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Elektronika

Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah

yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau

partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan

elektronik, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat

seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika.

Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya

disebut sebagai peralatan elektronik (electronic devices).

Contoh peralatan/ piranti elektronik ini: radio, TV, perekam kaset,

perekam kaset video (VCR), perekam VCD, perekam DVD, kamera

video, kamera digital, komputer pribadi desk-top, komputer Laptop,

PDA (komputer saku), robot, smart card, dll.



Power is a measure of the pressure required to push electrons through a circuit, 

called voltage, multiplied by the number of electrons going through that circuit, 

called current. The measurement is called watts (W), symbol = P.

LISTRIK

Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan

listrik. Listrik, dapat juga diartikan sebagai berikut:

•Listrik adalah kondisi karena adanya penarikan dan penolakan gaya

di antaranya.

•Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus

listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke

saluran negatif.

Ada 2 jenis muatan listrik:

Positif dan Negatif.

Melalui eksperimen, muatan-sejenis saling menolak dan muatan-

lawan jenis saling menarik satu sama lain.



ARUS LISTRIK

Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap

satuan waktu. Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel atau

penghantar listrik lainnya. Arus listrik dibagi menjadi 2 jenis :

1.Listrik arus searah atau DC (Direct Current)

 adalah aliran arus listrik yang konstan dari potensial tinggi ke

potensial rendah. Pada umumnya ini terjadi dalam sebuah

konduktor seperti kabel, Dengan listrik arus searah jika kita

memegang hanya kabel positif (tapi tidak memegang kabel

negatif), listrik tidak akan mengalir ke tubuh kita (kita tidak terkena

strum). Demikian pula jika kita hanya memegang saluran negatif.

Current is a measure of the amount of electrons going through a circuit. 
Current is measured in amperes, or amps (A), symbol = I.



ARUS LISTRIK
2.Listrik Arus bolak-balik (listrik AC -- alternating current) 

 Adalah arus listrik dimana besarnya dan arahnya arus

berubah-ubah secara bolak-balik. Jika kita memegang sumber

listrik dan kaki kita menginjak bumi atau tangan kita

menyentuh dinding, perbedaan tegangan antara kabel listrik di

tangan dengan tegangan di kaki (ground), membuat listrik

mengalir dari tangan ke kaki sehingga kita akan mengalami

kejutan listrik ("terkena strum").



TEGANGAN LISTRIK & HAMBATAN 

LISTRIK

Tegangan listrik (kadang disebut sebagai Voltase) adalah

perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik,

dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi

potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya

aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Tergantung pada

perbedaan potensial listriknya, suatu tegangan listrik dapat

dikatakan sebagai ekstra rendah, rendah, tinggi atau ekstra

tinggi.

“Voltage is a measure of the force required to push electrons

through a circuit.” Voltage is measured in volts (V).

Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik

dari suatu komponen elektronik (misalnya resistor) dengan

arus listrik yang melewatinya.



KOMPONEN ELEKTRONIKA

Resistor atau yang biasa disebut (bahasa Belanda) werstand,

tahanan atau penghambat, adalah suatu komponen elektronik yang

memberikan hambatan terhadap perpindahan elektron (muatan

negatif).

Resistor disingkat dengan huruf "R" (huruf R besar). Satuan resistor

adalah Ohm, Kemampuan resistor untuk menghambat disebut juga

resistensi atau hambatan listrik.

Ohm's Law
There is a basic equation that expresses how three of the terms relate to each

other. It states that voltage is equal to the current multiplied by the resistance.

This is known as Ohm's Law.

 V = IR

 P = VI

Resistor



Berdasarkan penggunaannya, resistor dapat dibagi:

1.Resistor Biasa (tetap nilainya), ialah sebuah resistor penghambat 

gerak arus, yang nilainya tidak dapat berubah, jadi selalu tetap 

(konstan). Resistor ini biasanya dibuat dari nikelin atau karbon.

