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BAB II 

DASAR TEORI 

 

Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori yang mendasari pembuatan skripsi ini. 

Teori-teori tersebut meliputi, modulasi pulsa, TDM (Time Division Multiplexing), PCM 

(Pulse Code Modulation), ADC (Analog to Digital Converter), DAC (Digital to Analog 

Converter), shift register PISO (Parallel Input Serial Output) dan SIPO (Serial Input 

Parallel Output), penguat inverting, astable multivibrator, LPF (Low Pass Filter), serta 

teknik analisis respon mahasiswa. 

2.1. Modulasi Pulsa 

Modulasi adalah proses yang dilakukan pada sisi pemancar untuk memperoleh 

transmisi yang efisien dan handal. Proses modulasi berjalan dengan memvariasikan secara 

sistematis parameter dari sinyal pembawa (carrier) terhadap sinyal pemodulasi (sinyal 

informasi) secara sistematis dan proporsional.  

Pada modulasi pulsa pembentukan sinyal termodulasi PAM (Pulse Amplitude 

Modulation) dapat dilakukan dengan melakukan pencuplikan, yaitu mengalikan sinyal 

pencuplik dengan sinyal informasi. Proses ini akan menghasilkan pulsa pada saat 

pencuplikan yang besarnya sesuai dengan sinyal informasi. Pencuplikan sinyal untuk 

menghasilkan PAM harus memenuhi syarat Nyquist, yaitu:  

fs ≥ 2 fm (2.1) 

Dengan :  fs = frekuensi sampling ( pencuplikan )  

fm = frekuensi maksimum sinyal analog. 

Jika frekuensi sampling lebih rendah dari dua kali frekuensi maksimum sinyal input 

analog maka terjadi overlap (tumpang tindih). 
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2.2. TDM (Time Division Multiplexing) 

Multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara 

bersamaan pada suatu kanal transmisi. Perangkat yang melakukan multiplexing disebut 

multiplexer. Pada sisi penerima, gabungan sinyal - sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai 

dengan tujuan masing – masing. Proses ini disebut dengan demultiplexing. Receiver atau 

perangkat yang melakukan demultiplexing disebut dengan demultiplexer. Tujuan dari 

multiplexing sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan kapasitas saluran 

transmisi dengan cara berbagi akses bersama.  

Secara umum TDM menerapkan prinsip pergeseran waktu pemakaian saluran 

transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu (time slot) bagi setiap pemakai saluran. 

Terminal atau kanal pemakaian bersama-sama kabel yang cepat dengan setiap kanal 

membutuhkan waktu tertentu secara bergiliran. Biasanya waktu tersebut cukup digunakan 

untuk menghantar satu bit dari setiap kanal secara bergiliran atau cukup untuk menghantar 

satu karakter. Gambar 2.1 menunjukan Gambaran tentang teknik TDM, dimana data dengan 

jumlah n dimultiplexing menjadi 1 jalur pengiriman dan di-demultiplexy menjadi sejumlan n 

kembali. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Teori TDM (Time Division Multiplexing) 
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2.3. PCM (Pulse Code Modulation) 

Salah satu sinyal digital yang digunakan pada sistem switching digital adalah sinyal 

PCM. Sinyal PCM diperoleh dari sinyal analog melalui 3 proses, yaitu; cuplikan, kuantisai, 

dan pengkodean.  

Pada proses sampling sinyal analog dicuplik secara periodik menurut tingkat 

amplitudonya. Setelah dilakukan proses pencuplikan, sinyal kemudian difilter dan dihasilkan 

sinyal PAM. Informasi yang terdapat pada sinyal asli tidak akan hilang jika frekuensi 

masukan (fm) tidak lebih besar dari 0.5 frekuensi sampling (fs). Jika tidak memenuhi kriteria 

tersebut maka  akan timbul frekuensi-frekuensi yang tidak diinginkan yang tidak terdapat 

pada sinyal asli sehingga sinyal asli tidak akan didapatkan kembali tanpa cacat. Gangguan 

semacam ini disebut dengan aliasing.  

Sinyal PAM hasil dari sampling selanjutnya dikuantisasi sehingga mempunyai harga 

diskrit. Dalam proses kuantisasi, sinyal PAM dibagi dalam daerah batas harga amplitude 

sinyal dalam sejumlah interval kuantisasi. Pembagian ke dalam interval kuantisasi ini terbagi 

dalam dua cara.  

