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Kata Pengantar

Tiada ungkapan kata yang paling tepat untuk dikemukakan pertama kali selain memanjatkan

rasa syukur ke hadirat Allah SWT, bahwasanya penyusunan buku Elektronika Dasar ini dapat

diselesaikan. Buku Elektronika Dasar  ini sangat berarti bagi para mahasiswa, khususnya Jurusan Teknik

Elektro. Selain itu, dengan ditulisnya buku ini, akan menambah perbendaharaan pustaka yang dapat

dijadikan pegangan bagi para dosen untuk mata kuliah elektronika dasar. Pembahasan buku ini dimulai

dari tujuan instruksional dari suatu bab, materi pokok bahasan, penjelasan yang terkait dengan materi,

dan latihan-latihan di setiap bab.

Dalam buku ini terdapat delapan bab. Bab 1 dan 2 membahas mengenai semikonduktor, diode

dan rangkaian diode. Selanjutnya transistor dan transistor efek medan dibahas di bab 3 dan 4.

Semikonduktor terkendali akan dibahas di bab 5. Rangkaian elektronika yang terkait dengan rangkaian

terintegrasi dan rangkaian sumber daya, serta rangkaian penguat dan penguat operasional dibahas di

bab 6 dan bab 7. Rangkaian Op Amp Filter dibahas di bab 8.

Kami menyadari bahwa buku ini tentu banyak kekurangannya, namun kami ingin sedikit

menyumbangkan pada penerbitan buku-buku ajar bagi mahasiswa teknik, khususnya Teknik Elektro.

Kami menunggu kritik, pendapat, koreksi dan saran dari pembaca untuk perbaikan buku ini pada masa

yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih pada pihak keluarga, pihak Institut Sains & Teknologi

Akprind Yogyakarta, para mahasiswa Jurusan Teknik Elektro IST Akprind, dan pihak Akprind Press yang

telah membantu kami hingga terwujudnya buku ini.

Yogyakarta, Juni 2018

Gatot Santoso
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BAB  I
TEORI SEMIKONDUKTOR

1.1 Tujuan Instruksional
Bab ini akan membahas mengenai semikonduktor yang merupakan elemen dasar dari

komponen elektronika. Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mengetahui sesuatu
tentang atom, elektron dan proton. Bab ini menambah pengetahuan mahasiswa tentang sifat
konduktor, isolator,dan semikonduktor, arus pada semikonduktor, dan semikonduktor intrinsik.
Diharapkan pula dalam bab ini mahasiswa akan dapat menguasai materi yang terkait dengan
macam semikonduktor dan penggunaannya.

1.2 Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran dalam bab ini terdiri dari:
- Prinsip dasar
- Susunan atom semikonduktor
- Bahan semikonduktor
- Teori atom
- Struktur atom bahan semikonduktor
- Sifat konduktor, isolator, dan semikonduktor dalam pembuatan komponen elektronika
- Arus pada semikonduktor
- Semikonduktor intrinsik
- Macam-macam semikonduktor dan kegunaannya
- Dasar penggunaan semikonduktor

1.3 Prinsip Dasar
Apabila kita berbicara tentang elektronika maka tidak akan lepas dari semikonduktor.

Memang pada awal kelahirannya elektronika didefenisikan sebagai cabang ilmu listrik yang
mempelajari pergerakan muatan didalam gas ataupun vakum. Penerapannya sendiri juga
menggunakan komponen-komponen yang utamanya memanfaatkan kedua medium ini, yang
dikenal sebagai Vacuum Tube. Akan tetapi sejak ditemukannya transistor, terjadi perubahan tren
dimana penggunaan semikonduktor sebagai pengganti material komponen semakin populer
dikalangan praktisi elektronika. Puncaknya adalah saat ditemukannya rangkaian terpadu atau IC
(Integrated Circuit) pada akhir dekade 50-an yang telah menyederhanakan berbagai rangkaian
yang sebelumnya berukuran besar menjadi sangat kecil. Selain itu penggunaan material
semikonduktor juga memberikan fleksibilitas dalam penerapannya.

Semikonduktor merupakan elemen dasar dari komponen elektronika seperti dioda,
transistor dan sebuah IC. Disebut semi atau setengah konduktor, karena bahan ini memang bukan
konduktor murni. Bahan-bahan logam seperti tembaga, besi, timah disebut sebagai konduktor
yang baik sebab logam memiliki susunan atom yang sedemikian rupa, sehingga elektronnya dapat
bergerak bebas. Sebenarnya atom tembaga dengan lambang kimia Cu memiliki inti 29 ion (+)
dikelilingi oleh 29 elektron (-). Sebanyak 28 elektron menempati orbit-orbit bagian dalam
membentuk inti yang disebut nukleus. Dibutuhkan energi yang sangat besar untuk dapat
melepaskan ikatan elektron-elektron ini. Satu buah elektron lagi yaitu elektron yang ke-29, berada
pada orbit paling luar. Orbit terluar ini disebut pita valensi dan elektron yang berada pada pita ini
dinamakan elektron valensi. Karena hanya ada satu elektron dan jaraknya 'jauh' dari nucleus,
ikatannya tidaklah terlalu kuat. Hanya dengan energi yang sedikit saja elektron terluar ini mudah
terlepas dari ikatannya.

Pada suhu kamar, elektron tersebut dapat bebas bergerak atau berpindah-pindah dari satu
nukleus ke nukleus lainnya. Jika diberi tegangan potensial listrik, elektron-elektron tersebut dengan
mudah berpindah ke arah potensial yang sama. Fenomena ini yang dinamakan sebagai arus listrik.

Isolator adalah atom yang memiliki elektron valensi sebanyak 8 buah, dan dibutuhkan
energi yang besar untuk dapat melepaskan elektron-elektron ini. Dapat ditebak, semikonduktor
adalah unsur yang susunan atomnya memiliki elektron valensi lebih dari 1 dan kurang dari 8. Tentu
saja yang paling "semikonduktor" adalah unsur yang atomnya memiliki 4 elektron valensi.
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Gambar 1.1 Ikatan atom tembaga

1.4 Susunan Atom Semikonduktor
Bahan semikonduktor yang banyak dikenal contohnya adalah silikon (Si), germanium (Ge)

dan galium arsenida (GaAs). Germanium dahulu adalah bahan satu-satunya yang dikenal untuk
membuat komponen semikonduktor. Namun  belakangan, silikon menjadi popular setelah
ditemukan cara mengekstrak bahan ini dari alam. Silikon merupakan bahan terbanyak ke dua yang
ada di Bumi setelah Oksigen (O2). Pasir, kaca dan batu-batuan lain adalah bahan alam yang
banyak mengandung unsur.

Struktur atom kristal, satu inti atom (nucleus) masing-masing memiliki 4 elektron valensi.
Ikatan inti atom yang stabil adalah  jika dikelilingi oleh 8 elektron, sehingga 4 buah elektron atom
kristal tersebut membentuk ikatan kovalen dengan ion-ion atom tetangganya. Pada suhu yang
sangat rendah (0oK), struktur atom silikon divisualisasikan seperti pada gambar Gambar 1.2
berikut.

Gambar 1.2 Struktur dua dimensi kristal

Ikatan kovalen menyebabkan elektron tidak dapat berpindah dari satu inti atom ke inti atom
yang lain. Pada kondisi demikian, bahan semikonduktor bersifat isolator karena tidak ada elektron
yang dapat berpindah untuk menghantarkan listrik. Pada suhu kamar, ada beberapa ikatan
kovalen yang lepas karena energi panas, sehingga memungkinkan elektron terlepas dari
ikatannya. Namun hanya beberapa jumlah kecil yang dapat terlepas, sehingga tidak
memungkinkan untuk menjadi konduktor yang baik.

1.5 Bahan Semikonduktor
Material semikonduktor, seperti juga material-material lainnya terdiri atas atom-atom yang

berukuran sangat kecil. Atom-atom ini terdiri atas nukleus (inti) yang dikelilingi oleh sejumlah
elektron. Nukleus sendiri terdiri atas neutron dan proton. Proton bermuatan positif, elektron
bermuatan negatif, sedangkan neutron netral. Elektron-elektron yang mengelilingi nukleus ini
tersebar pada beberapa lapisan kulit dengan jarak tertentu dari nukleus, dimana energinya
semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jarak dari setiap lapisan kulit terhadap nukleus.
Elektron pada lapisan terluar disebut elektron valensi. Aktifitas kimiawi dari sebuah unsur terutama
ditentukan oleh jumlah elektron valensi ini.



3

Bahan semikonduktor merupakan bahan yang dipakai dalam pembuatan komponen
elektronika seperti resistor, dioda, transistor, kapasitor, dan lain sebagainya. Antara bahan yang
satu dengan yang lainnya mempunyai sifat dasar dan karakteristik yang berbeda.

1.6 Teori Atom
Atom adalah partikel yang sangat kecil dan terdiri atas proton, elektron, serta neutron. Inti

atom adalah sebagian besar massa atom dan semua muatan positif berkumpul pada sebuah titik di
tengah-tengah atom. Atom terdiri atas nukleus dengan elektron-elektron yang bergerak di sekitar
nukleus yang menyerupai sistem tata surya. Nukleus tersebut bermuatan positif dan merupakan
inti atom, yang menjadi pusat hampir semua massa atom. Inti atom tersebut berisi proton dan
neutron, dengan massa kira-kira 2000 kali massa elektron, sedangkan massa proton sama dengan
massa neutron. Elektron memiliki sifat tarik menarik dengan proton dan tolak menolak dengan
sesama elektron. Dari hal ini maka timbul konsep muatan listrik. Elektron bermuatan negatif, proton
bermuatan positif, dan neutron tidak bermuatan atau netral. Menurut Niels Bohr (1913), elektron-
elektron dari suatu atom tersusun atas beberapa kulit atau orbit yang berada pada jarak yang
berbeda dari inti atom. Atom dan lingkaran orbit elektron  K, L, M, N, O, P, Q adalah kulit atau orbit
elektron. Pada setiap kulit elektron hanya bergerak elektron-elektron dengan jumlah elektron
maksimum. Jumlah elektron maksimum kulit K adalah 2, kulit L adalah 8, kulit M adalah 18, dst.

1.7 Struktur Atom Bahan Semikonduktor
Bahan semikonduktor murni akan menjadi isolator pada suhu mutlak (-273°C), hal ini

dikarenakan elektron valensi terikat erat pada tempatnya. Elektron valensi adalah elektron-elektron
yang terletak di kulit terluar sebuah unsur. Susunan elektron pada beberapa atom:
Nama Unsur Lingkaran Orbit Jumlah Elektron-Elektron Valensi.

K L M N O P Q
Born 2 3 - - - - - 5 3
Alumunium 2 8 3 - - - - 13 3
Silicon 2 8 4 - - - - 14 4
Fosfor 2 8 5 - - - - 15 5
Galium 2 8 18 3 - - - 31 3
Germanium 2 8 18 4 - - - 32 4
Arsenikum 2 8 18 5 - - - 33 5
Indium 2 8 18 18 3 - - 49 3
Antimon 2 8 18 18 5 - - 51 5
Barium 2 8 18 18 8 2 - 56 2

Silikon dan germanium adalah bahan semikonduktor yang paling banyak digunakan
dalam pembuatan komponen elektronika. Silikon lebih banyak digunakan daripada gemanium
karena sifatnya yang lebih stabil pada suhu tinggi. Silikon (Si) dan germanium (Ge) berada pada
grup IV karena memiliki empat elektron valensi pada kulit terluarnya, sehingga disebut juga
semikonduktor dasar (elemental semiconductor). Sedangkan gallium arsenik(GaAs) masing-
masing berada pada grup III dan V, sehingga dinamakan semikonduktor gabungan (compound
semiconductor).

Gambar 1.3 Gambar 1.4
Atom-atom silikon yang berdiri sendiri           Ikatan kovalen (covalent bonds)
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Atom-atom silikon yang berdiri sendiri dapat digambarkan sebagai lambang unsur (Si)
dengan empat buah garis kecil yang terpisah (Gambar 1.3). Saat atom-atom ini berdampingan
cukup, elektron valensinya akan berinteraksi untuk menghasilkan kristal. Struktur akhir kristalnya
sendiri adalah dalam konfigurasi thetahedral sehingga setiap atom memiliki empat atom lainnya
yang berdekatan. Elektron-elektron valensi dari setiap atom akan bergabung dengan elektron
valensi dari atom didekatnya, membentuk apa yang disebut ikatan kovalen (covalent bonds)
seperti terlihat pada Gambar 1.4. Salah satu sifat penting dari struktur ini adalah bahwa elektron
valensi selalu tersedia pada tepi luar kristal sehingga atom-atom silikon lain dapat terus
ditambahkan untuk membentuk kristal yang lebih besar.

Meskipun terikat dengan kuat dalam struktur kristal, namun bisa saja elektron valensi
tersebut keluar dari ikatan kovalen menuju daerah konduksi apabila diberikan energi panas. Bila
energi panas tersebut cukup kuat untuk memisahkan elektron dari ikatan kovalen maka elektron
tersebut menjadi bebas atau disebut dengan elektron bebas. Pada suhu ruang terdapat kurang
lebih 1.5 x 1010 elektron bebas dalam 1 cm3 bahan  murni (intrinsik) dan 2.5 x 1013 elektron bebas
pada germanium. Semakin besar energi panas yang diberikan semakin banyak jumlah elektron
bebas yang keluar dari ikatan kovalen, dengan kata lain konduktivitas bahan meningkat. Setiap
elektron yang menempati suatu orbit tertentu dalam struktur atom tunggal (atau terisolasi) akan
mempunyai level energi tertentu. Semakin jauh posisi orbit suatu elektron, maka semakin besar
level energinya. Oleh karena itu elektron yang menduduki posisi orbit terluar dalam suatu struktur
atom atau yang disebut dengan elektron valensi, akan mempunyai level energi terbesar.
Sebaliknya elektron yang paling dekat dengan inti mempunyai level energi terkecil. Level energi
dari atom tunggal dapat dilihat pada Gambar 1.5.

Gambar 1.5 Level energi

Di antara level energi individual yang dimiliki elektron pada orbit tertentu terdapat celah
energi yang mana tidak dimungkinkan adanya elektron mengorbit. Oleh karena itu celah ini disebut
juga dengan daerah terlarang. Suatu elektron tidak dapat mengorbit pada daerah terlarang, tetapi
bisa melewatinya dengan cepat. Misalnya bila suatu elektron pada orbit tertentu mendapatkan
energi tambahan dari luar (seperti energi panas), sehingga level energi elektron tersebut
bertambah besar, maka elektron akan meloncat ke orbit berikutnya yang lebih luar yakni dengan
cepat melewati daerah terlarang. Hal ini berlaku juga sebaliknya, yaitu apabila suatu elektron
dipaksa kembali ke orbit yang lebih dalam, maka elektron akan mengeluarkan energi.

Dengan kata lain, elektron yang berpindah ke orbit lebih luar akan membutuhkan energi,
sedangkan bila berpindah ke orbit lebih dalam akan mengeluarkan energi. Besarnya energi dari
suatu elektron dinyatakan dengan satuan elektron  (eV). Hal ini disebabkan karena definisi energi
merupakan persamaan:

W = Q . V (1.1)
Dimana

W = energi Joule (J)
Q = muatan (Coulomb)
V = potensial listrik (V)
Dengan potensial listrik sebesar 1 V dan muatan elektron sebesar 1.602-19 C, maka energi

dari sebuah elektron dapat dicari:
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W = (1.602-19 C) (1 V) = 1.602-19 J

Hasil tersebut menunjukkan bahwa untuk memindahkan sebuah elektron melalui beda
potensial sebesar 1 V diperlukan energi sebesar 1.602-19 J. Atau dengan kata lain:

1 eV = 1.602-19 J

Bila atom-atom tunggal dalam suatu bahan saling berdekatan (dalam kenyatannya
memang mesti demikian) sehingga membentuk suatu kisi-kisi kristal, maka atom-atom akan
berinteraksi dengan mempunyai ikatan kovalen. Karena setiap elektron valensi level energinya
tidak tepat sama, maka level energi jutaan elektron valensi dari suatu bahan akan membentuk
range energi atau yang disebut dengan pita energi valensi atau pita valensi. Gambar 1.6
menunjukkan diagram pita energi dari bahan isolator, semikonduktor dan konduktor.

Gambar 1.6 Struktur atom
a. Silikon
b. Germanium

Seperti ditunjukkan pada Gambar 1.6 atom silikon mempunyai elektron yang mengorbit
(yang mengelilingi inti) sebanyak 14 dan atom germanium mempunyai 32 elektron. Pada atom
yang seimbang (netral) jumlah elektron dalam orbit sama dengan jumlah proton dalam inti. Muatan
listrik sebuah elektron adalah: - 1.602-19 C dan muatan sebuah proton adalah: + 1.602-19 C.

Elektron yang menempati lapisan terluar disebut sebagai elektron valensi. Aktifitas kimiawi
dari sebuah unsur terutama ditentukan oleh jumlah elektron valensi ini. Unsur-unsur pada tabel
periodik telah disusun sedemikian rupa berdasarkan jumlah elektron valensinya. Silikon (Si) dan
germanium (Ge) berada pada grup IV karena memiliki empat elektron valensi pada kulit terluarnya,
sehingga disebut juga semikonduktor dasar (elemental semiconductor). Sedangkan gallium arsenik
(GaAs) masing-masing berada pada grup III dan V, sehingga dinamakan semikonduktor gabungan
(compound semiconductor).

Pada bahan semikonduktor suhu T = 0 K, setiap elektron berada pada kondisi energi
terendahnya, sehingga posisi pada tiap ikatan akan terisi penuh. Apabila sebuah medan listrik kecil
diberikan pada struktur, elektron-elektron ini tidak akan bergerak, karena mereka akan tetap
meloncat kembali pada atom individualnya. Karenanya, pada suhu 0 K silikon akan menjadi
sebuah isolator, dimana tidak ada aliran muatan didalamnya. Beberapa elektron mungkin
memperoleh cukup energi thermal untuk memutuskan ikatan kovalen dan keluar dari posisi
awalnya. Untuk memutus ikatan kovalen ini, elektron tersebut mesti memperoleh sejumlah energi
minimum, Eg, atau sering juga disebut energi bandgap. Pada bahan silikon dan germanium
masing-masing Eg-nya adalah 1.1 eV dan 0.67 eV.

Elektron yang memperoleh energi minimum ini sekarang berada pada pita konduksi dan
dikatakan menjadi elektron bebas. Elektron bebas ini didalam pita konduksi dapat berpindah-
pindah sepanjang struktur. Jumlah aliran elektron pada pita konduksi inilah yang lalu akan
menghasilkan arus.
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Gambar 1.7 Diagram pita energi

Diagram pita energi ini dapat dilihat pada Gambar 1.7. Energi Ev adalah energi maksimum
dari pita energi valensi, sedangkan energi Eg adalah perbedaan antara Ec dan Ev. Daerah antara
kedua energi ini disebut sebagai forbidden bandgap. Elektron-elektron tidak dapat berada pada
daerah ini, tetapi mereka dapat berpindah dari pita valensi ke pita konduksi apabila memperoleh
cukup energi.

Unsur yang memiliki energi bandgap yang besar, sekitar 3-6 elektron (eV) adalah isolator,
karena pada suhu kamar, tidak ada elektron bebas yang berada pada pita konduksi. Sebaliknya,
unsur yang mengandung elektron bebas dalam jumlah yang sangat banyak pada suhu kamar
adalah konduktor. Pada semikonduktor, energi bandgap-nya berada pada kisaran 1 eV.

Karena muatan total dari unsur adalah netral, apabila elektron yang bermuatan negatif
memecah ikatan kovalennya dan keluar dari posisi awalnya, sebuah ruang kosong yang
bermuatan positif akan terbentuk pada posisi tersebut. Dengan meningkatnya suhu, maka akan
lebih banyak ikatan kovalen yang pecah dan lebih banyak pula elektron bebas maupun ruang
kosong positif akan terbentuk.

Contoh 1-1
Setiap atom germanium memiliki 4 elektron valensi. Ukuran sel satuannya 0,08 nm. Perhitungan
sendiri menunjukkan adanya 1015 elektron konduksi per m3. Beberapa bagian dari elektron telah
diaktivi hingga pita konduksi ?

Penyelesaian
Elektron Valensi / cm3 = , = 4 x 1010 / m3

Bagian yang diaktivi = = 25 x 103

Contoh 1-2
Konsentrasi atom germanium adalah 4,41x1022. Jika tiap 108 atom germanium dikotori 1 atom
donor, dan µn sebesar 3800 cm2/Vs, tentukan σ !

Penyelesaian
ND = / , = , = 4,41 x 1014

σ = eNDµn

= 1,6 x 10-19 x 4,41x 1014 x 3800

= 0,268 (Ωcm)-1

Pita Konduksi

Forbidden Bandgap

Pita Konduksi

Eg

Ec

Ev



7

Contoh 1-3
Transistor menggunakan silikon dengan tahanan ekstrinsik 0,07 Ω. Konsentrasi elektron konduksi
sebesar  5 x 1025/m3. Hitunglah mobilitas elektron dalam silikon ?

Penyelesaian
µn = , ( )( , )
µn = 1,79 x 10-6 m3/V

1.8 Sifat Konduktor, Isolator, dan Semikonduktor
Konduktor adalah bahan yang konduktivitasnya tinggi sehingga dapat mengalirkan listrik

dengan baik. Konduktor sering disebut dengan penghantar karena dapat menghantarkan arus
listrik. Contoh, tembaga, seng, alumunium, baja, dsb. Isolator adalah bahan yang tidak dapat
menghantarkan listrik karena konduktivitasnya rendah. Contoh, plastik, kayu kering, karet, kain, dll.
Semikonduktor adalah bahan yang terletak di antara konduktor dan isolator. Contoh, silikon,
germanium, antimon, dll.

Sifat bahan, baik konduktor, isolator, maupun semikonduktor terletak pada struktur jalur
atau pita energi atom-atomnya. Pita energi adalah kelompok tingkat energi elektron dalam kristal.
Sifat-sifat kelistrikan sebuah kristal tergantung pada struktur pita energi dan cara elektron
menempati pita energi tersebut. Pita energi dibedakan menjadi 3, yaitu:
1. Jalur valensi

Penyebab terbentuknya jalur valensi adalah adanya ikatan atom - atom yang membangun
kristal. Pada jalur ini elektron dapat lepas dari ikatan atomnya jika mendapat energi.

2. Jalur konduksi
Jalur konduksi adalah tempat elektron-elektron dapat bergerak bebas karena pengaruh gaya
tarik inti tidak diperhatikan lagi. Dengan demikian elektron dapat bebas menghantarkan listrik.

3. Jalur larangan
Jalur larangan adalah jalur pemisah antara jalur valensi dengan jalur konduksi. Yang
membedakan apakah bahan itu termasuk konduktor, isolator, atau semikonduktor adalah energi
Gap (Eg). Satuan energi gap adalah elektron (eV). Satu elektron adalah energi yang diperlukan
sebuah elektron untuk berpindah pada beda potensial sebesar 1 V. Satu elektron setara
dengan 1,60 x 10-19 Joule.

Energi gap adalah energi yang diperlukan oleh elektron untuk memecahkan ikatan kovalen
sehingga dapat berpindah jalur dari jalur valensi ke jalur konduksi. Energi gap germanium pada
suhu ruang (300 K) adalah 0,72 eV, sedangkan  adalah 1,1 eV. Bahan-bahan semikonduktor
dengan energi gap yang rendah biasanya dipakai sebagai bahan komponen elektronika yang
dioperasikan pada suhu kerja yang rendah pula.

1.9 Arus pada Semikonduktor
Pada semikonduktor dikenal dua macam arus, yaitu arus drift dan arus difusi.

Arus drif adalah arus yang ditimbulkan oleh mengalirnya muatan-muatan yang disebabkan oleh
perbedaan potensial. Contohnya adalah arus yang terjadi pada bahan resistif yang dipasang pada
suatu tegangan listrik.

Arus difusi adalah arus yang tidak disebabkan oleh adanya perbedaan tegangan,
melainkan akibat gerak random dari pertikel-partikel bermuatan yang disebabkan oleh energi
panas. Contohnya adalah elektron mengalir dari suatu tempat yang padat ke tempat yang sedikit
sampai dicapainya suatu keseimbangan.

1.10 Semikonduktor Intrinsik
Semikonduktor instrinsik adalah sebuah unsur semikonduktor kristal tunggal tanpa atom

jenis lain didalamnya. Pada sebuah semikonduktor instrinsik, kepadatan elektron dan hole adalah
sama (seimbang), karena satu-satunya sumber partikel ini adalah elektron dan hole yang terbentuk
secara thermal. Untuk itu, kita menggunakan notasi n1 untuk menyatakan konsentrasi pembawa
intrinsik, yakni konsentrasi dari elektron bebas ataupun hole. Rumus untuk nilai n1 ini adalah
sebagai berikut:

n1 = BT3/2 e(-Eg/2kT) (1.2)
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Dimana
B = koefisien yang spesifik terhadap unsur semikonduktornya
Eg = energi bandgap (eV)
T = suhu atau temperatur (K)
k = konstanta Boltzman (86 X 10-6 eV/K)
e = notasi eksponensial

Nilai koefisien yang spesifik terhadap unsur semikonduktornya dan notasi eksponensial dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Nilai B dan e unsur

Material Eg(ev) B(cm-3K3/2)
Silikon (Si) 1.1 5.23x1015

Galium arsenida (GaAs) 1.4 2.10x1014

Germanium 0.66 1.66x1015

Konsentrasi instrinsik ini adalah parameter penting yang sering muncul dalam persamaan-
persamaan arus-tegangan pada komponen semikonduktor.

1.11 Jenis Semikonduktor dan Kegunaannya

Tabel 1.2 Macam-macam semikonduktor dan kegunaannya

No Nama Semi Konduktor Kegunaan
1 Barium Titinate (Ba Ti) Thermistor (PTC)
2 Bismut Telurida (Bi2 Te3) Konversi thermo elektrik
3 Cadmium Sulfide (Cd S) Sel fotokonduktif
4 Galium Arsenida (Ga As) Dioda, Transistor, Laser, LED,

Generator gelombang mikro
5 Germanium (Ge) Diode, Transistor
6 Indium Antomonida (In Sb) Magnetoresistor, Piezoresistor,

detektor radiasi inframerah
7 Indium Arsenida (In As) Piezoresistor
8 Silikom (Si) Diode, Transistor, IC
9 Silikon Carbida (Si Cb) Varistor
10 Seng Sulfida (Zn S) Perangkat penerangan elektro
11 Germanium Silikon (Ge Si) Pembangkit termoelektrik
12 Selenium (Se) Rectifier
13 Aluminum Stibium (Al Sb) Diode penerangan
14 Galium Pospor (Ga P) Diode penerangan
15 Indium pospor (In P) Filter inframerah
16 Tembaga Oksida (Cu Rectifier
17 Plumbum Sulfur (Pb S) Foto sel
18 Plumbum Selenium (Pb Se) Foto sel
19 Indium Stibium (In Sb) Detektor inframerah, filter

inframerah, Generator Hall

1.12 Dasar Penggunaan Semikonduktor
Dasar penggunaan semikonduktor adalah terbentuknya sambungan p-n (p-n juncktion)

apabila semikonduktor tipe-p dan tipe-n digabungkan. Sambungan ini yang merupakan dasar
terjadinya terjadinya revolusi industri akibat ditemukan transisistor oleh Wiliam Shocklye, John
Barden dan Walter Brattain di laboratorium Bell pada tahun 1948. Selain itu semikonduktor
digunakan untuk membuat sel surya (solar cell) dan penyearah.

Sel Surya (Solar Cell)
Solar cell terdiri dari dua semikonduktor yaitu:
1. Semikonduktor tipe-p, yang dibuat dari semikonduktor silikon yang dikotori dengan boron.
2. Semikonduktor tipe-n, yang diperoleh dari semikonduktor silikon yang dikotori dengan arsen.
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Dua semikonduktor tersebut disambung seperti pada Gambar 1.8.

Gambar 1.8 Sambungan antara semikonduktor tipe-p dan tipe-n

Sebelum kedua semikonduktor tersebut disambung, jumlah hole pada pita valensi
semikonduktor tipe-p lebih banyak dibanding jumlah hole pada pita valensi semikonduktor tipe-n,
sebaliknya jumlah elektron pada pita konduksi semikonduktor tipe-n lebih banyak dibanding jumlah
elektron pada pita konduksi semikonduktor tipe-p. Setelah keduanya disambungkan maka:
 Pada pita valensi akan terjadi aliran hole dari semikonduktor tipe-p ke semikonduktor tipe-n

dan sebaliknya, serta aliran elektron dari semikonduktor tipe-n ke semikonduktor tipe-p dan
sebaliknya sampai terjadi kesetimbangan.

 Pada pita konduksi akan terjadi aliran elektron dari semikonduktor tipe-n ke semikonduktor
tipe-p dan sebaliknya sampai terjadi kesetimbangan.

Pada keadaan setimbang jumlah hole yang bergerak dari pita valensi semikonduktor tipe-p
ke semikonduktor tipe-n sama dengan jumlah hole yang bergerak ke arah yang berlawanan.
Demikian juga halnya dengan jumlah elektron yang mengalir dari semikonduktor tipe-n ke
semikonduktor tipe-p dan sebaliknya. Akibatnya dua proses tersebut maka pada semikonduktor
tipe-n akan berkembang muatan positif dan pada semikonduktor tipe-p akan berkembang muatan
negatif. Dengan kata lain antara kedua bagian tersebut timbul potensial listrik. Pada sel surya
semikonduktor tipe-p dibuat lebih tipis dibanding semikonduktor tipe-n. Pada pengoperasian sel
surya, bagian yang dikenakan sinar matahari adalah semikonduktor tipe-p.