RESISTOR



PENGHITUNGAN 

RESISTANSI



2.Resistor Berubah (variable), ialah sebuah resistor yang nilainya 

dapat berubah-ubah dengan jalan menggeser atau memutar 

toggle pada alat tersebut. Sehingga nilai resistor dapat kita 

tetapkan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan jenis ini kita bagi 

menjadi dua, Potensiometer, rheostat dan Trimpot

Resistor

Potensiometer Trimpot



3.Resistor NTC dan PTS, 

NTC (Negative Temperature Coefficient), ialah Resistor yang 

nilainya akan bertambah kecil bila terkena suhu panas. 

PTS (Positife Temperature Coefficient), ialah Resistor yang 

nilainya akan bertambah besar bila temperaturnya menjadi dingin.

LDR (Light Dependent Resistor), ialah jenis Resistor yang 

berubah hambatannya karena pengaruh cahaya. Bila cahaya gelap 

nilai tahanannya semakin besar, sedangkan cahayanya terang 

nilainya menjadi semakin kecil.

Resistor



Kondensator (Capasitor) 
Kondensator (Capasitor) adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di

dalam medan listrik, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal

dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut Farad. Kata

"kondensator" masih dipakai hingga saat ini. berkenaan dengan kemampuan

alat untuk menyimpan suatu muatan listrik yang tinggi dibanding komponen

lainnya.

Kondensator polar diidentikkan mempunyai dua kaki dan dua kutub yaitu positif

dan negatif serta memiliki cairan elektrolit dan biasanya berbentuk tabung.

Lambang kondensator (mempunyai kutub positif dan negatif) pada skema

elektronika.



Kondensator (Capasitor)

Sedangkan Kapasitor non polar pada umumnya nilai kapasitasnya lebih

rendah, tidak mempunyai kutub positif atau negatif pada kakinya,

kebanyakan berbentuk bulat pipih berwarna coklat, merah, hijau dan lainnya

seperti tablet atau kancing baju yang sering disebut kapasitor (capacitor).

Lambang kapasitor (tidak mempunyai kutub)

pada skema elektronika.



Dioda 
Dioda adalah sambungan bahan positif -negatif yang berfungsi terutama sebagai

penyearah tegangan.

Bahan tipe-positif menjadi sisi anode sedangkan bahan tipe-negatif menjadi

katode.

•Dioda pemancar cahaya atau LED (Light 

Emmiting Dioda) adalah dioda yang 

memancarkan cahaya. 



Dioda

•Dioda foto (fotovoltaic) digunakan

untuk mengubah energi cahaya menjadi

energi listrik searah

•Dioda laser digunakan untuk

membangkitkan sinar laser taraf

rendah, cara kerjanya mirip LED

•Dioda Zener digunakan untuk regulasi

tegangan. Fungsi utamanya adalah untuk

menstabilkan tegangan



Transistor

Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat,

sebagai sirkuit pemutus dan penyambung (switching), stabilisasi

tegangan, modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya.

Aplikasi: Amplifier, Saklar,  Audio, Tegangan Tinggi, dan lain-lain



Integrated Circuit (IC)
Integrated Circuit atau Sirkuit Terpadu (IC) adalah komponen dasar yang

terdiri dari resistor, transistor dan lain-lain. IC adalah komponen yang dipakai

sebagai otak peralatan elektronika.

Pada komputer, IC yang dipakai adalah mikroprosesor. Dalam sebuah

mikroprosesor Intel Pentium 4 dengan ferkuensi 1,8 trilyun getaran per detik

terdapat 16 juta transistor, belum termasuk komponen lain.

IC mempunyai ukuran seukuran tutup pena sampai ukuran ibu jari dan dapat

diisi sampai 250 kali dan digunakan pada alat elektronika seperti:

•Telepon 

•Kalkulator 

•Handphone 

•Radio 

•Komputer



• Coil (Inductor)

Induktor/Coil is a coil wire on a core. Depending on 

your needs, which are used on the radio and air core is 

ferrite core. Also called a coil inductor, the value 

declared in the amount of induktansinya Henry (H). 

Coil (Inductor)





 Transformer (transformer)

Transformer is a two spool dililitkan have a core, the 

core can be the core ferrite core or iron. He can pick 

up AC power flow and can not be used for the DC. The 

first coil is called the primary coil that receives the 

input, the second coil is called the secondary coil of 

the output.