Metode yang pertama adalah kuantisasi seragam yang membagi batas harga 

amplitudo dengan interval yang sama. Sebuah sinyal baru dibangkitkan dari proses kuantisasi 

dengan misalnya membuat suatu tingkat tegangan yang sesuai dengan tingkat titik tengah 

dari interval kuantisasi yang bersangkutan. Hasilnya ialah sebuah bentuk gelombang yang 

bertingkat-tingkat mengikuti tinggi rendahnya sinyal PAM, dimana setiap tingkat 

disinkronkan dengan perioda sampling.  

Proses pengkodean terkait erat dengan kuantisasi. Pada proses ini dibangkitkn suatu 

angka kode biner (8 digit binary code) yang bersesuaian dengn tingkat kuantisasi yang akan 

dipancarkan untuk setiap selang waktu pengambilan sampel. Angka biner ini akan 

mengandung serentetan pulsa-pulsa satu dan nol. 
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2.4. ADC (Analog to Digital Converter) 

ADC adalah suatu perangkat elektronika yang mengubah suatu data yang kontinu 

terhadap waktu (analog) menjadi suatu data yang diskrit terhadap waktu (digital). Kontinu 

adalah proses berkesinambungan, dapat dianalogikan seperti jalanan yang menanjak, antara 

titik satu dengan yang berikutnya tidak terlihat nyata perbedaannya. Diskrit adalah kebalikan 

dari kontinu, dapat dianalogikan seperti anak tangga, lompatan satu anak tangga ke yang 

berikutnya terlihat nyata. 

ADC banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi digital dan rangkaian 

pengukuran / pengujian. Umumnya ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang 

kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan / berat, 

aliran dan sebagainya kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital 

(komputer).Proses dasar yang terjadi dalam ADC dibagi menjadi 3 yaitu, pencuplikan, 

pengkuantisasian, dan pengkodean. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Diagram Blok Proses Dalam ADC. 

Pencuplikan adalah proses mengambil suatu nilai pasti (diskrit) dalam suatu data 

kontinu dalam satu titik waktu tertentu dengan periode yang tetap. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada ilustrasi Gambar 2.3. 

Analog to Digital Converter 

Data 
Analog 

Pencuplikan Kuantisasian Pengkodean 

Data 
Digital 
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Gambar 2.3. Proses Pencuplikan Dalam ADC. 

Semakin besar frekuensi pencuplikan, berarti semakin banyak data diskrit yang 

didapatkan, maka semakin cepat ADC tersebut memproses suatu data analog menjadi data 

digital. 

Kuantisasi adalah proses pengelompokan data diskrit yang didapatkan pada proses 

pertama ke dalam kelompok-kelompok data. Kuantisasi, dalam matematika dan pemrosesan 

sinyal digital, adalah proses pemetaan nilai input seperti pembulatan nilai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Proses Penkuantisasian Dalam ADC. 

Semakin banyak kelompok-kelompok dalam proses kuantisasi, berarti semakin kecil 

selisih data diskrit yang didapatkan dari data analog, maka semakin teliti ADC tersebut 

memproses suatu data analog menjadi data digital. 

Pengkodean adalah proses mengkodekan data hasil kuantisasi ke dalam bentuk digital 

(0/1) atau dalam suatu nilai biner. 
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Gambar 2.5. Proses Pengkodean Dalam ADC 

X1 = 11, X2 = 11, X3 = 10, X4 = 01, X5 = 01, X6 = 10. 

Prinsip kerja ADC adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang 

merupakan perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan 

referensi 5 volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%. Jadi, jika 

menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum 255, akan didapatkan sinyal digital 

sebesar 60% x 255 = 153 (bentuk desimal) atau 10011001 (bentuk biner). 

Signal = (sample / max_value) x reference_voltage  (2.2) 

 = (153/255) * 5 (2.3) 

= 3 Volts 

 

2.5. DAC (Digital to Analog Converter) 

DAC adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital 

(diskrit) menjadi sinyal analog. DAC dapat dibangun menggunakan penguat penjumlah 

inverting dari sebuah operational amplifier (Op-Amp) yang diberikan sinyal input berupa 

data logika digital (0 dan 1). Aplikasi DAC adalah sebagai antarmuka (interface) antara 

perangkat yang bekerja dengan sistem digital dan perangkat pemroses sinyal analog. 

