembangkitan Sinyal (Osilator), yakni pengubahan daya DC menjadi daya AC 

dengan frekuensi dan bentuk sembarang. 

5. Pengendalian (Kontrol), yang memungkinkan terjadinya otomatisasi dan 

sinkronisasi proses. Bentuk-bentuk program (software) merupakan fungsi 

pengendalian yang sangat kompleks. 

6. Pengubahan (Konversi), yakni pengubahan suatu besaran menjadi sinyal listrik 

atau sebaliknya. Misalnya mengubah suhu menjadi tegangan, posisi menjadi kuat 

arus, kuat arus menjadi suara, dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

II.  WORKSHOP ELEKTRONIKA 

 

Peralatan yang memadai (lengkap sesuai kebutuhan, dan berkualitas) sangat 

menunjang keberhasilan pembuatan maupun perbaikan alat-alat dan rangkaian 

elektronika. Untuk memenuhi kebutuhan peralatan workshop elektronika diperlukan 

dana yang relatif besar. Bagi orang yang menggeluti bidang elektronika praktis baik 

sebagai hobi ataupun profesi setidaknya memiliki peralatan berikut : 

1. Toolset, yang di dalamnya berisi : 

a. Obeng dengan berbagai ukuran dan bentuk ujung. Obeng yang baik pada 

umumnya bermagnet. 

b. Tang dengan berbagai jenis dan fungsi. Jenis tang meliputi biasa, mulut 

buaya, potong, pengupas kabel, dan paruh kakak tua. Sedangkan fungsi 

tang mencakup pemegang, penahan panas, pemotong, pengupas, dan 

pencabut. 

c. Solder dengan berbagai ukuran beserta mata soldernya. Ukuran solder 

terkait dengan daya panasnya, seperti 20 watt, 30, watt, 40 watt, hingga 

200 watt. Mata solder yang baik memiliki ujung yang berlapis perak. 

Untuk memasang komponen pada umumnya digunakan solder 30 watt. 

d. Kunci pas dengan berbagai jenis dan ukuran. Jenis kunci seperti pas biasa, 

ring, L, dan sok. Ukuran kunci adalah 6, 7, 8, hingga 24. 

e. Pinset merupakan penjepit kecil yang digunakan untuk memegangi kaki 

komponen. 

 

2. Bor, yakni bor elektronik yang dilengkapi mata bor dengan berbagai ukuran (0,8 

mm; 1 mm; 1,5 mm; 2 mm; hingga 1 cm). 

3. Glue gun, yaitu semacam alat pemanas yang digunakan untuk melelehkan glue 

stick. Glue stick adalah bahan yang terbuah dari silikon yang berguna untuk 

merekatkan kabel dengan kabel, antar kabel, dan isolator komponen. 

4. Thenol adalah timah sebagai perekat dan penghantar antar kaki komponen atau 

antara kaki komponen dan jalur-jalur tembaga pada PCB. Thenol tersebut 

dipanasi dengan solder. Proses pensolderan sebaiknya dilengkapi dengan stannol 
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(lotfett) yakni sejenis gel (jelly) untuk memudahkan timah menempel pada 

tembaga, sebagai penghantar panas agar cepat merata, dan untuk pembersih 

mata solder perak. 

5. PCB adalah papan yang berlapiskan tembaga untuk pembuatan jalur-jalur 

penghubung kaki komponen dan untuk menempatkan komponen. PCB ada yang 

hanya satu lapis, dua lapis (bolak-balik), dan tiga lapis. Pelarut PCB adalah 

FeCl3 (ferriclorit). 

6. Generator sinyal, yakni piranti elektronik sebagai sumber sinyal dengan 

berbagai frekuensi (orde hertz hingga megahertz) dan bentuk. Bentuk sinyal 

meliputi sinus, kotak, segitiga, dan gigi gergaji). 

7. Catu daya (khususnya dc) sebagai sumber tegangan atau arus. Besar tegangan 

dari catu daya tersebut sebaiknya dapat divariasi sesuai dengan kebutuhan. Kuat 

arus yang tersedia dari catu daya itu juga harus cukup. 
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III.  ALAT UKUR ELEKTRONIK 

 

A.  Multimeter 

 

Multimeter atau multitester  (analog)  merupakan  piranti yang pada 

umumnya  digunakan  untuk  mengukur  besaran-besaran tegangan (AC, DC), kuat 

arus (biasanya DC saja), dan hambatan. Sesuai dengan fungsinya  multimeter  juga  

disebut  AVO-meter, yaitu sebagai Amperemeter, Voltmeter dan Ohmmeter. Pada 

dasarnya multimeter menggunakan meter arus tipe D'Arsonval. Spesifikasi pokok 

dalam memilih multimeter adalah kepekaannya atau sensitifitasnya. Kepekaan 

berkaitan dengan efek pembebanan pada rangkaian yang diukur. Nilai kepekaan 

tampak pada bilangan /volt yang biasanya dinyatakan sebagai :  

 

V


 = konstan       di mana     

V


 = 

mI

1
     dengan  Im adalah arus skala penuh. 

 

Dalam menggunakan multimeter, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat 

dan terhindar dari kerusakan yang tidak disengaja, perlu  memperhatikan  dan  

mematuhi  hal-hal pokok berikut : 

 

a. Sebelum melakukan pengukuran pastikan bahwa jarum menunjuk pada angka 

nol. untuk pengukuran kuat arus dan tegangan, angka nol-nya ada di sebelah kiri. 

Untuk pengukuran hambatan, angka nol-nya ada di sebelah kanan dan cara 

mengenolkannya adalah dengan menghubung-singkatkan kedua colok multimeter 

diikuti dengan memutar tombol Pengatur 0 Ohm. 

b. Setiap kali memulai pengukuran pastikan dahulu bahwa kedudukan saklar 

pemilih (batas ukur) telah sesuai dengan besaran yang hendak diukur. 

c. Jika nilai besaran belum dapat diperkirakan, mulailah dengan batas ukur yang 

paling tinggi. Jika simpangan jarum terlalu kecil baru dipindahkan ke batas ukur 

yang labih sesuai. 
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d. Pada pengukuran besaran DC, jangan sekali-kali terbalik polaritasnya. Jika 

polaritas belum dapat dipastikan, sentuh-sentuhkan (sesingkat mungkin) kedua 

colok multimeter untuk mendapatkan simpangan jarum yang benar. 

e. Jika ingin mengakhiri penggunaan multimeter, sebaiknya saklar pemilih (batas 

ukur) diletakkan pada posisi OFF (mati) atau pada Volt-AC tertinggi. 

 

Kadang-kadang kita perlu mencurigai bahwa suatu komponen, sekalipun yang baru 

dan lebih-lebih komponen bekas, belum tentu baik sehingga perlu dipariksa 

keadaannya. Secara umum, suatu kumponen dikatakan rusak bila spesifikasinya di 

luar batas-batas yang ditentukan. Tetapi kadang tidak mudah untuk mengukur 

besaran yang sesuai dengan spesifikasinya. Ada cara sederhana untuk sekedar 

mengetahui suatu komponen dalam klasifikasi rusak atau masih dapat digunakan. 

Alat untuk memeriksa keadaan komponen yang  demikian  itu  pada  umumnya  

multimeter  yang  dipasang  pada  posisi Ohmmeter. Berikut ini  disampaikan  

rambu-rambu  cara untuk mendeteksi keadaan suatu komponen.  

 

a. Resistor, jika nilai ukur hambatan suatu resistor ada di luar interval nilai nominal 

dalam spesifikasinya, maka hambatan itu dikatakan rusak. 

b. Kapasitor. Terlebih dahulu hubung-singkatkan kedua kaki kapasitor. Untuk 

kapasitor dengan kapasitansi besar gunakanlah skala ohm yang kecil dan untuk 

kapasitansi kecil gunakan skala ohm yang besar. Jika colok-colok multimeter 

dihubungkan pada kaki-kaki kapasitor, maka kapasitor itu berpeluang besar 

masih baik bila jarum meter menyimpang dan kemudian kembali ke posisi 

semula dan dalam keadaan rusak bila jarum meter tidak menyimpang sama sekali 

atau menyimpang dan tidak pernah kembali. 

c. Induktor (termasuk transformator). Jika ujung-ujung induktor dihubungkan 

dangan colok-colok Ohmmeter, maka induktor itu baik bila jarum meter 

menyimpang penuh, dan tidak baik bila sebaliknya. Untuk transformator masih 

perlu dipastikan bahwa antara lilitan primer dan sekunder tidak hubung-singkat 

dan lilitan-lilitannya juga tidak hubung-singkat dengan intinya. 
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d. Dioda (termasuk LED). Dioda dalam keadaan baik bila dikenai panjar maju 

menunjukkan nilai hambatan yang sangat kecil (jarum meter menyimpang penuh) 

dan jika dikenai panjar mundur manunjukkan hambatan yang sangat besar (jarum 

meter tidak menyimpang sama sekali). Dioda dikatakan rusak bila dikanai panjar 

maju maupun mundur menunjukkan gejala yang sama, keduanya menyimpang 

atau keduanya tidak menyimpang sama sekali. Cara tersebut tidak berlaku untuk 

HVR (High Voltage Rectifier). Untuk memeriksa LED (termasuk 7-segmen), 

ohmmeter dipasang pada batas ukur  x1. Jika LED terpanjar maju akan menyala 

dan bila terpanjar mundur padam, maka LED tersebut masih baik. LED yang 

rusak bila dikenai panjar maju dan mundur keduanya menunjukkan gejala padam. 

e. Transistor. Cara memeriksa transistor seperti cara memeriksa dioda, di mana 

yang dianggap dioda adalah sambungan basis-emitor dan basis-kolektor. 