Transformer (transformer) 



DIODA SEMIKONDUKTOR

 Resistor merupakan sebuah piranti linear karena grafik arus 

terhadap tegangan merupakan garis lurus. Berbeda dengan dioda. 

 Dioda merupakan piranti non-linear karena grafik arus terhadap 

tegangan bukan berupa garis lurus. Alasannya adalah karena 

adanya potensial penghalang (potensial barrier). 

 Saat tegangan dioda lebih kecil dari tegangan penghambat 

tersebut, maka arus dioda akan kecil. Ketika tegangan dioda 

melebihi potensial penghalang,arus dioda akan naik secara cepat.



WATAK V-A DIODA

 Dioda adalah piranti semikonduktor dengan bahan tipe-n yang 

menyediakan elektron-elektron bebas dan bahan tipe-p yang 

disatukan (P-N junction). 

 Dioda merupakan suatu piranti dua elektroda dengan arah arus 

yang tertentu, dapat juga dikatakan dioda bekerja sebagai 

penghantar bila tegangan listrik diberikan dalam arah tertentu 

tetapi dioda akan bekerja sebagai isolator bila tegangan yang 

diberikan dalam arah berlawanan dari pergerakan elektron 

pembentuknya. 



 Kristal pun sebagai penyusun dioda akan bekerja jika arus 
didalamnya hanya dapat mengalir dalam satu arah dan tidak 
sebaliknya. 

 Hubungan ini disebut dengan rangkaian prategangan maju (forward 
bias). Pada dioda, kita mengenal potensial barrier yaitu beda 
potensial pada persambungan. 

 Beda potensial ini menjadi cukup besar untuk menghalangi proses 
penyebaran difusi selanjutnya dari elektron-elektron bebas. 

 Pada suhu ruangan potensial barrier bekerja sekitar 0,7 Volt untuk 
Silikon dan 0,3 Volt untuk Germanium. 



 Kurva Dioda Gambar di atas merupakan kurva karakteristik dioda pada 

pra tegangan maju (forward) dan pra tegangan balik (reverse). 

 Dari gambar karakteristik tersebut dapat dianalisa bahwa sebuah 

dioda akan mengalirkan arus setelah tegangan luar mengatasi 

potensial barrier, maka arus maju akan menjadi besar. 

 Pada kurva dengan karakteristik balik saat tegangan yang diberikan 

sama dengan nol, maka tidak ada arus yang mengalir jika tegangan 

dinaikkan maka arus akan sangat kecil



 Saat arus maju terlalu besar maka dioda akan rusak karena disipasi daya 

terlalu besar. 

 Jika pada arah balik tegangan yang terlalu tinggi akan menimbulkan 

kedadalan (breakdown) listrik pada dioda.



 Pada tegangan reverse yang besar, arus reverse mengalir besar sekali dan sat 
itu disebut tegangan break down.

 Besar arus dioda: 

Dimana,

I = arus melalui dioda

I₀= arus bocor saturasi

e = muatan elektron (1,602. C)

V = tegangan anoda ke katoda

K = konstanta Boltzman (1,38. J/K)

T = suhu (Kelvin)

 Pada suhu kamar : T=293 K dan qV/KT= 40 maka persamaan menjadi

 Jadi, Nampak dari persamaan bahwa arus dipengaruhi oleh tegangan dan
temperature.



Tahanan Dioda



 Menentukan tahanan dioda, diperlihatkan pada gambar di atas. 

Pada titik P, tegangan Vp dan arus Ip. Tahanan statis didefinisikan 

sebagai :

 Bila tegangan berubah-ubah di aas dan di bawah suatu harga tetap 

(Vp), didefinisikan apa yang disebut tahanan dinamis yakni:



Kurva Karakteristik Dioda

 Kita dapat menyelidiki karakteristik statik dioda, dengan cara 

memasang dioda seri dengan sebuah catu daya dc dan sebuah 

resistor. 

 Kurva karakteristik statik dioda merupakan fungsi arus ID, arus yang 

melalui dioda, terhadap tegangan VD, beda tegangan antara titik a 

dan b.