Pada waktu sel surya terkena sinar matahari maka elektron-elektron pada semikonduktor
tipe-p mendapatkan tambahan energi termal. Elektron-elektron tersebut dapat melewati
sambungan p-n (p-n junction) dan memasuki semikonduktor tipe-n. Apabila daya gerak elektron-
elektron tersebut cukup besar maka mereka akan melewati kawat penghantar (menuju ke
semikonduktor tipe-p kembali) sehingga arus listrik yang energinya dapat langsung dimanfaatkan
atau disimpan dalam baterai. Jadi fungsi dari sel surya adalah merubah energi cahaya matahari
menjadi energi listrik.

Silikon yang digunakan pada sel surya selain sebagai kristal tunggal (single crystal), dapat
diperoleh dalam bentuk amorf. Silikon amorf dapat diperoleh melalui deposisi uap. Kemampuan
silikon amorf dalam menyerap sinar matahri 40 kali lebih efisien dibanding kristal. Oleh karena itu
sel surya banyak digunakan semikonduktor dengan bahan dasar silikon amorf.

Sel surya dengan bahan dasar amorf adalah lebih tahan lama dibanding sel surya dengan
bahan dasar kristal tunggal. Disamping itu, silikon amorf dapat dibuat pada temperatur rendah dan
dapat di depositkan pada substrat yang harganya relatif murah. Sel surya dengan bahan dasar
amorf banyak digunakan sebagai sumber energi pada kalkulator. Harga silikon amorf cenderung
semakin murah. Oleh karena itu pemakian semikonduktor dengan bahan dasar silikon amorf pada
peralatan elektronik yang lain cenderung semakin meluas di massa yang akan datang.
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1.13 Latihan
1. Jika energi luar mengangkat elektron valensi ke dalam pita konduksi, elektron yang pergi

meninggalkan lowongan yang dikenal sebagai apa ?
2. Untuk mendapatkan tambahan elektron pita konduksi, kita dapat tambahkan atom-atom apa

saja ?
3. Apa kelebihan dari silikon dan germanium ? Bahan manakah yang sering digunakan dalam

pembuatan isolator ?
4. Apa perbedaan tegangan barrier antara bahan silikon dan germanium dan keuntungan dari

masing-masing tegangan?
5. Mengapa bahan isolator tidak bisa menghantarkan listrik ?
6. Mengapa semikonduktor intrinsik bisa jadi isolator dan seminkonduktor ?
7. Bagaimana cara kerja bahan semikonduktor pada rangkaian elektronika ?
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BAB II
DIODE DAN RANGKAIAN DIODE

2.1  Tujuan Instruksional
Bab ini akan membahas mengenai diode dan rangkaian diode. Bab ini juga membahas

macam- macam diode, dan karakteristik dari masing-masing diode. Setelah mempelajari bab ini
diharapkan mahasiswa akan mampu menguasai pengguaan diode yang banyak digunakan pada
rangkaian elektronik, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada
rangkaian diode secara efektif dan efisien.

2.2 Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran dalam bab ini terdiri dari:
- Dioda
- Dioda Avalanche dan Zener
- Dioda Tunnel
- Dioda Varactor
- Dioda LED

2.3 Dioda
Dioda adalah komponen elektronika aktif dua terminal yang paling sederhana, di mana

padanya hanya dapat mengalir arus listrik dalam satu arah saja. Peristiwa mengalirnya arus listrik
pada dioda adalah ditunjukan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Peristiwa aliran listrik pada diode

Dari gambar tersebut peristiwa pada (b) terjadi pada dioda dengan ‘revers bias’. Sedang
pada (a) terjadi pada dioda dengan forward bias.

Karakteristik Dioda
Terdapat beberapa karakteristik penting pada komponen dioda. Perhatikan Gambar 2.2.
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Gambar 2.2 Karakteristik beberapa dioda
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Tegangan threshold, adalah tegangan yang jatuh diantara kedua terminal dioda, jika dioda
mendapat tegangan forward. Tegangan ini bervariasi untuk macam-macam tipe dioda, yaitu sekitar
0,2 V untuk dioda jenis , dan sekitar 0,6 V untuk dioda jenis . Meskipun satu jenis dan satu tipe,
tegangan threshold di atas dapat berbeda lebih dari 0,1 V. Oleh karena itu tidak disarankan
membuat rangkaian paralel dua dioda atau lebih yang maksudnya untuk memertinggi kemampuan
dioda. Tegangan threshold suatu dioda dapat berubah karena temperatur. Yaitu turun sekitar 0,1 V
jika temperaturnya naik dari 250 C menjadi 1000 C.

Arus forward, adalah arus listrik maksimum yang boleh mengalir pada dioda pada saat
mendapatkan tegangan forward. Kemampuan ini dibatasi oleh daya maksimum dari dioda, P = I.V,
di mana V adalah tegangan forward yang jatuh pada dioda. Sedang daya di atas sangat
bergantung pada ukuran dimensi phisik dan kemampuannya membuang panas.

Arus surge, adalah arus sesaat, yaitu arus yang tidak tetap dan dengan durasi yang
sangat singkat yang mengalir pada dioda. Dioda mempunyai kemampuan mengalirkan arus
demikian sebesar 10 hingga 20 kali lebih besar dari kemampuan mengalirkan arus rata-ratanya
jika lebar pulsa arus tersebut kurang dari 8 mili detik. Dan dapat 50 hingga 100 kali lebih besar jika
lebar pulsa arus kurang dari 2 mili detik.

Arus revers, atau arus bocor adalah arus yang mengalir pada dioda pada saat dioda
mendapat tegangan revers. Arus ini sangat kecil, terutama pada dioda-dioda jenis . Tetapi arus ini
membesar terhadap kenaikan temperatur dari dioda yang bersangkutan, sebagai ditunjukkan pada
Gambar 2.3.

Tegangan breakdown, adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan jika dioda
mendapat tegangan rervers. Perhatikan Gambar 2.4. Tegangan revers dari suatu dioda dapat
sangat besar sekali dibanding tegangan forward-nya, yaitu mempunyai order ratusan . Seringkali di
dalam rangkaian, beberapa dioda dirangkaikan secara seri. Hal ini antara lain dimaksudkan untuk
lebih mempertinggi tegangan breakdown tersebut.

Karakteristik dinamik
Reverse recovery time : Dioda yang telah dalam keadaan konduksi (forward) tidak dapat

dengan segera menjadi tidak konduksi. Tetapi diperlukan waktu untuk menghilangkan sisa
muatannya yang tidak sempat teralirkan. Proses ini menyebabkan dioda dapat konduksi pada saat
mendapat tegangan reverse untuk beberapa saat.
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Gambar 2.3 Kenaikan arus bocor suatu diode  terhadap kenaikan temperature
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Gambar 2.4 Karakteristik PRV (peak-revers voltage) dari suatu dioda

Waktu kondisi ini dikenal sebagai reverse recovery time. Gejala konduksi forward dan
reverse pada dioda ini dapat dilihat pada Gambar 2.5.
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Gambar 2.5 a. Rangkaian test
b. Revers recovery time untuk macam-macam dioda

Terlihat pada Gambar 2.5 tersebut bahwa revers recovery time makin pendek untuk dioda
dengan power yang besar. Revers recovery time ini adalah dapat bervariasi meskipun tipe dari
dioda adalah sama, seperti ditunjukan pada Gambar 2.6.

Input

Output :
Diode 1

Output :
Diode 2

Vertical = 10 V / div, all
Horizontal = 2µs / div IN5402, 3-A diodes

Gambar 2.6 Perbedaan revers recovery time untuk dua buah dioda yang sama tipenya

Forward recovery time adalah waktu yang dibutuhkan agar dioda menjadi konduksi secara
normal. Di dalam kenyataan, dioda tidak dapat segera konduksi (forward) secara normal. Hal ini
disebabkan sifar kapasitif dari dioda, yang besarnya sekitar 10 pF untuk dioda 1A, dan sekitar 100
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pF untuk dioda 50 A. Perhatikan Gambar 2.7 yang menunjukkan gejala forward recovery time pada
suatu dioda, akibat dari CD.

Gambar 2.7 Gejala forward recovery time

Elemen kapasitas C tersebut terisi pada saat revers, dan tegangan yang terjadi akan
mempertinggi tegangan forward pada awal arus mengalir.

Dioda Germanium
Selain dioda jenis silikon dikenal pula dioda jenis germanium. Dioda ini mempunyai

tegangan jatuh terhadap tegangan forward maupun revers lebih rendah dibandingkan dengan
dioda jenis silikon. Tegangan jatuh forward untuk silikon adalah sekitar 0,2 - 0,4 V. Juga
ketahanannya terhadap panas, dioda germanium juga lebih rendah yakni sekitar 80° - 110° C,
dibandingkan dengan dioda silikon yang dapat mencapai 170° - 200° C. Oleh karena itu dioda
germanium umumnya digunakan pada rangkaian arus lemah.

Dioda Schottky
Jenis silikon dan germanium hanya dapat digunakan pada frekuensi rendah, maka untuk

frekuensi tinggi (sampai dengan gelombang mikro) banyak digunakan dioda schottky. Kelebihan ini
disebabkan oleh karena dioda ini mempunyai revers-recovery time yang mendekati nol. Oleh
karena itu dioda schottky banyak digunakan pada rangkaian-rangkaian switching (digital atau
switching power supply). Pada Gambar 2.8 ditunjukkan kurva karakteristik dari dioda schottky.

Terlihat bahwa pada temperature yang tinggi arus bocor (revers) sangat besar. Disamping
itu, tegangan breakdown rata-rata adalah lebih rendah dari dioda silikon maupun dioda
germanium. Sedangkan tegangan jatuh forward relatif hampir sama dengan dioda germanium,
yaitu sekitar 0,2 - 0,4 V.
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2.4 Dioda Avalanche dan Zener
Dioda avalanche adalah suatu jenis dioda yang mempunyai karakteristik arus pada

tegangan revers yang sangat tajam perubahannya, dari kondisi tidak konduksi ke kondisi konduksi,
jika tegangan breakdown-nya dilampaui. Ini berarti bahwa (Gambar 2.9) jika tahanan R dirubah
besarnya, maka tegangan breakdown dioda tidak berubah. Karakteristik demikian sangat
bermanfaat untuk mendapatkan sumber tegangan yang stabil (sama dengan tegangan breakdown
dari dioda yang bersangkutan).

Gambar 2.9 Dioda avalanche dengantegangan revers

Dioda Zener
Tegangan breakdown dari dioda avalanche tidak dapat lebih rendah dari 6 – 8 V. Suatu

dioda yang mempunyai karakteristik yang sama dengan dioda avalanche adalah dioda zener.
Dioda zener mempunyai tegangan breakdown yang dapat lebih rendah, dari dioda avalanche, yaitu
dapat kurang dari 0,2 V.

Tahanan Dinamik
Karakteristik penting dari dioda avalanche atau dioda zener adalah apa yang dikenal

dengan tahanan dinamik. Yaitu berbanding antara perubahan tegangan breakdown terhadap
perubahan arus bocornya. Perhatikan Gambar 2.10. Tahanan dinamik adalah penting untuk
menghitung respons (riple) rangkaian dengan dioda zener (atau avalanche), terhadap perubahan
tegangan input atau terhadap perubahan arus beban.

ΔI

ΔV

Gambar 2.10 Tahanan dinamik dari diode zener atau avalanche
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Tahanan dinamik diode avalanche umumnya mempunyai nilai numeric yang kurang lebih
sama dengan nilai numerik dari tegangan breakdownnya. Sedang tahanan dinamik dari diode
zener dapat jauh lebih rendah dari itu.

Aplikasi umum dari diode avalanche atau diode zener adalah untuk sumber tegangan tetap
(age regulator), tetapi dengan beberapa batasan yang meliputi:

a. Tahanan output tetap.
b. Arus output terbatas (rendah).
c. Sangat sensitif terhadap perubahan temperature.
d. Dapat menimbulkan noise pada rangkaian diode yang bersangkutan (avalanche noise).

Gambar 2.11 Contoh rangkaian regulator tegangan dengan dioda zener

Contoh 2-1
Perhatikan rangkaian dioda zener dibawah !

Penyelesaian
Diketahui:

VAB max = 25 V
VZ = 12 V
Iz = 50 mA

Hitunglah nilai R !
Jawab: R =

R = –. = 260 Ω

Thyractor dan Varistor
Jika diode zener atau diode avalanche dapat merupakan pembatasan tegangan dalam

satu polaritas, maka diode thyractor dan varistor merupakan dua buah diode zener yang
dirangkaikan secara seri dan bertolak belakang. Dengan demikian dapat merupakan pembatas
tegangan (clamp) dalam polaritas dua arah. Tegangan breakdown dari diode thyractor atau varistor
dapat berkisar dari ± 10 V sampai ± 1000 V. Thyractor dan varistor biasa digunakan dalam
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rangkaian sebagai pembatas (pengaman) tegangan-tegangan pulsa yang tinggi yang merusak
(misalkan tegangan surges). Pada Gambar 2.12 ditunjukkan contoh rangkaian dengan
menggunakan dioda thyractor.

Gambar 2.12 Thyractor sebagai pengaman komponen terhadap pulsa tegangan tinggi

2.5 Dioda Tunnel
Diode tunnel adalah suatu jenis diode berdaya rendah dengan karateristik yang unik, yaitu

sebagai ditunjukkan pada Gambar 2.13.

Gambar 2.13 Karakteristik dari dioda tunnel

Diode ini banyak digunakan pada rangkaian switching, osilator dan penguat, dari frekuensi
rendah sampai frekuensi yang sangat tinggi (daerah gigahertz). Penggunaan dalam teknik
switching, dioda ini mempunyai dua daerah stabil, sebagaimana ditunjukkan oleh garis beban
switching pada Gambar 2.13. Contoh rangkaian switching dengan diode tunnel ditunjukkan pada
Gambar 2.14. Pada rangkaian tersebut perubahan bias untuk switching (perubahan kondisi stabil)
dilakukan dengan sinyal trigger dari luar. Osilator dapat diperoleh jika bias tegangan rendah,
sekitar 0,2 – 0,3 V dipasangkan melalui tahanan seri dengan nilai yang rendah.
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Gambar 2.14 Rangkaian switching dengan dioda tunnel

Dan jika diterapkan pada Gambar 2.13, akan didapat hanya satu kemungkinan titik kerja
sebagaimana ditunjukkan oleh garis beban osilator. Contoh rangkaian osilator sederhana dengan
dioda tunnel adalah ditunjukkan pada Gambar 2.15.

Gambar 2.15 a. Rangkaian osilator sederhana dengan dioda tunnel
b. Bentuk output osilator  tunnel

Osilasi akan terendam dengan cepat jika disipasi dari elemen resistiv semakin besar, dan
sebaliknya  jika terdapat elemen resistiv yang negatif osilasi akan mengembang (Gambar 2.15).
Dengan memberikan bias melalui rangkaian LC yang tepat, maka osilasi yang sempurna dapat
diperoleh dan dapat pula dipilih nilai frekuensinya. Amplitude osilasi maksimum adalah dibatasi
oleh nilai elemen resistiv negatif dari tunnel, yaitu sekitar 0.1 – 0.4 V.

Tunnel Rectifier
Tunnel rectifier, atau dikenal pula sebagai back diode, adalah dioda tunnel dengan arus

puncak yang sangat rendah, yakni hanya beberapa mikro  saja. Umunya digunakan untuk
penyearah sinyal level rendah (20 mV tegangan puncak). Berbeda dengan dioda penyearah pada
umumnya, pada dioda penyearah tunnel, konduksi terjadi pada bias revers. Dan sebaliknya, bias
forward menyebabkan tidak konduksi. Gambar 2.16a menunujukan kurva karakteristik penyearah
tunnel yang unik tersebut. Pada Gambar 2.16b ditunjukan ilustrasi rangkaian pendeteksi level
rendah, yaitu antara 0 dan 100 mili, dengan menggunakan dioda schottky dan dioda penyearah
tunnel. Karakteristik rangkaian adalah sebagai ditunjukan pada Gambar 2.16c.

2.6 Dioda Varactor
Varactor adalah sejenis komponen dioda yang dibuat untuk mendapatkan variabel

kapasitor sebagai fungsi dari tegangan. Perubahan kapasitansi yang dapat diperoleh dari varactor
adalah bergantung dari tipe dan bahan, tetapi berkisar dari beberapa pikofarad dan tidak lebih dari
1000 pikofarad, dengan toleransi ± 10%. Ratio kapasitansi maksimum-minimum adalah berkisar
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dari 2 : 1 dan 20 : 1. Pemakaian pada umumnya misalnya untuk age variabel oscillator sebagai
ditunjukan pada Gambar 2.17.

Peak
Point

RL

0,6 V C

VS

(a) (b)

Both

Vo (dc) Tunnel

Schottk

Vin (pk)

(c)

Gambar 2.16 a. Kurva karakteristik penyearah tunnel
b. Detector level tegangan rendah penyearah tunnel, 0-100 V
c. Output dari detektor tegangan rendah

Varactor Daya
Varactor daya, atau varactor multiplier, adalah varaktor yang dapat melihat gandakan

frekuensi tinggi (1-3 GHz) pada daya tinggi. Varactor demikian biasanya untuk mempertinggi
kemampuan penguat transistor-transistor pada frekuensi tinggi dan pada daya yang tinggi pula.
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(a) (b)

Gambar 2.17 a. Contoh rangkaian pemilih frekuensi resonansi dengan
pengendalian tegangan, menggunakan dioda varaktor

b. Karakteristik umum dari suatu varaktor

Pada Gambar 2.18 ditunjukkan contoh rangkaian pengganda frekuensi (frequency daubler)
sederhana dengan menggunakan dioda varaktor.

Gambar 2.18 Rangkaian pengganda frekuensi dengan dioda varaktor

Pada rangkaian tersebut, varaktor dioda digunakan untuk tuning frekuensi hingga didapat frekuensi
harmonis darii sinyal input.

2.7 Dioda LED
Dioda LED atau Light Emitting Diode adalah dioda jika mendapatkan bias forward, akan

mengalami proses rekombinasi muatan listrik, dan sebagai akibatnya akan mengeluarkan
(memancarkan) energi dalam bentuk foton atau cahaya. Bergantung pada bahannya, cahaya yang
dihasilkan dapat kuning, hijau, merah atau merah infra. Bias forward dari kebanyakan dioda LED
adalah berkisar antara 0.1 dan 0.2 V. Sedang arus forward menentukan intensitas cahaya yang
dihasilkan dan umumnya berkisar antara 2 dan 20 mA. Tegangan revers dioda LED biasanya tidak
lebih dari 4 V. Dan jika ini dilampaui, dioda akan mengalami kerusakan total. Kecepatan respons
dioda LED adalah berkisar sekitar 0.1 ms.



22

Contoh 2-2
Jelaskan:
a. Seandainya lampu dioda led bila dipasang pada rangkaian tidak menyala, apakah dioda led

masih hidup/berfungsi ?
b. Apakah dari perbedaan warna dioda led juga terdapat perbedaan tegangan atau tidak ?
c. Bagaimana pemasangan pada rangkaian bila warna dioda led berbeda ?

Penyelesaian
a. Bila dioda led sudah dirangkai dengan benar ternyata lampunya tidak menyala dapat dipastikan

dioda led tersebut sudah mati atau rusak dan tidak dapat berfungsi lagi.
b. Ya, dioda led warnanya berbeda-beda, tegangannya pun berbeda pula.
c. Untuk merangkai led yang berbeda warnanya kita hanya menghitung nilai resistornya saja.

Sedangkan untuk menghitung ninai resistornya dapat menggunakan rumus:R =
Dimana:

R = Resistor/tahanan (Ω)
V = Sumber tegangan (V)
VLED = Tegangan led (V)
I = Arus pada led (A)

Contoh 2-3
Perhatikan rangkaian led di bawah !

Penyelesaian
Diketahui:

Voltase input 12 V
D1 = 3.6 V, 20 mA (super blue)
D2 = 1.8 V, 50 mA (ultra red)
D3 = 2.1 V, 20 mA (pure green)
D4 = 2.2 V, 20 mA (super yellow)

Tentukan nilai R1, R2, R3, R4 ?
Jawab: Jika led berbeda warna dan dalam rangkaian pararel kita harus menentukan nilai R satu
per satu dengan menggunakan rumus:R =
jadi

nilai R1 = R = ,, = 420 Ω

nilai R2 = R = ,, = 204 Ω

nilai R3 = R = ,, = 495 Ω

nilai R4 = R = ,, = 490 Ω
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2.8 Latihan
1. Hitung kira-kira potensi barier dioda silikon pada 750 C ?
2. Berapakah disipasi daya pada dioda silikon dibias forward jika tegangan dioda 0,8 V dan arus

90 mA ?
3. Sebuah dioda mempunyai arus jenuh (saturasi) sebesar 2nA pada 250 C ? Berapakah harga Is

pada 750 C dan 1250 C ?
4. Pada 350 C, dioda  mempunyai arus revese 30 nA. Komponen arus bocor permukaan 25 nA.

Jika arus permukaan tetap 25 nA pada 800 C, berapakah arus reverse total pada 800 C ?
5. Resistansi daerah p suatu dioda sama dengan 7 Ω dan resistansi daerah n adalah 5 Ω.

Berapakah resistansi bulk dioda tersebut ?
6. Dalam daerah breakdown dioda zener, perubahan 18 mV menghasilkan perubahan 3 mA.

Berapakah  impedansi zener ?
7. Bila diberi forward bias di dalam suatu rangkaian, sebuah dioda berarus 60 mA. Bila diberi

reverse bias, arus berkurang menjadi 20 nA. Berapakah perbandingan arus forward terhadap
reverse ?
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BAB III
TRANSISTOR DAN KARAKTERISTIK TRANSISTOR

3.1 Tujuan Instruksional
Setelah mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa mampu memahami mengenai

transistor yang berkaitan dengan prinsip kerja maupun karakteristiknya. Penguasaan mengenai
transistor ini penting mengingat dampak transistor dalam elektronik sangatlah besar. Di samping
dimulainya industri semikonduktor yang besar, transistorpun telah membuka jalan pada
penemuan-penemuan rangkaian terintegrasi, piranti opto elektronik dan prosesor mikro.

3.2 Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran dalam bab ini terdiri dari:
- Prinsip Kerja Transistor
- Karakteristik Kolektor
- Disipasi Daya
- Karakteristeik Input dan Output
- Karakteristik Switching
- Sifat Kapasitif Junction dan Frekuensi Kerja Transistor

3.3 Prinsip Kerja Transistor
Di dalam praktek, transistor dikenal pula sebagai transistor bipolar atau transistor

bijunction (BJT). Pada dasarnya transistor adalah komponen  elektronik penguat arus. Pada
transistor, gain atau penguat arus sering disebutkan sebagai beta yaitu perbandingan antara arus
kolektor (output) terhadap arus base (input), atau:β = h = 3.1

Dikenal dua tipe polarisasi bias jenis transistor, yaitu transistor tipe NPN dan tipe PNP,
seperti ditunjukan pada prinsip kerja transistor pada Gambar 3.1. Terlihat pada gambar bahwa
pada transistor tipe NPN–polaritas kerjanya adalah emitor positif baik terhadap kolektor maupun
terhadap base. Sedang pada transistor PNP-polaritas kerjanya adalah emitor negatif terhadap
kolektor maupun terhadap base.

Gambar 3.1 Prinsip kerja transistor

Selanjutnya pada Gambar 3.2 ditunjukan contoh gambar karakteristik dari transistor
dengan gain β sama dengan 100 atau I adalah 100 kali I . Pada Gambar 3.2 adalah kurva ideal
dari transistor, sedang pada Gambar 3.2b adalah kurva di dalam kenyataan.
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Gambar 3.2 Kurva kareteristik arus transistor
a. Ideal
b. Riel

Terlihat pada Gambar 3.2b tersebut, bahwa di dalam kenyataannya, gain dari transistor
berubah terhadap arus kolektor, I , disamping terhadap tegangan antara kolektor dan emitor, V .
Pada transistor terdapat tegangan V minimum, dimana di bawah tegangan tersebut arus kolektor
menjadi jatuh. Tegangan  tersebut selanjutnya dikenal sebagai tegangan jenuh, V ( ), Di
samping itu dikenal pula tegangan V maksimum, V ( ), di mana di atas tegangan tersebut
arus kolektor akan naik tak hingga besarnya (dan dapat merusakan).

Variasi β
Harga β untuk setiap tipe transistor adalah bermacam–macam. Mulai orde puluhan, pada

transistor power, hingga orde ratusan untuk tipe transistor gain tinggi. Bahkan pada tipe yang sama
gain transistor, dapat bervariasi hingga angka 10. Untuk transistor berkualitas baik variasi itu dapat
sekecil angka 2.

Terhadap temperature, β transistor dapat naik hingga 50 – 100 % jika temperaturnya naik
dari 25℃ hingga temperatur kerja maksimumnya yaitu 175℃ untuk transistor dan 85℃ untuk
transistor. Dan sebaliknya β dapat turun dengan 50 – 70 % jika temperaturnya diturunkan hingga
batas bawahnya (−55℃).

Suatu transistor dengan harga β = 100, pada arus kolektor I = 10 mA, dapat turun hingga
50 jika arus kolektor tersebut diturunkan menjadi 0,1 mA. Demikianlah bahwa gain transistor dapat
bervariasi dari satu harga ke harga yang lain meskipun tipe dari transistor tersebut adalah sama.
Didalam praktek, pada sinyal AC, gain transistor lebih dikenal sebagai:β = h = ∆∆ 3.2

Yaitu ratio antara variasi arus kolektor terhadap variasi arus base. Gain atau β demikian
sering dikenal sebagai β dinamik. Dan biasanya, di dalam menyatakan besarnya, dinyatakan pula
daerah frekuensi kerjanya. Pada Gambar 3.3 ditunjukan variasi β dinamik suatu transistor.



26

Gambar 3.3 Variasi β dinamik terhadap variasi arus kolektor dari suatu transistor daya

3.4 Karakteristik Kolektor
Tegangan Saturasi

Pada suatu transistor, terhadap suatu kondisi dimana kenaikan arus base lebih lanjut tidak
lagi diikuti oleh kenaikan arus pada kolektor, kondisi demikian disebut sebagai kondisi saturasi.
Idealnya, kondisi saturasi suatu transistor akan mempunyai tegangan kolektor terhadap emitor,V , sama dengan nol. Tetapi di dalam praktek transistor mempunyai V dari 0,1 V atau kurang
pada arus kolektor beberapa mili, hingga 2 V atau lebih pada arus kolektor 10 A (perhatikan
Gambar 3.3). Tegangan saturasi yang rendah dengan arus kolektor yang tinggi adalah sangat
penting di dalam teknik switching. Pada Gambar 3.4 ditunjukkan ilustrasi rangkaian switching
sederhana yang menggunakan transistor.

Pada Gambar 3.4a diperlihatkan rangkaian switching transistor untuk sistem pemanas
listrik. Sedang pada Gambar 3.4b ditunjukan sketsa garis beban untuk rangkaian switching
tersebut untuk elemen pemanas 2 Ohm dan tegangan sumber daya 12 V. Terlihat bahwa variasi
arus pada beban (elemen pemanas) adalah dari 0 A hingga 6 A. Akan tetapi dari karakteristik
tegangan saturasi, V = 2 V, pada gambar tersebut, maka variasi arus kolektor maksimum adalah
5 A, yaitu: I = I = 3.3

atau I = = 5 A

Sehingga daya yang diperoleh pada pemanas adalah:P = I . V 3.4

atau
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P = 5.10 = 50 W

Dan daya yang jatuh pada transistor adalah:P = 5 . (12 – 2) = 10 W

Selanjutnya pada Gambar 3.4c diperlihatkan bahwa pada tegangan kerja saturasi,V ( ), juga berubah terhadap perubahan temperatur transistor.

Gambar 3.4 Ilustrasi rangkaian switching dengan transistor

Contoh 3-1
Sebuah transistor mempunyai βDC sebesar 150. Jika arus kolektor sama dengan 45 mA,
berapakah besarnya arus basis ?

Penyelesaian
Diketahui:

βDC = 150
IC = 45 mA

Ditanya: IB
Jawab:

βDC= IC / IB
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IB = IC / βDC = = 0,3 mA

Contoh 3-2
Sebuah transistor 2N3298 mempunyai βDC khusus sebesar 90. Jika arus emitter sebesar 10mA,
hitunglah kira-kira besarnya arus kolektor dan arus basis.

Penyelesaian
Diketahui:

βDC = 90
IE = 10 mA

Ditanya: IB dan IC
Jawab:

IB = IC / βDC, IC = IE – IB
IB βDC = IE – IB

IB (βDC + 1) = IE ,
IB = IE / βDC + 1
IB = 10 / 91

= 0,19 mA

IC = IE – IB
IC = 10 – 0,19

= 9,81 mA

Tegangan Batas Kolektor
Ada macam–macam tegangan batas kolektor atau tegangan kolektor maksimum yang

biasa dipergunakan untuk memperkirakan kemampuan atau ukuran tegangan kerja dari suatu
transistor. Tegangan batas tersebut antara lain adalah V atau tegangan maksimum antara
terminal kolektor dan base, dengan terminal emitor terbuka, atau disebut pula sebagai collector
age limit. Tegangan ini adalah tegangan yang menyatakan status OFF dari transistor yang
bersangkutan.