Sedangkan transistor yang masih baik antara emitor dan kolektornya selalu tidak 

sambung. Jika emitor-kolektornya sambung dapat dipastikan bahwa transistor itu 

telah rusak. 

 

Pemasangan komponen seperti resistor dan kapasitor non polar pada dasarnya tidak 

mengenal posisi terbalik. Tetapi komponen seperti dioda, transistor, kapasitor polar, 

dan IC tidak dapat dipasang sembarang. Penempatan kaki-kaki yang keliru dapat 

berakibat fatal. Kaki-kaki komponen seperti itu memiliki peran tertentu sehingga 

diberi atribut tertentu pula. Seperti pada dioda dikenal kaki anoda-katoda, pada 

transistor dijumpai kaki basis-kolektor-emitor, dan sebagainya. Jenis dan nama kaki-

kaki suatu komponen dapat dilihat pada buku data yang sesuai. Tetapi tidak mudah 

untuk mendapatkan buku itu. Dengan multimeter yang diset pada ohmmeter kita 

dapat menentukan jenis dan nama kaki pada dioda dan transistor. 

 

a. Untuk Dioda. Pastikan dahulu bahwa dioda itu baik. Selanjutnya hubungkan 

kedua colok ohmmeter dengan kaki-kaki dioda. Jika jarum meter menyimpang 

penuh maka kaki dioda yang terhubung dengan kutub positif baterei meter 

(biasanya colok hitam) adalah kaki anoda, dan sebaliknya. 
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b. Untuk Transistor. Pastikan dahulu bahwa transistor dalam keadaan baik, 

selanjutnya diikuti dengan menentukan jenis transistor NPN atau PNP. Salah satu 

cara adalah sebagai berikut. Hubungkan salah satu colok meter dengan salah satu 

kaki transistor, colok yang lain dihubungkan dengan kedua kaki transistor yang 

tersisa secara bergantian sambil melihat simpangan jarum meter. Langkah ini 

diulang untuk kaki yang lain hingga diperoleh keadaan jarum meter menyimpang 

sama atau sama-sama tidak menyimpang ketika kedua kaki transistor yang tersisa 

dihubungkan dengan colok meter yang lain tadi. Kaki transistor yang sambung 

dengan salah satu colok mula-mula tadi adalah basis. Hingga di sini kita telah 

menemukan kaki basis. Jika basis itu sambung dengan colok kutub positif baterei 

meter dan jarum meter menyimpang, maka jenis transistor itu adalah NPN, 

sebaliknya PNP jika jarum meter tidak menyimpang. Untuk menentukan kolektor 

dan emitornya, hubungkan kaki-kaki transistor selain basis masing-masing 

dengan colok-colok meter pada batas ukur ohm yang terbesar (x 100 k) dan 

sentuhlah kaki basis dengan tangan. Jika jarum meter menyimpang (biasanya 

sedikit) dan jenisnya NPN, maka kaki transistor yang sambung colok hitam 

(kutub baterei positif) adalah kolektor, tentu saja kaki yang tersisa adalah emitor. 

Jika jarum meter tidak menyimpang dan jenisnya NPN, maka kaki transistor 

yang sambung dengan colok hitam adalah emitor. Untuk transistor PNP berlaku 

keadaan yang sebaliknya. 

 

Amperemeter (Am-meter) 

Bagian pokok dari Ammeter adalah  mikrometer  (A)  yakni pengukur arus 

yang hanya memerlukan puluhan mikroampere untuk menyimpangkan jarum 

penunjuknya pada skala penuh.  Mikroampere ini memiliki tahanan-dalam Rm. Jika  

dikehendaki  untuk  dapat mengukur arus yang lebih besar (misal berorde mA atau  

lebih), maka batas ukur alat tersebut harus dinaikkan dengan cara  memasang 

tahanan paralel dengan A tersebut.   Tahanan ini dikenal dengan tahanan-Shunt 

(RSh). Besar RSh tergantung  dari  batas ukur yang dikehendaki. Misal diinginkan 

batas ukur n kali dari skala penuh mA tanpa tahanan-shunt, maka  harus  dipasang  

RSh   sebesar : 
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               RSh    =  (
1

1

n
) x Rm . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltmeter 

Bagian pokok dari voltmeter adalah mikroampere A (microamperemeter)  

dengan tahanan dalam Rm. Untuk memperbesar batas ukurnya sebagai alat ukur 

tegangan, maka pada A tersebut  harus  dipasang  tahanan secara seri. Tahanan ini 

disebut tahanan-depan (RS).  Misalkan diinginkan batas ukur n kali dari skala penuh 

A tanpa tahanan depan, maka harus dipasang RS  sebesar : 

 

                      RS  = (n - 1) x Rm . 
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Rm 

RSh1 

RSh2 

RSh3 

RSh4 
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Jika yang diukur tegangan atau  arus  bolak-balik  (AC),  maka sebelum masuk A 

tegangan atau arus tersebut harus disearahkan lebih dahulu dengan rangkaian 

penyearah dioda. Dengan demikian arus yang lewat A tetap searah,  meskipun  

masukannya  bolak-balik. 

Untuk keperluan pembacaan skala pada  Ammeter  atau  pada Voltmeter, 

penunjukkan jarum pada angka tertentu  tidak  langsung menunjukkan besar hasil 

pengukuran yang sebenarnya.  Jika jarum menunjuk pada angka A, batas ukur 

(tombol pemilih  batas ukur) pada posisi BU, sedangkan  skala  yang  digunakan  

untuk membaca mempunyai nilai tertinggi ST (skala  tertinggi),  maka hasil 

pengukuran tersebut adalah HP yang  besarnya  ditentukan dengan cara : 

 

                   HP  =  
ST

A
 x BU. 

 

Apabila dua titik yang hendak diukur tegangannya dapat dianggap sebagai dua ujung 

terbuka, maka antara kedua titik tersebut dapat digantikan dengan ekivalen 

Thevenin-nya sebagai : 

 

 

 

 

 

Dengan VTh :  tegangan terbuka antara kedua ujung (kedua titik) 

  RTh :  tahanan Thevenin antara kedua ujung itu. 

 

Jika voltmeter memiliki tahanan dalam Rm, maka nilai tegangan yang terbaca oleh 

voltmeter adalah : 

    Vbaca =  
Thm

m

RR

R


 VTh. 

 

Dalam hal ini VTh adalah tegangan yang sebenarnya dari kedua titik yang diukur. 

Terlihat bahwa tegangan yang terbaca selalu lebih kecil dari pada tegangan yang 

RTh 

VTh 
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sebenarnya diukur. Hal ini disebabkan karena pada pengukuran tegangan 

voltmeternya selalu mengambil sebagian daya dari sistem yang diukur sehingga 

menimbulkan kesalahan ukur. Kesalahan tersebut merupakan kesalahan akibat 

pembebanan (loading error  =  V)  yang besarnya dapat dinyatakan sebagai : 

 

  V  =  Vsebenarnya - Vbaca 

atau 

  V (%)   =  
sebenarnya

bacasebenarnya

V

VV 
 x 100 %. 

 

Dalam kenyataannya, sumber-sumber tegangan seperti baterei, aki dan sejenisnya 

hanya memiliki tahanan dalam sumber (RTh) yang jauh lebih kecil dari pada tahanan 

dalam voltmeter (Rm), sehingga secara prkatis  Vbaca = Vsebenarnya . 