Garis Beban melewati titik i = 0. 

Titik potong v adalah v =vi  dan v = 0.

Titik potong adalah 

i =vi /RL



 Gambar Kurva Karakteristik Dinamis: Hubungan arus terhadap 

tegangan masukan vi bervariasi disebut karakteristik dinamis. 

 Lereng garis beban adalah tetap karena resistans beban RL tetap



Gambar Karakteristik Transfer

 Kurva yang menunjukkan hubungan antara tegangan keluaran vo dengan
tegangan masukan v i untuk rangkaian apapun, dinamakan karakteristik
transfer atau karakteristik transmisi. 

 Karena untuk rangkaian dioda di atas vo= iRL, maka kurva transfer-nya sama
dengan karakteristik dinamis. 



Macam Macam Dioda
1. Dioda Umum
2. Dioda khusus

 Dioda Umum

 Yang dimaksud dioda umum adalah dioda yang dipergunakan dalam
rangkaian rangkaian sederhana dan biasanya berfungsi sebagai
perata atau pembatas arus listrik. 

 Dioda umum ini dalam operasinya dapat bekerja bila diberi arus
bolak balikatau searah
Arus listrik yang melewati dioda sebagian akan dilewatkan baik
tegangan positifnya maupun tegangan negatifnya tergantung cara
pemasangannya



 Yang termasuk dioda umum

- Dioda Silikon

- Dioda Germanium

- Dioda Rectifier

- Dioda Selenium

- Dioda Kuprok

 Dioda khusus

Dioda jenis khusus bekerja

bukan hanya sebagai

perata/pembatas arus namun

pemakaiannya sangat bervariasi, 

beberapa aplikasinya adalah

sensor, stabilizer, penyearah

terkendali dan lain sebagainya.

 Yang termasuk dioda khusus

- Dioda Zener

- Dioda DIAC

- Dioda TRIAC

- Dioda Kapasitansi

- Dioda LED

- Dioda Thyristor/SCR

-Dioda Photosel/Photo Dioda



Jenis-jenis diode

Ada beberapa jenis dari dioda pertemuan yang hanya menekankan 
perbedaan pada aspek fisik baik ukuran geometrik, tingkat 
pengotoran, jenis elektroda ataupun jenis pertemuan, atau benar-
benar peranti berbeda seperti dioda Gunn, dioda laser dan dioda 
mosfet.

 Diode Biasa

 Dioda Bandangan

 Dioda Chat’s Whisker

 Dioda Arus Tetap

 Dioda Terobosan/Esaki

 Dioda Gunn



RANGKAIAN DIODA

Penyearah Tegangan

 Sebagai penyearah tegangan, dioda digunakan untuk mengubah 

tegangan bolak-balik (AC) menjadi tegangan searah(DC). 

 Penyearah tegangan ini ada 2 macam, yaitu :

1. Penyearah setengah gelombang (half-wave rectifier)

2. Penyearah gelombang penuh (full-wave rectifier)



1. Penyearah setengah gelombang (half-wave rectifier)

 Saat digunakan sebagai penyearah setengah gelombang, dioda 

menyearahkan tegangan AC yang berbentuk gelombang sinus 

menjadi tegangan DC hanya selama siklus positif tegangan AC 

saja. 

 Sedangkan pada saat siklus negatifnya, dioda mengalami 

panjaran balik (reverse bias) sehingga tegangan beban 

(output) menjadi nol.
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 Pada gambar diatas, anggaplah Vin sebagai tegangan input rangkaian setelah 
diturunkan oleh transformator yang mempunyai nilai sebesar 20Vpp atau 
7,071VRMS. Setelah disearahkan menggunakan dioda maka akan di dapat nilai 
tegangan DC atau nilai rata-ratanya.

 Nilai tegangan yang ditunjukkan pada multimeter adalah nilai komponen AC 
(VAC) atau DC (VDC) saja.

 Sementara, untuk mengetahui tegangan puncak ke puncak (Vpp) diperlukan 
pengukuran menggunakan osiloskop atau bisa juga dengan perhitungan setelah 
VAC sudah diketahui.