Tegangan batas yang lain yang juga sering dikemukakan adalah V , yaitu tegangan
antara kolektor terhadap emitor dengan terminal base terbuka, atau collector-emitor breakdown
age. Karakteristik tegangan kolektor yang mana yang harus diperhatikan adalah bergantung pada
fungsi dari transistor yang bersangkutan pada rangkaian. Untuk switching, maka kolektor transistor
akan mendapatkan tegangan operasi sama dengan V atau V . Perhatikan Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Karakteristik tegangan kolektor-emitor.
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V adalah tegangan kolektor terhadap emitor di mana terminal base dihubungkan singkat
dengan emitor. Dan jika terminal base dibiarkan terbuka, maka tegangan yang harus diperhatikan
adalah V .

Dalam hal transistor pada rangkaian adalah untuk opereasi linier dengan beban resitip,
misalkan untuk penguat, maka haruslah diperhatikan V ( ), yang besarnya sekitar 80 – 90 %
dari V . Perhatikan Gambar 3.5. Sedang jika terdapat beban induktif (misalkan solenoid, coil
atau transformer) maka tegangan kolektor haruslah diambil dua kali lipatnya dari tegangan sumber
daya yang digunakan. Perlu dicatat bahwa spesifikasi tegangan kolektor dalam data sheet
umumnya adalah pada temperatur kamar, 25℃. Tegangan ini akan turun hingga 75 % jika
temperatur naik pada temperatur maksimumnya.

Breakdown Kedua
Breakdown kedua atau secondary breakdown adalah efek kerusakan akibat panas lokal

pada titik tertentu pada sambungan base-emitor. Hal ini sering disebabkan oleh karena perubahan
yang tiba–tiba (on–off) pada tegangan/arus yang tinggi pada beban, terutama beban induktif. Juga
dapat disebabkan oleh karena pulsa yang berulangan–ulang (repetitive). Pada Gambar 3.6
ditunjukan kurva daerah operasi untuk menghindarkan efek terjadinya breakdown kedua.

Arus Bocor
Pada operasi normal, transistor mendapat tegangan revers pada sambungan kolektor-

base. Akibatnya terdapat arus bocor diantara, kedua terminal tersebut. Terdapat faktor yang sering
ditinjau untuk hal ini, yaitu collector cutoff current atau I , yaitu arus maksimum yang mengalir
dari kolektor–ke –base dimana terminal emitor terbuka. Arus ini adalah tertentu untuk tegangan
dan temperatur dari sambungan kolektor-base yang tertentu.

Gambar 3.6 Daerah kerja aman terhadap efek tegangan breakdown kedua

Terdapat hubungan antara arus tersebut dengan arus kolektor-emitor dengan base terbuka, I ,
yang merupaka arus bocor pula. Yaitu yang lebih dikenal dengan parameter beta, β. Yaitu bahwaI , adalah β. I . Untuk contoh, perhatikan Tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Hubungan antara arus bocor dengan arus kolektor-emitor dengan base terbukaI Tipe
300 mW

Tipe
50 mW

Germanium25℃100℃
Silikon25℃100℃

5
10 mA

50 mA10
2 mA
2 A

100
5 mA

Terlihat bahwa arus bocor tersebut pada silikon lebih kecil dibandingkan pada germanium.

3.5 Disipasi Daya
Daya yang dapat dihasilkan oleh suatu transistor hampir mendekati I . V di mana I

adalah arus yang mengalirkan pada kolektor dan V adalah tegangan yang jatuh pada terminal
kolektor-emitor. Spesifikasi tentang daya ini, untuk transistor – transistor berdaya rendah,
umumnya dinyatakan pada temperatur kamar (25℃). Tetapi masih perlu dilihat pula jika spesifikasi
tersebut dikemukakan untuk transistor jika dengan heatsink pada suhu kamar. Spesifikasi juga
sering harus menyatakan penurunan daya andai kata terdapat perubahan temperatur, mW/℃, di
atas temperatur kamar. Spesifikasi tersebut di atas, semuanya beranggapan bahwa temperatur
heatsink tidak ikut naik karena kenaikan temperatur dari transistor itu sendiri.

Pembuangan Panas
Pembuangan panas dari junction ke udara sekitar adalah sangat bergantung banyak faktor

yang antara lain adalah material pembungkus junction, atau case dari transistor, serta luas dan
warna case tersebut. Faktor–faktor tersebut menentukan apa yang disebut dengan thermal
resistance dari case. Makin sedikit panas yang dapat terbuang, dan berarti makin rendah pula
daya kerja dari transistor tersebut. Pada tabel berikut ditunjukan beberapa thermal resistance dari
case suatu transistor.

Tabel 3.2 Beberapa thermal resistance dari case suatu transistor

Tipe case Thermal Resistance℃/
T0-92    (plastic)
T0-18    (mini T0-05)
T0-5      (standart)
T0-60    (stand mount)
T0-66    (mini T0-3)
T0-220 (power-tab)
T0-3      (standart power)
T0-36    (1 ” round)

350-200
300
150
70
60
50
30
25

Untuk memperkecil thermal resistance, maka seringkali perlu dipasangkan heatsink. Akan
tetapi pemakaian isolasi dari heatsink dapat mempertinggi thermal resistance. Isolator dari mika,
plastik atau alumunium teranodais dapat mempunyai thermal resistance sekitar 0.35℃ in / W atau2.3℃ cm / W. Pemasangan heatsink dan isolasinya yang tidak baik juga dapat mempertinggi
thermal resistance. Untuk itu perlu digunakan silicon grease atau sejenisnya untuk menghilangkan
thermal resistance dari udara atau kotoran lainnya yang dapat berada diantara case dan heatsink.

Heatsink yang baik seringkali justru lebih mahal dari komponen transistor itu sendiri. Oleh
karena itu orang sering menggantikannya oleh heatsink sederhana yang dibuatnya sendiri.
Sebagai pedoman, pada Gambar 3.7 ditunjukkan variasi thermal resistance terhadap jenis dan
luasan dari heatsink. Thermal resistance suatu heatsink dapat berkurang jika aliran udara padanya
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dipercepat. Misalkan dengan bantuan kipas atau fan, thermal resistance, thermal resistance dapat
ditingkatkan atau nya.

Konstanta Waktu Thermal
Suatu transistor jika mendapat pulsa dengan daya yang besar, kapasitansi panas dari

transistor tersebut akan menampung energinya dalam bentuk panas, yang dapat menyebabkan
pemanasan pada transistor yang bersangkutan untuk beberapa saat hingga keseimbangan semula
dicapai kembali. Gambar 3.8 menunjukan kenaikan dan penurunan temperatur, umumnya, pada
transistor jika mendapatkan pulsa dengan daya yang besar. Pada gambar tersebut ditunjukan
adanya karakteristik konstanta thermal, meliputi konstanta waktu pemanasan ( ) dan konstanta
waktu pendinginan ( ℸ). Yang perlu dicatat adalah bahwa lamanya kedua konstanta waktu tersebut
tidak hanya disebabkan oleh besarnya kapasitansi panas, tetapi juga oleh besarnya thermal
resistance.

Gambar 3.7 a.Thermal resistance terhadap luas dari suatu
pelat bercat hitam dalam posisi tegak
terhadap aliran udara

b.Thermal resistance terhadap ketebalan heatsink
yang dipasangkan pada case T0-3
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Gambar 3.8 Konstanta waktu pemanasan dan pendinginan
untuk beberapa macam case transistor

Daya Rata–Rata
Dalam hal pulsa daya terjadi atau diberikan secara berulang dan dengan periode cepat

dibandingkan dengan konstanta waktu thermalnya, maka daya panas yang diberikan pada
transistor dapat dipandang sebagai mendekati daya DC. Sebagai ilustrasi, pulsa 10 W dengan
durasi 1 detik, yang terjadi setiap 5 detik, dapat dipandang sebagai daya kontinyu 2 W.

Jika suatu transistor berubah keadaan dari on ke off, maka daya terbesar akan terjadi pada
kondisi transisi. Karena itu jika frekuensi perubahan menjadi sering atau tinggi, maka daya yang
harus didisipasikan atau yang terjadi juga akan semakin tinggi. Sebagai ilustrasi tentang kejadian
daya di atas, dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9 Daya rata–rata ideal yang terjadi pada transistor
switching dari konduksi jenuh ke tidak konduksi total
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Jika transistor bekerja sebagai penguat linier, bukan switching, maka daya terdisipasi harus
dihitung dari harga tegangan output rata–ratanya. Perhatikan Gambar 3.10.

Gambar 3.10 Hubungan antara daya input, daya output dan
disipasi panas pada suatu penguat

Pada Gambar 3.10 tersebut, daya input dapat dicari demikian pula daya outputnya.

3.6  Karakteristik Input dan Output
Terminal base adalah terminal transistor yang biasanya digunakan sebagai input pada

suatu rangkaian transistor. Untuk input, maka terminal base ini harus mendapat bias forward
terhadap emitor. Dan sebaliknya harus mendapatkan bias revers terhadap kolektor. Bias base
terhadap emitor berkisar antara 0,5 – 1,0 V pada siikon, dan 0,1 – 0,6 V pada. Jika bias tersebut
tidak dipenuhi maka transistor akan off. Tabel berikut adalah cukup teliti guna memperkirakan
tegangan kerja dari base tehadap emitor di atas:V ω (Si, IC = 10 A) 0.9 VV ω (Si, IC = 10 mA) 0,6 VV ω (Ge, IC = 10 A) 0.5 VV ω (Ge, IC = 10 mA) 0,2 V

Unit-to-unit variation ± 0,1 V
Hi temperature - 0,1 V
Lo temperature + 0,1 V

Beberapa transistor, terutama yang dibuat dengan teknologi planar, base-emitor dapat
konduksi jika mendapatkan bias revers yang terlalu tinggi (6-7 V). Untuk itu sering terhadap
terminal base dipasangkan tahanan atau dioda untuk menghindari variasi tegangan input (pada
base) yang terlalu besar. Karakteristik VEB atau VEBO adalah menyatakan tegangan bias reverse
pada terminal  base emitor maksimum yang diinjikan.

Karakteristik Input Dinamik
Karakteristik input dinamik yang penting adalah tahanan dinamik, yaitu ratio tegangan dan

arus AC, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.11.
V dc + ac I

dc

= ∆∆ ∆∆V
o t v

(a) (b)

Gambar 3.11 a. Sinyal AC pada sinyal DC
b. Tahanan dinamik
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Terlihat bahwa tahanan dinamik adalah berubah terhadap level DC dimana informasi AC
ikut seta. Secara praktis tananan dinamis tersebut dapat dihitung dari tahanan dinamis
sambungan: r = , 3.5

Dimana
r = tahanan dinamik
V = 0,03 – 0,05 V
I = arus bias terminal emitor

Sebagai gambaran tentang tahanan dinamik ini, untuk sinyal AC yang kecil pada
sambungan base-emitor, memberikan tahanan dinamis sekitar 40 Ω untuk arus DC pada emitor 1
mA. Tahanan dinamik ini akan jatuh menjadi 4 Ω jika arus DC pada emitor naik menjadi 10 mA.

Selanjutnya arus yang mengalir masuk base hanya dari arus total yang mengalir pada
sambungan atau junction transistor. Ini berarti bahwa tahanan input dinamik (AC) dari base
terhadap emitor adalah β. r. Pada data sheet, karakteristik tahanan dinamis sambungan sering
diberikan sebagai hib. Sedang tahanan input dinamis dinyatakan sebagai h (= β h ).
Tahanan Output

Pada transistor yang ideal, arus kolektor tidak bergantung pada tegangan terpasang pada
kolektor. Akan tetapi di dalam kenyataan, IC berubah terhadap tegangan terpasang pada terminal
kolektor-emitor. Ratio antara tegangan jatuh pada kolektor-emitor terhadap arus kolektor tersebut
memberikan tahanan dinamik pada kolektor terhadap emitor, yang terletak paralel dengan tahanan
beban dari transistor yang bersangkutan. Tahanan dinamik ini di dalam data sheet dinyatakan
sebagai pada rangkaian base–bersama atau untuk rangkaian emitor bersama.

r = = . 3.6

Dimana VC adalah tahanan output dinamik (kolektor)

Revers-age Transfer
Idealnya transistor adalah komponen satu arah. Artinya sinyal input diberikan untuk output,

dan tidak sebaliknya. Akan tetapi, di dalam kenyataanya, adanya perubahan tegangan pada
kolektor menyebabkan terjadinya refleksi sinyal pada output dan kembali pada input. Harga input
yang di refleksikan ini berkisar antara . dan . dari tegangan output. Karakteristik ini di
dalam data sheet sering dinyatakan dengan hre untuk rangkaian emitor bersama, dan hrb untuk
tangkaian dengan base bersama.

3.7 Karakteristik Switching
Terdapat empat karakteristik waktu yang penting di dalam rangkaian switching, sebagai

ditunjukkan pada Gambar 3.12, yaitu delay time, rise time, storage time dan fall time.
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Gambar 3.12 Parameter–parameter waktu pada transistor switching,
serta contoh rangkaian untuk memperbaiki parameter waktu.

Delay Time
Delay Time atau waktu tunda, td, adalah waktu antara saat start hingga output mencapai

10% dari keadaan mantapnya. Waktu ini digunakan untuk mengisi muatan pada elemen-elemen
kapasitip pada rangkaian dan transistor itu sendiri. Tegangan ini adalah berkisar di sekitar 0.6 V,
pada base-emitor. Waktu ini dapat diperpendek antara lain dengan cara:

1. Memilih transistor yang tepat, yang mempunyai elemen kapasitif yang rendah.
2. Menggunakan tahanan driver (R1) yang rendah.
3. Merangkaikan paralel elemen kapasitor (CL) dengan tahanan driver.
4. Membatasi tegangan off pada base-emitor mendekati tegangan on-nya (0.4 V),

misalkan dengan memasang dioda D1.

Rise Time
Rise time adalah waktu yang diperlukan output untuk berubah dari 10% hingga 90% dari

keadaan mantapnya. Waktu ini datang dari proses discharge dari elemen kapasitip sambungan
kolektor-base. Waktu ini dapat dipercepat antara lain dengan cara:

1. Memilih transistor dan rangkaian sedemikian hingga sifat kapasitip antara kolektor dan
base kecil.

2. Menggunakan tahanan driver (RL) yang rendah.

Storage Time
Pada rangkaian switching sederhana, storage time adalah waktu keterlambatan pada

output untuk menjadi off. Waktu ini biasanya cukup besar dibanding parameter-parameter waktu
yang lain. Untuk memperpendek waktu ini antara lain adalah dengan memperendah impedansi
rangkaian terhadap ground, atau lebih baik lagi adalah dengan membuat input negatip. Hal
tersebut dapat diusahakan, selain dengan cara-cara yang telah disebutkan di atas, antara lain juga
dengan cara:

1. Memasangkan R3 pada base terhadap ground, atau sumber tegangan negatip.
2. Menggunakan pulsa input, yang mempunyai swing negatip pada transisi off-nya.
3. Rangkaian yang ditunjukkan pada Gambar 3.12c, dan 3.12d adalah juga untuk

memperpendek storage time.
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Fall Time
Fall time atau tf adalah waktu yang dibutuhkan untuk off, untuk berubah dari 90% ke 10%

dari keadaan on mantapnya.

3.8 Sifat Kapasitif Junction dan Frekuensi Kerja Transistor
Setiap terminal dari transistor mempunyai sifat kapasitif terhadap terminal yang lainnya.

Besar kecilnya nilai kapasitif ini tergantung pada bias diantara terminal-terminal yang
bersangkutan. Pada bias nol, nilai kapasitifnya dapat 3 sampai 10 kali besarnya dibanding jika
mendapat bias revers. Terdapat dua sifat kapasitip penting pada transistor, yaitu kapasitip input
dan kapasitip output.

Kapasitip Input
Sifat kapasitip ini terjadi diantara terminal base dengan terminal emitor, pada bias revers.

Parameter ini sering dinyatakan dengan simbol Cibo atau Cib. Umumnya nilai kapasitif ini relatip
rendah.

Kapasitip Output
Sifat kapasitip ini diukur diantara terminal kolektor terhadap ground, pada bias emitor-base

tertentu. Parameter ini sering dinyatakan dengan simbol Coe, dan ditinjau terhadap base, dengan
anggapan bahwa tegangan base adalah mendekati ground. Kapasitip output, Coe, adalah
memperendah gain atau penguatan pada frekuensi tinggi, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.13.

Gambar 3.13 Coe akan membebani output pada saat Xcoe = RC

Efek Miller
Elemen kapasitip antara kolektor dan base adalah sangat jelek pengaruhnya pada

frekuensi tinggi, terutama rangkaian emitor bersama. Hal ini disebabkan bahwa nilainya menjadi
(Av+1) kali lebih besar. Dan ini menyebabkan tegangan output (jatuh pada Coe) akan menjadi
sekian kali pula lebih besar dari tegangan input. Juga Coe memperendah impedansi input. Gejala
tersebut dikenal sebagai efek Miller, dan untuk jelasnya dapat diperhatikan Gambar 3.14.

Gambar 3.14 Efek Miller, memperbesar Coe dan memperendah Zin
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Frekuensi Kerja
Pada frekuensi tinggi penguatan arus suatu transistor akan jatuh seperti ditunjukkan pada

Gambar 3.15.

Gambar 3.15 Respon frekuensi dan transistor

Terdapat dua parameter penting yang berkaitan dengan frekuensi kerja transistor, yaitu
penguatan arus pada frekuensi rendah, dan frekuensi pada penguatan satu, fT. Pada Gambar 3.15
tersebut terlihat bahwa slop penurunan penguatan adalah selalu -20 dB/dekade. Ini mengatakan
pula bahwa penguatan adalah turun dengan faktor 10 untuk setiap kenaikan frekuensi dengan
faktor 10. Jika fT diketahui, maka penguatan arus hfe, pada setiap harga frekuensi dapat dihitung
dari rumus:

hfe = fT/f 3.7

Sedang frekuensi dimana harga hfe mulai turun (-3 dB) dapat dihitung dari rumus:

fβ = fT/β 3.8

Batas atas frekuensi dari konfigurasi emitor bersama adalah terletak antara fβ dan fT, dan
bergantung pada penguatan sistem dan impedansi output dari sumber input.

Penguatan dari konfigurasi base-bersama tidak bergantung pada β, tetapi bergantung
pada αα, dimana

α = = 3.9

Dan daerahnya adalah berkisar di bawah fT/2.4.

Contoh 3-3
Jika arus emiter sebesar 6 mA dan arus kolektor sebesar 5,75 mA, berapakah besarnya arus
basis? Berapakah nilai dari αDC ?

Penyelesaian
Diketahui:

IE = 6 mA
IC = 5.75 mA

Ditanya : IB dan αDC

Jawab :
IE = IB +IC
IB = IE – IC IB

= 6 – 5.75
= 0.25 mA
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αDC = IC / IE
αDC = 0,985

3.9 Latihan
1. Arus basis dalam transistor sama dengan 0,02 mA dan arus emiter sama dengan 1 mA.

Berapakah αDC ?
2. Sebuah rangkaian umpanbalik kolektor mempunyai RC = 900 Ω dan βDC. Sama dengan

berapakah RB untuk bias titik tengah ?
3. Sebuah transistor yang βDC-nya bervarisasi dari 85 sampai 200 digunakan dalam rangkaian

bias umpanbalik kolektor dengan RC sebesar 1,5 kΩ. Berapakah seharusnya harga dari RB

untuk mendapatkan bias titik tengah dalam rangkaian produsi massa ?
4. Rancanglah saklar transistor dengan ketentuan 10 : 1 jika arus kolektor jenuh IC (sat) 30 mA, Vcc

sebesar 20 V ! Berapakah besar resistor kolektor ?
5. Sebuah transistor digunakan sebagai saklar dan diperoleh data sebagai berikut: dc sebesar

200, resistor sebesar 10 kΩ, dan arus basis saturasi sebesar 2 mA. Hitunglah:
a. Tegangan masukan
b. Arus kolektor.

6. Pada gambar switching transistor untuk sistem pemanas listrik di bawah ini.

Diketahui sumber daya 12 V dan elemen pemanas 2 Ω.

Hitunglah:
a. I (Arus pada kolektor) ?
b. P (Daya pada pemanas) ?
c. P (Daya yang jatuh pada transistor) ?

7. Hitung besarnya gain pada rangkaian transistor di bawah ini !

+ 12
V
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8. Perhatikan gambar penguatan arus suatu transistor  yang jatuh akibat frekuensi yang tinggi
berikut ini.

Jika FT = 100  dan  = 2  + 10
Hitunglah:
a. Berapakah besar penguatan arus hfe pada tiap harga frekuensi ?
b. Dimana harga hfe mulai turun (- 3 dB) ?
c. Berapakah besar  dan berapa kisaran daerahnya ?
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BAB IV
TRANSISTOR EFEK MEDAN

4.1  Tujuan Instruksional
Pembahasan dalam bab ini akan menguraikan mengenai transistor efek medan (FET)

dalam elektronika. Transistor bipolar merupakan tulang punggung dari elektronika linear. Tetapi
dalam beberapa penggunaan FET lebih disukai, dan junction FET (JFET) lebih mudah dipahami
dari pada transistor bipolar. Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa aka memahami
kurva drain, daerah ohmic, tegangan cutoff gate, pabrikasi JFET, dan pemahaman MOSFET:
MOSFET depletion-mode, MOSFET enhancemont-mode, serta NMOS dan PMOS.

4.2 Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran dalam bab ini terdiri dari:
- JFET dan MOSFET
- Transistor JFET
- Parameter FET
- Transistor MOSFET

4.3 JFET dan MOSFET
Transistor efek–medan (FET) adalah salah satu jenis transistor menggunakan medan

listrik untuk mengendalikan konduktifitas suatu kanal dari jenis pembawa muatan tunggal dalam
bahan semikonduktor. Transistor Bipolar dinamakan demikian karena bekerja dengan 2 (bi)
muatan yang berbeda yaitu elektron sebagai pembawa muatan negatif dan hole sebagai pembawa
muatan positif. Ada satu jenis transistor lain yang dinamakan FET (Field Efect Transistor). Berbeda
dengan prinsip kerja transistor bipolar, transistor FET bekerja bergantung dari satu pembawa
muatan, apakah itu elektron atau hole. Karena hanya bergantung pada satu pembawa muatan
saja, transistor ini disebut komponen unipolar. Umumnya untuk aplikasi linear, transistor bipolar
lebih disukai, namun transistor FET sering digunakan juga karena memiliki impedansi input (input
impedance) yang sangat besar. Terutama jika digunakan sebagai switch, FET lebih baik karena
resistansi dan disipasi dayanya yang kecil.

Ada dua jenis transistor FET yaitu JFET (junction FET) dan MOSFET (metal-oxide
semiconductor FET). Pada dasarnya kedua jenis transistor memiliki prinsip kerja yang sama,
namun tetap ada perbedaan yang mendasar pada struktur dan karakteristiknya.

4.4  Transistor JFET
Gambar dibawah menunjukkan struktur transistor JFET kanal n dan kanal p. Kanal n

dibuat dari bahan semikonduktor tipe n dan kanal p dibuat dari semikonduktor tipe p. Ujung atas
dinamakan drain dan ujung bawah dinamakan source. Pada kedua sisi kiri dan kanan terdapat
implant semikonduktor yang berbeda tipe. Terminal kedua sisi implant ini terhubung satu dengan
lainnya secara internal dan dinamakan gate.

Gambar 4.1 Struktur JFET
a. Kanal-n
b. Kanal-p
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Istilah field efect (efek medan listrik) sendiri berasal dari prinsip kerja transistor ini yang
berkenaan dengan lapisan deplesi (depletion layer). Lapisan ini terbentuk antara semikonduktor
tipe n dan tipe p, karena bergabungnya elektron dan hole di sekitar daerah perbatasan. Sama
seperti medan listrik, lapisan deplesi ini bisa membesar atau mengecil tergantung dari tegangan
antara gate dengan source. Pada gambar di atas, lapisan deplesi ditunjukkan dengan warna
kuning di sisi kiri dan kanan. Simbol JFET pada skema rangkaian elektronika, bisa digambarkan
sebagai berikut:

Gambar 4.2 a. Simbol komponen JFET-n
b. Simbol komponen JFET-p

JFET kanal-N
Prinsip kerja transistor JFET kanal-n. Drain dan source transistor ini dibuat dengan

semikonduktor tipe n dan semikonduktor tipe p. Gambar berikut menunjukkan bagaimana
transistor ini di beri tegangan bias. Tegangan bias antara gate dan source adalah tegangan
reverse bias atau disebut bias negatif. Tegangan bias negatif berarti tegangan gate lebih negatif
terhadap source. Perlu catatan, Kedua gate terhubung satu dengan lainnya (tidak tampak dalam
Gambar 4.3).

Gambar 4.3 Lapisan deplesi jika gate-source biberi bias negatif

Dari Gambar 4.3, elektron yang mengalir dari source menuju drain harus melewati lapisan
deplesi. Di sini lapisan deplesi berfungsi semacan keran air. Banyaknya elektron yang mengalir
dari source menuju drain tergantung dari ketebalan lapisan deplesi. Lapisan deplesi bisa
menyempit,  melebar atau membuka tergantung dari tegangan gate terhadap source.

Jika gate semakin negatif terhadap source, maka lapisan deplesi akan semakin menebal.
Lapisan deplesi bisa saja menutup seluruh kanal transistor bahkan dapat menyentuh drain dan
source. Ketika keadaan ini terjadi, tidak ada arus yang dapat mengalir atau sangat kecil sekali.
Jadi jika tegangan gate semakin negatif terhadap source maka semakin kecil arus yang bisa
melewati kanal drain dan source.
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Gambar 4.4 Lapisan deplesi pada saat tegangan gate-source = 0 V

Jika misalnya tegangan gate dari nilai negatif perlahan-lahan dinaikkan sampai sama
dengan tegangan source. Ternyata lapisan deplesi mengecil hingga sampai suatu saat terdapat
celah sempit. Arus elektron mulai mengalir melalui celah sempit ini dan terjadilah konduksi drain
dan source. Arus yang terjadi pada keadaan ini adalah arus maksimum yang dapat mengalir
berapapun tegangan drain terhadap source. Hal ini karena celah lapisan deplesi sudah maksimum
tidak bisa lebih lebar lagi. Tegangan gate tidak bisa dinaikkan menjadi positif, karena kalau nilainya
positif maka gate-source tidak lain hanya sebagai dioda.

Karena tegangan bias yang negatif, maka arus gate yang disebut IG akan sangat kecil
sekali. Dapat dimengerti resistansi input (input impedance) gate akan sangat besar. Impedansi
input transistor FET umumnya bisa mencapai satuan MΩ. Sebuah transistor JFET diketahui arus
gate 2 nA pada saat tegangan reverse gate 4 V, maka dari hukum Ohm dapat dihitung resistansi
input transistor ini adalah:

Rin = 4V / 2nA = 2000 MΩ 4.1

Karena struktur yang sama, terminal drain dan source untuk aplikasi frekuensi rendah
dapat dibolak balik. Namun biasanya tidak demikian untuk aplikasi frekuensi tinggi. Umumnya
JFET untuk aplikasi frekuensi tinggi memperhitungkan kapasitansi bahan antara gate dengan drain
dan juga antara gate dengan source. Dalam pembuatan JFET, umumnya ada perbedaan
kapasitansi gate terhadap drain dan antara gate dengan source.

JFET kanal-P
Transistor JFET kanal-p memiliki prinsip yang sama dengan JFET kanal-n, hanya saja

kanal yang digunakan adalah semikonduktor tipe p. Dengan demikian polaritas tegangan dan arah
arus berlawanan jika dibandingkan dengan transistor JFET kanal-n. Simbol rangkaian untuk tipe p
juga sama, hanya saja dengan arah panah yang berbeda.

Gambar 4.5 berikut adalah bagaimana transistor JFET diberi bias. Kali ini digambar
dengan menggunakan simbol JFET. Gambar 4.5a adalah jika diberi bias negatif dan Gambar 4.5b
jika gate dan source dihubung singkat.
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Gambar 4.5 Tegangan bias transistor JFET-n

Jika gate dan source dihubung singkat, maka akan diperoleh arus drain maksimum.

Kurva Drain
Ingat jika VGS = 0 lapisan deplesi kiri dan kanan pada posisi yang hampir membuka.

Perhatikan contoh kurva drain pada gambar berikut, yang menunjukkan karakteristik arus drain ID
dan tegangan drain-source VDS. Terlihat arus drain ID tetap (konstan) setelah VDS melewati suatu
besar tegangan tertentu yang disebut Vp. Pada keadaan ini (VGS = 0) celah lapisan deplesi hampir
bersingungan dan sedikit membuka. Arus ID bisa konstan karena celah deplesi yang sempit itu
mencegah aliran arus ID yang lebih besar. Perumpamaannya sama seperti selang air plastik yang
ditekan dengan jari, air yang mengalir juga tidak bisa lebih banyak lagi. Dari sinilah dibuat istilah
pinchoff age (tegangan jepit) dengan simbol Vp. Arus ID maksimum ini di sebut IDSS yang berarti
arus drain-source jika gate dihubung singkat (shorted gate). Ini adalah arus maksimum yang bisa
dihasilkan oleh suatu transistor JFET dan karakteristik IDSS ini tercantum di datasheet.