 

Ohmmeter 

Penggunaan A sebagai pengukur hambatan adalah  kebalikan dari A 

sebagai pengukur tegangan . Cara kerja Ohmmeter  dapat dijelaskan dengan 

memperhatikan gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rpot 

A 

Rm 

R4 R3 R2 R1 

A B 

Colok-1 
Colok-2 

4 

3 2 

1 
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Rpot adalah tahanan variabel yang berguna  untuk  meng-nol-kan skala Ohmmeter 

(sama dengan skala penuh untuk A)  jika  kedua colok A dan B dihubungkan 

langsung. Jika A dan  B  dipisahkan, maka A menunjuk nol yang berarti tahanan 

antara A dan  B  tak berhingga (sangat besar). Jadi arah  simpangan  jarum  sebagai 

meter arus dan sebagai Ohmmeter adalah kebalikan.  Oleh  sebab itu, Rtotal = R1 + R 2 

+ R3 + R4  haruslah cukup  kecil  apabila dibandingkan dengan Rm. Pada posisi 1 

dengan batas ukur terkecil. Sedangkan pada posisi 2, 3, dan 4 batas  ukurnya  

semakin besar. A sebagai Ohmmeter  ini  memerlukan  tegangan  sebagai sumber 

arus. Untuk membaca hambatan yang terukur adalah  sebagai berikut. Jika jarum 

menunjukkan angka A  pada  skala  Ohm, sedangkan tombol pemilih pada batas ukur 

BU, maka hasil pengukuran hambatan  RHP  adalah : 

 

                   RHP  = A x BU. 

 

 

B.  Osiloskop (CRO) 

 

Cathode Ray Oscilloscope (CRO) sering juga disebut  sebagai Skop atau 

Osiloskop.  Dasar kerja piranti  tersebut  adalah adanya sinar katoda yang 

dipengaruhi oleh  medan  listrik  dan dapat mengakibatkan perpendaran bila 

mengenai zat pendar. 
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K 

G1 G3 

G2 A 

V 

H 

T 
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Rangkaian  
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Penguat 
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K adalah sumber elektron (katoda). G  adalah kisi-1 yang  bertegangan negatif 

terhadap K digunakan untuk mengatur  intensitas gambar. G  dan G  adalah kisi-2 

dan kisi-3 yang bertegangan positif terhadap K berguna untuk memfokuskan  berkas  

elektron agar diperoleh gambar yang tajam  pada  layar.  A  adalah anoda dengan 

tegangan positif tinggi (+  1  KV)  yang  berguna untuk menarik elektron dari K 

menuju  layar.  T  adalah  layar berlapiskan zat pendar yang akan bercahaya bila 

ditumbuk  oleh elektron. V adalah lempeng vertikal yang berguna untuk menarik 

elektron pada arah vertikan (atas-bawah). Dan H adalah lempeng horisontal untuk 

menarik elektron pada arah horisontal (kanan-kiri menyilang sumbu tabung). 

Mengingat elektron merupakan partikel bermuatan  negatif, maka apabila 

pada V bagian atas dipasang tegangan positif akan mengakibatkan elektron berbelok 

ke atas. Dan  sebaliknya.  Sedangkan jika pada kedua lempeng  V  dipasang  

tegangan  bolak-balik, maka pada layar muncul berkas elektron yang  naik-turun dan 

karena gerakannya sangat cepat berkas itu tampak diam membentuk garis lurus 

vertikal. Gejala naik turun ini dapat dibuat bergerak ke kanan atau ke kiri dengan 

cara  memasukkan  tegangan gigi gergaji pada lempeng H.  Jadi  masukan  naik-

turun tersebut sambil bergerak  ke  kanan  atau  ke  kiri  membentuk gambar 

sinusoida.  Pada prinsipnya CRO dapat digunakan untuk  menyelidiki  :  

1. tegangan, baik AC maupun DC 

2. bentuk gelombang,  

3. frekuensi gelombang (tentu juga perioda gelombang), dan 

4. beda fase. 

 

Dengan CRO dua masukan dapat diamati dua gejala listrik secara simultan. Bahkan 

CRO dua  beam  (dua  sumber  elektron)  dapat diamati tiga gejala listrik secara 

sekaligus. 

Dengan tidak mengabaikan tombol  yang  lain,  dua  tombol yang berguna 

untuk menentukan kuantitas suatu  besaran  adalah tombol VOLT/DIV dan tombol 

TIME/DIV atau SWEEP TIME.  VOLT/DIV menyatakan besar tegangan tiap kotak 
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pada layar. Dan  TIME/DIV atau SWEEP TIME menyatakan selang waktu berkas 

elektron menempuh panjang satu kotak pada layar. 

 

 

Metode Operasi CRO 

Berikut ini dikemukakan sekilas tentang nama dan manfaat beberapa tombol 

yang sering dijumpai pada panel depan CRO dua masukan. Beberapa tombol yang 

dimaksud adalah : 

 

POWER 

Saklar daya utama untuk menghidup-matikan CRO. Jika dalam keadaan 

hidup biasanya ditandai dengan nyala LED indikator. 

 

ILLUM atau INTEN 

Tombol untuk mengendalikan atau mengatur tingkat illuminasi (intensitas) 

atau tingkat kecerahan jejak/berkas. 

FOCUS 

Tombol untuk memfokuskan jejak/berkas agar diperoleh jejak yang paling 

tajam (tidak menyebar). 

TRACE ROTATION 

Potensio untuk meluruskan jejak/berkas agar diperoleh jejak yang sejajar 

dengan garis-garis horisontal pada layar CRO. 

CHOP 

Tombol untuk gelombang dari Ch-1 atau Ch-2 secara bersama-sama tetapi 

tetap terpisah (tidak berinterferensi). Tombol ini biasa digunakan pada 

frekuensi rendah (angka pada TIME/DIV besar). 

ADD 

Tombol untuk melihat bahwa gambar yang muncul pada layar adalah hasil 

penjumlahan (interferensi atau superposisi) antara gelombang dari Ch-1 dan 

gelombang dari Ch-2. 
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ALT 

Tombol untuk menunjukkan bahwa gelombang yang dimasukkan melalui 

Ch-1 dan Ch-2 akan terlihat pada layar secara bergantian. Tombol ini biasa 

digunakan pada frekuensi tinggi (angka pada TIME/DIV kecil). 

CH-1 (X)  INPUT 

Terminal masukan vertikal dari Ch-1. Bilamana dalam operasi tombol 

TIME/DIV pada posisi  X-Y,  maka Ch-1 ini merupakan terminal masukan 

sumbu-X (absis). 

CH-2 (Y)  INPUT 

Terminal masukan vertikal dari Ch-2. Bilamana dalam operasi tombol  

TIME/DIV pada posisi  X-Y,  maka Ch-2 ini merupakan terminal masukan 

sumbu-Y (ordinat). 

AC-GND-DC 

Saklar untuk memilih ragam (mode) hubungan antara sinyal masukan dan 

penguat vertikal.  

AC :  Komponen dc dari sinyal masukan diblokir oleh kapasitor dalam    

              CRO dan karenanya sinyal yang terukur adalah tegangan ac. 

GND :  Masukan penguat vertikal ditanahkan (GND) dan terminal-terminal  

   masukan terputus. 

DC  :  Terminal masukan terhubung langsung dengan penguat, sehingga 

   semua komponen sinyal masukan diperkuat. Sinyal yang terlihat 

   pada layar CRO adalah hasil penjumlahan komponen ac dan dc. 

VOLT/DIV 

Tombol untuk memilih sensitivitas (kepekaan) sumbu vertikal (pada 

umumnya dari 5 mV/div sampai dengan 5 V/div dengan jangkauan 10). 

VAR 

Tombol untuk mengatur kepekaan halus dengan faktor 0,4 atau di atas nilai 

yang ditunjukkan pada panel. Bilamana pada kedudukan CAL, kepekaan 

dikalibrasi pada nilai yang ditunjukkan pada panel. Jika tombol ini ditarik 

keluar (x5 MAG state), maka kepekaan penguat dikalikan dengan 5. 
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VERTICAL POSITION (   ) 

Tombol pengendali jejak/berkas pada kedudukan vertikal. Dengan tombol 

ini, jejak dapat digeser ke atas atau ke bawah. 

VERTICAL POSITION (       ) 

Tombol pengendali jejak/berkas pada kedudukan horisontal. Dengan tombol 

ini, jejak dapat digeser ke kanan atau ke kiri. 

SLOPE 

Tombol untuk memilih kemiringan sulutan (pemicuan). 

+ :  Sulutan terjadi bila sinyal sulutan memotong tingkat sulutan dalam  

   arah positif (ke atas). 