 Catatan : VAC = VRMS = VEFEKTIF



 Rangkaian penyearah setengah gelombang ini memiliki kelemahan 

pada kualitas arus DC yang dihasilkan. 

 Arus DC rata-rata yang dihasilkan dari rangkaian ini hanya 0,318 

dari arus maksimum-nya, jika dituliskan dalam persamaan 

matematika adalah sebagai berikut;

IAV = 0,318 ∙ IMAX

 Oleh sebab itu rangkaian penyearah setengah gelombang lebih 

sering digunakan sebagai rangkaian yang berfungsi untuk 

menurunkan daya pada suatu rangkaian elektronika sederhana dan 

digunakan juga sebagai demodulator pada radio penerima AM.



2. Penyearah gelombang penuh (full-wave rectifier)

 Saat digunakan sebagai penyearah gelombang penuh, dioda secara
bergantian menyearahkan tegangan AC pada saat siklus positif dan
negatif. 

 Penyearah gelombang penuh ada 2 macam dan penggunaannya
disesuaikan dengan transformator yang dipakai. 

 Untuk transformator biasa digunakan jembatan dioda (dioda bridge) 
sementara untuk transformator CT digunakan 2 dioda saja sebagai
penyearahnya.



 Arus DC rata-rata yang dihasilkan dari rangkaian penyearah 

gelombang penuh ini adalah dua kali dari arus rata-rata yang 

dihasilkan oleh penyearah setengah gelombang yakni;

IAV = 0,637 ∙ IMAX

 Jika sumber arus bolak-balik (AC) dengan CT di searah-kan oleh 

rangkaian penyearah dioda jembatan maka akan diperoleh dua 

arus searah (DC) dengan dua polaritas yang berbeda atau biasa 

disebut sebagai Penyearah Gelombang Penuh Polaritas Ganda.



a. Penyearah gelombang penuh dengan jembatan dioda (dioda 

bridge)

 Pada dioda bridge, hanya ada 2 dioda saja yang menghantarkan 

arus untuk setiap siklus tegangan AC sedangkan 2 dioda lainnya 

bersifat sebagai isolator pada saat siklus yang sama.
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 Saat siklus positif tegangan AC, arus mengalir melalui dioda B 
menuju beban dan kembali melalui dioda C. 

 Pada saat yang bersamaan pula, dioda A dan D mengalami reverse 
bias sehingga tidak ada arus yg mengalir atau kedua dioda tersebut 
bersifat sebagai isolator.

 Sedangkan pada saat siklus negatif tegangan AC, arus mengalir 
melalui dioda D menuju beban dan kembali melalui dioda A. 

 Karena dioda B dan C mengalami reverse bias maka arus tidak 
dapat mengalir pada kedua dioda ini.

http://2.bp.blogspot.com/_RBu4qlx6K1w/SZxyB3qcn5I/AAAAAAAAAAc/P_k6OB4LRoE/s1600-h/img3-fullwave2.jpg
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 Grafik sinyal dari penyearah gelombang penuh dengan jembatan dioda 
(dioda bridge) ditunjukkan seperti pada gambar berikut

 Jembatan dioda (dioda bridge) tersedia dalam bentuk 1 komponen 
saja atau pun bisa dibuat dengan menggunakan 4 dioda yang sama 
karakteristiknya. 

 Yang harus diperhatikan adalah besar arus yang dilewatkan oleh dioda 
harus lebih besar dari besar arus yang dilewatkan pada rangkaian.

http://1.bp.blogspot.com/_RBu4qlx6K1w/SZxyV-_nS8I/AAAAAAAAAAk/L9nUB3ijUXc/s1600-h/img4-fullwave_sinyal.jpg
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b. Penyearah gelombang penuh menggunakan 2 dioda

Seperti telah disebutkan diatas, penyearah gelombang penuh 

menggunakan 2 dioda ini hanya bisa digunakan pada transformator 

CT, dimana tegangan sekunder yang dihasilkan oleh trafo CT ini 

adalah :

dimana V1=teg primer dan V2=teg sekunder

Cara kerja penyearah gelombang penuh jenis ini dapat dijelaskan 

seperti berikut :

http://2.bp.blogspot.com/_RBu4qlx6K1w/SZxy5Dc3ecI/AAAAAAAAAAs/TqrHz-B9F8k/s1600-h/img5-fullwave_ct1.jpg
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 Pada gambar mengenai trafo diketahui bahwa pada bagian 

sekunder trafo CT terdapat 2 sinyal output yang terjadi secara 

bersamaan, mempunyai amplitudo yang sama namun berlawanan 

fasa. 