Gambar 4.6 Kurva drain IDS terhadap VDS
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JFET berlaku sebagai sumber arus konstan sampai pada tengangan tertentu yang disebut
VDS(max). Tegangan maksimum ini disebut breakdown age dimana arus tiba-tiba menjadi tidak
terhingga. Tentu transistor tidaklah dimaksudkan untuk bekerja sampai daerah breakdown. Daerah
antara VP dan VDS(max) disebut daerah active (active region). Sedangkan 0 V sampai tegangan VP

disebut daerah Ohmic (Ohmic region).

Daerah Ohmic
Pada tegangan VDS antara 0 V sampai tegangan pinchoff VP = 4 V, arus ID menaik dengan

kemiringan yang tetap. Daerah ini disebut daerah Ohmic. Tentu sudah maklum bahwa daerah
Ohmic ini tidak lain adalah resistansi drain-source dan termasuk celah kanal diantara lapisan
deplesi. Ketika bekerja pada daerah ohmic, JFET berlaku seperti resistor dan dapat diketahui
besar resistansinya adalah:

RDS = Vp/IDSS 4.2

RDS disebut ohmic resistance, sebagai contoh di dataseet diketahui VP = 4 V dan IDSS = 10 mA,
maka dapat diketahui:

RDS = 4 V/10 mA = 400 Ω

Tegangan cutoff gate
Dari contoh kurva drain di atas terlihat beberapa garis-garis kurva untuk beberapa

tegangan VGS yang berbeda. Pertama adalah kurva paling atas dimana IDSS = 10 mA dan kondisi ini
tercapai jika VGS = 0 V dan perhatikan juga tegangan pinchoff VP = 4 V. Kemudian kurva berikutnya
adalah VGS = -1 V lalu VGS = -2 V dan seterusnya. Jika VGS semakin kecil terlihat arus ID juga
semakin kecil.

Perhatikan kurva yang paling bawah dimana VGS= -4 V. Pada kurva ternyata arus ID sangat
kecil sekali dan hampir nol. Tegangan ini dinamakan tegangan cutoff gate-source (gate source
cutoff age) yang ditulis sebagai VGS(off). Pada saat ini lapisan deplesi sudah bersingungan satu
sama lain, sehingga arus yang bisa melewati kecil sekali atau hampir nol. Bukan suatu kebetulan
bahwa kenyataannya bahwa VGS(off) = -4 V dan VP = 4 V. Ternyata memang pada saat demikian
lapisan deplesi bersentuhan atau hampir bersentuhan. Maka di datasheet biasanya hanya ada
satu besaran yang tertera VGS(off) atau VP. Oleh karena sudah diketahui hubungan persamaan:

VGS(off) = -VP 4.3

Pabrikasi JFET
Kalau sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana struktur JFET secara teoritis, maka

gambar berikut adalah bagaimana sebenarnya transistor JFET-n dibuat.

Gambar 4.7 Struktur penampang JFET-n

Transistor JFET-n dibuat di atas satu lempengan semikonduktor tipe-p sebagai subtrat
(subtrate) atau dasar (base). Untuk membuat kanal n, di atas subtrat di-implant semikonduktor tipe
n yaitu dengan memberikan doping elektron. Kanal-n ini akan menjadi drain dan source. Kemudian
di atas kanal-n dibuat implant tipe-p, caranya adalah dengan memberi doping p (hole). Implant tipe
p ini yang menjadi gate. Gate dan subtrat disambungkan secara internal.

Pada Gambar 4.8 ditunjukkan bagaimana tinggi bias revers pada gate terhadap source
dapat makin mempersempit daerah kanal FET, dan dengan demikian dapat makin memperkecil
arus yang mengalir pada drain-source.
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Gambar 4.8 Prinsip kerja FET

Selanjutnya pada Gambar 4.9 ditunjukkan karakteristik umum daripada FET.

Gambar 4.9 Karakteristik umum dari FET

4.5 Parameter FET
Daya dan Tegangan Maksimum

Karakteristik suatu jenis FET yang memperlihatkan tegangan breakdown, BVDS, antara
drain–source. Untuk FET jenis junction, tegangan forward antara gate–source adalah sekitar 0,6 V.
Sedang tegangan revers batas  VGSS adalah antara -25 dan –75. Tegangan kurang dari ini dapat
merusakkan. Juga oleh karena tahanan antara gate dan source yang sangat tinggi, arus yang kecil
saja yang dapat lewat akan membuat kerusakkan total pada FET.

Pada MOSFET, lebih sensitif terhadap kerusakkan oleh karena tegangan statis, karena
tahanan inputnya yang jauh lebih tinggi. Untuk menghindari timbulnya tegangan statis ini, maka
repair harus dilakukan di atas permukaan anti muatan statis.
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Parameter DC
Arus bocor dari gate-ke-source, dengan drain terbumi yang dikenal sebagai IGSS.

Maksimum arus ini dinyatakan pada temperatur tertentu (kamar). VGS(off), atau dikenal pula
sebagai tegangan pinch off, Vp adalah tegangan efektif yang harus dipasangkan antara gate dan
source agar arus pada kanal menjadi off. Tegangan ini biasanya dinyatakan pada arus kanal 10 µA
dan 100 µA. Harga ini dapat bervariasi meskipun untuk satu tipe FET atau MOSFET.

Antara ID dan VGS mempunyai hubungan sebagai berikut:

ID =  IDSS (1 - ( ) ) 4.4

Terlihat bahwa drain adalah fungsi kuadrat dari tegangan gate.

Spesifikasi Gain
Arus gate berubah terhadap tegangan gate, VGS, untuk VDS dipertahankan tetap. Ratio

perubahan tersebut selanjutnya dikenal sebagai gain dari FET, dan kanal sebagai mutual
conductance, gm atau forward transconductance, gfs, atau juga dikenal sebagai forward
transmitance, yfs. Gain ini selanjutnya dapat dinyatakan sebagai:

yfs = ( ) ×  (1 - ( ) ) 4.5

Harga yfs ini dapat bervariasi meskipun pada satu tipe FET.

Tahanan Output
Drain suatu FET mempunyai tahanan terhadap setiap sinyal AC yang melewatinya, yang

menyebabkan tegangan drain berubah terhadap perubahan arus drain, untuk VGS yang tetap.
Tahanan output dinamik ini, rOSS terjadi paralel dengan beban yang terpasangkan pada drain. Jika
tahanan beban ini sangat besar, maka rOSS dapat diabaikan. Tahanan output ini turun tajam jika
VDS mendekati jenuh. Pada VDS = 0, rOSS dikenal sebagai rds(or).

Stray Capacitance
Kapasitansi beberapa pF terjadi antara gate dan source atau Cgs, dan antara gate dan

drain atau Cgd. Pada data sheet biasanya disebutkan sebagai Ciss yaitu jumlah dari kedua
kapasitansi tersebut (Cgd + Cgs) dan Crs yang tidak lain adalah Cgd. Kapasitansi input rangkaian
pada kenyataannya adalah beberapa kali lebih besar dari itu.

Aplikasi
FET mempunyai tahanan drain–source yang linier dari beberapa ratus Ohm hingga

beberapa ribu Ω terhadap perubahan VDS sekitar ± 1 V. Dari itu FET dapat dimanfaatkan sebagai
variabel resistor, dengan pengendalian pada tegangan gate. Pada Gambar 4.10 ditunjukkan
pemakaian sifat–sifat tersebut.

Pada Gambar 4.10a ditunjukkan pemakaian FET untuk mengatur penguatan suatu
penguat transistor. Sedangkan pada Gambar 4.10b ditunjukkan pemakaian FET untuk switch
elektronik pada suatu osiloskop.
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Gambar 4.10 a. FET sebagai variabel resistor untuk mengatur penguatan
b. Sepasang FET untuk electronic switch

Contoh 4-1
Sebuah JFET mempunyai gmo sebesar 12.000 µS. Untuk menset bias titik tengah berapa
seharusnya harga RS ?

Penyelesaian
Diketahui: gmo = 12000 μs
Ditanya: Rs ?
Jawab:

= ( )
= 83,33 Ω

Contoh 4-2
Pada lembar data JFET tipe 2N 5457, tercantum arus revers bocor pada gate, besarnya 1 mA
untuk tegangan VGS = -15 V. Hitung nilai resistansi antara G dan S ?

Penyelesaian
Karena arus bocor tersebut akhirnya melintasi pn-junction antara source dan gate, maka resistansi
yang dihasilkan, rgs, adalah:

rgs = -15/-10-3  = 15 kΩ

Contoh 4-3
Sebuah JFET mempunyai IDSS = 10 mA dan gmo = 4000 μmho (μSiemens).  Hitung VGS(off) dan gm

pada titik tengah ?

Penyelesaian
VGS(off) = − = − × ×× = - 5 V

nilai VGS bias titik-tengah sebesar, -5/4 = -1,25 V

nilai gm bias titik-tengah sebesar,

gm =  gmo 1 − ( ) = 4000 × 10-6 [1 − 1,25/−5] = 3000 µmho
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4.6 Transistor MOSFET
Mirip seperti JFET, transistor MOSFET (Metal oxide FET) memiliki drain, source dan gate.

Namun perbedaannya gate terisolasi oleh suatu bahan oksida. Gate sendiri terbuat dari bahan
metal seperti aluminium. Oleh karena itulah transistor ini dinamakan metal-oxide. Karena gate
yang terisolasi, sering jenis transistor ini disebut juga IGFET yaitu insulated-gate FET. Ada dua
jenis MOSFET, yang pertama jenis depletion-mode dan yang kedua jenis enhancement-mode.
Jenis MOSFET yang kedua adalah komponen utama dari gerbang logika dalam bentuk IC
(integrated circuit), uC (micro controller) dan uP (micro processor) yang tidak lain adalah
komponen utama dari komputer modern saat ini.

Simbol transistor MOSFET
Garis putus-putus pada simbol transistor MOSFET menunjukkan struktur transistor yang

terdiri drain, source dan subtrat serta gate yang terisolasi. Arah panah pada subtrat menunjukkan
tipe lapisan yang terbentuk pada subtrat ketika transistor on sekaligus menunjukkan tipe kanal
transistor tersebut.

Gambar 4.11 Simbol MOSFET
a. Kanal-n
b. Kanal-p

Kedua simbol di atas dapat digunakan untuk mengambarkan D-MOSFET maupun E-MOSFET.

MOSFET Depletion-mode (D-MOSFET)
Gambar berikut menunjukkan struktur dari transistor jenis ini. Pada sebuah kanal

semikonduktor tipe n terdapat semikonduktor tipe p dengan menyisakan sedikit celah. Dengan
demikian diharapkan elektron akan mengalir dari source menuju drain melalui celah sempit ini.
Gate terbuat dari metal (seperti aluminium) dan terisolasi oleh bahan oksida tipis SiO2 yang tidak
lain adalah kaca.

Gambar 4.12 Struktur MOSFET depletion-mode

Semikonduktor tipe p di sini disebut subtrat p dan biasanya dihubung singkat dengan
source. Ingat seperti pada transistor JFET lapisan deplesi mulai membuka jika VGS = 0. Dengan
menghubung singkat subtrat p dengan source diharapkan ketebalan lapisan deplesi yang
terbentuk antara subtrat dengan kanal adalah maksimum. Sehingga ketebalan lapisan deplesi
selanjutnya hanya akan ditentukan oleh tegangan gate terhadap source. Pada gambar, lapisan
deplesi yang dimaksud ditunjukkan pada daerah yang berwarna kuning.
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Semakin negatif tegangan gate terhadap source, akan semakin kecil arus drain yang bisa
lewat atau bahkan menjadi 0 pada tegangan negatif tertentu. Karena lapisan deplesi telah menutup
kanal. Selanjutnya jika tegangan gate dinaikkan sama dengan tegangan source, arus akan
mengalir. Karena lapisan deplesi mulai membuka. Sampai di sini prinsip kerja transistor MOSFET
depletion-mode tidak berbeda dengan transistor JFET. Karena gate yang terisolasi, tegangan kerja
VGS boleh positif. Jika VGS semakin positif, arus elektron yang mengalir dapat semakin besar. Di
sini letak perbedaannya dengan JFET, transistor MOSFET depletion-mode bisa bekerja sampai
tegangan gate positif.

Pabrikasi MOSFET depletion-mode

Gambar 4.13 Penampang D-MOSFET (depletion-mode)

Struktur ini adalah penampang MOSFET depletion-mode yang dibuat di atas sebuah
lempengan semikonduktor tipe p. Implant semikonduktor tipe n dibuat sedemikian rupa sehingga
terdapat celah kanal tipe n. Kanal ini menghubungkan drain dengan source dan tepat berada di
bawah gate. Gate terbuat dari metal aluminium yang diisolasi dengan lapisan SiO2 (kaca). Dalam
beberapa buku, transistor MOSFET depletion-mode disebut juga dengan nama D-MOSFET.

Kurva drain MOSFET depeletion mode
Analisa kurva drain dilakukan dengan mencoba beberapa tegangan gate VGS konstan, lalu

dibuat grafik hubungan antara arus drain ID terhadap tegangan VDS.

Gambar 4.14 Kurva drain transistor MOSFET depletion-mode

Dari kurva ini terlihat jelas bahwa transistor MOSFET depletion-mode dapat bekerja (on)
mulai dari tegangan VGS negatif sampai positif. Terdapat dua daerah kerja, yang pertama adalah
daerah ohmic dimana resistansi drain-source adalah fungsi dari:

RDS(on) = VDS/IDS 4.4

Jika tegangan VGS tetap dan VDS terus dinaikkan, transistor selanjutnya akan berada pada
daerah saturasi. Jika keadaan ini tercapai, arus IDS adalah konstan. Tentu saja ada tegangan
VGS(max), yang diperbolehkan. Karena jika lebih dari tegangan ini akan dapat merusak isolasi gate
yang tipis alias merusak transistor itu sendiri.
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MOSFET Enhancement-mode (E-MOSFET)
Jenis transistor MOSFET yang kedua adalah MOSFET enhancement-mode. Transistor ini

adalah evolusi jenius berikutnya setelah penemuan MOSFET depletion-mode. Gate terbuat dari
metal aluminium dan terisolasi oleh lapisan SiO2 sama seperti transistor MOSFET depletion-mode.
Perbedaan struktur yang mendasar adalah, subtrat pada transistor MOSFET enhancement-mode
sekarang dibuat sampai menyentuh gate, seperti terlihat pada Gambar 4.16.

Gambar 4.15 Struktur MOSFET enhancement-mode

Gambar 4.15 adalah transistor MOSFET enhancement mode kanal n. Jika tegangan gate
VGS dibuat negatif, tentu saja arus elektron tidak dapat mengalir. Juga ketika VGS = 0 ternyata arus
belum juga bisa mengalir, karena tidak ada lapisan deplesi maupun celah yang bisa dialiri elektron.
Satu-satunya jalan adalah dengan memberi tegangan VGS positif. Karena subtrat terhubung
dengan source, maka jika tegangan gate positif berarti tegangan gate terhadap subtrat juga positif.
Tegangan positif ini akan menyebabkan elektron tertarik ke arah subtrat p. Elektron-elektron akan
bergabung dengan hole yang ada pada subtrat p. Karena potensial gate lebih positif, maka
elektron terlebih dahulu tertarik dan menumpuk di sisi subtrat yang berbatasan dengan gate.
Elektron akan terus menumpuk dan tidak dapat mengalir menuju gate karena terisolasi oleh bahan
insulator SiO2 (kaca).

Jika tegangan gate cukup positif, maka tumpukan elektron akan menyebabkan
terbentuknya semacam lapisan n yang negatif dan seketika itulah arus drain dan source dapat
mengalir. Lapisan yang terbentuk ini disebut dengan istilah inversion layer. Kira-kira terjemahannya
adalah lapisan dengan tipe yang berbalikan. Di sini karena subtratnya tipe p, maka lapisan
inversion yang terbentuk adalah bermuatan negatif atau tipe n. Tentu ada tegangan minimum
dimana lapisan inversion n mulai terbentuk. Tegangan minimun ini disebut tegangan threshold
VGS(th). Tegangan VGS(th) oleh pabrik pembuat tertera di dalam datasheet.

Di sini letak perbedaan utama prinsip kerja transitor MOSFET enhancement-mode
dibandingkan dengan JFET. Jika pada tegangan VGS = 0 , transistor JFET sudah bekerja atau on,
maka transistor MOSFET enhancement-mode masih off. Dikatakan bahwa JFET adalah komponen
normally on dan MOSFET adalah komponen normally off.

Pabrikasi MOSFET enhancement-mode
Transistor MOSFET enhacement mode dalam beberapa literatur disebut juga dengan

nama E-MOSFET.
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Gambar 4.16 Penampang E-MOSFET (enhancement-mode)

Gambar 4.16 di atas adalah bagaimana transistor MOSFET enhancement-mode dibuat.
Sama seperti MOSFET depletion-mode, tetapi perbedaannya disini tidak ada kanal yang
menghubungkan drain dengan source. Kanal n akan terbentuk (enhanced) dengan memberi
tegangan VGS di atas tegangan threshold tertentu. Inilah struktur transistor yang paling banyak di
terapkan dalam IC digital.

Kurva Drain MOSFET enhacement-mode
Mirip seperti kurva D-MOSFET, kurva drain transistor E-MOSFET adalah seperti yang

ditunjukkan pada Gambar 4.17. Namun di sini VGS semua bernilai positif. Garis kurva paling bawah
adalah garis kurva dimana transistor mulai on. Tegangan VGS pada garis kurva ini disebut
tegangan threshold VGS(th).

Gambar 4.17 Kurva drain E-MOSFET

Karena transistor MOSFET umumnya digunakan sebagai saklar (switch), parameter yang
penting pada transistor E-MOSFET adalah resistansi drain-source. Biasanya yang tercantum pada
datasheet adalah resistansi pada saat transistor on. Resistansi ini dinamakan RDS(on). Besar
resistansi bervariasi mulai dari 0.3 Ω sampai puluhan Ω. Untuk aplikasi power switching, semakin
kecil resistansi RDS(on) maka semakin baik transistor tersebut. Karena akan memperkecil rugi-rugi
disipasi daya dalam bentuk panas. Juga penting diketahui parameter arus drain maksimum ID(max)

dan disipasi daya maksimum PD(max).

Contoh 4-4
Sebuah MOSFET mempunyai arus bocoran gerbang sebesar 25 pA untuk tegangan gerbang
sumber sebesar 12 V. Berapakah resistansi dari gerbang ke sumber ?

Penyelesaian
Diketahui:

IDSS = 25 pA = 25 × 10
V    = 12 V
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Ditanya: RGS ?
Jawab:

RGS =

= ×
= ×
= 48× 10 Ω

NMOS dan PMOS
Transistor MOSFET dalam berbagai referensi disingkat dengan nama transistor MOS. Dua

jenis tipe n atau p dibedakan dengan nama NMOS dan PMOS. Simbol untuk menggambarkan
MOS tipe depletion-mode dibedakan dengan tipe enhancement-mode. Pembedaan ini perlu untuk
rangkaian-rangkaian rumit yang terdiri dari kedua jenis transistor tersebut.

Gambar 4.18 Simbol transistor
a. NMOS
b. PMOS tipe depletion mode

Gambar 4.19 Simbol transistor
a. NMOS
b. PMOS tipe enhancement mode

Transistor MOS adalah tipe transistor yang paling banyak dipakai untuk membuat
rangkaian gerbang logika. Ratusan bahkan ribuan gerbang logika dirangkai di dalam sebuah IC
(integrated circuit) menjadi komponen yang canggih seperti mikrokontroler dan mikroposesor.
Contoh gerbang logika yang paling dasar adalah sebuah inverter.
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Gambar 4.20 Gerbang NOT inverter MOS

Gerbang inverter MOS di atas terdiri dari 2 buah transistor Q1 dan Q2. Transistor Q1
adalah transistor NMOS depletion-mode yang pada rangkaian ini berlaku sebagai beban RL untuk
transistor Q2. Seperti yang sudah dimaklumi, beban RL ini tidak lain adalah resistansi RDS(on) dari
transistor Q1. Transistor Q2 adalah transistor NMOS enhancement-mode. Di sini transistor Q2
berfungsi sebagai saklar (switch) yang bisa membuka atau menutup (on/off). Transistor on atau off
tergantung dari tegangan input. Jika tegangan input A = 0 V (logik 0), maka saklar Q2 membuka
dan tegangan output Y = VDD (logik 1). Dan sebaliknya jika input A = VDD (logik 1) maka saklar
menutup dan tegangan output Y = 0 V (logik 0). Inverter ini tidak lain adalah gerbang NOT, dimana
keadaan output adalah kebalikan dari input. Gerbang dasar lainnya adalah seperti gerbang NAND
dan NOR. Contoh diagram berikut adalah gerbang NAND dan NOR yang memiliki dua input A dan
B.

Gambar 4.21 Gerbang NAND transistor MOS

Gambar 4.22 Gerbang NOR transistor MOS

Bagaimana caranya membuat gerbang AND dan OR. Tentu saja bisa dengan
menambahkan sebuah inverter di depan gerbang NAND dan NOR. Oleh karena sifatnya, maka
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FET maupun MOSFET banyak dipergunakan pada penguatan tegangan, dan terutama sebagai
penguat awal untuk penguat tegangan. Lebih lanjut, antara transistor (bipolar) dan FET (unipolar)
dapat dibandingkan sebagai berikut:
FET

1. Mempunyai tahanan input yang sangat tinggi (>100 MΩ), pada frekuensi yang tidak terlalu
tinggi.

2. Sangat kecil terjadinya distorsi bentuk, meskipun terhadap variasi input yang besar.
3. Sangat kurang sensitip terhadap radiasi.
4. Pada level input yang rendah, tahanan kanal (drain-source) sangat linier yang besarnya

tergantung pada bias dari gate.

Transistor
1. Lebih murah dan tersedia lebih banyak variasi baik pada daya rendah maupun pada daya

tinggi.
2. Umumnya transistor dapat bekerja pada sumber daya rendah (<1,5 V), sementara untuk

FET harus bekerja tidak kurang dari 5 V, bahkan tegangan kerja optimumnya adalah
berkisar 10 – 20 V.

3. Penguatan tegangan hingga 100 kali atau lebih dapat diperoleh dengan mudah pada suatu
rangkaian penguat dengan transistor. Sementara rangkaian penguat yang ekivalen dengan
FET hanya dapat menghasilkan penguatan tegangan tidak lebih dari 10 kali.

4. FET dan MOSFET dapat mudah rusak karena muatan statis, misalkan karena sentuhan
tangan ataupun kelembapan udara sekitar.

4.7 Latihan
1. Satu n-channel JFET mempunyai gmo = 5000 μS dan IDSS = 5 mA, dioperasikan dengan bentuk

rangkaian self-bias. Tentukan nilai tahanan RS serta nilai VGS untuk mendapatkan bias titik-
tengah ?

2. Anda ingin mem-bias sendiri sebuah tingkat dari JFET untuk mencapai ID/IDSS = 0,8. Berapakah
hasilkali gmoRS yang diperlukan? Jika Emo = 800 μS, berapakah harga RS yang diperlukan ?

3. Sebuah JFET mempunyai IDSS sebesar 12 mA dan VGS(off) sebesar -5 V. Bagaimanakah
persamaan transkonduktansi untuk JFET ini ? Berapakah besarnya arus cerat (drain) jika VGB =
-2,5 V ?

4. Sebuah MOSFET jenis pengosongan (depletion) kanal n mempunyai IDSS besar 12 mA dan
VGS(off) = -5 V. Berapakah besarnya arus cerat jika VGB = -2 V ? Dan jika VGS = 2 V ?

5. Lembar data dari sebuah 2N3796 menunjukkan bahwa ini adalah sebuah D MOSFET dengan
rating maksimum sebagai berikut:
a. VDS(maks) = 27 V
b. VGS(maks) = ± 35 V
c. ID(maks) = 21 mA
d. PD(maks) = 325 mW pada TA = 290 C; derate 1,5 mW per derajat.
Bagaimana arti rating ini ?
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BAB V
SEMIKONDUKTOR TERKENDALI

5.1 Tujuan Instruksional
Setelah mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa mampu memahami unijunction

transistor, sejenis transistor dengan dua kondisi stabil. Memahami tentang timer 555 yakni IC yang
berfungsi sebagai  timer dan menjadikan timer 555 sebagai komponen serba guna. Diharapkan
pula dalam bab ini akan dapat dikuasai pemahaman beberapa parameter dan karakteristik penting
dari silicon controlled rectifier, triac dan thyrastor.

5.2 Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran dalam bab ini terdiri dari :
- Unijunction Transistor
- Timer 555
- Silicon Controlled Rectifier
- Triac dan Thyrastor

5.3 Unijunction Transistor
Unijunction Transistor atau UJT adalah sejenis transistor dengan dua kondisi stabil, yaitu

on dan off. Arus utama pada UJT mengalir dari emitor ke base-1, sebagai ditunjukkan pada
Gambar 5.1. Antara kedua terminal ini, emiter-base-1, dalam keadaan normal adalah open. Tetapi
dapat mendekati short jika tegangan emitor-base-1 mencapai harga kritis.

Gambar 5.1 a. Simbol UJT
b. Rangkaian UJT untuk osilator

Nilai tegangan kritis ini ditentukan oleh suatu faktor intrinsic standoff ratio, n, terhadap tegangan
base-2-base-1, Besar dari n ini adalah berkisar antara 0,85 dan 0,55, dan memberikan hubungan.

VE-B1(crit) = nVB2-B1 + VD 5.1

Dimana VD adalah tegangan jatuh pada diode, yang besarnya sekitar 0,6 V.
Aplikasi utama pada UJT adalah untuk osilator, sebagai ditunjukkan pada Gambar 5.1b,

yaitu RC-osilator. Osilator dengan UJT sangat mudah dibuat, frekuensinya juga sangat stabil.
Hanya saja bentuk sinyalnya tidak sinus. Adapun operasi dari osilator UJT dapat dijelaskan
sebagai berikut:
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1. Melalui RT muatan diisikan ke dalam CT dari VCC, dengan kecepatan yang ditetapkan oleh
konstanta waktu RTCT. Pada saat ini antara E-B1 adalah OFF. Dan pada saat ini pula
tegangan pada B1 mendekati nol, sedang tegangan pada B2 mendekati VCC.

2. Jika, oleh karena pengisian muatan oleh RT kepada CT, tegangan E-B1 mencapai level
kritis, maka UJT akan ON. Arus dari CT mengalir terbuang melalui R1 dengan cepat. Hal ini
menyebabkan tegangan pada B2 turun dan tegangan B1 naik, yang tinggi keduanya
bergantung pada R2 dan R1.

3. Pada saat muatan CT hampir habis, UJT akan OFF kembali. Dan proses pada tahap 1 di
atas terulang lagi.
Output osilator UJT dapat diambil dari B2, B1 maupun dari E. R1 pada osilator UJT dapat

tidak dipasang jika output pada B1 tidak dikehendaki. Sebaliknya R2 tetap diperlukan untuk
menghindari pembebanan yang terlalu tinggi pada UJT. R2 selanjutnya dapat dihitung dari
persamaan:

R2 = , + ( )
5.2

Dimana VBB adalah tahanan antara B2 dan B1.

Karakteristik UJT
Untuk mengerti karakteristik UJT, perhatikan Gambar 5.2.

Gambar 5.2 a. Struktur UJT
b. Rangkaian ekivalen
c. Struktur UJT dengan teknologi PLANAR
d. Kurva karakteristik UJT
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Dari Gambar 5.2b dapat diketahui bahwa: = 5.3

Sedang Gambar 5.2d menunjukkan kurva karakteristik UJT, yaitu yang menghubungkan IE dengan
VE-B1. Dari kurva tersebut, juga dapat diperoleh dari persamaan.= 5.4

Dimana Vpk adalah firing voltage. Dan arus yang diperlukan untuk ini adalah Ipk. Arus ini adalah
sekitar 10 μA, dan dapat mencapai 1 μA jika digunakan teknologi planar. Di dalam praktek, untuk
osilator, RT dapat dihitung dari persamaan:

RT(max) =
VCC − VpkIpk 5.5

dan

RT(min) = VCC − VValIVal 5.6

Dimana IVal dan VVal adalah arus dan tegangan minimum pada kurva karakteristik UJT.

Programmable UJT
Progammable UJT atau PUT adalah sejenis UJT yang lain. Perbandingan aflikasi antara

UJT dan PUT untuk osilator adalah ditunjukkan pada Gambar 5.3.

Gambar 5.3 Perbandingan rangkaian osilator pada UJT(a) dan pada PUT(b)

Selanjutnya, tentang PUT dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pada PUT tidak terdapat faktor n. PUT on jika VA menjadi lebih besar dari VG dengan

faktor offset, VT. VT ini terletak antara 0,2 dan 0,6 V.
2. Sinyal kerja dapat diperoleh dengan memasangkan tegangan kerja (firinf age) pada G, VG.

Besar tegangan kerja ini dapat di ‘progam’ dengan resistor pembagi R1 dan R2. Arus bocor
pada gate, IGAO, adalah berkisar antara 10 nA pada temperatur kamar (250C), dan 100 nA
pada temperatur kerja maksimumnya.

3. Besarnya IV pada PUT adalah fungsi dari RG(= R1//R2), dan tegangan VG (=VS). Harga IV ini
berkisar antara 300 A pada RG = 10 kΩ, dan 18 A pada RG = 1 MΩ.
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4. Durasi on untuk PUT adalah lebih cepat dibandingkan UJT. Osilator PUT dapat
memberikan output frekuensi tidak lebih dari 10 kHz. Sedang UJT dapat mencapai 500
kHz.

Complementary UJT
Complementary UJT, atau CUJT, adalah UJT dengan polaritas yang kebalikan dari UJT

dan PUT. Aplikasi dari CUJT adalah sebagai ditunjukkan pada Gambar 5.4.