Terdapat 2 tipe yaitu Binary-weighted DAC dan R/2R Ladder DAC. 

Binary-weighted DAC merupakan sebuah rangkaian yang dapat disusun dari beberapa 

resistor dan operational amplifier yang diatur sebagai penguat penjumlah non-

inverting seperti Gambar 2. 6. 
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Gambar 2.6. Rangkaian Dasar Binary-weighted DAC 

Resistor 20 kOhm menjumlahkan arus yang dihasilkan dari penutupan switch - switch 

D0 sampai D3. Resistor-resistor ini diberi skala nilai sedemikian rupa sehingga memenuhi 

bobot biner binary-weighted dari arus yang selanjutnya akan dijumlahkan oleh penguat 

penjumlah inverting IC 741. 

Apabila sumber tegangan pada penguat penumlah IC 741 tersebut adalah simetris ± 

15v DC. Maka dengan menutup D0 menyebabkan tegangan +5v DC akan diberikan ke 

penguat penjumlah dengan penguatan - 0,2 kali (20K/100K) sehingga diperoleh tegangan 

output penguat penjumlah - 1Vdc. Penutupan masing-masing switch menyebabkan 

penggandaan nilai arus yang dihasilkan dari switch sebelumnya. Nilai konversi dari 

kombinasi penutupan switch ditunjukkan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Tabel Konversi Digital Ke Analog Rangkaian Binary-weighted 

D3 D2 D1 D0 Vout (-
0 0 0 0 0.000 
0 0 0 1 0.625 
0 0 1 0 1.250 
0 0 1 1 1.875 
0 1 0 0 2.500 
0 1 0 1 3.125 
0 1 1 0 3.750 
0 1 1 1 4.375 
1 0 0 0 5.000 
1 0 0 1 5.625 
1 0 1 0 6.250 
1 0 1 1 6.875 
1 1 0 0 7.500 
1 1 0 1 8.125 
1 1 1 0 8.750 
1 1 1 1 9.375 

 

R/2R Ladder DAC merupakan metode yang banyak digunakan dalam IC-IC DAC. 

Pada rangkaian R/2R Ladder, hanya dua nilai resistor yang diperlukan, yang dapat 

diaplikasikan untuk IC DAC dengan resolusi 8, 10 atau 12 bit. Rangkaian R/2R Ladder dapat 

dilihat pada Gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Rangkaian Dasar R/2R Ladder DAC 

Prinsip kerja dari rangkaian R/2R ladder adalah sebagai berikut : informasi digital 4 

bit masuk ke switch D0 sampai D3. Switch ini mempunyai kondisi “1” (sekitar 5 V) atau “0” 

(sekitar 0 V). Dengan pengaturan switch akan  menyebabkan perubahan tegangan yang 

diberikan ke penguat penjumlah inverting sesuai dengan nilai ekivalen binernya. Sebagai 

contoh, jika D0 = 0, D1 = 0, D2 = 0 dan D3 = 1, maka R1 akan paralel dengan R5 

menghasilkan 10 k . Selanjutnya 10 k ini seri dengan R6 = 10 k menghasilkan 20 k . 20 k ini 
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paralel dengan R2 menghasilkan 10 k , dan seterusnya sampai R7, R3 dan R8. Sehingga 

diperoleh rangkaian ekivalennya seperti Gambar 2.8. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Rangkaian Ekuivalen R/2R Ladder 

Sehingga tegangan output (𝑉 ) analog dari rangkaian R/2R Ladder DAC di atas 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  −𝑉𝑟𝑒𝑓 . + + +  (2.4)  

 

2.6. Shift Register PISO (Parallel Input Serial Output) dan SIPO (Serial Input Parallel 

Output) 

Register geser (Shift register) merupakan salah satu piranti fungsional yang banyak 

digunakan di dalam sistem digital untuk menggeser suatu data. Pergeseran data 

pada register dapat dilakukan dalam dua arah yaitu ke arah LSB (Low Significant Bit) dan 

ke arah MSB (Most Significant Bit). Register geser digunakan sebagai memori sementara dan 

untuk pergeseran data ke kiri atau ke kanan. Register geser dapat juga digunakan untuk 

mengubah format data seri ke paralel atau dari paralel ke seri. 
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Gambar 2.9. Ilustrasi Pergeseran Data Pada Shift Register 

Suatu metode pengidentifikasian register geser adalah bagaimana data dimuat dan 

dibaca dari unit penyimpanan, seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.9. 