 Saat tegangan input (teg primer) berada pada siklus positif, pada 

titik AO akan terjadi siklus positif sementara pada titik OB akan 

terjadi siklus negatif. 

 Akibatnya D1 akan mengalami panjaran maju (forward bias) 

sedangkan D2 mengalami panjaran balik (reverse bias) sehingga 

arus akan mengalir melalui D1 menuju ke beban dan kembali ke 

titik center tap.

http://1.bp.blogspot.com/_RBu4qlx6K1w/SZxzGQBZqcI/AAAAAAAAAA0/YVo3OwSGoUI/s1600-h/img6-fullwave_ct2.jpg
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 Saat tegangan input (teg primer) berada pada siklus negatif, pada 
titik AO akan terjadi siklus negatif sementara pada titik OB akan 
terjadi siklus positif. 

 Akibatnya D2 akan mengalami panjaran maju (forward bias) 
sedangkan D1 mengalami panjaran balik (reverse bias) sehingga 
arus akan mengalir melalui D2 menuju ke beban dan kembali ke 
titik center tap.

 Dari penjelasan cara kerja penyearah gelombang penuh jenis ini 
terlihat bahwa tegangan yang terjadi pada beban mempunyai 
polaritas yang sama tanpa memperdulikan dioda mana yang 
menghantar karena arus mengalir melalui arah yang sama sehingga 
akan terbentuk gelombang penuh yang disearahkan seperti 
ditunjukkan pada grafik sinyal berikut.



 Rangkaian penyearah gelombang merupakan rangkaian yang 
berfungsi untuk merubah arus bolak-balik (Alternating Current / 
AC) menjadi arus searah (Direct Current / DC). 

 Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyearah adalah 
dioda, karena dioda memiliki sifat hanya memperbolehkan arus 
listrik melewati-nya dalam satu arah saja.

http://4.bp.blogspot.com/_RBu4qlx6K1w/SZxzVtGTJoI/AAAAAAAAAA8/EUdHJ1eThGc/s1600-h/img7-fullwave_sinyal2.jpg
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TRANSISTOR : Bipolar Junction Transistor

 Konstruksi

Transistor adalah piranti semikonduktor tiga

terminal yang dibangun dari :

 dua material tipe p dan satu material tipe n, atau 

 dua material tipe n dan satu material tipe p. 

n np

B

CE

Heavily doped

p pn

B

CE



BJT

Doping pada bagian tengah diberikan lebih sedikit dibandingkan 
dengan bagian luar (sekitar 10:1). Doping rendah ini 
mengurangi konduktiviti material dengan membatasi jumlah 
elektron bebas. Istilah bipolar berasal dari kenyataan bahwa 
elektron dan holes berpartisipasi dalam proses pembangkitan 
arus. 

n np

B

CE

Heavily doped

p pn

B

CE



BJT : Operasi Transistor 

 Transistor beroperasi dengan memberikan bias pada kedua junction. Bias 
maju pada junction BE menyebabkan sejumlah besar majority carrier 
(holes) yang terhubung ke terminal emitter  terdifusi melewati junction 
menuju materi tipe n (basis). Karena ketersediaan elektron bebas pada 
materi tipe n lebih sedikit dari hole yang terdifusi, hanya sedikit holes 
yang ber-kombinasi dengan elektron dan menghasilkan arus pada terminal 
basis. 

 Sebagian besar hole akan begerak melewati depletion region pada 
junction base-collector (junction base-collector di-bias mundur) dan 
keluar pada terminal collector. 