Gambar 5.4 Contoh aplikasi CUJT
a. Dengan –VCC

b. Dengan +VCC

Aplikasi UJT
Pada Gambar 5.5 ditunjukkan aneka macam rangkaian yang memanfaatkan UJT.
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Gambar 5.5 Aneka macam rangkaian yang menggunakan UJT

5.4 Timer 555
Timer 555 adalah suatu IC yang dibuat oleh Signetics pada tahun 1972, dengan nomor

tipe NE555, yang terutama berfungsi sebagai timer. Demikian banyaknya aplikasi yang dapat
memanfaatkan NE555, menjadikan timer 555 sebagai komponen serba guna. Pada Gambar 5.6
ditunjukkan diagram dari NE555.

Gambar 5.6 Diagram blok dari timer NE555
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Sumber daya untuk timer 555 adalah berkisar 4,5 - 16 V. Berikut akan diuraikan hal-hal penting
pada timer 555.

Output
Timer 555 mempunyai tahanan output yang rendah dimana output berbentuk pulsa antara

VCC dan nol  (ground). Pada terminal output kedua (discharge output) dihubungkan pada kolektor
dari suatu transistor open collector, dimana mempunyai state yang sama dengan state output
utama.

Input
Terdapat dua input utama pada timer 555, yaitu satu untuk memulai (triger) dan yang lain

untuk mengakhiri (treshold) siklus kerja dari timer. Input triger akan membuat output mempunyai
high state jika levelnya kurang dari 1/3 VCC. Output akan tetap high meskipun ada perubahan pada
input triger. Selanjutnya input treshold akan mengembalikan output kepada low state jika levelnya
melampaui 2/3 VCC.

Reset dan Control
Kedua input ini tidak terlalu biasa digunakan. Dalam keadaan normal low state pada reset

menyebabkan output timer mempunyai low state. Di dalam pemakaian reset lebih sering diberi higt
state, misalkan dengan menghubungkan kepada VCC. Sedang control biasanya di bypass dengan
kondensator 0.01 F kepada ground.

Aplikasi
Pada Gambar 5.7 ditujukan dua contoh aplikasi dari timer 555. Rangkaian pada Gambar

5.7a biasa digunakan untuk unit time delay, pulse sketching, pembagi frekuensi atau generator
sweep.

Gambar 5.7 Contoh aplikasi timer 555

Pada rangkaian ini input didapat dari pin 2, yang bergerak dari di atas VCC hingga di bawah 1/3
VCC. Pada Gambar 5.7b adalah aplikasi timer 555 untuk osilator. Pada rangkaian ini input didapat
dari pin 2 dan 6 oleh RA, RB dan CT.

5.5 Silicon Controlled Rectifier
Silicon Controlled Rectifier atau SCR adalah dioda yang operasionalnya terkendalikan oleh

gate. Pada Gambar 5.8 ditunjukkan simbol, struktur dan karakteristik umum dari SCR. Untuk
mengerti prinsip operasional dari SCR dapat dianalisa rangkaian ekivalennya seperti ditunjukkan
pada Gambar 5.8d.
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Gambar 5.8 a. Prinsip operasional SCR
b. Simbol SCR
c. Struktur SCR
d. Rangkaian ekivalen
e. Kurva karateristik SCR

Aplikasi SCR
Berikut diberikan contoh aplikasi dari SCR.

Gambar 5.9 Pengaturan phasa pada sumber bolak–balik

Pada Gambar 5.9 ditunjukkan prinsip pengaturan phasa untuk banyak pemakai SCR pada
sumber daya AC. Di sini sinyal triger dapat diperoleh dari aneka macam rangkaian sumber sinyal.
Pada Gambar 5.10 ditunjukkan dua contoh rangkaian aplikasi SCR dengan perbedaan dalam
mendapatkan sinyal triger. Pada Gambar 5.10a sinyal triger didapat dari rangkaian penggeser
phasa dan amplituda melalui R2-C1. Sedang pada Gambar 5.10a, triger didapat dari perubah
amplituda (R3) dengan penggeser phasa yang tetap (C1). Cara kedua pada hakekatnya lebih
stabil dibandingkan dengan cara pertama.
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Gambar 5.10 Dua cara mendapatkan sinyal triger

Selanjutnya pada Gambar 5.11 ditunjukkan aplikasi SCR dengan rangkaian triger yang
menggunakan UJT.

Gambar 5.11 Triger didapat dari rangkaian UKT

Pada rangkaian terakhir ini, daya beban diatur dengan mengatur frekuensi osilator UJT.
Selanjutnya pada Gambar 5.12 ditunjukkan aneka macam aplikasi dari SCR. Rangkaian pada
Gambar 5.12a biasa digunakan untuk drimmer. Jika beban DC dikehendaki, maka beban dapat
dipasang seri dengan SCR. Sedang rangkaian pada Gambar 5.12b adalah suatu battery charger
12 V dengan automatic shutoff, yaitu pengisian akan berhenti jika tegangan baterai melampaui
13,5 V.

Selanjutnya rangkaian pada Gambar 5.12c adalah rangkaian untuk mengatur kecepatan
motor universal, misalkan motor untuk bor tangan, mesin jahit dan lain-lain. Dan rangkaian pada
Gambar 5.12d adalah suatu sistem penyalaan rangkaian tegangan tinggi dengan waktu tunda.
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Misalkan pada sistem tabung katoda, dimana pemanasan filamer dikehendaki terlebih dahulu dari
tegangan analoginya. Waktu tunda didapat dari rangkaian UJT melalui sistem optocoupler.
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Gambar 5.12 Macam–macam aplikasi SCR

Pada Gambar 5.12e dan 5.12f ditunjukkjan berturut-turut contoh aplikasi SCR untuk
sumber daya tegangan rendah tanpa transformer dan pengamanan tegangan lebih crowsar.

Karakteristik SCR
Beberapa parameter dan karakteristik penting dari SCR akan dijelaskan pada berikut ini.

Tegangan Anoda-Katoda
- VRSOM dan VRROM masing-masing adalah tegangan revers puncak maksimum dan tegangan

repetiliv puncak dimana SCR dapat off tanpa mengalirkan arus bocor. Pada saat anoda
mendapat tegangan negatif yang tinggi, tidak diperbolehkan terdapat tegangan positif pada
gate, karena ini akan menyebabkan arus bocor pada anoda-katoda yang besarnya kurang
lebih sama dengan IG.

- VDSOM dan VDROM adalah tegangan forward maksimum atau forward blocking age maksimum.
- VF(BO)O adalah tegangan break over atau firing, dengan gate dalam keadaan open. Tegangan

ini turun jika gate mendapat arus maju di bawah arus triger-nya. Juga tegangan ini bervariasi
dari satu tipe ke tipe SCR, bahkan untuk tipe SCR yang sama, tegangan ini dapat berbeda.

- VTM adalah tegangan maju antara anoda-katoda, untuk arus maju tertentu dan pada
temperatur tertentu pula. Tegangan ini adalah sekitar 0,8 V pada arus yang rendah, dan
mencapai 3,0 V pada arus anoda maksimumnya.

Arus Anoda
- Arus anoda-katoda maksimum yang dapat mengalir, ITSM,, umumnya mencapai 10 kali lipat

arus rata-ratanya, IT(AV).
- SCR dengan ITSM dan IT(RMS) dari 0,5 A hingga 2000 A telah banyak didapat di pasaran.
- IHO adalah anoda holding current di mana, di bawah arus ini SCR tetap dalam keadaan off.

Karakteristik Gate
- VGT adalah tegangan gate DC yang dibutuhkan agar SCR on. Tegangan ini berkisar antara

0.7 dan 1.5 V positif terhadap katoda.
- VGDM (= VGNT) adalah tegangan gate maksimum di mana SCR belum on. Tegangan ini

umumnya di bawah 0.25 V.
- VGRM adalah tegangan reverse maksimum pada gate yang tidak menyebabkan mengalirnya

arus reverse. Tegangan ini umumnya berkisar sekitar 5 V.
- IGT adalah arus DC dari gate yang dibutuhkan agar SCR on.

Contoh 5-1
Sebuah SCR diketahui memiliki IGT = 26 x 10-3 A, R = 375 Ω dan Vin = 10.000 MV. Berapakah VGT

yang diperlukan ?
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Penyelesaian
VGT = Vin - (IGT . R)
VGT = 10 – (26 x 10-3 x 375)

= 0.25 V

Contoh 5-2
Sebuah SCR diketahui memiliki IGT = 15000 µA , VGT = 0.9 V dan Vin = 3,9 V. Berapakah hambatan
yang di perlukan ?

Penyelesaian
Vin = IGT (R) + VGT

R = =
, ,, = 200 Ω

5.6 Triac dan Thyrastor
SCR pada hakekatnya adalah salah satu keluarga dari thyrastor yang mampu mengalirkan

arus tinggi. Pada Gambar 5.13 ditunjukkan aneka macam keluarga thyrastor yang lain.

Amplified-Gate SCR
Pada hakekatnya  adalah SCR, dimana ratio arus anoda rata-rata maksimum terhadap

arus gate (triger) adalah jauh lebih besar beberapa kali dibanding SCR umumnya.

Gate-Controlled Switch (GCS)
Dikenal pula sebagai turn-off SCP. Pada GCS ini arus anoda yang sedang mengalir dapat

dihentikan dengan tegangan negatif pada gate. Biasanya hanya tersedia untuk daya rendah.

Complementary SCR
CSCR adalah benar-benar komplemen dari SCR. Mendapat tegangan negatip pada gate

anoda agar SCR on.

Silicon-Controlled Switch
SCR pada hakekatnya adalah kombinasi antara GCS dan CSCR yaitu dapat on dengan

gate positif terhadap katoda (GK), ataupun gate negatif terhadap anoda (GA). Arus Gk adalah
sangat sensitf yaitu sekitar 1 μA, sedang arus GA adalah berkisar 100 μA, keduanya untuk arus
anoda 200 mA. SCS dapat pula off dengan mengalirkan arus negatif pada GK sekitar 0.1 IA.

Silicon Unilateral Switch
SUS adalah CSCR dengan zener terpasang pada gate terhadap katoda, sedemikian

hingga SUS dapat on dengan sendirinya jika VAK melampaui tegangan zener terpasang. Umumnya
SUS dibuat dengan tegangan zener 8 V. SUS dapatr pula on pada VAK yang rendah dengan jalan
memasang tegangan negatip pada gate terhadap anoda.

Shockley atau For-Layer Diode
Komponen ini adalah ekivalen dengan SUS, hanya saja tidak mempunyai gate. Tersedia

macam-macam breakdown age dari 8 V hingga 60 V. Koomponen ini lebih cepat dari SUS.

Silicon Bilateral Switch
SBS adalah dua buah SUS yang dihubungkan secara pararel dan saling bertolak

belakang. Jika gate terbuka, SBS dapat on dalam kedua arah masing-masing pada tegangan
breakdown-nya, yaitu sekitar 4-10 V. Dengan gate, SBS dapat dibuat on dengan memberikan
tegangan negatif pada gate terhadap anoda positifnya.
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Gambar 5.13 Aneka macam thyrastor

Diac
Komponen ini pada hakekatnya adalah sama dengan SBS, kecuali tanpa gate. Diac dapat

on dengan sendirinya pada tegangan breakdown sekitar ± 15 V sampai ± 50 V.

Triac
Komponen ini pada hakekatnya adalah bidirectional SCR. Triac dapat bekerja dengan

triger pada gate positif atau negatif terhadap anoda-1 untuk tegangan positif ataupun negatif pada
anoda-2. Triac tersedia untuk power yang sangat tinggi seperti halnya SCR. Pada Gambar 5.14
ditunjukkan simbol dan karakteristik dari triac.
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Gambar 5.14 Simbol dan karateristik dari triac

Sedang pada Gambar 5.15 ditunjukkan dua contoh rangkaian dasar menggunakan triac.

Gambar 5.15 Prinsip rangkaian dengan menggunakan triac
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Selanjutnya pada Gambar 5.16 ditunjukkan contoh-contoh rangkaian yang menggunakan
triac.

Gambar 5.16 Contoh–contoh rangkian dengan triac

5.7 Latihan
1. Buatlah bentuk gelombang dari rangkaian multivibrator astabil Schmitt Trigger berdasarkan

rangkaian Schmitt Trigger yang mempunyai spesifikasi CMOS 74HC14 (Vcc = 5 V).
2. Jelaskan karakteristik hubungan antara tegangan dan arus pada SCR !
3. Berikan dua aplikasi sederhana dalam penggunaan SCR, dilengkapi dengan gambar beserta

rangkaiannya !
4. Berapa tegangan Vin yang diperlukan agar SRC pada gambar di bawah ini on ?
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5. Tunjukkan contoh-contoh rangkaian yang menggunakan triac.
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BAB VI
RANGKAIAN TERINTEGRASI DAN RANGKAIAN SUMBER DAYA

6.1 Tujuan Instruksional
Setelah mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa dapat memahami lebih jauh

mengenai integrated circuit (IC) dan rangkaian sumber daya. IC adalah piranti elektronis yang
dibuat dari material semikonduktor. Sumber daya adalah hal yang sangat diperlukan pada aneka
macam rangkaian instrumen elektronika. Materi yang akan dipelajari menyangkut integrated circuit,
karakteristik sumber daya, IC regulator serba guna, inverter dan konverter daya, switching
regulator.

6.2 Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran dalam bab ini terdiri dari:
- Integrated Circuit atau IC
- Karakteristik Sumber Daya
- IC Regulator Serba Guna
- Inverter dan Konverter Daya
- Switching Regulator

6.3 Integrated Circuit atau IC
IC (Integrated Circuit) adalah nama lain chip. IC adalah piranti elektronis yang dibuat dari

material semikonduktor. IC atau chip merupakan cikal bakal dari sebuah komputer dan segala
jenis device yang memakai teknologi micro-controller lainnya. IC ditemukan pada tahun 1958 oleh
seorang insinyur bernama Jack Kilby yang bekerja pada Texas Intruments mencoba memecahkan
masalah dengan memikirkan sebuah konsep menggabungkan seluruh komponen elektronika
dalam satu blok yang dibuat dari bahan semikonduktor. Penemuan itu kemudian dinamakan IC
(integrated circuit) atau yang kemudian lazim disebut chip. Beberapa saat setelah itu, Robert
Noyce, yang bekerja pada Fairchild Semiconductor Corporation, menemukan hal serupa,
meskipun mereka bekerja pada dua tempat yang berbeda. Semenjak itu banyak riset yang
dilakukan untuk mengembangkan IC atau chip hingga saat ini. Seorang pendiri Intel, Gorden
Moore, pada tahun 1965 memperkirakan bahwa jumlah transistor yang terdapat dalam sebuah IC
akan bertambah 2 kali setiap 18 bulan sekali. Kecenderungan peningkatan jumlah transistor ini
telah terbukti setelah sekian lama dan diperkirakan akan terus berlanjut.

Hal ini dapat dilihat pada perkembangan IC, sebuah 64-Mbit DRAM yang pertama kali di
pasaran pada tahun 1994, terdiri dari 3 juta transistor. Dan microprocessor Intel Pentium 4 terdiri
lebih dari 42 juta transistor dan kira-kira terdapat 281 IC di dalamnya. Bahkan berdasarkan pada
International Technology Roadmap for Semiconductor (ITRS), diharapkan akan tersedia
sebuah chip yang terdiri dari 3 milyar transistor pada tahun 2008.

IC sendiri dipergunakan untuk bermacam-macam piranti, termasuk televisi, telepon seluler,
komputer, mesin-mesin industri, serta berbagai perlengkapan audio dan video. IC sering
dikelompokkan berdasar jumlah transistor yang dikandungnya:
1. SSI (Small-Scale Integration): chip dengan maksimum 100 komponen elektronik.
2. MSI (Medium-Scale Integration): chip dengan 100 sampai 3.000 komponen elektronik.
3. LSI (Large-Scale Integration): chip dengan 3.000 sampai 100.000 komponen elektronik.
4. VLSI (Very Large-Scale Integration): chip dengan 100.000 sampai 1.000.000 komponen.

Bentuk dan Jenis dari IC
IC sebenarnya adalah suatu rangkaian elektronik yang dikemas menjadi satu kemasan

yang kecil. Beberapa rangkaian yang besar dapat diintegrasikan menjadi satu dan dikemas dalam
kemasan yang kecil. Suatu IC yang kecil dapat memuat ratusan bahkan ribuan komponen.
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Gambar 6.1 Bentuk seperti transistor

Bentuk IC bisa bermacam-macam, ada yang berkaki 3 misalnya LM7805, ada yang
seperti transistor dengan kaki banyak misalnya LM741.

Gambar 6.2 IC single in line (SIL)

Bentuk IC ada juga yang menyerupai sisir (SIL, single in line), bentuk lain adalah segi
empat dengan kaki-kaki berada pada ke empat sisinya, akan tetapi kebanyakan IC berbentuk
dual in line (DIL).

Gambar 6.3 IC dual in line (DIL)

Gambar 6.4 Contoh IC vertikal TDA 9302
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IC yang berbentuk bulat dan dual in line, kaki-kakinya diberi bernomor urut dengan urutan
sesuai arah jarum jam, kaki nomor satu diberikan bertanda titik atau takikan. Setiap IC ditandai
dengan nomor type, nomor ini biasanya menunjukkan jenis IC, jadi bila nomornya sama maka IC
tersebut sama fungsinya. Kode lain menunjukkan pabrik pembuatnya, misalnya operational
amplifier type 741 dapat muncul dengan tanda uA-741, LM-741, MC-741, RM-741 SN72-
741 dan sebagainya. Suatu kelompok IC disebut IC linear, antara lain IC regulator, operational
amplfier, audio amplifier dan sebagainya. Sedangkan kelompok IC lain disebut IC digital misalnya
NAND NOR, OR, AND EXOR, BCD to seven segment decoder dan sebagainya. Jenis IC yang
sekarang berkembang dan banyak digunakan adalah TTL (Transistor-Transistor Logic) dan CMOS
(Complimentary Metal Oxide Semiconductor). Apabila dibandingkan rangkaian dengan
menggunakan transistor dengan rangkaian menggunakan IC, cenderung penggunaan IC lebih
praktis dan biayanya relative  lebih ringan. Pada saat ini sudah berkembang banyak sekali jenis IC,
jenisnya sampai ratusan sehingga tidak mungkin dibicarakan secara umum. Untuk menggunakan
IC kita harus mempunyai vademicum IC yang diterbitkan oleh pabrik-pabrik pembuatnya. Setiap
jenis IC mempunyai penjelasan sendiri-sendiri mengenai sifatnya dan cara penggunaannya,

IC digital dibedakan menjadi dua:
1. IC TTL

Pada suatu lingkungan IC TTL logika '0' direpresentasikan dengan tegangan 0 sampai 0,7 V
arus searah (DC, Direct Current), sedangkan logika '1' diwakili oleh tegangan DC
setinggi 3,5 sampai 5 V. Jenis TTL ditandai dengan nomor awal 54 atau 74. Prefix 54
menandakan persyaratan militer ialah mampu bekerja dari suhu -54 sampai 1250 C. Sedangkan
prefix 74 menandakan persyaratan komersial ialah mampu bekerja pada suhu yaitu 0
sampai 700 C. Penomoran TTL dilakukan dengan 2, 3 atau 4 digit angka mengikuti prefix-nya,
misalnya 7400, 74192 dan sebagainya. Huruf yang berada diantara prefix dan suffix
menandakan subfamily-nya. Misalnya AS (Advance Schottkey), ALS (Advance Low Power
Schottkey), H (High Speed), L (Low Speed), LS (Low Power Schottkey) dan S (Schottkey).

2. IC CMOS
Mempunyai salah satu ciri dengan tegangan input lebih fleksibel yaitu antara 3,5 V sampai 15 V
akan tetapi, tegangan input yang melebihi 12 V akan memboroskan daya. Ada beberapa hal
yang perlu dilakukan untuk menghindari kerusakan pada IC CMOS sebelum dipasangkan
kedalam rangkaian. Hal ini perlu dilakukan karena walaupun dari pabrik telah diberi proteksi
berupa dioda dan resistor dijalan masuknya namun usaha ini belum menjamin seratus prosen.
Jenis CMOS banyak terdapat di pasaran ialah keluarga 4000, misalnya 4049, 4050 dan
sebagainya.
Tindakan-tindakan untuk menyelamatkan IC jenis CMOS adalah:
 IC CMOS harus selalu disediakan dengan kaki-kakinya ditanam dalam foil plastik

menghantar, bukan pada busa atau polistrin yang dikembangkan atau dalam bahan
pembawa dari  aluminium. IC CMOS tidak boleh dikeluarkan dari dalam kemasannya
sampai ia sudah siap untuk dipasangkan pada rangkaian.

 Berhati-hati untuk tidak menyentuh pin-pin (kaki) IC CMOS sebelum dipasangkan pada
rangkaian karena elektrostatik dari tangan manusia dapat merubah dan menambah muatan
oksidasi.

 IC CMOS harus merupakan komponen terakhir yang dipasangkan pada papan rangkaian.
Jangan dimasukan atau ditanggalkan sementara tegangan catu daya disambungkan.

 Gunakan pemegang atau soket IC yang sesuai untuk menjaga kestabilan oksidasi dan
muatan dalam IC CMOS.

 Kalau IC CMOS perlu dipasangkan pada papan rangkaian dengan langsung disolder maka
pakailah besi solder yang sangat kecil bocorannya serta solder harus dibumikan. Meskipun
IC CMOS tidak memiliki kekebalan sebagaimana IC jenis lainnya. Masa genting dan
mengkhawatirkan hanyalah ketika melepas IC CMOS dari busa foil plastik pelindungnya dan
ketika memasangkannya ke dalam rangkaian. Setelah kedua pekerjaan itu terlampaui
semua akan berjalan biasa-biasa saja.

 Pada papan rangkaian IC CMOS kaki-kaki yang tidak dipergunakan harus tetap diberi
kondisi tertentu, seperti '0' atau '1', tetapi tidak boleh dibiarkan tidak terhubung. Apabila
dibiarkan tidak terhubung, biasanya IC CMOS akan cepat rusak. IC merupakan salah satu
komponen elektronik yang mudah rusak karena panas, baik panas pada saat disolder
maupun pada saat IC bekerja. Untuk menghindari kerusakan IC karena panas pada saat
disolder maka perlu dipasang soket IC, sehingga yang terkena panas kaki soketnya.
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Sedangkan untuk menghindari kerusakan IC karena panas pada saat IC bekerja, maka pada
IC perlu dipasang (ditempelkan) plat pendingin dari aluminium atau tembaga yang biasanya
disebut heatsink.

Berikut jenis IC dari segi bentuk dan fungsinya dalam peralatan elektronika:
1. IC op-amp

Disebut juga amplifier oprasional. IC ini merupakan IC analog, penguatan pada op-amp
merupakan penguatan sangat tinggi, sehingga perubahan kecil pada input akan mengakibatkan
perubahan yang besar pada output. Perubahan ini disebabkan adanya kepekaan terhaadap
inputan, sehingga diperlukan umpan balik untuk mengurangi level kepekaan. Ada dua jenis
umpan balik, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Umpan balik negatif berfungsi
untuk mengurangi penguatan, sedangkan umpan balik positif digunakan untuk meningkatkan
penguatan.

2. IC power adaptor (regulator)
IC ini digunakan sebagai komponen utama rangkaian power adaptor pada sub
rangkaian regulator. Fungsi dari IC jenis ini adalah untuk menstabilkan tegangan atau voltase.

3. IC silinder
Bentuk IC jenis ini adalah silinder dan banyak digunakan pada rangkaian penguat pesawat CB
(Citizen Band) atau HT (Held Tranceived). IC jenis ini mempunyai tingkat ketahanan dan
keawetan lebih lama dari pada jenis IC penguat yang lain.

4. IC timer 555
Jenis IC yang digunakan untuk penunda waktu dan oscilator. Penerapan IC sebagai oscilator
adalah dengan membangkitkan sinyal yang diperlukan untuk mengoprasikan rangkaian digital.
Pada rangkaian IC timer 555 yang difungsikan sebagai pewaktu, yaitu penentuan waktu oleh
besarnya nilai tahanan dan kondensator, dihitung dengan rumus s = 1,1 x R x C. Pada
rangkaian IC 555 sebagai oscilator, rangkaian tersebut akan menghasilkan pulsa yang terus
menerus dan dalam beroprasinya tidak diperlukan sinyal input. Adapun bentuk sinyal yang
dihasilkan berbentuk pulsa segi empat yang frekuensinya berkisar antara 1 Hz – 100 Hz.

5. IC digital
IC digital merupakan IC yang mulai banyak digunakan dalam elektronika. IC jenis ini memiliki
suatu titik elektronis yang berupa kaki IC. IC jenis ini mempunyai 2 keadaan logika, yaitu logika
'0' (rendah) atau logika '1' (tinggi). Suatu titik elektronis mewakili satu 'binary digit' atau biasa
disingkat dengan sebutan 'bit'. Binary berarti sistem bilangan yang hanya mengenal
dua angka, 0 dan 1.

Simbol IC

Gambar 6.5 Simbol IC op-amp
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Gambar 6.6 Simbol IC Timer 555

Keunggula dan Kelemahan IC
Keunggulan IC

IC telah digunakan secara luas diberbagai bidang, salah satunya dibidang industri
dirgantara, dimana rangkaian kontrol elektroniknya akan semakin ringkas dan kecil sehingga dapat
mengurangi berat satelit, misil dan jenis-jenis pesawat ruang angkasa lainnya. Desain komputer
yang sangat kompleks dapat dipermudah, sehingga banyaknya komponen dapat dikurangi dan
ukuran motherboardnya dapat diperkecil. Contoh lain misalnya IC digunakan di dalam mesin
penghitung elektronik (kalkulator), juga telepon seluler (ponsel) yang bentuknya relative kecil. Di
era teknologi canggih saat ini, peralatan elektronik dituntut agar mempunyai ukuran dan beratnya
seringan dan sekecil mungkin. Hal ini dapat dimungkinkan dengan penggunaannya IC. Selain
ukuran dan berat IC yang kecil dan ringan, IC juga memberikan keuntungan lain yaitu bila
dibandingkan dengan sirkit-sirkit konvensional yang banyak menggunakan komponen, IC dengan
sirkit yang relatif kecil hanya mengkonsumsi sedikit sumber tenaga dan tidak menimbulkan panas
berlebih sehingga tidak membutuhkan pendinginan (cooling system).
Kelemahan IC

Pada uraian sebelumnya nampak seolah-olah IC begitu sempurna dibanding komponen
elektronik konvensional, padalah tidak ada sesuatu komponen yang tidak memiliki kelemahan.
Kelemahan IC atau kategori IC itu dapat dikatakan rusak antara lain adalah keterbatasannya di
dalam menghadapi kelebihan arus listrik yang besar, dimana arus listrik berlebihan dapat
menimbulkan panas di dalam komponen, sehingga komponen yang kecil seperti IC akan mudah
rusak jika timbul panas yang berlebihan. Demikian pula keterbatasan IC dalam menghadapi
tegangan yang besar, dimana tegangan yang besar dapat merusak lapisan isolator antar
komponen di dalam IC. Contoh kerusakan misalnya, terjadi hubungan singkat antara komponen
satu dengan lainnya di dalam IC, bila hal ini terjadi, maka IC dapat rusak dan menjadi tidak
berguna lagi.

6.4 Karakteristik Sumber Daya
Beberapa karakteristik penting dari suatu sumber daya antara lain adalah:

Ripple
Adalah persen komponen rms (AC) terhadap komponen DC dari output, dan dinyatakan

sebagai: Faktor ripple = ( )( ) 6.1

Ripple Rejection
Adalah suatu faktor dimana suatu regulator dapat menekan ripple dari sumber (setelah

penyearah dan filter). Faktor ini biasanya dinyatakan sebagai Vo/Vin dengan satuan mV/V.

Load Regulation
Adalah persen kenaikan pada output DC jika beban diambil. Beban yang dimaksud di sini

adalah beban maksimum.Load regulation = ( ) ( )( ) 6.2
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Dimana
FL = full load
NL = no load

Line Regulation
Adalah suatu faktor yang menyatakan suatu tingkat terhadap perubahan input. Line

regulation sebesar 20% berarti untuk perubahan tegangan jala-jala (input) 10%, hanya
mengakibatkan perubahan pada output sebesar 2%, yaitu (10% x 20%). Jadi:Line regulation = %% 6.3

Atau Line regulation = ( )/( )/ 6.4

Output Impedance
Adalah rasio perubahan tegangan output terhadap perubahan arus output, untuk suatu

perubahan beban.

Temperature Coefisient
Adalah perubahan tegangan output untuk setiap derajat perubahan temperatur. Faktor ini

biasanya dinyatakan sebagai mV/°C atau % Vc /°C.

Regulator Sederhana
Pada Gambar 6.5 ditunjukkan tiga macam rangkaian regulator sederhana, yang sering

kali cukup banyak digunakan pada aneka macam rangkaian instrumen elektronika.