- :  Sulutan terjadi bila sinyal sulutan memotong tingkat sulutan dalam  

   arah negatif (ke bawah). 

VERT MODE 

Tombol untuk memilih ragam (mode) operasi penguat Ch-1 dan Ch-2. Juga 

untuk memilih pemicu internal. 

Ch-1 :  CRO bekerja sebagai alat saluran tunggal dengan Ch-1 semata. 

   Sinyal masukan Ch-1 digunakan sebagai isyarat sumber pemicuan  

   internal. 

Ch-2 :  CRO bekerja sebagai alat saluran tunggal dengan Ch-2 semata. 

   Sinyal masukan Ch-2 digunakan sebagai isyarat sumber pemicuan  

   internal. 

TV-V :  0,5 Sec/div – 0,1 Sec/div. 

TV-H :  50 Sec/div – 0,2 Sec/div. 

TIME/DIV  (SWEEPTIME) 

Tombol untuk memilih waktu penyapuan tiap kotal/skala/bagian pada layar 

dalam arah mendatar. 

VAR SWEEP 

Tombol sebagai pengendali sapuan waktu. Sapuan waktu dapat diperlambat 

dengan faktor 2,5 atau lebih dari nilai yang ditunjukkan pada panel. Nilai 

yang ada pada panel dikalibrasi dengan mengatur tombol pada posisi CAL. 

Jika tombol ini ditarik keluar berarti untuk keadaan x10 MAG. 
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SWEEP MODE 

Tombol untuk memilih ragam (mode) sapuan yang diinginkan. 

AUTO    :  Bila tidak ada isyarat sulutan yang digunakan atau jika 

   frekuensi isyarat sulutan kurang dari 50 Hz, sapuan berjalan  

   dalam ragam jalan bebas. 

NORM :  Bila tidak ada isyarat sulutan yang digunakan, sapuan berada 

   dalam keadaan siap dan jejak dihilangkan. Tombol ini 

   terutama dipakai untuk pengamatan sinyal dengan frekuensi  

   50 Hz atau lebih rendah. 

SINGLE :  Digunakan untuk sapuan tunggal. 
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IV.  KOMPONEN ELEKTRONIKA 

 

Pada dasarnya komponen elektronik meliputi resistor, kapasitor, dioda, transistor, 

induktor, IC, dan Kristal. Tetapi masih banyak dijumpai komponen lain dengan 

nama-nama tertentu tetapi pada umumnya dapat dikategorikan kedalam komponen 

dasar tersebut. Misalnya transformator, potensiometer, trimpot, NTC, PTC, LDR, 

trimer, varco, 7-segmen, LED, zener, fototransistor, Op-Amp, dan lain sebagainya. 

Komponen elektronik dapat dikelompokkan ke dalam komponen pasif dan aktif. 

Komponen pasif adalah komponen yang dapat bekerja tanpa catu daya. Komponen 

pasif  tidak dapat menguatkan sinyal dan pada umumnya membebani, contonya 

adalah resistor, dan kapasitor. Sedangkan komponen aktif adalah komponen yang 

bekerjanya memelukan catu daya. Komponen aktif dapat menguatkan sinyal, 

contohnya transistor, IC, dan Op-Amp.  Berikut  ini  dikemukakan  sedikit  informasi  

praktis  untuk  beberapa  komponen. 

 

1. Resistor 

Resistor (hambatan, tahanan) merupakan komponen yang fungsi utamanya untuk 

menahan aliran muatan (arus) listrik. Tetapi resitor sering pula berfungsi sebagai  

a. penurun tegangan 

b. pembagi tegangan 

c. pemberi panjar dan stabilisasi pada transistor 

d. Komponen osilator, filter, balikan, dan gain. 

 

Resistor dapat terbuat dari kawat logam, arang (karbon), maupun bahan 

semikonduktor. Spesifikasi untuk resistor meliputi, resistansi, toleransi, dan 

lesapan daya. Tetapi sebenarnya juga tegangan kerja. Spesifikasi pokok untuk 

resistor ada yang dituliskan secara langsung pada badannya seperti 5W 4,7 Ohm;  

tetapi pada umumnya ditentukan dengan kode warna gelang (cincin) pada 

badannya. 
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       A    B     D                         E 

 

    

 

 

 

       A    B    C     D                   E 

 

       Resistansinya (R) dirumuskan sebagai berikut  : 

 R = AB x 10
D
     E    Ohm     (Untuk toleransi 5% dan 10%) 

 R = ABC x 10
D
     E    Ohm    (Untuk toleransi 1% dan 2%) 

 

       Sedangkan kode warna yang telah disepakati secara internasional adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesapan daya resistor meliputi  0,0625 watt; 0,125 watt; 0,25 watt; 0,5 watt; 1 watt; 2 

watt; 5 watt; 10 watt; 20 watt; dan sebagainya. 

 

2. Kapasitor 

Kapasitor (kondensator) merupakan komponen pasif yang fungsi utamanya untuk 

menyimpan muatan listrik (dapat dibayangkan sebagai aki kecil). Kapasitor pada 

Toleransi 5% dan 10% 

Toleransi 1% dan 2% 

Warna A B C D 

Hitam 0 0 0 0 

Coklat 1 1 1 1 

Merah 2 2 2 2 

Jingga 3 3 3 3 

Kuning 4 4 4 4 

Hujau 5 5 5 5 

Biru 6 6 6 6 

Ungu 7 7 7 7 

Abu-abu 8 8 8 8 

Putih 9 9 9 9 

Emas -1   -1 

Perak -2   -2 

 

E Warna 

1% Coklat 

2% Merah 

5% Emas 

10% Perak 

20% Tidak berwarna 
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prinsipnya terbuat dari dua plat konduktor sejajar yang dipisahkan oleh isolator. 

Fungsi lain dari kapasitor banyak dijumpai sebagai : 

a. penahan arus searah (DC) 

b. kopling (penggandeng) antar tingkat rangkaian 

c. perata arus atau tegangan 

d. komponen filter. 

 

Sifat penting dari kapasitor adalah menahan arus (tegangan) DC tetapi 

meneruskan arus (tegangan, sinyal) AC. Spesifikasi kapasitor adalah kapasitansi 

dan tegangan kerja (terutama untuk kapasitor polar). Dikenal beberapa jenis 

kapasitor seperti elektrolit (elco),  keramik, milar, kertas, tantalum, mika,  MKM,  

dan lain sebagainya.  

Berdasarkan frekuensi resonansi, maka setiap jenis kapasitor memiliki daerah 

operasi frekuensi terbaik sebagai berikut. 

 

Jenis Kapasitor Frekuensi 

Elektrolit 50 kHz 

Tantalum 100 kHz 

Mika dan Plastik 1 MHz 

Keramik dan milar (10 – 100) MHz 

 

Spesifikasi kapasitor ada yang dituliskan secara langsung pada badannya seperti 

47 F/16V, 220 F/35V, 5 pF, 100 nF, dan seterusnya. Sedangkan yang 

dituliskan semi langsung banyak dijumpai pada kapasitor milar dan sebagian 

keramik, seperti berikut : 

102 artinya 10 x 10
2
 pF = 1000 pF = 1 nF  

223 artinya 22 x 10
3
 pF = 22000 pF = 22 nF 

dan seterusnya. 

  

Spesifikasi kapasitor yang dinyatakan dengan kode warna sering dijumpai pada 

jenis tantalum dan plastik Cara membacanya adalah :      
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        A 

       B 

       C 

       D 

       E            

 

 

Sedangkan   D Hitam =  20%  E Merah   = 250 volt 

    Putih =  10%   Kuning   = 400 volt 

    Hijau =  5% 

 

 

Sekilas tentang kapasitor elektrolit : 

Adalah kapasitor yang menggunakan larutan kimia sebagai bahan 

dielektrikumnya. Pelak oksida logam ditempatkan dalam larutan kimia sehingga 

pada pelat tersebut akan terbentuk lapisan oksida yang sangat tipis sebagai 

isolator dan berperan sebagai dielektrik. Oksida logam harus memiliki polaritas 

yang lebih positif dari pada larutan kimianya (larutan elektrolit) agar lapisan 

oksida tipis tetap terjaga keberadaannya sebagai dielektrik (isolator). Jika 

polaritas oksida logam negatif dari pada larutan elektrolit, maka lapisan oksida 

tipis akan rusak sehingga antara elektroda logam dan larutan elektrolit akan 

terjadi hubung-singkat. 