BJT

 Total arus dari terminal emitter sama dengan arus pada 
terminal collector ditambah arus pada terminal basis. 
 IE = IC + IB

 Arus collector IC terdiri dari dua komponen, yang berasal 
dari majority carrier dan minority carrier. Arus dari 
minority carrier disebut dengan ICO (arus collector dengan 
terminal emitter open).
 IC =ICmajority +ICO

 ICO bernilai sangat kecil dan umumnya bisa diabaikan



BJT

 Tegangan base-emitter (VBE) bisa dianggap sebagai 

variabel pengontrol dalam menentukan operasi transistor. 

Arus collector dikaitkan dengan tegangan VBE (Ebers-Moll / 

Shockley equation):

Arus collector IC proporsional terhadap arus IB dengan 
hubungan:

IC =  IB

IC =  IE



BJT

 Data spesifikasi transistor (dari pabrik) di-set nilai maksimum yang tidak boleh 
dilampaui dalam operasi. Spesifikasi ini memberi batasan operasi transistor 
dalam rangkaian.

 Contoh spesifikasi transistor silikon 2N2222

 Collector-Base Voltage = 60 v

 Collector-Emitter Voltage = 30 v

 Base-Emitter Voltage = 5 v

 Power dissipation = 500 mW

 Temperature 125 C



BJT : Konfigurasi

 Common Base
Arah arus yang ditunjukkan adalah 
arah arus konvensional ( sesuai 
pergerakan holes)

Daerah operasi: 
1. Cut-off
2. Aktif
3. saturasi



TUGAS (SOAL) – Bagian I

 1. CARI ARTIKEL DENGAN TEMA ELEKTRONIKA 

SEBANYAK 10 UNIT DENGAN FORMAT :

- PDF (Acrobat Reader)

- DOC/Docx/RTF (Pengolah Kata)

- PPT (Presentasi)

2. A simple circuit that has a 9 V light bulb hooked up to a 9-V battery. 
The power output of the light bulb is 100-W. Using the equation above, 
calculate how much current in amps of this 9-V bulb.

3. Computers normally use power supplies ranging from 200-W to 500-W. 
However, some computers may need 500-W to 800-W power supplies. 
Calculate the current if we have 2 computers 300-W and 3 computers 
500-W.

.



 Kumpul maksimal 2 minggu setelah penerbitan, ke Email : 

alex.v.bukit@gmail.com

 Judul : Tugas Pengdasjur Elektro Minggu I

 Isi : Nama Lengkap & NRP 

4. Hitung R total (REQ) dari titik A ke B dari gambar berikut :

Literature :

(1) Frank D. Petruzella, Essentals of Electronics, Singapore,McGrraw-Hill Book Co, 1993, Chapter 41  

(2) Ralph J. Smith, Circuit, Devices, and System, Fourth Edition, California, John Wiley & Sons, Inc.,
1992, Chapter 13 - 14



Modul Pengdasujur S1 Elektronika

Bagian II



Rangkaian Logika

Ada beberapa operasi-operasi dasar pada suatu rangkaian logika

dan untuk menunjukkan suatu perilaku dari operasi-operasi tersebut

biasanya ditunjukkan dengan menggunakan suatu tabel kebenaran.

Tabel kebenaran berisi statemen-statemen yang hanya berisi:

 Benar yang dilambangkan dengan huruf “T” kependekan dari

“True” atau bisa juga dilambangkan dengan angka 1. Atau

 Salah yang dilambangkan dengan huruf “F” kependekan dari

“False” atau bisa juga dilambangkan dengan angka 0.



Apa itu Gerbang Logika

 Gerbang logika adalah piranti dua keadaan, yaitu mempunyai
keluaran dua keadaan: keluaran dengan nol volt yang
menyatakan logika 0 (atau rendah) dan keluaran dengan
tegangan tetap yang menyatakan logika 1 (atau tinggi).

 Gerbang logika dapat mempunyai beberapa masukan yang
masing-masing mempunyai salah satu dari dua keadaan logika,
yaitu 0 atau 1.