(a) (b)

(c)

Gambar 6.7 a. Regulator fix pada tegangan zener
b. Regulator variabel dengan zener dan emitter follower
c. Regulator dengan detektor pada output

RD
VIN VC

Vt

VIN Vo

VIN
Vo
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Contoh 6-1
Bila sebuah rangkaian diketahui memiliki VZ = 7,5 V, β = 100, dan RL = 100 Ω. Berapakah
tegangan beban ? Arus beban ? (VIN lebih besar daripada VZ)

Penyelesaian
Tegangan beban sama dengan tegangan zener dikurangi penurunan VBE:

VOUT ≡ 7,5 V – 0,7 V
= 6,8 V

Arus beban adalah

IL = =
, Ω

= 68 mA

Contoh 6-2
Suatu rangkaian menunjukkan bahwa VZT = 6 Ω. Jika RL berubah dari 100 ke 50 Ω, berapakah
perubahan arus beban ? Perubahan dalam arus zener ? Perubahan kira-kira dalam tegangan
beban ?

Penyelesaian
Jika RL = 50 Ω, arus beban adalah:

IL = =
, Ω

= 136 mA

Karena itu, perubahan arus beban adalah:
∆IL = 136 mA – 68 mA

= 68 mA

Perubahan dalam arus zener adalah:

-∆IL =
−∆ILβ =

= -0,68 mA

Dan perubahan kira-kira dalam tegangan beban adalah:

VOUT = ZZ∆IZ = 6 Ω × (-0,68 mA)
= -4,08 mV

6.5 IC Regulator Serba Guna
Pada saat ini telah banyak aneka macam dan kualitas chip unit regulator yang serba guna.

Pada Gambar 6.6 ditunjukkan diagram blok dasar dari suatu IC regulator serba guna. Adapun
bagian-bagian penting dari IC regulator tersebut adalah:

Voltage Refference
Biasanya diambil dari atau berupa suatu dioda zener, yang telah disiapkan didalam chip

yang bersangkutan, yaitu dirangkaikan bersama transistor membentuk sumber arus dari tegangan
supply IC yang bersangkutan.
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Gambar 6.8 Gambar rangkaian dasar dari suatu IC regulator

Diferensial Amplifier
Bagian ini bertugas membandingkan tegangan output terhadap tegangan referens, dan

memberikan hasilnya untuk memperbaiki perbedaan (kesalahan) tersebut. Pada Gambar 6.2,
tegangan feedback didapat dari rangkaian pembagi tegangan output RA dan RB.

Series Pass Transistor
Adalah suatu transistor terintegrasi di dalam chip yang bertugas sebagai

penguat/pengendali daya. Di dalam chip, kemampuan transistor ini biasanya hanya berkisar antara
0.5 W dan 0.8 W. Untuk mendapatkan daya yang lebih tinggi, suatu transistor daya harus
dipasangkan di luar IC yang bersangkutan.

Current Limit Transistor
Adalah suatu transistor terintegrasi, di dalam chip yang bertugas memonitor arus yang

mengalir pada beban. Tugas dari transistor selanjutnya adalah melalui RSC, membuat pass
transistor OFF jika arus melampaui batasnya.
Aneka macam IC regulator:
1. Regulator Tipe 723,

Blok diagramnya dan contoh pengamatannya adalah ditunjukkan pada Gambar 6.3. RC pada
gambar 6.7a dimaksudkan sebagai kompensator tegangan. Variabel output dapat diperoleh
dengan mengganti potensio untuk RA. RSC di dalam rangkaian adalah komponen dari rangkaian
pembatas arus, untuk menghasilkan tegangan VBE. Selanjutnya pada Gambar 6.3b ditunjukkan
bagaimana mendapatkan daya yang lebih tinggi yaitu dengan menambahkan transistor daya
pada output IC.

2. Regulator Tiga Terminal
Regulator tiga terminal atau three terminal regulator adalah sumber daya single chip dengan
satu INPUT (tak teregulasi), OUTPUT (teregulasi) dan GROUND. Chip ini telah banyak tersedia
dalam aneka macam tegangan output, dari ± 5 V hingga ± 24 V, dan dalam aneka macam case
dengan daya hingga 3 A. Macam chip ini biasanya digunakan pada circuit-card.

I sense

V out

10.0 V

V+

raw

pass
+
Op amp
-

shutdown

Inverting input 2.0 V

2.0 V

RSC

I limit

R A

R B

8.0 kΩ

2.0 kΩ

feedback
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I (max) = VRV = V R + RRR = R ||R
(a)

V = V RR + RR = R ||R
(b)

Gambar 6.9 a. Diagram blok chip IC regulator tipe 723
b. Contoh pengawatan regulator IC tipe 723 yang lain

Stabilitas
Stabilitas relatip dari IC ini terhadap temperatur, adalah kurang baik yaitu berubah 1

hingga 2% untuk kenaikan temperatur hingga 100°C. Sementara untuk chip regulator yang lain
stabilitasnya mencapai 0.1 hingga 0.15%, untuk daerah temperatur yang sama. Pada Gambar 6.4
ditunjukkan regulator IC tipe tiga terminal tersebut.
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(a) (b)

(c)

Gambar 6.10 IC regulator tiga terminal
a. Rangkaian dasar
b. Variabel output
c. Negatip output

Pada Gambar 6.8a ditunjukkan rangkaian dasar dari regulator tiga terminal, dimana C1 dan
C2 adalah tambahan sebagai filter. Gambar 6.8b adalah dasar rangkaian untuk variabel output.
Sedang Gambar 6.8c adalah rangkaian regulator untuk mendapat output negatip. Suatu dioda
zener dapat dipasangkan sebagai pengganti RB untuk mendapatkan tegangan output lebih besar
dari tegangan IC regulator yang bersangkutan.

6.6 Inverter dan Konverter Daya
Suatu sumber daya yang bekerja pada frekuwensi 50/60 Hz, membutuhkan transformer

seberat 1 kg dan kapasitor 1000 μF untuk filter. Idealnya jika frekuensi kerja menjadi 50 kHz,
hanya membutuhkan transformer seberat 32 gram (1000 g/√1000) dan kapasitor 1 μF. Tampak
jelas sekali bahwa sumber daya yang bekerja pada frekuensi tinggi akan menjadi lebih murah
ditinjau dari segi berat dan ruangan yang dibutuhkan.

Inverter
Inverter adalah suatu osilator yang dicatu daya oleh input tegangan DC. Output inverter

adalah tegangan bolak-balik pada frekuensi tertentu dan dengan tegangan output yang sebanding
dengan tegangan input. Pada Gambar 6.9 ditunjukkan suatu inverter 6 W yang bekerja pada
frekuensi 60 kHz, biasanya untuk lampu fluorecent portable. Inverter frekuensi rendah bisa dibuat
pada frekuensi 60 Hz/120 V – 220 V dari tegangan DC 12 V. Pada frekuensi rendah masalah
kejenuhan pada core transformer sering menjadi persoalan. Untuk itu suatu rangkaian transistor
pash-full digunakan untuk mengganti arus DC pada sisi primer dari transformer.
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Gambar 6.9 a. Inverter daya rendah
b. Inverter daya tinggi dengan rangkaian push-full
c. Inverter dengan regulator

Konverter DC-DC
Konverter DC-DC dengan mudah dapat diperoleh dengan memasang rangkaian

penyearah pada output suatu inverter. Gambar 6.9b menunjukkan suatu contoh konverter tersebut.
Sedang pada Gambar 6.9c adalah konverter DC-DC yang teregulasi.

Flyback Power Supply
Adalah step down power supply yang beroperasi langsung dari sumber daya AC yang

disearahkan. Pada Gambar 6.10a ditunjukkan sumber daya tipe ini. Pada rangkaian tersebut
antara jala-jala dengan beban di isolasi dengan transformer pulsa frekuensi tinggi. Sumber daya ini
lebih ringan dan lebih kecil sehingga lebih murah dibandingkan dengan sumber daya konvensional.
D1 dan C1 pada rangkaian tersebut menghasilkan tegangan DC, 165 V yang kemudian di-chop
oleh Q3 pada frekuensi 30 kHz. Selanjutnya melalui T1 diberikan kepada D4 untuk disearahkan.
LED dan photocel pada rangkaian tersebut adalah bertugas sebagai elemen feedback.

Suatu konverter sederhana adalah dilukiskan pada Gambar 6.10b. Pada rangkaian ini
menggunakan timer 555 dan tidak lagi diperlukan transformer. Sumber daya ini memberikan output
kurang dari 15 mA.



81

Gambar 6.10 a. Flyback power supply
b. Konverter DC-DC tanpa transformer

6.7 Switching Regulator
Switching regulator adalah menggunakan feedback untuk mengontrol durasi atau waktu

ON dan OFF dari suatu transistor, untuk mengatur arus rata-rata yang mengalir pada induktor. Jika
kemudian ini di filter akan didapat tegangan DC pada output. Prinsip kerja dari switching regulator
ini adalah sebagai ditunjukkan pada Gambar 6.11. Karena regulator demikian berkerja pada
frekuensi tinggi maka tidak diperlukan lagi kapasitor dan induktor ukuran besar. Sebagai ilustrasi
untuk sumber daya 1A – 5 V, diperlukan kapasitor 220 μF, induktor 0.5 mH dan bekerja pada 10
kHz. Sebaliknya disini tidak lagi dapat digunakaan dioda-daya biasa, tetapi harus digunakan dioda
dengan kecepatan yang lebih tinggi (kurang dari satu mikro detik). Oleh karena bekerja pada
frekuensi tinggi, maka seringkali suatu sistem shielding dan filter diperlukan pada regulator
switching. Hubungan input dan output dari regulator switching dapat dijelaskan pada Gambar
6.11a.
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Gambar 6.11 a. Prinsip kerja step down switching transistor
b. Rangkaian lengkap dari switching regulator

Jika switching bekerja pada 100% duty cycle (Q1 selalu ON), maka Vo = Vin. Dan jika duty
cycle diturunkan maka dihasilkan gelombang segi empat, dengan harga rata-rata yang diberikan
sebagai: V = V 6.5

Filter LC diperlukan untuk mendapatkan tegangan DC yang ekivalen dengan harga rata-
rata tersebut. Umumnya Vo dibuat jauh lebih rendah dari Vin, misalkan Vo = 5 V didapat dari Vin =
50 V. Nilai induktor dan kapasitor dari filter dicari dari persamaan-persamaan:L = 2t R = 6.6
dan C = ( ) 6.7

Dimana
RL = tahanan bebas
F = frekuensi kerja switching
Vo(p-p) = riple pada Xc

Pada Gambar 6.11b ditunjukkan rangkaian lengkap suatu sumber daya switching dengan
osilator terdiri dari NE 555 dan UJT. Lebar pulsa adalah berubah oleh karena output dari 741,
yang bekerja sebagai pembanding tegangan Vo terhadap tegangan referen. Selanjutnya pada
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Gambar 6.12 ditunjukkan tiga buah contoh lain dari sumber daya switching yang lebih sederhana.
Pada rangkaian-rangkaian tersebut osilasi terjadi dengan sendirinya (self oscillating mode).

Step-Up Regulator
Regulator tipe ini, prinsip kerjanya ditunjukkan pada Gambar 6.13a. Sedangkan contoh

praktisnya ditunjukkan pada Gambar 6.13b. Pada gambar tersebut Q1 ON untuk sebagian waktu
yang singkat dari konstanta waktu L1/Rs.

Gambar 6.12 Step down switching regulator
a. Dengan IC LM 300
b. Dengan IC 550
c. Dengan IC 340
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Gambar 6.13 Step up switching regulator

Jika tegangan kemudian, pada saat Q1, OFF, L1 menghasilkan tegangan kickback
ditambahkan pada Vs untuk selanjutnya diberikan melalui D1 kepada C1 serta beban. Disini Vo
dapat berlipat kali dari level Vs.

Di dalam praktek, suatu regulator IC untuk ini telah pula banyak dijual. IC ini umumnya
terdiri dari sebuah osilator, dioda yang cepat dan transistor switching yang mampu dilalui arus
hingga 1.5 A. Juga terdapat di dalamnya suatu sumber tegangan reference 1.3 V dan suatu
comparator.

Inverting Regulator
Adalah regulator dengan tegangan output kebalikan dari tegangan input, seperti

ditunjukkan pada Gambar 6.14.
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Gambar 6.14 Inverting regulator

Prinsip kerja dari regulator ini adalah ditunjukkan pada Gambar 6.10a yaitu bila Q1 ON
arus normal akan melewati L1. Dan jika Q1 OFF arus tersebut terus mengalir menghasilkan
tegangan kickback yang mengisi C1 melalui D1. Pada Gambar 6.10b ditunjukkan contoh rangkaian
lengkap suatu age inverting regulator dengan memanfaatkan IC 555.

6.8 Latihan
1. IC digital dibedakan menjadi dua, yaitu IC TTL dan IC CMOS. Sebutkan kelebihan dan

kekurangan dari masing-masing IC digital tersebut.
2. Jelaskan prinsip kerja rangkaian inverter setengah-jembatan satu fasa !
3. Jelaskan fungsi kapasitor pada rangkaian inverter setengah-jembatan satu fasa !
4. Jelaskan prinsip kerja rangkaian inverter jembatan satu fasa !
5. Jelaskan proses penyearahan pada rangkaian konverter setengah-gelombang satu fasa !
6. Jelaskan fungsi diode komutasi pada rangkaian konverter setengah-gelombang satu fasa

beban RL !
7. Jelaskan proses penyearahan pada rangkaian konverter mid-point (CT) satu fasa !
8. Kapankah operasi rectifying dan inverting terjadi konverter gelombang penuh satu fasa ?
9. Sebuah transformator satu fasa pada sisi primer dihubungkan dengan tegangan 120 V, 50 Hz,

dan sisi sekunder dihubungkan dengan rangkaian konverter gelombang-penuh satu fasa. Jika
rangkaian ini dihubungkan dengan resistor 25 Ω, dan dikehendaki arus beban rerata (DC) dapat
diatur dari 5,2 A – 8,5 A, rencanakan jenis transformator yang digunakan (step-up atau step-
down) dan sudut pemicuannya () !



86

BAB VII
RANGKAIAN PENGUAT DAN PENGUAT OPERASIONAL

7.1  Tujuan Instruksional
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan membedakan

penguat ideal, penguat diferensial, penguat dengan stabilitasi chopper, dan penguat operasional.
Masing-masing penguat memiliki kelebihan dan kekurangan. Diharapkan pula dalam bab ini akan
dapat dikuasai pemahaman tentang aplikasi op-amp, penguat awal dan penguat daya.pada
instrumen elektronika.

7.2 Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran dalam bab ini terdiri dari :
- Penguat Ideal
- Nois
- Voltage Follower
- Penguat Diferensial
- Level Shifter
- Output Totem Pole
- Penguat dengan Stabilitasi Chopper
- Penguat Operasional
- Aplikasi Op-amp, Penguat Awal dan Penguat Daya

7.3 Penguat Ideal
Respo Frekuensi

Penguat yang ideal mempunyai respon frekuensi pada seluruh pita frekuensi, yaitu dari 0
Hz (DC) hingga setinggi frekuensi yang dikehendaki. Di dalam kenyataan adalah tidak demikian.
Beberapa penguat mempunyai soupling C, sehingga tidak dapat memberikan respons terhadap
input DC atau frekuensi yang sangat rendah. Kemampuan penguat pada frekuensi tinggi, oleh
beberapa sebab juga terbatas. Beberapa penguat daya rendah, di dalam instrumentasi, hanya
mempunyai daerah kerja kdiantara 100 khz dan 10 MHz.

Lebar pita frekuensi kerja dari suatu penguat ini di test dengan input sinusoida. Tetapi
dapat pula diukur dengan input segi empat atau pulsa. Hubungan dari keduanya di tunjukan pada
Gambar 7.1.

Gambar 7.1 Karakteristik rise time dan respons frekuensi suatu penguat

Distorsi Harmonis
Penguat ideal akan menghasilkan output yang bentuknya benar-benar sama dengan

bentuk input yang dipasangkan, meskipun amplituda, fasa dan polaritasnya bisa bebeda. Di dalam
kenyataan, penguat dapa memberikan kerusakan pada bentuk output. Distorsi suatu penguat
umumnya diukur dengan satuan percent harmonic distorsion atau percent. Ini didasarkan pada
theorema Fourier, yaitu bahwa hanya terdapat satu bentuk sinyal yaitu sinusoida, sedang sisanya
adalah kumpulan atau kombinasi dari harmonisnya. Pada Gambar 7.2 ditunjukan bentuk-bentuk
harmonis dari gelombang segitiga dan sigiempat. Sedang pada Gambar 7.3 di tunjukan bentuk-
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bentuk harmonis dari gelombang sinus terpotong sebagian dan gelombang gigi gergaji. Pada
Gambar 7.3c juga ditunjukan prinsip pengukuran distorsi harmonis dari suatu penguat.
Gain Tegangan

Penguat ideal akan mempunya penguatan sebagaimana yang dikehendaki. Gain demikian
umumnya adalah variabel secara manual atau elektronik. Di dalam praktek gain tegangan suatu
penguat adalah terbatas, dan karenanya untuk mendapatkan penguat dengan gain yang tinggi,
beberapa penguat disusun secara kaskade.

Impedansi Input
Suatu penguat ideal tidak akan mengalirkan arus dari sumber input, dan hal demikian

dikatakan sebagai mempunyai impedansi input yang tinggi. Pada frekuensi rendah kondisi ini
dapat direalisir dengan membuat penguat mula yaitu menggunakan FET atau MOSFET. Tetapi
pada frekuensi yang tinggi impedansi input yang tinggi sukar sekali didapat.

Gambar 7.2 Bentuk-bentuk harmonis dari gelombang
a. Segi tiga
b. Segi empat

Impedansi Output
Penguat ideal akan mempunyai output yang tidak berubah karena perubahan beban.

Penguat yang demikian dikatakan sebagai mempunyai output impedansi nol atau sangat rendah.
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Gambar 7.3 Bentuk-bentuk harmonis dari gelombang
a. Sinus terpotong sebagian
b. Gigi gergaji
c. Prinsip pengukuran harmonis

Efisiensi
Idealnya suatu penguat memberikn seluruh daya yang diterima kepada output. Di dalam

kenyataanya tidak semua daya diberikan kepada output, tetapi terdisipasikan kepada komponen-
komponen dari penguat itu sendiri. Efsiensi pada penguat diberikan sebagai:N = x 100 % 7.1

Oleh karena itu di dalam praktek suatu penguat yang baik sekalipun akan mempunyai efisiensi
sekitar 80%.

7.4 Nois
Telah diketahui banyak tentang pengaruh nois  di dalam aneka macam sistem elektronik.

Tidak terkecuali pada sistem penguat mungkin sekali mendapat gangguan nois. Pada
pembicaraan tentang nois, dapat diklasifikasikan atas dua tipe nois, yaitu nois environmental (yang
datang dari luar) dan nois inheren (yang datang dari dalam). Nois-nois tersebut antara lain yang
penting adalah:

Inviromental Noise
Ini dikenal pula sebagai noise interferences adalah noise yang datang dari luar  sistem

penguat, misalkan dari sumber input dan lain sebagainya. Noise tipe ini dapat diatasi antara lain
dengan filter, shielding dan atau pembatasan frekuensi.

Selanjutnya pada Gambar 7.4 ditunjukkan pula contoh bagaimana noise yang datang dari
motor atau dari pick up head dapat di filter agar tidak masuk ke dalam sistem penguat.
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Gambar 7.4 a. Perubahan noise pada motor DC
b. Filter untuk magnetic head

Nois yang pada umumnya sangat kuat pengaruhnya antara lain adalah:
1. Dari jala-jala pada frekuensi 50/60 Hz beserta harmonisnya, sampai sekitar 300 Hz.
2. Dari pemancar AM yang letaknya sekitar 0,5-2,0 MHz.
3. Dari pemancar SSB yang letaknya di sekitar 27 MHz.
4. Dari pemancar TV, FM atau radio komunikasi polisi dan lain-lain yang letaknya di sekitar

50-400 MHz.

Nois Thermal
Adalah suatu nois yang berbentuk teganan yang jatuh pada tahanan oleh sebab thermal

atau panas yang terkonsentrasi padanya. Frekuensi dari nois ini sangat bervariasi, dari DC hingga
sebatas tinggi frekuensi dari penguat itu sendiri. Amplituda (rms) dari nois ini adalah sebanding
dengan temperature dan nilai tahanan yang bersangkutan, Sedangkan tinggi amplitude puncaknya
dapat mencapai empat kali amplitude rmsnya. Nois ini dapat dihindarkan antara lain dengan cara
menghindarkan terkonsentrasinya dengan panas pada komponen yang bersangkutan, misalkan
dengan heatsink atau dengan memilih komponen yang tepat.

Nois Shot
Adalah nois yang datang oleh karena tidak sempurnanya sambungan-sambungan kabel

atau interface-interface. Nois ini dapat juga bersumber dari junction suatu komponen elektronik,
misalkan transistor, dioda dan lain-lain.

Nois Flicket
Nois ini datang dari berfluktasinya sumber daya, yang terutama jatuh pada komponen-

komponen yang mempunyai frekuensi kerja rendah. Frekuensi dari fluktasi yang merupakan
sumber nois ini adalah di bawah 100 Hz. Ini dapat dihindarkan dengan memperbaiki sumber daya,
atau memilih komponen dengan frekuensi kerja yang tinggi.

Rasio Sinyal Nois
Tidak lain dari pada perbandingan antara sinyal ditambah nois terhadap nois itu sendiri

atau (S+N)/N. Ini merupakan ukuran dari kebersihan suatu sinyal yang dihasilkan oleh suatu
sistem penguat,

Dynam Range
Adalah rasio antara sinyal maksimum dan minimum di mana suatu penguat masih bekerja

dengan baik. Di atas harga rasio ini penguat akan menghasilkan cacat. Dynamic range biasanya
dinyatakan dengan dB, di mana sebagai sinyal minimum referensi bisanya diambil dengan S/N 10
atau 20 dB.

7.5 Voltage Follower
Terdapat 3 macam konfigurasi penguat transistor, yaitu emitor bersama, basen bersama

dan kolektor bersama. Kolektor bersama atau common collector dikenal pula sebagai emitter
follower. Dari ketiga konfigurasi penguat tersebut, rangkaian penguat konfigurasi kolektor bersama
atau emitter follower adalah yang dapat mendekati penguat ideal. Pada FET rangkaian yang
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ekivalen demikian dikenal sebagai source follower. Beberapa sifat yang menguntungkan dari
penguat konfigurasi emitter follower dan source follower antara lain adalah :

1. Gain dari penguat relatip tidak bergantung pada tipe transistor.
2. Dapat menerima sinyal dengan swing besar tanpa distorsi.
3. Mempunyai impedansi input yang tinggi dan impedansi output yang rendah.
4. Sangat stabil terhadap variasi sumber daya maupun temperatur.
5. Tidak ada beda fasa antara output dan input, tidak seperti pada konfigurasi yang lain.

Rumus penguat untuk emitter follower dan source follower adalah seperti ditunjukkan pada
Gambar 7.5.

Perlu dicatat di sini bahwa Av dari emitter follower sedikit bergantung ada IE yang berubah
terhadap Vi. Oleh karena itu jika Vi naik, IE naik dan ini menurunkan Vf yang pada akhirnya
menaikkan Av (pada transistor NPN). Dan sebaliknya jika Vi turun akhirnya menyebabkan Av turun.
Av pada source follower juga naik terhadap kenaikan sinyal input (FET kanal–N).

Gambar 7.5 Konfigurasi penguatan pada
a. Emitter follower
b. Source follower

Longtailing
Adalah suatu teknik untuk mengurangi gejala adanya distorsi pada suatu konfigurasi

voltage-follower, yaitu dengan menstabilkan arus emitor (drain). Sehingg rj (rs) dapat dipertahankan
tetap. Pada contoh Gambar 7.5, usaha di atas dengan sederhana dapat dilakukan dengan
mengabaikan nilai RE (RS), misalnya menjadi 100 kΩ, dan sumber daya negatip diturunkan menjadi
-100 V. Dengan cara ini penguat dapat menerima input dan swing lebih lebar lagi.

Cara lain untuk melaksanakan longtailing pada FET adalah sebagai yang ditunjukan pada
Gambar 7.6. Pada Gambar 7.6a, R1 dan R2 membuat tegangan jatuh pada R3 tetap 2.0 V
sehingga IC dari Q2 menjadi tetap 1 mA, tidak tergatung pada Vc. Sedang pada gambar 7.6b hanya
baik untuk input Vin kecil.

Gambar 7.6 a. Stabilitasi arus source dilakukan oleh transistor Q2

b. Konfigurasi pada a, tanpa stabilitasi arus source
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Proteksi Input
Khususnya untuk penguat dengan FET (source follower), proteksi input terhadap over

voltage seringkali harus diadakan. Pada Gambar 7.7 ditunjukan bagaimana proteksi input
dilakukan.

Gambar 7.7 Proteksi input pada penguat source follower dengan M dan D1

Pada gambar tersebut proteksi input dilakukan dengan bantuan R1, sehingga dapat
membatasi arus gate. Juga pada contoh gambar tersebut D1 dipasang untuk proteksi tegangan
negatip pada input yang berlebihan. Dioda harus dipilih dari tipe yang cepat. Pada frekuensi tinggi
kapasitansi input dapat menghasilkan reaktansi yang sama besarnya dengan R1, sehingga dapat
menyebabkan penurunan amplituda pada sinyal. Untuk menghindari ini maka C1 dipasang paralel
dengan R1. C1 harus dipilih sekitar 100 kali lebih besar dari kapasitansi input untuk mendapatkan
lossis 1% dan sama dengan 50 Cin untuk lossis 2% dan seterusnya. Tetapi perlu dicatat disini
bahwa penambahan C1 dapat mengurangi proteksi input, terutama untuk frekuensi tinggi.

Transien Frekuensi Tinggi
Masalah transien pada frekuensi tinggi ini adalah penting bagi suatu penguat, terutama

untuk menentukan kemampuan penguat di dalam menerima input pulsa yang sangat cepat.
Sumber utama distorsi trasien adalah Cq dan Cs (Gambar 7.8). Tiga hal ditempuh untuk
mempertinggi kemampuan dari penguat source follower dalam menerima sinyal pulsa, seperti
ditunjukan pada Gambar 7.8b. R dimaksudkan untuk membatasi laju kenaikan tegangan pada
gate. R3 adalah efektip untuk dibawah 10 MHz. C1 dan R1 dimaksudkan untuk menyerap arus
yang kembali dari Cq. Selanjutnya C2 dan R2 dimaksudkan untuk memungkinkan terjadinya beda
fasa tegangan pada drain.

Gambar 7.8 a. Co dan Cs menyebabkan distorsi pada pulsa cepat
b. Tiga hal dapat dilakukan untuk memperbaikinya

7.6 Penguat Diferensial
Penguat diferensial sangat banyak digunakan, dan terdapat pada instrumentasi

pengukuran maupun pengendalian. Beberapa keuntungan/kelebihan dari penguat diferensial
antara lain adalah:
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1. Dapat digunakan untk input DC maupun AC, terutama untuk menerima sinyal dari tranduser
maupun sensor.

2. Dapat diset pada output nol dan input nol.
3. Tidak terdapat elemet C maupun L.
4. Penguatan tegangan dapat divariasi tanpa menggeser titik kerja dari komponen

komponennya.
5. Hampir tidak terpengaruh oleh efek-efek  perubahan temperatur, komponen dan variasi

tegangan sumber daya.
Akan tetapi satu hal yang perlu dicatan pada penguat diferensial adalah bahwa impedasi

input tidak bisa tinggi. Demikian pula impedasi outputnya tidak bisa rendah. Pada Gambar 7.9
ditunjukkan contoh penguat diferensial menggunakan FET dengan variable gain. Terlihat bahwa
output penguat diferensial didapat bukan terhadap ground. Q1 pada gambar tersebut dimaksudkan
untuk mendapatkan sumber arus untuk keseimbangan output.

Gambar 7.9 Penguat diferensial FET dengan variabel gain

Selanjutnya pada Gambar 7.10 ditunjukkan salah satu kemungkinan dari penguat
diferensial di dalam menerima sinyal input. Yaitu kedua input dihubungkan kepada sumber sinyal.
Mode demikian digunakan untuk mengurangi common-mode noise pada sinyal input.

Gambar 7.10 Penguat diferensial dengan kedua inputnya dihubungkan kepada sumber sinyal
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Comommon Mode Rejetion Ratio
CMMR adalah suatu ukuran seberapa kali lebih besar sensitivitas suatu penguat

diferensial, pada input diferensial, dibanding pada input common mode. Idealnya CMRR tak hingga
tingginya, yang berarti bahwa penguat tidak memberikan respons pada perubahan input (common
mode) kecuali input diferensial. Umummnya penguat diferensial yang baik mempunyai CMRR
dapat berkisar dari beberapa ratus hingga beberapa ribu. CMRR dapat diukur dengan cara
membandingkan besarnya sinyal input yang dipasangkan pada common mode dan pada
diferensial input untuk perubahan output yang sama.

Kompensasi Frekuensi
Pada frekuensi tinggi, pada penguat diferensial, dapat muncul sifat-sifat kapasitip seperti

yang ditunjukan pada Gambar 7.11.

Gambar 7.11 Efek kapasitip pada penguat diferensial

Cload dapat menurunkan gain dari penguat, sedang Cc dapat menurunkan impedensi input.
C1 dan C2 pada gambar tersebut dimaksud untuk mengkopensasi masing-masing terhadap
munculnya C(load) dan Cc . C1 dapat dihitung dari persamaan:

C1R1 = (Cc + 2C(load)) R2 7.2

Biasanya C1 berkisar di atas 1000 pF untuk frekuensi kerja sekitar 2 MHz.