Register geser dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu SISO (Serial In 

Serial Out Register), SIPO (Serial In Parallel Out Register), PISO (Parallel In Serial Out), 

PIPO (Parallel In Parallel Out). Dalam skripsi ini register geser yang digunakan adalah 

register geser SIPO (Serial Input Parallel Output) dan PISO (Parallel Input Serial Output). 

Register geser SIPO akan menggeser data seri dan mengeluarkannya dalam format 

paralel tanpa mengubah nilai data tersebut. Rangkaian register geser sekilas mirip dengan 

rangkaian counter (pencacah). Register geser dapat dibuat dengan Data Flip-Flop (D-FF) 

maupun JK Flip-Flop (JK-FF). Register geser serial ke paralel akan melakukan fungsi 

pergeseran data serial menjadi data paralel setiap pulsa clock diberikan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Rangkaian Register Geser Serial Ke Parallel 

Rangkaian register geser serial ke paralel 4 bit dibangun dengan 4 unit D-FF yang 

disusun secara berurutan (sequensial) dimana output Q D-FF pertama diberikan ke input D-

FF kedua kemudian output Q D-FF ke input D-FF ketiga dan terakhir output Q D-FF ketiga 

sebagai input D-FF keempat seperti terlihat pada Gambar 2.10. Dengan konfigurasi tersebut 

setiap data serial yang diberikan akan digeser ke D-FF selanjutnya setiap pulsa clock 
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diberikan. Pemahaman data serial dan data output paralel dari proses pergeseran data pada 

rangkaian register geser serial ke paralel 4 bit diatas dapat dilihat lebih jelas melalui timing 

diagram pada Gambar 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Timing Diagram Register Geser Serial Ke Parallel 

Jalur input clock berfungsi untuk memberikan perintah pergeseran data tiap pulsa 

clock diberikan kemudian fungsi jalur input clear berfungsi untuk mengosongkan semua data 

output QA, QB, QC dan QD menjadi 0 (0000) pada saat jalur tersebut diberikan logika LOW. 

Pin SI adalah jalur untuk memberikan data serial ke rangkaian shift register. Pin SO 

pada register geser serial ke parallel diatas berfungsi untuk pengembangan jumlah bit 

register geser yang diperlukan.  

Register geser PISO hanya mengubah format data paralel menjadi serial tanpa 

mengubah nilai dari data tersebut. Register geser parallel ke serial ini format data parallel 

akan diload terlebih dahulu dan didistribusikan ke output serial untuk bit pertama pada clock 

pertama dan bit selanjutnya distribusikan ke output serial pada clock selanjutnya hingga 

seluruh data parallel yang diload terkirim ke output serial semua.  

Proses load dan geser pada register geser parallel ke serial ini pada umumnya 

ditambahkan dengan kontrol load/shift yang bertujuan untuk menghindari terloadnya data 

lain pada perubahan data input parallel saat proses geser belum selesai sehingga terjadi 

kesalahan data pada output serial.  

 Ter-load-nya data baru tidak akan terjadi karena dengan diberikannya logika low 

pada jalur input Shift/Load maka perubahan data pada jalur input parallel tidak akan 

direspon. Timming diagram dari register geser parallel ke serial 3 bit diatas dapat dilihat 

pada Gambar 2.13. 
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Gambar 2.12. Timing Diagram Register Geser Parallel Ke Serial 

Dari timing diagram pada Gambar 2.12, terlihat proses load dan geser dari rangkaian 

register geser paralel ke serial dari input DA, DB, DC ke output serial (SO). 

 

2.7. Operational Amplifier sebagi Converter Arus ke Tegangan 

Penguat operasional atau yang biasa disebut op-amp (operational amplifier) 

merupakan suatu jenis penguat elektronika dengan coupling arus searah yang memiliki bati 

(faktor penguatan) sangat besar dengan dua masukan dan satu keluaran. Penguat operasional 

pada umumnya tersedia dalam bentuk sirkuit terpadu dan yang paling banyak digunakan 

adalah seri 741 

Penguat operasional adalah perangkat yang sangat efisien dan serba guna. Contoh 

penggunaan penguat operasional adalah untuk operasi matematika sederhana seperti 

penjumlahan dan pengurangan terhadap tegangan listrik hingga dikembangkan kepada 

penggunaan aplikatif seperti komparator dan osilator dengan distorsi rendah. Penguat 

operasional dalam bentuk rangkaian terpadu memiliki karakteristik yang mendekati 

karakteristik penguat operasional ideal tanpa perlu memperhatikan apa yang terdapat di 

dalamnya.  