 

3. Induktor 

Induktor termasuk komponen pasif yang berfungsi untuk mendapatkan 

induktansi tertentu. Nama lain untuk induktor adalah spool, lilitan, kumparan, 

RFC. Sifat penting dari induktor adalah menghambat arus(tegangan) AC tetapi 

meneruskan arus (tegangan) DC.  Spesifikasi dari induktor mencakup induktansi 

dan kuat arus. Fungsi lain dari induktor antara lain : 

a. penghambat sinyal AC 

b. komponen penentu frekuensi pada osilator 

c. isolasi medan listrik. 

(Toleransi) 

(Tegangan Kerja) 

C = AB x 10
C
   D     pF 

A,B, dan C warna-warna 

seperti pada resistor 
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4. Dioda 

Dioda adalah komponen yang dapat melewatkan arus listrik pada satu arah saja, 

yaitu ketika dioda dikenai panjar maju (kaki anoda lebih positif dari pada kaki 

katoda). Dengan demikian fungsi utama dari dioda adalah untuk menyearahkan 

arus AC. Spesifikasi dioda utamanya adalah kuat arus. Fungsi lain dari dioda 

meliputi : 

a. detektor gelombang radio 

b. pembentuk pulsa isyarat 

c. stabilisasi tegangan (zener) 

d. komponen pelipat tegangan 

e. sensor suhu. 

 

5. Transistor. 

Transistor termasuk komponen aktif yang memiliki kemampuan untuk 

menguatkan sinyal. Tetapi transistor juga banyak digunakan sebagai stabilisasi 

tegangan, saklar elektronik, osilator, dan lain-lain. Dikenal dua jenis transistor 

yaitu NPN dan PNP. Setiap transistor memiliki tiga kaki yang diberi nama basis, 

kolektor, dan emitor. Tehnik operasi transistor adalah (a) sambungan basis-

emitor dikenai panjar maju dan (b) sambungan kolektor-emitor dikenai panjar 

mundur.Dikenal tiga konfigurasi rangkaian transistor yaitu  basis bersama (CB), 

emitor bersama (CE), dan kolektor bersama (CC). Konfigurasi emitor bersama 

paling banyak digunakan. Sebenarnya spesifikasi transistor mencakup banyak 

parameter, tetapi yang utama adalah penguatan arus maju, lesapan daya, 

frekuensi, dan tegangan pengemudi masukan. 
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V.  PELACAKAN KERUSAKAN 

 

Rangkaian elektronik merupakan kumpulan komponen yang dihubungkan 

dengan cara tertentu untuk menampilkan suatu fungsi elektronik. Setiap komponen 

memegang peranan dalam bekerjanya suatu rangkaian. Bila terdapat satu atau lebih 

komponen yang rusak maka kerja rangkaian itu akan terganggu atau bahkan tidak 

bekerja sama sekali. Adanya komponen yang rusak memperlihatkan gejala tertentu, 

dan gejala inilah yang dimanfaatkan untuk menentukan komponen yang mengalami 

kerusakan. Setiap komponen memiliki daya tahan tertentu dan secara alamiah 

mengalami perubahan karena usia. 

 

Meskipun setiap komponen memiliki peranan dalam suatu rangkaian, tetapi 

pada umumnya komponen aktif sangat peka terhadap terjadinya kesalahan. Jika 

komponen aktif suatu rangkaian tidak bekerja, maka dapat dipastikan bahwa 

rangkaian tersebut tidak bekerja sebagaimana seharusnya. Komponen aktif yang 

tidak bekerja belum tentu mengalami kerusakan. Kerusakan dapat terjadi pada 

komponen pendukungnya. Komponen aktif dasar yang banyak digunakan dalam 

rangkaian elektronik adalah transistor sebagai penguat dalam konfigurasi emitor 

bersama. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini dikhususkan pada pengaruh 

setiap komponen pendukung yang mengalami kerusakan dalam suatu penguat emitor 

bersama termasuk transistornya. Konfigurasi penguat emitor bersama pada umumnya 

terdiri dari 8 (delapan) komponen. Sebelum membahas setiap kerusakan beserta 

gejalanya, terlebih dahulu perlu memahami cara kerja rangkaian penguat tersebut. 

Dalam suatu penguat emitor bersama, arus mengalir melalui kolektor dan sinyal 

masukan menyebabkan arus itu membesar atau mengecil. Perubahan arus kolektor 

tersebut pada gilirannya akan menjangkitkan sinyal tegangan  melintasi resistor 

beban pada kolektor (RC).  
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Titik kerja tegangan kolektor adalah tegangan dc di antara kolektor dan 

ground (gnd) yang nilainya memungkinkan sinyal keluaran terayun sama besar ke 

arah positif dan negatif. Biasanya tegangan kerja kolektor adalah setengah dari 

tegangan catu (Vcc). Resistor RB1, RB2, dan RE selain untuk memberikan panjaran 

pada suatu titik kerja, tetapi juga untuk menjaganya agar tetap stabil. Kestabilan 

merupakan hal yang penting  karena banyak faktor yang dapat menyebabkan titik 

kerja berubah, antara lain suhu dan yang terpenting adalah perubahan penguatan arus 

hFE. Perubahan hFE dapat berkisar antara 50 hingga 500 untuk jenis transistor yang 

sama. Dengan demikian tanpa bantuan rangkaian penstabil titik kerja transistor dapat 

berubah secara mencolok dan akan mengganggu proses penguatan sebagai akibatnya 

dapat mengakibatkan kecacatan sinyal. 

Rangkaian panjar mendapatkan stabilisasi dengan memberikan nilai tegangan 

basis VB dan menjaganya stabil tanpa terpengaruh perubahan arus basis. Untuk 

mendapatkan keadaan ini RB1 dan RB2 harus dipilih sehingga arus yang mengalir 

melewatinya selalu jauh lebih besar dari pada arus basis transistor. Kedua resistor itu 

membentuk pembagi tegangan dan bila arus basis diabaikan maka tegangan basis dc 

dapat dihitung dengan persamaan : 

 

     RB2 

 VB  =                      Vcc     

  RB1 + RB2 

RC 

Vcc 

RB1 

CE 

RE 

RB2 

C1 
C2 

B 

C 

E 
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Tegangan emitor VE dapat dinyatakan sebagai   VE = VB - VBE  dengan VBE adalah 

panjar maju antara basis dan emitor (bernilai  0,7 volt untuk silikon  dan 0,3 untuk 

germanium).  Selanjutnya arus emitor dinyatakan sebagai   IE =  VE/RE  dan karena 

arus basis diabaikan maka IE = IC sehingga tegangan dc pada kolektor dinyatakan 

sebagai : 

  VC  =  Vcc  -  ICRC. 

 

 Proses kestabilan titik kerja transistor adalah jika arus kolektor yang 

membesar menyebabkan timbulnya tegangan emitor VE. Meskipun demikian karena 

VB dibuat tetap maka setiap peningkatan VE harus memperkecil VBE yang 

mengakibatkan arus kolektor akan mengecil. Hal ini cenderung meniadakan 

peningkatan awal untuk menstabilkan titik kerja transistor.  

 C1 dan C2 merupakan kapasitor yang berturut-turut untuk mengkopel sinyal 

masukan dan keluaran dari rangkaian sebelum dan sesudahnya agar panjar dc-nya 

stabil. Kedua kapasitor itu pada umumnya merupakan kapasitor elektrolit sekitar 10 

F yang memungkinkan rangkaian memperkuat frekuensi rendah. Sedangkan CE 

merupakan kapasitor degeneratif (decopling) untuk memintas sinyal ac yang muncul 

pada emitor agar penguatan tidak terganggu (mengecil). Karena resistansi internal 

basis-emitor rendah, maka CE harus besar sekitar 100 F. Kapasitor CE sering 

disebut sebagai kapasitor pintas. 

 Setelah mengetahui peranan setiap komponen dan fungsi rangkaian penguat 

emitor bersama, selanjutnya untuk melacak terjadinya kesalahan perlu untuk 

mengukur tegangan pada titik-titik uji pada rangkaian. Titik-titik uji tersebut adalah 

titik B yang ditunjukkan dengan tegangan basis (VB), titik C yang dinyatakan sebagai 

tegangan kolektor (VC), dan titik E yang diindikasikan sebagai tegangan emitor (VE). 