7.7 Level Shifter
Penguat diferensial dengan transistor NPN atau dengan FET kanal N, tidak dapat

menghindarkan keluaran dari penguat, jauh dari garis nol, dibanding terhadap input. Hal ini sangat
tidak dikehendaki, oleh karena perubahan input jadi tidak terlalu akurat terlihat pada output. Untuk
mengatasi hal ini seringkali dilakukan dengan menghubungsingkatkan salah satu keluaran dari
penguat kepada ground, sehingga level dari output memungkinkan digeser kembali ke garis nol.
Terdapat beberapa cara untuk melakukan penggeseran level ini, antara lain yaitu:

1. Memasang seri suatu dioda zener pada output. Untuk mendapatkan level yang dikehendaki.
Hal ini biasa dilakukan pada rangkain digital. Hanya saja menyebabkan nois (avalanche)
serta drift (temperatur).

2. Menggunakan rangkaian dengan memasang transistor PNP dan NPN sedemikian hingga
NPN dapat memberikan offset ke arah negatip. Hanya saja ini sering sulit dilakukan oleh
karena sukarnya mendapatkan pasangan transistor yang benar-benar identik. .

3. Memasang rangkaian pembagi tegangan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.12a.
Rangkaian demikian tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan gain. Q3 dimaksud untuk
mengurangi efek pembebanan pada kolektor Q2.

4. Memasang sumber arus dan kemudian membaginya dengan tahanan untuk mendapatkan
pergeseran level. Usaha ini seperti ditunjukkan pada Gambar 7.12b. Rangkaian ini adalah
seperti Gambar 7.12a, kecuali RS diganti dengan sumber arus Q4.
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Gambar 7.12 a. Level shifter dengan rangkaian pembagi tegangan
b. Rangkaian pembagi tegangan dengan sumber arus

7.8 Output Totem Pole
Penguat output tunggal (single-ended) dan voltage follower mempunyai respon yang

lambat terhadap perubahan input kearah negatip dibandingkan kearah positip. Hal ini ditunjukan
pada Gambar 7.13a. Ketidak seimbangan pada respone output ini menyebabkan cacat yang
seringkali sangat berarti. Rangkaian demikian dikenal sebagai mempunyai active pullup dan pasive
pulldown. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam waktu pengisian dan pelepasan muatan C2. Yaitu
pengisiannya menggunakan arus yang besar, βIB, sedang pelepasannya memerlukan waktu.
Untuk mengatasi kesulitan ini sering dibuat rangkaian pada tingkat output seperti ditunjukkan pada
Gambar 7.13b. Rangkaian demikian dikenal sebagai totem pole output, dan mempunyai active
pullup dan fulldown. D1 dan Q2 harus benar-benar match, karena itu biasanya dipilih single chip
untuk kedua komponen tersebut.

Gambar 7.13 a. Rangkaian penguat single ended output
b. Rangkaian penguat totem pole output



95

7.9 Penguat dengan Stabilitasi Chopper
Seringkali penguat dikehendaki untuk menerima sinyal yang sangat rendah levelnya.

Karena terlalu rendah maka seringkali penguat kehilangan bias DC  yang telah direncanakan pada
penguat diferensial, akibatnya muncul drift. Untuk mengatasi ini, sinyal dichop, kemudian diperkuat
dengan penguat AC biasa, baru kemudian terakhir dikembalikan ke DC. Pada Gambar 7.14
ditunjukan rankaian penguat dengan chopper dan detektor phasa untuk menghilangkan drift serta
zero offset. Mekanisme chopper dan detektor phasa di dalam praktek ada banyak cara digunakan,
misalkan dengan putaran mekanis, cahaya, mekanisme putar dan photocell, transformer dan dioda
switch dan lain-lain. Frekuensi sinyal chopper dapat bervariasi dari 400 cps hingga MHz.

Gambar 7.14 a. Sinyal choffer
b. Rangkaian penguat dengan chopper

7.10 Penguat Operasional
Karakteristik Op-Amp

Penguat operasional atau op-amp pada mulanya disiapkan guna mendapatkan elemen
penguat tegangan yang ideal didalam komputer analog. Meski tidak didapat sifat-sifat ideal,
penguat operasional yang didapat cukup memenuhi sasaran kebutuhan. Di dalam kenyataan
karakteristik penguat operasional yang tersedia antara lain adalah:

1. Mempunyai respons frekuensi yang sangat lebar, dari nol (DC) hingga beberapa kHz atau
MHz.

2. Mampu menerima sinyal input dengan swing tegangan positip maupun negatip.
3. Offset nol sangt rendah, yaitu output nol  untuk input nol.
4. Gain tegangan sangat tinggi, dari beberapa puluh kali hingga beberapa ribu kali.
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5. Impedansi input sangat tinggi, diatas 100 kΩ, dan impedansi output sangat rendah, di
bawah 100 Ω.

6. Mempunyai input deferensial.
Pada Gambar 7.15a ditunjukan simbol, dan bagaimana op-amp mendapatkan sumber

daya. Saat ini dipasaran telah dapat diperoleh aneka macam dan karakteristik op-amp. Mulai dari
yang komersial maupun yang dari kelas yang terbaik.

Penguat Inverting dan Non Inverting
Suatu dasar penguat inverting dengan op-amp ditunjukan pada Gambar 7.15b. Penguatan

pada rangkaian penguat inverting diberikan sebagai:A = = − 7.3

Pada dasarnya hubungan penguatan di atas tidak dipengaruh oleh gain op-amp, sumber daya dan
temperatur. Penguatan op-amp tersebut di dalam praktek sering dibuat variabel, misalkan untuk
keperluan kalibrasi output input. Pada Gambar 7.15c ditunjukan bagaimana penguatan dapat di
atur.

Gambar 7.15 a. Simbol op-amp
b. Rangkaian dasar penguat inverting
c. Dua metoda merubah penguatan

Impedansi Input
Pada penguat inverting seperti pada gambar seperti pada Gambar 7.16b, impedansi input

praktis adalah sama dengan R . Ini adalah dari kenyataan bahwa tegangan diantara kedua
terminal input adalah mendekati nol.

Penguat Non Inverting
Selain penguat inverting, di dalam praktek sering pula diimplemaentasikan penguat non-

inverting. Pada penguat demikian, tidak seperti pada penguat inverting tidak terdapat beda fasa
antara input dan output. Pada Gambar 7.16a ditunjukan rangkaian dasar penguat non-inverting.



97

Gambar 7.16 a. Penguat non inverting
b. Voltage follower

Gain dari penguat non inverting dinyatakan sebagai:A = 7.4

Terlihat bahwa penguatan dari penguat non inverting tidak mungkin kurang dari satu.
Selanjutnya impedansi input dari penguat non inverting, seperti ditunjukan pada Gambar 7.16a,
makin kecil untuk penguatan makin besar. Oleh karena itu tujuan untuk mendapatkan impedansi
input tinggi, misalkan untuk penguat awal pada suatu instrument, sering diambil penguatan sama
dengan satu, seperti ditunjukan pada Gambar 7.16b. Pada rangkaian demikian dapat besar
sekali, praktis sama dengan impedansi input dari op-amp yang bersangkutan.

Output Offset
Penguat yang ideal adalah penguat yang antara lain tidak terdapat offset pada outputnya,

yaitu output nol untuk input nol. Akan tetapi di dalam praktek offset selalu terdapat, oleh karena itu
bias feedback diperlukan arus dari output.

Gambar 7.17 a. Diperlukannya arus bias pada input menyebabkan pada output selalu terjadi offset
b. dimaskkan untuk kompensasi offset
c. Kompensasi input dengan pada penguat non inverting
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Untuk mengurangi offset ini dapat dilakukan antara lain dengan memperkecil nilai dari .
Selain itu masih banyak cara untuk mengurangi masalah offset tersebut. Pada Gambar 7.17b
ditunjukan bagaimana pemasangan dapat menghasilkan arus input, sehingga offset dapat
dihilangkan. Hal yang sama untuk penguat non inverting ditunjukan pada Gambar 7.17c.

Kedua cara kompensasi offset di atas hanya dapat diterapkan pada offset yang
disebabkan oleh diperlukannya arus bias pada input. Dalam hal offset disebabkan oleh karena
terdapatnya offset arus pada input, maka cara di atas tidak dapat lagi diterapkan dengan baik.
Suatu metode konpensasi offset untuk kasus terakhir ini adalah ditunjukan pada Gambar 7.18.

Gambar 7.18 Kompensasi offset oleh karena offset arus input
a. Pada penguat inverting
b. Pada penguat non inverting

Offset tegangan pada input juga dapat menyebabkan offset pada output, seperti ditunjukan
pada Gambar 7.19a. Offset demikian adalah spesifik untuk setiap tipe op-amp. Bahkan dapat
bervariasi untuk tipe yang sama. Kompensasi offset jenis ini dapat dilakukan sebagai ditunjukan
pada Gambar 7.19b.

Gambar 7.19 a. Offset output tegangan pada input
b. Teknik kompensasi offset

Efek Frekuensi Tinggi
Pada frekuensi tinggi rangkaian penguat op-amp dapat memberikan output berisolasi.

Untuk menghindari ini orang membuat agar penguatan dapat turun pada frekuensi tinggi. Pada
beberapa op-amp tersedia terminal untuk memasang komponen R dan atau C untuk tujuan
kompensasi frekuensi tersebut.
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Gambar 7.20 a. Kompensasi frekuensi pada op-amp 709
b. Kurva kompensasi pada op-amp 709
c. Respons frekuensi pada op-amp 741

Pada Gambar 7.20a ditunjukan prinsip kompensasi frekuensi pada op-amp tipe 709.
Sedang pada Gambar 7.20b ditunjukkan kurva kompensasi untuk op-amp tersebut. Dapat dicatat,
bahwa pada kurva no.2 pada gambar tersebut, teoritis tidak dapat terjadi osilasi, meskipun pada
frekuensi tinggi. Hanya yang terjadi adalah gain yang sangat turun. Sebaliknya pada kurva 2,3 dan
4, pada frekuensi tinggi dapat terjadi osilasi pada output. Beberapa tipe op-amp telah dirancang
tanpa kompensasi dari luar komponen. Pada op-amp demikian mempunyai respon frekuensi yang
tetap. Sebagai contoh untuk op-amp 741, respons frekuensinya ditunjukan pada Gambar 7.20c.

Slew Rate
Slew rate adalah laju perubahan maksimum pada output terhadap perubahan yang cepat

pada input (input step). Slew rate biasa dinyatakan dengan V/µs. Parameter slaw rate yang tinggi
adalah sangat penting bagi penguat op-amp yang akan diterapkan untuk menerima sinyak diskrit,
misalkan gelombang segi empat. Slew rate juga menentukan kemampuan dari op-amp di dalam
menerima sinyal. Sebagai contoh, untuk op-amp dengan slew rate 0,3 V/µs untuk input 10 V
mempunyai frekuensi kerja maksimum 15 kHz, seperti ditunjukan pada Gambar 7.21.

Gambar 7.21 Menghitung batas frekuensi input suatu op-amp dengan slew rate 0,3 V/µs
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Contoh 7-1
Perhatikan gambar rangkaian dibawah ini:

Ditanyakan:
a. Carilah Vout (tegangan keluaran penguatan operational)
b. Carilah Vin (tegangan masukan)

Penyelesaian
a. Diketahui:

R1 = 16 Ω
R2 = 14 Ω

Ditanya: Vout...?
Jawab: V =

V =
= 1,875 V

b. Diketahui:
R1=16 Ω
R2=14 Ω

Ditanya: Vin...?
Jawab: V =

V =
= 1,875 V

Jadi, in-put non-invering dan out-put non-invering tegangan sama.

7.11 Aplikasi Op-amp, Penguat Awal dan Penguat Daya
Pada instrumen atau alat ukur tegangan dibutuhkan sekali suatu penguat awal yang dapat

memberikan impedansi input yang tinggi. Rangkaian buffer seperti ditunjukan pada Gambar 7.16b
biasa digunakan untuk tujuan tersebut. Tidak jarang suatu rangkaian FET dipasangkan pada input
suatu penguat op-amp untuk tujuan mendapatkan impedansi input yang lebih tinggi lagi seperti
ditunjukan pada Gambar 7.22.

●

●

●

●

● +

-

Vout

R2=14Ω
R1=16Ω

Vin
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Gambar 7.22 Impedansi input suatu penguat op-amp dapat dipertinggi dengan FET

Contoh 7-2
Sebuah rangkaian op-amp pembalik seperti gambar di bawah memiliki nilai-nilai yaitu: tahanan
feed back = 330 kΩ; tahanan input = 1 kΩ; dan tegangan input = 17 mV. Hitung berapa perolehan
tegangan (Av), tegangan output (Vout) dan tegangan catu daya (Vcc) pada rangkaian tersebut ?

Penyelesaian
Diketahui:

Rf = 330 kΩ = 330.000 Ω
Rin = 1 kΩ = 1.000 Ω
Vin = 17 mV = 0,017 V

Jawab:
Av = − Rf ÷ Rin = − 330.000 ÷ 1.000 = − 330
Vout = Av × Vin = − 330 × 0,017 V = − 5,61 V

Apabila input yang diberikan adalah + 17 mV, maka output yang dihasilkan adalah − 5,61 V. Hal ini
mengasumsikan bahwa tegangan catu daya (Vcc ) yang digunakan memungkinkan output bergerak
mencapai nilai itu. Sebuah catu daya ± 6V terlalu kecil untuk itu, oleh karenanya membutuhkan
catu daya dengan rating tegangan setidaknya ± 8V (atau sekitar ± 150% × Vout), untuk menguatkan
tegangan input sebesar 17 mV. Sehingga diperoleh Av = − 330; Vout = − 5,61 V; Vcc = ± 8 V.

Contoh 7-3
Rangkaian seperti contoh 7-2, diketahui: Rin = 4k7Ω; Rf = 220 kΩ; dan Vin = 50 mV. Hitung Av, Vout

dan Vcc.

Penyelesaian
Av = − Rf ÷ Rin = − 220.000 ÷ 4.700 = − 46,8
Vout = Av × Vin = − 46,8 × 0,050 V = − 2,34 V
Vcc = ± 150% × Vout = ± 150% × −2,34 V = ± 3,51 V
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Maka didapatkan Av = − 46,8; Vout = −2,34 V; Vcc = ± 3,51 V.

Penguat Diferensial
Suatu penguat deferensial juga dapat diperoleh dari penguat op-amp. Suatu penguat

deferensial sederhana ditunjukan pada Gambar 7.23. Pada Gambar 7.23a terdapat perbedaan
impedansi input pada kedua terminal inputnya. Harga CMRR yang tinggi adalah bergantung
seberapa baik ketepatan perbandingan antara kedua / . Sedang pada Gambar 7.23b
mempunyai impedansi input yang sama pula kedua terminal inputnya.

Gambar 7.23 Dua contoh penguat diferensial sederhana dengan op-amp

7.12 Latihan
1. Sebuah penguat mempunyai ICQ sebesar 3 A. Jika rC + rg = 12 Ω. Berapakah perubahan

tegangan jika titik operasi sesaat berayun dari titik Q ke titik sumbat (cutoff) ac ?
2. Arus input basis dari sebuah penguat operatif adalah IB1 = 45 nA dan IB2 = 30 nA. Sama dengan

berapakah arus bias input ?
3. Sebuah penguat operatif mempunyai slew rate sebesar 55 V/µs. Berapakah waktu yang

diperlukan untuk merubah output dari 0 menjadi 12 V ?
4. Sebuah penguat operatif mempunyai slew rate 5 V/µs. Jika output puncak adalah 15 V,

berapakah lebar pita daya ?
5. Sebuah lembar data penguat operatif memberikan lebar pita daya 25V dan 40 kHz. Berapakah

slew rate ?
6. Jika sebuah penguat diferensial mempunyai CMRR sebesar 65 dB dan gain tegangan 215,

berapakah besarnya tegangan output anda peroleh dengan tegangan input common-mode 22
mV ?
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BAB  VIII
RANGKAIAN OP AMP FILTER

8.1 Tujuan Instruksional
Bab ini akan membahas mengenai rangkaian op amp filter. Setelah mempelajari bab ini

diharapkan mahasiswa mengetahui sesuatu tentang filter aktif dan filter pasif. Bab ini menambah
pengetahuan mahasiswa tentang keuntungan filter aktif dibandingkan dengan filter pasif.
Diharapkan pula dalam bab ini mahasiswa akan dapat menguasai materi yang terkait dengan
macam-macam filter aktif.

8.2 Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran dalam bab ini terdiri dari:
- Pendahuluan
- Low Pass Filter (LPF)
- Low Pass Filter RC (LPF RC)
- Active Low Pass Filter (Active LPF)
- High Pass Filter (HPF)
- High Pass Filter RC (HPF RC)
- Active High Pass Filter (Active HPF)
- Band Pass Filter (BPF)
- Band Pass Filter RC (BPF RC)
- Active Band Pass Filter (Active BPF)
- Band Reject Filter (BRF)
- Band Reject Filter RC (BRF RC)
- Active Band Reject Filter (Active BRF)

8.3 Pendahuluan
Filter adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk melewatkan sinyal-sinyal yang

diperlukan dan menahan sinyal-sinyal yang tidak dikehendaki serta untuk memperkecil pengaruh
noise dan interferensi pada sinyal yang dikehendaki. (Paul, 1993,h:123). Filter dapat
diklafisikasikan menjadi dua yaitu filter analog dan digital. Filter analog dirancang untuk
memproses sinyal analog, sedang filter digital memproses sinyal analog dengan menggunakan
teknik digital.

Filter tergantung dari tipe elemen yang digunakan pada rangkaiannya, filter akan
dibedakan pada filter aktif dan filter pasif. Elemen pasif adalah tahanan, kapasitor dan induktor.
Filter aktif dilengkapi dengan transistor atau op-amp selain tahanan dan kapasitor. Tipe elemen
ditentukan oleh pengoperasian range frekuensi kerja rangkaian.
Filter aktif mempunyai keuntungan dibandingkan filter pasif yaitu:
 Penguatan dan frekuensinya mudah diatur, selama op-amp masih memberikan penguatan

dan sinyal input tidak sekaku seperti pada filter pasif. Pada dasarnya filter aktif lebih gampang
diatur.

 Tidak ada masalah beban, karena tahanan inputtinggi dan tahanan output rendah. Filter aktif
tidak membebani sumber input.

 Harga, umumnya filter aktif lebih ekonomis dari pada filter pasif, karena pemilihan variasai dari
op-amp yang murah dan tanpa induktor yang biasanya harganya mahal.

Filter aktif sangat handal digunakan pada komunikasi dan sinyal prosesing, tapi juga
sangat baik dan sering digunakan pada rangkaian elektronika seperti radio, televisi, telepon ,radar,
satelit ruang angkasa dan peralatan biomedik.
Umumnya filter aktif digolongkan menjadi:

1. Low Pass Filter (LPF)
2. High Pass Filter (HPF)
3. Band Pass Filter (BPF)
4. Band Reject Filter (BPF)

Pada masing masing filter aktif menggunakan op-amp sebagai elemen aktifnya dan
tahanan, kapasitor sebagai elemen pasifnya. Biasanya dan pada umumnya IC 741 ckup baik untuk
rangkaian filter aktif, namun op-amp dengan high speed seperti LM301, LM318 dan lain lainnya
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dapat juga digunakan pada rangkaian filter aktif untuk mendapatkan slew rate yang cepat dan
penguatan serta bandwidth bidang kerja lebih baik.

Lingkungan perindustrian adalah lingkungan yang rawan atau sensitif terhadap gangguan
listrik atau noise. Motor yang nyala dan mati bukan pada waktu-waktu tertentu akan menghasilkan
interferensi elektromagnetik atau EMI pada sistem pengkabelannya. Pengendali kecepatan motor,
pengatur lampu juga menyumbang EMI. Bahkan lampu fluorescent dan bor tangan juga
menyumbang noise.

Filter merupakan salah satu metode pengendalian noise tersebut. Pengendalian noise
diperlukan agar sistem berjalan sebagaimana mestinya dengan menganulir gangguan yang tidak
diinginkan.

8.4 Low Pass Filter (LPF)
Sebuah tapis/filter merupakan sebuah jaringan yang didesain agar dapat melewatkan

isyarat pada daerah frekuensi tertentu. Daerah frekuensi dimana isyarat dapat diloloskan disebut
pita lolos (pass band) dan daerah frekuensi dimana isyarat ditolak disebut pita henti (stop band).
Filter dengan pita lolos pada frekeunsi rendah disebut filter lolos rendah, sedangkan untuk pita
lolos pada frekuensi tinggi disebut filter lolos tinggi. Kita dapat juga mendesain filter dengan pita
henti pada frekuensi rendah dan pada frekuensi tinggi. Pada bagian ini kita akan mempelajari filter
lolos rendah dengan menggunakan op-amp.

Low pass filter yang dibahas disini adalah model butterworth dan beberapa model lainnya
antara lain adalah model buffer model inveting. Low Pass Filter adalah filter yang akan meloloskan
frekuensi yang berada dibawah frekuensi cut off (fc) dan meredam frekuensi diatas fc. Seperti
tampak pada gambar ini adalah gambar Low Pass Filter Butterworth dengan perhitungan sebagai
berikut :

8.1

dimana : dan

didapat : dan tegangan ouputnya :

Jadi persamaannya :
Dimana :

penguatan filter fungsi frekuewsi

penguatan pass band dari filter
f = frekuensi sinyal input

cut off frekuensi tinggi dari filter
Sudut fasa yang terjadi pada Low PassFilter ini adalah :
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sehingga sudutnya adalah :

Gambar 8.1 Rangkaian Low Pass Filter

Gambar 8.2 Frekuensi respon dari LPF

Pengoprasian dari Low Pass Filter ini ada 3 macam yaitu :
1. Pada frekuensi yang sangat rendah yaitu : f < fH,

2. Pada f = fH ,

3. Pada f > fH ,
Jadi Low Pass Filter akan konstans darin input 0 Hz sampai cut off frequensi tinggi H f . Pada H f
penguatannya menjadi 0.707 AF dan setelah melewati H f maka akan menurun sampai konstan
dengan seiring penambahan frekuensi. Frekuensi naik 1 decade maka penguatan tegangan dibagi
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10. Dengan kata lain, penguatan turun 20 dB (=20 log 10) setiap kenaikan frekuensi dikali 10. Jadi
rate dari penguatan berulang turun 20dB/decade setelah H f terlampuai Saat in f = H f , dikatakan
frekuensi cut off yang saat itu turun 3dB (=20 log 0.707) dari 0 Hz. Persamaan lain menyatakan
untuk frekuensi cut off terjadi –3 dB, break frekuensi, ujung frekuensi.

Contoh soal :
Rancanglah LPF dengan cut off 1KHz dan penguatan passband = 2
Penyelesaian :
Langkah :
1. f H = 1 KHz
2. Misal C = 0.01 m F
3. Maka R = 1/(2p )(103)(10-8)= 15.9 KW (menggunakan potensio 20KW)
4. Karena Av= 2, maka R1 dan RF harus sama, maka R1 = RF = 10KW
5. Gambar rangkaian adalah sebagai berikut :

Low Pass Filter order kedua (-40dB)
Rangkaian LPF dengan –40 dB ini memerlukan komponen pasif lebih banyak (tanahandan
kapasitor). Seperti tampak pada gambar , maka perhitungan frekuensi cut off nya adalah
ditentukan oleh nilai komponen R2, R3, C2 dan C3 seperti berikut ini :

Pada rangkaian LPF dengan –40 dB ini persamaan penguatan tegangan absolutnya adalah:
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8.2
, AF = 1.586 (ketentuan Butterworth untuk order kedua)

Contoh soal :
Rancanglah LPF dengan order kedua (-40dB) dengan H f = 1 KHz. Gambarkan rangkaiannya
Penyelesaian :
Langkah langkah :
1.H f = 1 KHz
2. Misal C2 = C3 = 0.0047 mF

3. ,
digunakan 33KHz

4. Menurut responsi teori Butterworth , bahwa AF = 1,586 untuk order kedua, maka nilai RF dan
Ri adalah :
Misal RI = 27 K, maka

sehingga RF menjadi RF = (0.586)(27K) = 33.86 K
RF dipasang potensiometer sebesar 20K.
5. Ran LPF yang dimaksud adalah
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8.5 Low Pass Filter RC (LPF RC)
Low Pass Filter (LPF) atau Filter Lolos Bawah adalah filter yang hanya melewatkan sinyal

dengan frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cut-off (fc). Filter jenis ini akan melemahkan
sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi cut-off (fc) Sebuah filter merupakan sebuah
jaringan yang didesain agar dapat melewatkan isyarat pada daerah frekuensi tertentu. Daerah
frekuensi dimana isyarat dapat diloloskan disebut pita lolos (pass band) dan daerah frekuensi
dimana isyarat ditolak disebut pita henti (stop band). Filter dengan pita lolos pada frekeunsi rendah
disebut filter lolos rendah, sedangkan untuk pita lolos pada frekuensi tinggi disebut filter lolos
tinggi. Kita dapat juga mendesain filter dengan pita henti pada frekuensi rendah dan pada frekuensi
tinggi.  Low Pass Filter adalah filter yang akan meloloskan frekuensi yang berada dibawah
frekuensi cut-off (fc) dan meredam frekuensi diatas fc.

. Pada filter LPF yang ideal sinyal dengan frekuensi diatas frekuensi cut-off (fc) tidak akan
dilewatkan sama sekali (tegangan output = 0 volt). Rangkaian low pass filter RC merupakan jenis
filter pasif, dengan respon frekuensi yang ditentukan oleh konfigurasi R dan C yang digunakan.
Rangkaian dasar LPF dan grafik respon frekuensi LPF sebagai berikut.

Gambar 8.3 Rangkaian Dasar dan Grafik Respon Frekuensi Low Pass Filter RC
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Frekuensi cut-off (fc) dari filter pasif lolos bawah (Low Pass Filter, LPF) dengan RC dapat
dituliskan dalam persamaan matematis sebagai berikut.

Rangkaian filter pasif LPF RC di atas terlihat seperti pembagi tegangan menggunakan R.
Di mana pada filter LPF RC ini tegangan output diambil pada titik pertemuan RC. Tegangan output
(Vout) filter pasif LPF seperti terlihat pada rangkaian di atas dapat diekspresikan dalam persamaan
matematis sebagai berikut.

8.3
Besarnya penguatan tegangan (G) pada filter pasif yang ideal maksimum adalah 1 = 0dB

yang hanya terjadi pada frekuensi sinyal input di bawah frekuensi cut-off (fc). Penguatan tegangan
(G) filter LPF RC pasif dapat dituliskan dalam persamaan matematis sebagai berikut.

Dan penguatan tegangan (G) LPF RC dapat dituliskan dalam satuan dB sebagai berikut.

Pada filtrer lolos bawah (low pass filter ,LPF) terdapat beberapa karakteristik mendasar
sebagai berikut.

Pada saat frekuensi sinyal input lebih rendah dari frekuensi cut-off (fc) (fin << fc) maka
penguatan tegangan / Gain (G) = 1 atau G=0dB.
Pada saat frekuensi sinyal input sama dengan frekuensi cut-off (fc) (fin = fc) maka ω = 1/RC
sehingga penguatan tegangan / Gain (G) menjadi -3 dB atau terjadi pelemahan tegangan sebesar
3 dB.

Pada saat frekuensi sinyal input lebih tinggi dari frekuensi cut-off (fc) (fin >> fc) maka
besarnya penguatan tegangan (G) = 1/ωRC atau G = -20 log ωRC
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Filter Lolos Rendah (Low Pass Filter, LPF) hanya
meloloskan sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cut-off (fc) saja.

8.6 Active Low Pass Filter (Active LPF)
Low pass filter yang dibahas disini adalah model butterworth dan beberapa model lainnya

antara lain adalah model buffer model inverting. Low Pass Filter adalah filter yang akan meloloskan
frekuensi yang berada dibawah frekuensi cut off (fc) dan meredam frekuensi diatas fc. Filter aktif
low pass adalah rangkaian filter yang menggunakan penguat operasional (Op-Amp) rangkaian
terpadu (IC) dimana rangkaian filter aktif low pass ini akan meloloskan sinyal input dengan
frekuensi dibawah frekuensi cut off rangkaian dan akan melemahkan sinyal input dengan frekuensi
diatas frekuensi cut-off rangkaian filter aktif low pass tersebut. Seperti tampak pada gambar ini
adalah gambar Low Pass Filter Butterworth dengan perhitungan sebagai berikut :

Gambar 8.4 Rangkaian Dasar Active Low Pass Filter

Frekuensi cut-off filter low pass (fc) :
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Penguatan filter low pass (AF) :

8.4

Gambar 8.5 Respon Frekuensi Active Low Pass Filter

Respon frekuensi atau penguatan sinyal terhadap perubahan frekuensi sinyal input pada filter
aktif low pass ini dibagi dalam 3 bagian yaitu :

1. Pada saat sinyal input dengan frkuensi (f) lebih rendah dari frekuensi cut-off (fc) f < fc

2. Pada saat sinyal input dengan frkuensi (f) sama dengan frekuensi cut-off (fc) f = fc

3. Pada saat sinyal input dengan frkuensi (f) lebih tinggi dari frekuensi cut-off (fc) f > fc

Jadi filter aktif low pass (LPF) akan konstans dari input 0 Hz sampai cut off frekuensi tinggi
Hf. Pada Hf penguatannya menjadi 0.707 AF dan setelah melewati Hf maka akan menurun sampai
konstan dengan seiring penambahan frekuensi. Frekuensi naik 1 decade maka penguatan
tegangan dibagi 10. Dengan kata lain, penguatan turun 20 dB (20 log 10) setiap kenaikan frekuensi
dikali 10. Jadi rate dari penguatan berturut-turut turun 20dB/decade setelah Hf terlampuai Saat
input frekuensi f = Hf, dikatakan frekuensi cut-off yang saat itu turun 3dB (20 log 0.707) dari 0 Hz.