Pada ujung penerima dari sistem trasnsmisi sinyal kontrol proses kita sering perlu 

untuk mengubah arus kembali ke tegangan. Ini paling mudah dilakukan dengan rangkaian 

yang diperlihatkan pada Gambar 2.13.  
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Gambar 2.13. Operational Amplifier sebagi Converter Arus ke Tegangan 

Penurunan rumus konversi arus ke tegangan dapat dilihat sebagai berikut: 

Arus masukan Op-Amp adalah 0. 

𝐼 + 𝐼 =  𝐼 +  = 0 (2.5) 

Selanjutnya, 

 = −𝐼  (2.6) 

Atau, 

𝑉  = −𝐼  𝑥 𝑅 (2.7) 

 

2.8. Astable Multivibrator 

Multivibrator astabil merupakan suatu rangkaian yang keadaan pada keluarannya 

tidak dapat stabil pada satu keadaan, tetapi berubah secara terus-menerus dari keadaan 0 ke 

keadaan 1 berulang secara bergantian. Astabil biasa digunakan sebagai osilator yang 

menghasilkan gelombang kotak (square). Masalah yang biasa dihadapi adalah menyangkut 

kestabilan frekuensi keluaran astabil. Astabil banyak digunakan dalam rangkaian digital 

untuk membangkitkan rentetan gelombang kotak untuk keperluan pendetakan (clock). 

Rangkaian digital seperti pencacah, register, dan lain-lain mutlak memerlukan gelombang 

kotak yang dapat diandalkan. 
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Astable multivibrator  biasa dibuat dengan IC NE 555. IC 555 sebagai osilator 

gelombang kotak (Square Wave Oscilator) dengan frekuensi tetap. Kegunaannya sebagai 

generator pulsa, alarm keamanan, pemodulasi, lampu blink (kedip), dan lain sebagainya. 

 

Gambar 2.14. Rangkaian Astable Multivibrator 

𝑡 = 0.693 (𝑅 + 𝑅 ). 𝐶 (2.8) 

Dan 

𝑡 = 0.693 𝑥 𝑅  𝑥 𝐶 (2.9) 

t 1 = periode pulsa High (detik) 

t 2 = periode pulsa Low (detik) 

Di mana, R dalam ohm dan C dalam farads. 

 

𝑇 =  𝑡 +  𝑡 = 0.693 (𝑅 + 2𝑅 ). 𝐶 (2.10) 

T = periode gelombang (detik) 

Digunakan sebagai osilator gelombang kotak atau pembangkit pulsa, terdapat perhitungan 

untuk nilai frekuensi output yang kita inginkan. 

𝑓 =  =  
.

( ).
 (2.11) 

f = frekuensi (Hz) 

Dalam pengaplikasiannya selain nilai frekuensi yang kita cari masih ada parameter 

lain yang harus kita perhatikan yaitu duty cycle.  
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𝐷𝑢𝑡𝑦 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 =  =  
( )

  % (2.12) 

 

Duty cycle adalah perbandingan pulsa high dan pulsa low pada satu gelombang, Jika 

kedua resistor R1dan R2 nilainya sama, maka duty cycle 66% yang berarti dalam sebuah 

periode gelombang output rangkaian 66% nya adalah pada periode high. 

 

 
Gambar 2.15. Rangkaian Astable Multivibrator dengan Penambahan 𝐷  

Dengan menghubungkan dioda 𝐷 , kapasitor 𝐶 akan diisi melalui resistor R1 dan  

dikosongkan melalui resistor 𝑅 .  

𝑡 = 0.693 (𝑅1 𝑥 𝐶) (2.13) 

𝐷𝑢𝑡𝑦 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 =  
( )

 % (2.14) 

 

2.9. LPF (Low Pass Filter) 

Filter adalah suatu sistem yang dapat memisahkan sinyal berdasarkan frekuensinya; 

ada frekuensi yang diterima atau diteruskan, dan ada pula frekuensi yang ditolak atau 

dilemahkan (diredam).  