Jika pada rangkaian emitor bersama di atas diketahui  RB1 =  47 k, RB2 = 12 k, R C  

= 2k2, R E = 560 , dan Vcc = 12 volt, maka dengan persamaan-persamaan yang 

telah dikemukakan di depan dapat diperoleh bahwa VB = 2,4 volt; VE = 1,7 volt; dan 

VC = 5,3 volt. Jika nilai-nilai tersebut diukur dengan multimeter yang sensitivitasnya 
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20 k/V akan diperoleh hasil pembacaan sekitar VB = 2,3 volt; VE = 1,7 volt; dan VC 

= 5,5 volt. Jika dikemukakan dalam bentuk tabel akan diperoleh : 

 

Titik 

Uji 

Tegangan 

Terhitung Terukur 

VB   (titik B) 2,4 volt 2,3 volt 

VC    (titik C) 5,3 volt 5,5 volt 

VE   (titik E) 1,7 volt 1,7 volt 

 

Nilai-nilai di atas menunjukkan kesepakatan antara hasil perhitungan dengan nilai 

terukur. Jika melacak kerusakan pada suatu komponen dalam rangkaian diusahakan 

agar selalu mendapatkan perkiraan kasar tegangan pada titik uji yang akan diukur. 

Hal ini merupakan petunjuk yang tak tenilai harganya untuk mengetahui komponen 

atau bagian rangkaian yang tidak berfungsi sebagaimana merstinya. Selanjutnya akan 

dikemukakan nilai tegangan pada ititk uji untuk setiap komponen yang mengalami 

kerusakan. Sebagai acuannya rangkaian penguat emitor bersama seperti telah 

dikemukakan di depan. Hasilnya dirangkum dalam tabel berikut : 

 

 

Kerusakan komponen 

Dan gejala yang muncul 

 

Tegangan pada titik Uji 

(volt) 

VB VC VE 

RB1 terbuka  (terputus), tidak ada sinyal keluaran 0 12 0 

RB2  terbuka  (terputus), keluaran terdistorsi, sinyal 

negatif terpotong 

3,2 2,6 2,5 

RC terbuka  (terputus), tidak ada sinyal keluaran 0,75 0,1 0,1 

RE terbuka  (terputus), tidak ada sinyal keluaran 2,3 12 2 

C1 atau  C2 terbuka, tidak ada sinyal keluaran 2,3 5,5 1,7 

CE terbuka, penguatan rendah 2,3 5,5 1,7 

CE terhubung singkat, tidak ada sinyal keluaran 0,7 0,15 0 

Persambungan B-C terbuka, tidak ada keluaran 0,75 12 2,3 

Persambungan B-C terhubung singkat, tidak ada keluaran 3 3 2,3 

Persambungan B-E terbuka, tidak ada keluaran 2,3 12 0 

Persambungan B-C terhubung singkat, tidak ada keluaran 0,13 12 0,13 

Persambungan C-E terhubung singkat, tidak ada keluaran 2,3 2,5 2,5 
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Dalam melacak kerusakan pada alat elektronika (seperti sistem audio, sistem 

video)  sebelum mencari komponen yang rusak, maka akan lebih baik untuk 

mengetahui fungsi dari setiap blok rangkaian. Misalnya pada sistem audio sederhana 

terdiri dari blok-blok rangkaian penguat awal (pre-amp), tone control, dan penguat 

daya. Pada sistem video antara lain dikenal rangkaian sinkronisasi, penguat warna, 

osilator horisontal dan vertikal, penguat video, dan sebagainya. Dengan memahami 

fungsi blok rangkaian akan lebih mudah  dalam melokalisir bagian yang mengalami 

gangguan dan akhirnya akan lebih efisien dalam menentukan jenis komponen yang 

mengalami kerusakan. Karena untuk rangkaian yang rumit, pengaruh kerusakan 

sebuah komponen dapat merambat ke bagian-bagian lain yang belum tentu 

mengalami keusakan. Tetapi gejala kerusakan pada umumnya diakibatkan oleh 

komponen yang rusak. Kecakapan pelacakan kerusakan mencakup pengetahuan 

teoritis dan pengalaman praktis. 
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VI.  PENGUAT OPERASIONAL (OP-AMP) 

 

Op-Amp pada umumnya dilukiskan seperti tampak pada gambar berikut. 

Tampak adanya dua masukan yaitu masukan inverting (-) dan masukan non inverting 

(+). Bila isyarat masukan dikenakan pada masukan inverting, maka pada daerah 

frekuensi tengah isyarat keluaran akan berlawanan fasa dengan isyarat masukan. 

Sebaliknya, jika isyarat masukan dikenakan pada masukan non inverting, maka 

isyarat keluaran akan sefase dengan isyarat masukan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ada beberapa jenis Op-Amp yang biasa digunakan sebagai penguat, yaitu 

Op-Amp biasa, Op-Amp Norton, dan Op-Amp transkonduktansi (OTA). Untuk 

memahami kerja Op-Amp perlu mengetahui sifat-sifatnya. Beberapa sifat ideal Op-

Amp adalah sebagai berikut : 

a. Penguatan tegangan pada konfigurasi lingkar terbuka (Av,ol) tak berhingga 

b. Hambatan keluaran lingkar terbuka (Ro,ol) adalah nol 

c. Hambatan masukan lingkar terbuka (Ri,ol) adalah tak berhingga 

d. Lebar pita (bandwidth) tak berhingga, atau respon frekuensi flat 

e. Common mode rejection ratio (CMMR) tak berhingga. 

 

 

Penguat Inverting 

Pada penguat inverting, sumber isyarat dihubungkan dengan masukan 

inverting (-), seperti tampak pada gambar berikut : 
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Hubungan antara tegangan masukan (Vi) dan tegangan keluaran (Vo) adalah : 

 Vo  =  Av,ol . Vi                atau           Av,ol =  - 
1

2

R

R
. 

 

Penguat Non Inverting 

 Sebagai penguat non inverting, sumber isyarat dihubungkan dengan masukan 

non inverting (+) seperti tampak pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan antara tegangan masukan (Vi) dan tegangan keluaran (Vo) adalah : 

 Vo  =  Av,ol . Vi                atau           Av,ol =  )1(
1

2

R

R
 . 

 

Diferensiator dan Integrator 

Pada penguat tapis pasif (RC) hanya dapat diperoleh daerah frekuensi operasi 

yang kecil.  Untuk memperoleh daerah frekuensi operasi yang besar harus digunakan 

tapis aktif.  Pada rangkaian diferensiator bentuk isyarat keluaran merupakan 

diferensial dari isyarat masukan jika tetapan waktu RC << T/2  dengan T periode 

isyarat. Sebaliknya, pada rangkaian integrator, bentuk isyarat keluaran merupakan 

integral dari bentuk isyarat masukan jika tetapan waktu RC >> T/2.  Pada 

- 

+ 

R1 R2 

Vi 
Vo 

- 

+ 

R1 R2 

Vi 

Vo 
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penggunaan  Op-Amp sebagai diferensiator perlu diperhatikan adanya daerah osilasi 

pada frekuensi tertentu.  Pada gambar berikut tampak Op-Amp yang dirangkai 

sebagai diferensiator dan integrator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komparator 

Op-Amp dapat digunakan sebagai komparator. Untuk keperluan ini Op-Amp 

dipasang dalam keadaan loop terbuka.  Pada konfigurasi ini keluaran Op-Amp tidak 

berbanding lurus dengan masukannya, tetapi hanya memiliki dua macam harga. 

Rangkaian Op-Amp sebagai komparator adalah seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika (Vb – Va) > 1 mV, maka  Vo = +Vcc 

 (Vb – Va) < 1 mV, maka  Vo = -Vcc. 

 

Untuk Vb – Va < 1 mV, komparator berada pada daerah linier yang berarti 

tegangan keluaran berbanding lurus dengan tegangan masukan.  (Vb – Va) adalah 

tegangan masukan diferensial. 
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Penggunaan Op-Amp Untuk Pengaturan Tegangan 

Rangkaian regulator yang paling sederhana adalah regulator yang 

menggunakan Op-Amp sebagai pengikut-tegangan (voltage-follower) seperti 

ditunjukkan pada gambar berikut : 
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VII.  IC-555 

 

IC-555 memiliki jangkauan catu daya yang cukup lebar, yaitu dari 4,5 volt 

hingga 16 volt. IC tersebut sering digunakan sebagai multivibrator baik monostabil 

(MMV) maupun astabil (AMV). Selain itu juga dapat digunakan sebagai osilator 

terkendali tegangan (VCO). Rangkaian internal IC-555 dapat dilihat pada gambar 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  :  Rangkaian  Internal  IC-555 

 

Pada prinsipnya IC-555 terdiri dari dua-pembanding tegangan, satu-flip-flop, 

satu-penguat akhir, satu-transisitor, dan tiga-resistor tetap masing-masing 5 k. 