8.7 High Pass Filter (HPF)
Sebuah tapis/filter merupakan sebuah jaringan yang didesain agar dapat melewatkan isyarat pada
daerah frekuensi tertentu. Daerah frekuensi dimana isyarat dapat diloloskan disebut pita lolos
(pass band) dan daerah frekuensi dimana isyarat ditolak disebut pita henti (stop band). Filter
dengan pita lolos pada frekeunsi rendah disebut filter lolos rendah, sedangkan untuk pita lolos
pada frekuensi tinggi disebut filter lolos tinggi. Kita dapat juga mendesain filter dengan pita henti
pada frekuensi rendah dan pada frekuensi tinggi. Pada bagian ini kita akan mempelajari filter lolos
tinggi dengan menggunakan op-amp.
Rangkaian High Pass Filter ini perbedaannya dengan Low Pass Filter hanya perpindahan tempat
tahanandan kapasitor. Perhitungan ouputnya sebagai berikut :
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dimana

Penguatan tegangan absolut

Gambar 8.6 Rangkaian High Pass Filter –20 dB

Grafik tegangan output terhadap frekuensi adalah :

Gambar 8.7 Output High Pass Filter Vo vs frekuensi

High Pass Filter order kedua (-40dB)
Seperti halnya pada LPF order kedua, HPF order kedua ini cirinya sama, maka persamaan yang
terjadi adalah :

Dan persamaan untuk penguatan tegangan absolut adalah :

,

dengan ketentuan AF = 1.586
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Gambar rangkaiannya adalah sebagai berikut :

Gambar 8.8 High Pass Filter order kedua (-40dB)

Untuk mendapatkan order dalam filter yang lebih tinggi didapat dari serie dari order satu dengan
order dua yang menghasilkan order ketiga. Sedangkan order dua diserie dengan order dua, maka
menghasilkan filter dengan order keempat.

8.8 High Pass Filter RC (HPF RC)
Filter high-pass atau sering juga disebut dengan filter lolos atas adalah suatu rangkaian

yang akan melewatkan suatu isyarat yang berada diatas frekuensi cut-off (ωc) sampai frekuensi
cut-off (ωc) rangkaian tersebut dan akan menahan isyarat yang berfrekuensi dibawah frekuensi
cut-off (ωc) rangkaian tersebut. Filter high-passs dasar disusun dengan rangkaian RC seperti
berikut.

Gambar 8.9 Rangkaian High Pass Filter RC

Prinsip kerja dari filter high pass atau filter lolos atas adalah dengan memanfaatkan
karakteristik dasar komponen C dan R, dimana C akan mudah melewatkan sinyal AC sesuai
dengan nilai reaktansi kapasitifnya dan komponen R yang lebih mudah melewatkan sinyal dengan
frekuensi yang rendah. Prinsip kerja rangkaian filter lolos atas atau high pass filter (HPF) dengan
RC dapat diuraikan sebagai berikut, apabila rangkaian filter high pass ini diberikan sinyal input
dengan frekuensi diatas frekuensi cut-off (ωc) maka sinyal tersebut akan di lewatkan ke output
rangkaian melalui komponen C. Kemudian pada saat sinyal input yang diberikan ke rangkaian filter
lolos atas atau high pass filter memiliki frekuensi di bawah frekuensi cut-off (ωc) maka sinyal input
tersebut akan dilemahkan dengan cara dibuang ke ground melalui komponen R.

Frekuensi resonansi dari filter high-pass mengikuti nilai time constant (τ) dari rangkaian RC
tersebut.

Sehingga frekuensi cut-off dari filter tersebut adalah :

Sinyal output rangkaian filter high-pass mendahului inputnya yaitu sebesar :
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Gambar 8.10 Grafik Karakteristik dari High Pass Filter

8.9 Active High Pass Filter (Active HPF)
Filter aktif high pass atau sering disebut dengan Active High Pass Filter (Active HPF) atau

juga disebut dengan filter aktif lolos atas adalah rangkaian filter yang akan melewatkan sinyal input
dengan frekuensi diatas frekuensi cut-off rangkaian dan akan melemahkan sinyal input dengan
frekuensi dibawah frekuensi cut-off rangkaian dan ditambahkan rangkaian penguat tegangan
menggunakan operasional amplifier (Op-Amp). Rangkaian high pass filter aktif pada dasarnya
sama saja dengan filter pasif high pass, perbedaannya pada bagian output filter aktif high pass
ditambahkan rangkaian penguat tegangan. Rangkaian dasar dari sebuah filter aktif high pass
(Active High Pass Filter, HPF) dapat dilihat pada gambar rangkaian berikut.

Rangkaian Active High Pass Filter
Rangkaian Filter Aktif High Pass (HPF),teori high pass filter aktif,filter aktif high pass,active

filter high pass,HPF,rangkaian HPF aktif,skema HPF aktif,membuat HPF faktif,rumus HPF
aktif,filter aktih high pass,rangkaian filter aktif HPF,skema filter aktif high pass,skema HPF aktif,
skema aktif filter high pass,definisi high pass filter aktif,karakteristik high pass filter aktif.

Gambar 8.11 Rangkaian Active High Pass Filter

Dari gambar rangkaian Filter Aktif High Pass (HPF) diatas terdapat perhitungan-
perhitungan dari filter aktif high pass sebagai berikut :
Frekuensi cut-off rangkaian filter aktif high pass (fc) adalah :

Pergeseran sudut fasa yang terjadi pada rangkaian filter aktif high pass (Φ) :

Faktor penguatan tegangan rangkaian penguat pada filter aktif high pass (Af) diatas adalah :
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Rangkaian filter aktif high pass pada gambar diatas adalah filter aktif high pass jenis
butterworth dimana besarnya penguatan tegangan (Av) yang terjadi pada filter aktif high pass ini
dapat dituliskan dengan persamaan matematis sebagai berikut :

Gambar 8.12 Respon Frekuensi Active High Pass Filter

Penguatan tegangan dari sinyal input yang diberikan ke rangkaian filter aktif high pass ini
memiliki perbedaan pada respon frekuensi rangkaian filter aktif high pass sebagai berikut.

1. Pada saat sinyal input dengan frekuensi (f) lebih tinggi dari frekuensi cut-off (fc) :

2. Pada saat sinyal input dengan frekuensi (f) sama dengan dari frekuensi cut-off (fc) :

3. Pada saat sinyal input dengan frekuensi (f) lebih rendah dari frekuensi cut-off (fc) :

Dari penyataan diatas maka pada filter high pass akan memberikan respon melemahkan
sinyal input apabila frekuensi sinyal input yang diberikan ke rangkaian filter aktif high pass lebih
rendah dari frekuensi cut-off rangkaian dan akan memberikan penguatan tegangan sebesar Av
pada saat frekeunsi sinyal tersebut lebih tinggi dari frekuensi cut-off kemudian akan terjadi
pelemahan 0,707 dari Av pada saat frekuensi sinyal input sama dengan frekuensi cut-off rangkaian
filter aktif high pass tersebut.
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8.10 Band Pass Filter (BPF)
Pada BPF ini ada 2 macam rangkaian yaitu BPF bidang lebar dan BPF bidang sempit. Untuk
membedakan kedua rangkaian ini adalah dilihat dari nilai figure of merit (FOM) atau Faktor
kualitas (Q).
Bila Q < 10, maka digolongkan BPF bidang lebar.
Bila Q > 10, maka digolongkan BPF bidang sempit.
Perihtungan faktor kualitas (Q) adalah

Sedangkan

Band Pass Filter (BPF) Bidang Lebar
Syarat BPF bidang lebar adalah Q<10, biasanya didapat dari 2 rangkaian filter HPF dan

LPF yang mereka saling di serie dengan urutan tertentu dan frekuensi cut off harus tertentu.
Misalnya urutan serie adalah HPF disusul LPF, dan L f dari HPF harus lebih kecil dari H f dari LPF.
Contoh rangkaian dan perhitungannya adalah seperti gambar berikut.

Gambar 3.10 Rangkaian Band Pass Filter Bidang Lebar

Gambar 8.13 Grafik Output Band Pass Filter Bidang Lebar

Nilai penguatan tegangan absolut band pass filter (BPF) bidang lebar adalah :

Band Pass Filter (BPF) Bidang Sempit
Syarat BPF bidang sempit adalah Q > 10. Rangkaian yang digunakan bisa seperti gambar

diatas tapi ada rangkaian khusus untuk BPF bidang sempit. Rangkaian khusus inipun bisa pula
digunakan untuk BPF bidang lebar, tapi spesialisnya untuk bidang sempit. Rangkaian ini sering
disebut multiple feedback filter karena satu rangkaian menghasilkan 2 batasan Lf dan Hf . Gambar
rangkaian serta contoh bandwidth bidang sempit diberikan seperti berikut ini. Persamaan
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persamaannya pun beda dan tersendiri. Komponen pasif yang digunakan sama dengan komponen
pasif dari LPF dan HPF.

Gambar 8.14 Rangkaian Band Pass Filter Bidang Sempit

Perhitungan dari rangkain band pass filter (BPF) diatas dengan nilai C1=C2=C sehingga
nilai resistansinya dapat ditentukan sebagai berikut :

dimana nilai A F saat pada f C adalah :

Perlu diingat bahwa :

dengan
Ada keuntungan rangkaian band pass filter (BPF) bidang sempit ini adalah bila ingin

mengganti frekuensi centernya f C , maka tinggal mengganti nilai R2 saja, sehingga menjadi R2′
dengan nilai sebagai berikut :

8.11 Band Pass Filter RC (BPF RC)
Filter band-pass adalah sebuah rangkaian yang dirancang hanya untuk melewatkan isyarat

dalam suatu pita frekuensi tertentu dan untuk menahan isyarat diluar jalur pita frekuensi tersebut.
Jenis filter ini memiliki tegangan keluaran maksimum pada satu frekuensi tertentu yang disebut
dengan frekuensi resonansi (ωr) Jika frekuensinya berubah dari frekuensi resonansi maka
tegangan keluarannya turun, ada satu frekuensi diatas frekuensi resonansi (ωr) dan satu dibawah
(ωr) dimana gainnya tetap 0,707 Ar. Frekuensi ini diberi tanda (ωh) frekuensi cutoff atas dan (ωl)
frekuensi cutoff bawah. Pita frekuensi antara (ωh) dan (ωl) adalah band width (B). Kondisi band
pass terpenuhi bila. ωl > ωh.
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Gambar 8.15 Rangkaian Band Pass Filter RC

Nilai frekuensi cut-off atas ditentukan oleh filter high-pass sebagai berikut :

dan frekuensi cut-off bawah ditentukan oleh filter low-pass sebagai berikut :

sehingga besarnya bandwidth adalah :

Gambar 8.16 Karakteristik Band Pass Filter RC

Filter band-pass dapat digolongkan sebagai pita sempit atau pita lebar. Filter pita sempit
adalah sebuah filter yang mempunyai band width lebih kecil dari sepersepuluh frekuensi
resonansinya (B<0,1ωr). jika band width-nya lebih besar sepersepuluh dari frekuensi resonansi
maka (B>0,1ωr), filter tersebut merupakan sebuah filter pita lebar. Perbandingan antara frekuensi
resonansi dan lebar pita dikenal sebagai faktor kualitas (Q) dari rangkaiannya. Q menunjukan
selektifitas dari rangkaian, makin tinggi nilai Q makin selektif rangkaian filter tersebut.

Untuk fiter-filter pita sempit, Q dari rangkaian lebih besar dari 10 dan untuk filter-filter pita
lebar Q lebih kecil dari 10. Filter band-pass disusun dengan filter high-pass dan filter low-pass
seperti pada gambar rangkaian band pass filter (BPF) RC diatas.

8.12 Active Band Pass Filter (Active BPF)
Band pass filter adalah filter yang akan meloloskan sinyal pada range frekuensi diatas

frekuensi batas bawah (fL) dan dibawah frekuesni batas atas (fH). Dalam band pass filter (BPF) ini
dikenal 2 jenis rangkaian band pass filter (BPF) yaitu band pass filter (BPF) bidang lebar dan band
pass filter (BPF) bidang sempit. Untuk membedakan kedua rangkaian ini adalah dengan melihat
dari nilai figure of merit (FOM) atau Faktor kualitas (Q).
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Bila Q < 10, maka digolongkan sebagai band pass filter (BPF) bidang lebar.
Bila Q > 10, maka digolongkan sebagai band pass filter (BPF) bidang sempit.

Perhitungan faktor kualitas (Q) untuk band pass filter adalah :

Di mana

8.13 Band Reject Filter (BRF)
Band reject filter atau disebut juga sebagai band stop filter adalah rangkaian elektronika

yang berfungsi untuk menahan sinyal dengan range frekuensi diatas frekuensi batas bawah (fL)
dan dibawah range frekuensi batas atas (fH). Dan akan melewatkan sinyal dengan range frekuensi
diluar range frekuensi batas bawah (fL) dan frekuensi batas atas (fH). Band reject filter atau band
stop filter aktif dibagi dalam 2 kategori sebagai berikut :

Jenis Band Reject Filter :
1. Band reject filter bidang lebar
2. Band reject filter bidang sempit

Band Reject Filter (BRF) Bidang Lebar
BRF bidang lebar adalah terdiri dari rangkaian HPF dan LPF yang dimasukkan ke

rangkaian penjumlah. Sedang BRF bidang sempit adalah terkenal dengan rangkaian Notch Filter
yaitu menolak frekuensi tertentu. Contoh rangkaian Band Reject Filter bidang lebar seperti gambar
berikut ini.

Gambar 8.17 Rangkaian dan Output Band Reject Filter Bidang Lebar

Untuk menentukan nilai frekuensi batas atas (fH) dan frekuensi batas bawah (fL) dapat
mengguanakan rumus-rumus untuk rangkaian LPF dan HPF serta rangkaian penjumlah berlaku
untuk menentukan nilai nilai komponen atau elemen pasif yang digunakan untuk rangkaian band
reject filter bidang lebar ini.

Dimana :
fH = Frekuensi batas atas (frekuensi cut Off rangkaian Low Pass Filter (LPF)
fL = Frekuensi batas bawah (frekuensi cut Off rangkaian High Pass Filter (LPF)
RCLPF = nilai R dan C pada sisi rangkaian Low Pass Filter (LPF)
RCHPF = nilai R dan C pada sisi rangkaian High Pass Filter (HPF)

Band Reject Filter (BRF) Bidang Sempit
Nama band reject filter bidang sempit ini sering dikenal dengan nama Aktif Notch Filter.

Rangkaian menggunakan model twin-T circuit. Biasanya rangkaian aktif Notch Filter ini digunakan
pada rangkaian intrumentasi medis. Pada rangkaian band reject filter (BRF) bidang sempit atau
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Aktif Notch Filter terdapat daerah frekuensi yang akan di tahan oleh rangkaian Notch Filter ini (fN)
yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rangkaian band reject filter atau aktif notch filter adalah gabungan filter low pass RC dan
filter high pass RC dengan konfigurasi twin-T circuit. Gambar rangkaian band reject filter bidang
(BRF) sempit adalah sebagai berikut :

Gambar 8.18 Rangkaian Band Reject Filter Bidang Sempit

8.14 Band Reject Filter RC (BRF RC)
Band stop filter (BPF), band elimination filter, band reject filter dan sering juga disebut

dengan notch filter atau filter tolak jalur memiliki pengertian yang sama sebagai filter yang memiliki
karakteristik akan menahan sinyal dengan frekuensi sesuai frekuensi cut-off rangkaian dan akan
melewatkan sinyal dengan frekuensi di luar frekuensi cut-off rangkaian filter tersebut baik dibawah
atau diatas frekuensi cut-off rangkaian filter. Band stop filter merupakan kebalikan dari band pass
filter. Kondisi band pass terpenuhi bila. ωl < ωh.

Seperti pada filter band-pass, filter band-elimination atau band stop filter (BPF) RC juga
disusun dari dua buah filter low-pass dan filter high-pass yang disusun secara parallel seperti
terlihat pada gambar berikut. Rangkaian band stop filter (BPF) ini merupakan contoh sederhana
dari filter pasif band stop.

Gambar 8.19 Rangkaian Band Reject Filter RC

Filter low-pass disusun oleh R1,R2 dan C2 dengan konfigurasi “T” dan filter high-pass
disusun oleh C1,C3 dan R3 dengan susunan “T” sehingga filter ini sering disebut dengan filter
“Twin T”. Dengan menentukan nilai R1,R2 = 2*R3 dan nilai C1,C3 = 0,5*C2 maka besarnya
frekuensi cutoff pada filter “Twin T”adalah:

Karakteristik dari filter band stop atau filter band elimination ini dapat dilihat pada gambar
berikut:
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Gambar 8.20 Karakteristik Band Reject Filter RC

Dari grafik karakteristik dari band stop filter diatas terlihat bahwa tegangan dari sinyal input
pada frekuensi cut-off rangkaian filter akan dilemahkan dari level aslinya dan sinyal dengan
frekuensi di luar frekuensi cut-off baik diatas atau dibawah frekuensi cut-off akan dilewakan ke
output rangkaian filter band sop (BPF) RC tersebut.

8.10 Latihan
1. Sebutkan rangkaian yang berfungsi untuk memilih sinyal listrik berdasarkan pada frekuensi

sinyal masukan.
2. Jelaskan apa saja yng termasuk jenis filter aktif dan berikan contoh rangkaiannya.
3. Sebuah rangkaian filter yang memberikan output yang tetap dimulai pada frekuensi cut-off dan

tidak mengeluarkan output jika frekuensi input berada dibawah frekuensi cut-off.
4. Jelaskan bagaimana prinsip kerja high pass filter.
5. Gambarkan grafik respon penguatan tegangan terhadap frekuensi filter high pass.
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GLOSARIUM
Amplified Gate SCR Pada hakekatnya  adalah SCR, dimana ratio arus anoda rata-rata
maksimum terhadap arus gate (triger) adalah jauh lebih besar beberapa kali dibanding SCR
umumnya.

arus bocor Pada operasi normal, transistor mendapat tegangan revers pada sambungan
kolektor-base. Akibatnya terdapat arus bocor diantara kedua terminal tersebut.

arus forward Arus listrik maksimum yang boleh mengalir pada dioda pada saat mendapatkan
tegangan forward.

arus revers Arus yang mengalir pada dioda pada saat dioda mendapat tegangan revers.

arus surge Arus sesaat, yaitu arus yang tidak tetap dan dengan durasi yang sangat singkat yang
mengalir pada dioda.

breakdown kedua (secondary breakdown) Efek kerusakan akibat panas lokal pada titik tertentu
pada sambungan base-emitor.

CMMR (comommon mode rejetion ratio) Suatu ukuran beberapa kali lebih besar sensitivitas
suatu penguat diferensial, pada input diferensial, dibanding pada input.

CSCR (complementary SCR) Benar-benar komplemen dari SCR. Mendapat tegangan negatip
pada gate anoda agar SCR on.

CUJT (complementary UJT) UJT dengan polaritas yang kebalikan dari UJT dan PUT.

current limit transistor Suatu transistor terintegrasi, di dalam chip yang bertugas memonitor arus
yang mengalir pada beban.

delay time atau waktu tunda Waktu antara saat start hingga output mencapai 10% dari keadaan
mantapnya.

diac Komponen ini pada hakekatnya adalah sama dengan SBS, kecuali tanpa gate. Diac dapat on
dengan sendirinya pada tegangan breakdown sekitar ± 15 V sampai ± 50 V.

diferensial amplifier Bagian ini bertugas membandingkan tegangan output terhadap tegangan
referens, dan memberikan hasilnya untuk memperbaiki perbedaan (kesalahan) tersebut.

dioda Komponen elektronika aktif dua terminal yang paling sederhana, di mana padanya hanya
dapat mengalir arus listrik dalam satu arah saja.

dioda avalanche Suatu jenis dioda yang mempunyai karakteristik arus pada tegangan revers
yang sangat tajam perubahannya, dari kondisi tidak konduksi ke kondisi konduksi, jika tegangan
breakdown-nya dilampaui.

dioda Dioda ini mempunyai tegangan jatuh terhadap tegangan forward maupun revers lebih
rendah dibandingkan dengan dioda jenis.

dioda LED Dioda jika mendapatkan bias forward akan mengalami proses rekombinasi muatan
listrik, dan sebagai akibatnya akan mengeluarkan (memancarkan) energi dalam bentuk foton atau
cahaya.

dioda schottky Dioda ini digunakan untuk frekuensi tinggi (sampai dengan gelombang mikro).
Kelebihan ini disebabkan oleh karena dioda ini mempunyai revers-recovery time yang mendekati
nol.

dioda Dioda ini mempunyai tegangan jatuh forward sekitar 0,2 - 0,4 V dan ketahanannya terhadap
panas yang dapat mencapai 170° - 200°C.
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diode thyractor dan varistor Merupakan dua buah diode zener yang dirangkaikan secara seri
dan bertolak belakang. Thyractor dan varistor biasa digunakan dalam rangkaian sebagai pembatas
(pengaman) tegangan-tegangan pulsa yang tinggi yang merusak (misalkan tegangan surges).

dioda tunnel Suatu jenis diode berdaya rendah dengan karateristik yang unik. Diode ini banyak
digunakan pada rangkaian switching, osilator dan penguat, dari frekuensi rendah sampai frekuensi
yang sangat tinggi (daerah gigahertz).

dioda varactor Sejenis komponen dioda yang dibuat untuk mendapatkan variabel kapasitor
sebagai fungsi dari tegangan.

dioda zener Dioda ini mempunyai tegangan breakdown yang dapat lebih rendah, dari dioda
avalanche, yaitu dapat kurang dari 0,2 V.

dynam range Rasio antara sinyal maksimum dan minimum di mana suatu penguat masih bekerja
dengan baik. Di atas harga rasio ini penguat akan menghasilkan cacat.

efek frekuensi tinggi Pada frekuensi tinggi rangkaian penguat  dapat memberikan output
berisolasi.

efek Miller Elemen kapasitip antara kolektor dan base adalah sangat jelek pengaruhnya pada
frekuensi tinggi, terutama rangkaian emitor bersama. Gejala tersebut dikenal sebagai efek Miller.

fall time Waktu yang dibutuhkan untuk OFF, untuk berubah dari 90% ke 10% dari keadaan ON
mantapnya.

FET Transistor yang menggunakan tegangan pada input, guna mengendalikan arus pada output.
flyback power supply Step down power supply yang beroperasi langsung dari sumber daya AC
yang disearahkan.

GCS (gate controlled switch) Dikenal pula sebagai turn-off SCP. Pada GCS ini arus anoda yang
sedang mengalir dapat dihentikan dengan tegangan negatif pada gate. Biasanya hanya tersedia
untuk daya rendah.

Inverter Suatu osilator yang dicatu daya oleh input tegangan DC.

inverting regulator Regulator dengan tegangan output kebalikan dari tegangan input.

longtailing Suatu teknik untuk mengurangi gejala adanya distorsi pada suatu konfigurasi age-
follower, yaitu dengan menstabilkan arus emitor (drain).

line regulation Suatu faktor yang menyatakan suatu tingkat terhadap perubahan input.

load regulation Persen kenaikan pada output DC jika beban diambil. Beban yang dimaksud di
sini adalah beban maksimum.

MOSFET Kependekan dari Metal-Oxid Semiconductor FET. Nama ini datang dari terdapatnya
suatu lapisan tipis isolator silicon dioxide yang diletakkan diantara gate dan kanal FET. Tujuan dari
ini adalah untuk mengurangi arus input dengan faktor 100 sampai 1000 kali.

nois flicket Nois ini datang dari berfluktasinya sumber daya, yang terutama jatuh pada
komponen-komponen yang mempunyai frekuensi kerja rendah. Frekuensi dari fluktasi yang
merupakan sumber nois ini adalah di bawah 100 Hz.

nois interferences Nois yang datang dari luar  sistem penguat, misalkan dari sumber input dan
lain sebagainya.
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nois shot Nois yang datang oleh karena tidak sempurnanya sambungan-sambungan kabel atau
interface-interface. Nois ini dapat juga bersumber dari junction suatu komponen elektronik,
misalkan transistor, dioda dan lain-lain.

nois thermal Suatu nois yang berbentuk tegangan yang jatuh pada tahanan oleh sebab thermal
atau panas yang terkonsentrasi padanya.

output impedance Rasio perubahan tegangan output terhadap perubahan arus output, untuk
suatu perubahan beban.

output offset Penguat yang ideal adalah penguat yang antara lain tidak terdapat offset pada
outputnya, yaitu output nol untuk input nol. Akan tetapi di dalam praktek offset selalu terdapat, oleh
karena itu bias feedback diperlukan arus dari output.

penguat diferensial Terdapat pada instrumentasi pengukuran maupun pengendalian. Impedasi
inputnya tidak bisa tinggi. Demikian pula impedasi outputnya tidak bisa rendah.

PUT (progammable UJT) Sejenis UJT yang lain. Durasi on untuk PUT adalah lebih cepat
dibandingkan UJT. Osilator PUT dapat memberikan output frekuensi tidak lebih dari 10 kHz.
Sedang UJT dapat mencapai 500 kHz.

rasio sinyal nois Tidak lain dari pada perbandingan antara sinyal ditambah nois terhadap nois itu
sendiri atau (S+N)/N. Ini merupakan ukuran dari kebersihan suatu sinyal yang dihasilkan oleh
suatu sistem penguat.

reverse recovery time Dioda yang telah dalam keadaan konduksi (forward) tidak dapat dengan
segera menjadi tidak konduksi. Tetapi diperlukan waktu untuk menghilangkan sisa muatannya
yang tidak sempat teralirkan. Waktu kondisi ini dikenal sebagai reverse recovery time.

ripple Persen komponen rms (AC) terhadap komponen DC dari output.

ripple rejection Suatu faktor dimana suatu regulator dapat menekan ripple dari sumber (setelah
penyearah dan filter).

rise time Waktu yang diperlukan output untuk berubah dari 10% hingga 90% dari keadaan
mantapnya.

saturasi Pada suatu transistor, terhadap suatu kondisi dimana kenaikan arus base lebih lanjut
tidak lagi diikuti oleh kenaikan arus pada kolektor, kondisi demikian disebut sebagai kondisi
saturasi.

series pass transistor Suatu transistor terintegrasi di dalam chip yang bertugas sebagai
penguat/pengendali daya.

shockley atau for layer diode Komponen ini adalah ekivalen dengan SUS, hanya saja tidak
mempunyai gate. Tersedia macam-macam breakdown age dari 8 V hingga 60 V. Koomponen ini
lebih cepat dari SUS.

slew rate Laju perubahan maksimum pada output terhadap perubahan yang cepat pada input
(input step).

SCR (silicon control rectifier) Dioda yang mempunyai fungsi sebagai pengendali. Umumnya
Dioda SCR berfungsi sebagai rangkaian saklar (switch control) dan sebagai rangkaian pengendali
(remote control.

SUS (silicon unilateral switch) CSCR dengan zener terpasang pada gate terhadap katoda,
sedemikian hingga SUS dapat on dengan sendirinya jika VAK melampaui tegangan zener
terpasang.
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SBS (silicon bilateral switch) Dua buah SUS yang dihubungkan secara pararel dan saling
bertolak belakang. Jika gate terbuka, SBS dapat on, dalam kedua arah, masing-masing pada
tegangan breakdown-nya, yaitu sekitar 4-10 V.

storage time Waktu keterlambatan pada output untuk menjadi off.

tahanan dinamik Berbanding antara perubahan tegangan breakdown terhadap perubahan arus
bocornya. Ratio tegangan dan arus AC revers-voltage transfer.

tegangan breakdown Tegangan maksimum yang dapat ditahan jika dioda mendapat tegangan
rervers.

tegangan batas kolektor Ada macam–macam tegangan batas kolektor atau tegangan kolektor
maksimum yang biasa dipergunakan untuk memperkirakan kemampuan atau ukuran tegangan
kerja dari suatu transistor.

tegangan threshold Tegangan yang jatuh diantara kedua terminal dioda, jika dioda mendapat
tegangan forward.

temperature coefisient Perubahan tegangan output untuk setiap derajat perubahan temperatur.

terminal base Terminal transistor yang biasanya digunakan sebagai input pada suatu rangkaian
transistor.

timer 555 Suatu IC yang dibuat oleh SIGNETICS pada tahun 1972, dengan nomor tipe NE555,
yang terutama berfungsi sebagai timer. Demikian banyaknya aplikasi yang dapat memanfaatkan
NE555, menjadikan timer 555 sebagai komponen serba guna.

transistor Komponen  elektronik penguat arus.

triac Komponen ini pada hakekatnya adalah bidirectional SCR. TRIAC dapat bekerja dengan
triger pada gate, positif atau negatif, terhadap anoda-1, untuk tegangan positif ataupun negatif
pada anoda-2.

transien frekuensi tinggi Penting bagi suatu penguat, terutama untuk menentukan kemampuan
penguat didalam menerima input pulsa yang sangat cepat.

tunnel rectifier Dikenal pula sebagai back diode adalah dioda tunnel dengan arus puncak yang
sangat rendah, yakni hanya beberapa mikro  saja. Umunya digunakan untuk penyearah sinyal
level rendah (20 m V tegangan puncak).

UJT (unijunction transistor) Sejenis transistor dengan dua kondisi stabil, yaitu on dan off.

varactor daya Varaktor yang dapat melihat gandakan frekuensi tinggi (1-3 GHz) pada daya tinggi.
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