Low Pass Filter (LPF) adalah filter atau penyaring yang melewatkan sinyal frekuensi 

rendah dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi tinggi. Dengan kata lain, LPF akan 

menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang 

diinginkannya. Sinyal yang dimaksud ini dapat berupa sinyal listrik seperti sinyal audio atau 

sinyal perubahan tegangan. LPF yang ideal adalah LPF yang sama sekali tidak melewatkan 
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sinyal dengan frekuensi diatas frekuensi cut-off (fc) atau tegangan ouput pada sinyal frekuensi 

diatas frekuensi cut-off sama dengan 0V. Dalam bahasa Indonesia, Low Pass Filter ini sering 

disebut dengan penyaring Lolos Bawah atau Tapis Pelewat Rendah.  

𝑓 =  (2.15) 

𝑓  = Frekuensi Cut-off (Hertz) 

R = Hambatan (Ohm) 

C = Kapasitansi (Farad) 

LPF RC ini adalah rangkaian filter yang terdiri dari dari komponen pasif resistor dan 

kapasitor yang meneruskan sinyal frekuensi rendah dan memblokir sinyal frekuensi tinggi. 

Untuk membuat LPF RC resistor ditempat secara seri ke sinyal input dan kapasitor 

ditempatkan sejajar atau parallel dengan sinyal input seperti ditunjukan pada Gambar 2.16. 

 

Gambar 2.16. Low Pass Filter R-C 

Dengan rangkaian LPF RC diatas, kapasitor yang merupakan perangkat reaktif ini 

akan menawarkan resistansi yang berbeda terhadap sinyal frekuensi yang berbeda yang 

masuk melaluinya. Resistansi pada Kapasitor akan sangat tinggi apabila dilewati oleh sinyal 

frekuensi rendah atau DC dan resistansi akan menjadi rendah apabila dilewati oleh sinyal 

frekuensi tinggi. Dengan demikian,  kapasitor akan memblokir sinyal frekuensi rendah atau 

sinyal DC sehingga sinyal tersebut harus melewati atau diteruskan ke jalur alternatif yang 

ditunjukan oleh arah panah pada Gambar 2.16. Sedangkan sinyal frekuensi tinggi akan 

melewati kapasitor karena kapasitor menawarkan resistansi yang rendah bagi sinyal 

frekuensi tinggi tersebut. 
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Reaktansi kapasitor bervariasi berbanding terbalik dengan frekuensi, sementara nilai 

resistor tetap konstan seiring perubahan frekuensi. Pada frekuensi rendah reaktansi kapasitif, 

(XC) dari kapasitor akan sangat besar dibandingkan dengan nilai resistif dari resistor, R. Ini 

berarti bahwa potensi tegangan,VC pada kapasitor akan jauh lebih besar dari tegangan drop, 

VR dikembangkan di resistor. Pada frekuensi tinggi sebaliknya adalah benar dengan VC yang 

kecil dan VR menjadi besar karena perubahan nilai reaktansi kapasitif.  

Rangkaian LPF RC juga dapat dianggap sebagai rangkaian pembagi potensial 

variabel dengan frekuensi. Menurut hukum pembagi tegangan, tegangan masukan dan 

keluaran pada rangkain dua resistor tunggal yang terhubung secara seri adalah : 

𝑣 =  𝑣  (2.16) 

𝑣  = Tegangan Keluaran (V) 

𝑣  = Tegangan Masukan (V) 

𝑅  = Hambatan Resistor 1 (Ohm) 

𝑅  = Hambatan Resistor 2 (Ohm)  

Dimana : 𝑅 + 𝑅 = 𝑅   

Untuk nilai dari reaktansi kapasitor dapat dihitung dengan rumus : 

𝑋 =  (2.17) 

𝑋  = Hambatan Kapasitor (Ohm) 

𝑓 = Frekuensi (Hertz) 

C = Kapasitansi (Farad) 

Perlawanan terhadap aliran arus dalam rangkaian AC disebut Impedansi, simbol Z 

dan untuk rangkaian seri yang terdiri dari resistor tunggal dalam seri dengan kapasitor 

tunggal, impedansi rangkaian dihitung sebagai: 
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𝑍 = 𝑅 + 𝑋  (2.18) 

Hubungan antara ketiga persamaan di atas menghasilkan rumus seperti di bawah : 

𝑣 =  𝑣 = 𝑣  (2.19) 

Jadi, dengan menggunakan persamaan pembagi potensial dari dua resistor secara 

seri dan menggantikan impedansi kita dapat menghitung tegangan output dari Filter RC 

untuk setiap frekuensi yang diberikan. 