Ketiga resistor membentuk pembagi tegangan yang menghasilkan tegangan acuan 

bagi kedua pembanding.  Tegangan acuan itu adalah  (1/3)Vcc  dan  (2/3)Vcc. Pada 

gambar berikut IC-555 dirangkai sebagai osilator dengan frekuensi yang dapat 

diubah-ubah.  
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Setelah Vcc dikenakan, arus mengalir melalui R1, P1, dan R2 menuju 

kondensator C1. Kondensator tersebut terisi muatan yang menyebabkan kenaikan 

tegangan VC. Tegangan itu dirasa oleh kedua pembanding pada kaki 2 dan 6. 

Pembanding-1 akan bereaksi jika tegangan VC  sebesar  (2/3) dari Vcc, sehingga flip-

flop di-reset dan keluarannya (kaki 3) ada pada  0 volt (tegangan sebelumnya kira-

kira setinggi Vcc). Bersamaan dengan keadaan ini, flip-flop membuat transistor T1 

menghantar, sehinggan kaki 7 sekarang di-massa-kan. Hal ini menyebabkan 

kondensator C1 membuang muatan lewat R2 dan T1. T1 juga membuat agar arus yang 

lewat R1 dan P1 dialirkan ke massa.  Jika tegangan C1 kurang dari (1/3)Vcc, maka 

flip-flop di-set oleh pembanding-2. Sehingga pada keluaran terdapat lagi tegangan 

sebesar Vcc dan tidak ada arus yang lewat T1.  Keadaan awalpun berulang, C1 mulai 

terisi muatan lagi. Singkatnya, tegangan kapasitor VC  berubah-ubah terus antara 

(1/3)Vcc dan (2/3)Vcc dan tegangan keluarannya juga selalu melompat-lompat pada 

0 volt dan Vcc sehingga membentuk gelombang kotak. Frekuensi gelombang kotak 

tersebut bergantung pada waktu-muat dan waktu-buang muatan dari kondensator C1. 

Kedua waktu tersebut berbeda. Selama pengisian,  arus yang lewat R1, P1, dan R2 

adalah lebih kecil dari pada waktu membuang muatan yang hanya lewat R2. 

Sehingga pemuatan berjalan lebih lambat. Hal ini berakibat bahwa denyut-denyut 

berlalu lebih lama dari pada spasi-spasi. Panjang denyut, jadi frekuensi, dapat diatur 

dengan P1. Adapun frekuensinya dapat ditentukan dengan rumus : 

 

   f  =  
1211 )2(

44,1

CRPR 
. 

 

Sekiranya potensiometer antara kaki 2 dan kaki 7 didereti R2, maka lama spasi akan 

dapat diatur (dalam hal ini nilai P1 dijumlahkan kepada R2). Karena dalam rangkaian 

ini arus mengambil jalan-jalan berbeda selama mengisi dan membuang muatan, 

maka lama waktu denyut dan spasi berbeda. 
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IC-555 terdiri atas dua buah pembanding , Flip-flop RS, dan sebuah transistor untuk 

pembuangan muatan kapasitor. Pembanding 1 dibangun dari sebuah op-amp yang 

memiliki tegangan referensi (2/3) Vcc.  Tegangan referensi ini diterapkan pada 

masukan membalik (-).  Bilangan (2/3) Vcc ini diperoleh dari   (R1 + R2) / (R1 + R2 + 

R3) =        10 k / 15 k.  Ini berarti bahwa keluaran pembanding 1 akan tinggi jika 

tegangan pada masukan tak membalik (+) lebih besar dari pada (2/3) Vcc. Tetapi 

referensi pembangding 1 ini dapat diubah dengan memberikan tegangan referensi 

eksternal pada kaki 5.  Dalam banyak penerapan kaki tersebut jarang digunakan. 

 Pembanding 2 juga dibangun dengan op-amp, tetapi tegangan referensinya 

(1/3) Vcc. Ini berarti bahwa keluaran pembanding 2 akan rendah jika tegangan pada 

masukan membaliknya melebihi tegangan referensi. Sebaliknya jika tegangan 

masukan kurang dari tegangan referensi, maka keluaran pembanding 2 akan tetap 

tinggi. Keluaran kedua pembanding tersebut digunakan untuk mengemudikan flip-

flop RS. 

 

IC-555 Sebagai Astabil 

Keluaran multivibrator astabil (AMV) selalu berubah dengan sendirinya dari 

rendah ke tinggi kemudian ke rendah lagi secara berulang-ulang. Perubahan ini akan 

berhenti jika catu daya diputuskan. IC-555 sebagai astabil dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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Karena keadaan keluaran yang tidak menentu, maka diasumsikan keadaan Q mula-

mula rendah dan keluaran pada kaki 3 tinggi. Keadaan Q yang rendah telah membuat 

transistor menyumbat sehingga kapasitor C dapat terisi melalui RA dan RB. Konstanta 

waktunya adalah  (RA + RB)C. Ketika C terisi muatan, tegangan pada kaki 6 akan 

naik mencapai (2/3) Vcc. Saat itu pembanding 1 akan memiliki keluaran tinggi yang 

men-set flip-flop sehingga membuat transistor menghantar dan menghubung 

singkatkan RB dan C ke ground. Akibatnya C akan membuang muatannya melalui RB 

ke ground. Ini berarti konstanta waktu pembuangan muatannya adalah RBC. Karena 

muatannya terbuang, maka tegangannya akan turun. Ketika tegangan ini turun di 

bawah (1/3) Vcc, keluaran pembanding 2 akan menjadi tinggi dan me-reset flip-flop. 

Sekarang keluaran Q menjadi rendah dan kaki 3 menjadi tinggi. Keadaan tersebut 

akan terus berulang sampai catu daya dimatikan. Dengan demikian pada keluaran IC 

akan diperoleh gelombang persegi dengan keadaan rendah dan tinggi yang tidak 

sama. Oleh karenanya multivibrator tersebut juga dinamakan sebagai osilator 

gelombang persegi. Waktu yang diperluka C untuk terisi mencapai (2/3) Vcc lebih 

lama dari waktu yang diperlukan untuk membuang muatannya sampai tegangan 

mencapai (1/3) Vcc. Hal ini terjadi karena konstanta pengisian (RA + RB)C lebih 

besar dari pada konstanta waktu pembuangan RBC. Hal ini mengakibatkan bentuk 

keluaran yang tidak simetrik, kondisi tinggi lebih lama dari pada kondisi rendah. 

Ketidak simetrian bentuk gelombang tersebut dinyatakan sebagai siklus kerja (duty 

Cycle) dengan satuan persen (%). Rumusnya : 

 

 D  =  
periodesatu

tinggiKondisi




 x 100 %     atau      D  =  

T

W
x 100 %. 

 

Dalam perancangan, siklus kerja ini dapat dihitung dengan parsamaan 

 

 D  =  
)2(

)(

BA

BA

RR

RR




 x 100 %    

 

yang dapat diturunkan dari  

 

1  =  0,693 (RA + RB)C     dan     2  =  0,693 RBC 
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Sedangkan frekuensi keluarannya dapat dihitung berdasarkan persamaan : 

 

 f  =  
CRR BA )2(

44,1


 

 

Dalam beberapa penerapan, frekuensi keluaran astabil dapat dibuat variabel dengan 

mengubah-ubah nilai RA dan atau RB. Biasanya salah satu diganti dengan trimpot 

(resistor variabel). Tetapi dengan memperkecil RA dari pada RB perlu diperhatikan 

juga karakteristik IC jenis ini, sehingga cara yang lebih mudah untuk mendapatkan 1 

= 2 yaitu siklus kerja 50% adalah sebuah dioda yang dirangkai paralel dengan RB. 

Cara kerja rangkaian ini sedemikian hingga menghasilkan siklus kerja 50% adalah 

dioda menyebabkan pengisian kapasitor C akan dilakukan melalui RA dan 

mengkosongkan melalui RB. Bila RA = RB  maka tetapan waktu pengisian dan 

pengosongan akan menjadi sama sehingga diperoleh siklus kerja 50%. 

 

 

IC-555 Sebagai Monostabil 

Monostabil hanya memiliki satu keadaan stabil yang dalam hal ini adalah 

rendah. Jika dikenai tegangan pemicu, keadaan stabil akan berubah tinggi selama 

beberapa saat untuk kemudian kembali ke keadaan semula. Monostabil yang 

dibangun dengan IC-555 dapat dilihat pada gambar berikut :  
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Pada keadaan stabil, kaki 3 IC-555 dalam keadaan rendah dan saluran pemicu tinggi. 

Jika tegangan pada pemicu diturunkan hingga di bawah (1/3)Vcc, meskipun hanya 

sesaat, maka keluaran pembanding 2 akan tinggi dan me-reset flip-flop. Akibatnya 

kaki 3 menjadi tinggi dan keluaran Q menjadi rendah. Keadaan Q yang rendah 

membuat transistor menyumbat, sehingga kondensator C1 akan terisi sampai 

(2/3)Vcc, karena pada tegangan sebesar ini keluaran pembanding 2 menjadi tinggi 

dan kaki 3 menjadi rendah kembali. Keadaan ini akan terus bertahan sampai muncul 

kembali tegangan pemicu. Lama kaki 3 dalam keadaan tinggi (keadaan tak stabil) 

ditentukan oleh nilai R dan C1 yang dapat dihitung dengan rumus : 

 

       T  =  1,1  RC1. 

 

Kaki 4 adalah fasilitas reset pada flip-flop RS. Jika kaki ini dalam keadaan rendah, 

maka IC-555 tidak dapat beroperasi. Kaki 4 dijaga pada keadaan tinggi dengan 

menghubungkannya ke Vcc.  Gambar lengkap IC-555 sebagai monostabil adalah 

sebagai berikut : 
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VIII. DISPLAY 

 

Pada banyak sistem pengendalian, pengukuran, dan pendeteksian hampir 

selalu disertai bagian untuk menampilkan (display) besaran ataupun indikasi yang 

menunjukkan kuantitas yang sedang dikendalikan, diukur ataupun dideteksi. 

Misalnya pengendalian suhu pada suatu inkubator, reaktor nuklir, mesin penetas telur 

dan lain-lain. Besar pencapaian suhu pada mesin-mesin tersebut setiap saat akan 

dapat diketahui memalui bagian display-nya. Peran dari bagian display tersebut 

adalah menampilkan hasil operasi (kerja) dari suatu piranti fungsional. Meskipun 

perannya sebagai penampil, tetapi keberadaannya sangat diperlukan. Besar dari 

besaran yang di-display-kan haruslah sama dengan nilai besaran yang sesungguhnya. 

Sehingga dalam merancang dan membuat display tidak sekedar dapat menampilkan 

suatu kuantitas, tetapi harus memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai 

kuantitas yang sedang di-display-kan. Untuk itu perlu melalui tahap kalibrasi.  

Berdasarkan cara tampilnya, display terdiri dari display digital dan display 

analog.  Pada display digital kuantitas besarannya ditampilkan dalam bentuk numerik 

(angka), sedangkan pada display digital kuantitas besarannya ditampilkan dalam 

bentuk simpangan jarum. Piranti display yang paling sederhana adalah LED atau 

beep (bunyi tertentu), tetapi piranti display tersebut lebih dikenal sebagai indikator. 

Display yang lebih lengkap adalah panel 7-segmen untuk digital dan panel 

simpangan jarum untuk analog. Sedangkan display yang lebih sempurna lagi adalah 

layar monitor. 

 

Display Digital 

Angka-angka ataupun huruf yang sering kita baca pada alat-alat  digital  

ditampilkan dengan lampu peraga yang  terdiri  dari  7  bagian  (segmen).  Penampil 

semacam itu dikenal sebagai  peraga 7 segmen.  Perhatikan Gambar  berikut. 
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Sebenarnya setiap segmen merupakan sebuah LED (Light  Emitting  Dyode), dan 

masing-masing segmen diberi nama secara  berurutan  sebagai segmen-segmen a, b, 

c, d, e, f,  dan  g.  Angka  desimal  yang  ditampilkan  terbentuk  dari  segmen-

segmen yang menyala. Misal agar  tampil  angka  7  maka  segmen yang dinyalakan 

a, b, dan c. Jika segmen-segmen  f,  g,  b, dan c yang menyala maka akan muncul 

angka  4.  Demikian seterusnya.   

Agar  peraga 7-segmen  dapat  menampilkan  suatu  angka  (desimal),  maka   

diperlukan   rangkaian   pengendali   untuk  menterjemahkan keadaan logika 

masukan BCD menjadi  angka  yang  sesuai. Rangkaian pengendali itu disebut 

dekoder BCD ke peraga  7 segmen. Contoh rangkaian display digital praktis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Display Analog 

 

Banyak alat ukur (terutama alat ukur listrik) menggunakan jarum penunjuk 

yang bergerak jika dialiri arus listrik. Alat ukur listrik semacam ini termasuk alat 

ukur analog, karena hasil pengukurannya dinyatakan oleh besar tanggapan alat ukur 

yang berupa simpangan jarum.  Alat ukur analog dengan simpangan jarum penujuk 
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menggunakan prinsip kumparan putar. Jarum diikatkan pada suatu kumparan yang 

ditempatkan di dalam medan magnet. Kumparan tersebut jika dialiri arus listrik 

mendapatkan momen gaya sehingga jarum ikut berputar.  Alat ukur dengan prinsip 

kerja tersebut dikenal dengan meter d’Arsonval. Berikut ini merupakan skema alat 

ukur dengan kumparan putar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh display analog adalah multimeter (voltmeter, amparemeter, ohmmeter), VU 

Unit, dan Galvanometer. 
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IX.   PROYEK PEMBUATAN RANGKAIAN 

 

Kepada mahasiswa diberikan tugas untuk merealisasikan beberapa rangkaian 

fungsional.  Pembuatan rangkaian tersebut dilakukan di Laboratorium Elektronika 

dan Instrumentasi.  Indikator keberhasilan proyek tersebut utamanya adalah kerja 

rangkaian sesuai dengan fungsinya. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 

melaksanakan tugas tersebut meliputi : 

1. Mempelajari cara kerja dan fungsi rangkaian, 

2. Merancang dan menggambar jalur-jalur rangkaian dalam PCB, 

3. Mencuci PCB dengan FeCl3, 

4. Memasang komponen, 

5. Menguji-coba rangkaian, 

6. Menyusun laporan hasil uji-coba. 

 

Beberapa rangkaian fungsional yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

 

1. Rangkaian Pre-Amp Mic Condensor : 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas : 

a. Realisasikan rangkaian di atas pada papan yang telah tersedia ! 

b. Tentukan besar penguatan tegangannya ! 

c. Selidiki respon frekuensinya ! 
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2. Rangkaian  Pre-Amp Tabung GM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas : 

a. Realisasikan rangkaian di atas pada papan yang telah tersedia ! 

b. Tentukan besar penguatan tegangannya ! 

c. Selidiki respon frekuensinya ! 

 

 

3. Rangkaian Display Digital 

Realisasikan rangkaian berikut dan selidikilah cara kerjanya ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390  

+ 6 volt 

10  1 k 

1 k 

390  
104 

6k8 
4k7 

4k7 

1 M 

1 M 

5k6 

33 k 

2n2 

2 kV 

104 

BF 494 
BF  

494 

MPF 102 

IN 4148 

GM 

HV 

7-segmen CC 

 f   g   d   a   e   b   c 

6  7  9  10 11 12  13 

1      CD-4033       5 

2, 8, 14    3, 16   15 

7-segmen CC 

 f   g   d   a   e   b   c 

6  7  9  10 11 12  13 

1     CD-4033      15 

2, 8, 14      3, 16    

+ 6 V 

Reset 

Input 

2k2 

2k2 
1  F/ 

16V 
0,1  F/16V 
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4. Rangkaian Pewaktu (Timer) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas : 

a. Realisasikan rangkaian di atas pada papan yang telah tersedia ! 

b. Selidiki cara kerjanya ! 

 

 

 5           2 

      555 

 6            

 7           8 

 

  3          1 

 

 3           2 

 

 6           4 

 7           8 

      555 

              1 

         1             2 

13                  14         

 7      4066 

10 k 

10 k 

IN 4148 

IN 4148 

100 F 

4,7 F 4,7 F 

Manual  Auto  

Masukan 

Keluaran 

+ 6 volt 

Henti 

Mulai 

10 k 

250 k 

rotary 
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DAFTAR UNIT KEGIATAN KETRAMPILAN ELEKTRONIKA 

 

1. Pengenalan dan Penggunaan Sarana Perbengkelan Elektronika (Toolset) 

2. Penggunaan Alat-alat (Equipment) Elektronika 

3. Pengenalan dan Pendeteksian Komponen Elektronika 

4. Pengenalan Rangkaian Fungsional 

5. Pelacakan Kerusakan (Troubleshooting) 

6. Penggunaan Transistor 

7. Penggunaan Op-Amp. 

8. Penggunaan IC Pewaktu (Timer IC-555) 

9. Display Analog dan Digital 

10. Proyek Pembuatan Rangkaian Elektronika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