 Gerbang-gerbang logika yang khususnya dipakai di dalam sistem
digital, dibuat dalam bentuk IC (Integrated Circuit) yang terdiri
atas transistor-transistor, diode dan komponen-komponen
lainnya. Gerbang-gerbang logika ini mempunyai bentuk-bentuk
tertentu yang dapat melakukan operasi-operasi INVERS, AND, OR
serta NAND, NOR, dan XOR (Exclusive OR). NAND merupakan
gabungan AND dan INVERS sedangkan NOR merupakan gabungan
OR dan INVERS.



Gerbang Dasar

 BUFFER

 NOT

 OR

 AND



Gerbang Dasar: BUFFER

 Buffer adalah gerbang logika yang digunakan untuk 
menyangga  kondisi logika. Kondisi logika dari keluaran 
gerbang ini akan sama dengan kondisi logika dari 
masukkanya. Simbol gerbang logika ini ditunjukkan pada 
gambar dibawah ini.



Gerbang Dasar: NOT

 Gerbang  NOT  ini  disebut  inverter  (pembalik). 
Rangkaian  ini  mempunyai  satu  masukan  dan  satu 
keluaran.  Gerbang  NOT  bekerja  membalik  sinyal 
masukan,  jika  masukannya  rendah,  maka  keluarannya 
tinggi,  begitupun  sebaliknya.



Gerbang Dasar: NOT

Simbol dan Tabel Kebenaran



Gerbang Dasar: OR

 Gerbang  OR  diterjemahkan  sebagai gerbang  
“ATAU”  artinya  sebuah  gerbang  logika  yang 
keluarannya  berlogika  “1”  jika  salah  satu  atau  
seluruh inputnya  berlogika  “1”.



Gerbang Dasar: OR

Simbol dan Tabel Kebenaran



Gerbang Dasar: OR

Rangkaian Dioda Equivalent dan Timing Diagram



Gerbang OR dengan banyak Input

Tabel Kebenaran OR - 3 input



 Bagaimana cara mengaplikasikan gerbang OR 

4 masukan dengan menggunakan gerbang OR 

2 masukan? 

 Penyelesaian :

Contoh :

a b



Gerbang Dasar: AND

 Gerbang  AND  merupakan  jenis  gerbang  digital  
keluaran 1  jika  seluruh  inputnya  1.   Gerbang  AND  
diterjemahkan sebagai  gerbang  “DAN”  artinya  sebuah  
gerbang  logika yang  keluarannya  berlogika  “1”  jika  
input  A  dan  input  B dan  seterusnya   berlogika  “1”.



Gerbang Dasar: AND

Simbol dan Tabel Kebenaran



Gerbang Dasar: AND

Rangkaian Dioda Equivalent dan Timing Diagram



Gerbang AND dengan banyak Input

Tabel Kebenaran AND - 4 input



 Susunlah gerbang AND 4 masukan dengan

menggunakan gerbang AND 2 masukan.

 Penyelesaian :

Contoh :



Gerbang Kombinasional

 NOR

 NAND

 X-OR

 X-NOR



Gerbang Kombinasional: NOR

 Gerbang  NOR  adalah  gerbang  kombinasi  dari  
gerbang NOT  dan  gerbang  OR.  Dalam  hal  ini  
ada  empat  kondisi yang  dapat  dianalisis  dan  
disajikan  pada  tabel kebenaran.



Gerbang Kombinasional: NAND

 Gerbang  NAND  adalah  gerbang  kombinasi  dari  
gerbang NOT  dan  gerbang  AND.  Dalam  hal  ini  
ada  empat kondisi  yang  dapat  dianalisis  dan  
disajikan  pada  tabel kebenaran.



Gerbang NAND dengan Banyak Input

Tabel Kebenaran NAND - 3 input



Gerbang Kombinasional: X-OR

 Gerbang  X-OR  (dari  kata  exclusive-or)  akan 
memberikan  keluaran  1  jika  kedua  masukannya 
mempunyai  keadaan  yang  berbeda.



Gerbang Kombinasional: X-NOR

 X-NOR  dibentuk  dari  kombinasi  gerbang OR  dan  
gerbang  NOT  yang  merupakan  inversinya atau  
lawan  X-OR,  sehingga  dapat  juga  dibentuk dari  
gerbang  X-OR  dengan  gerbang  NOT.



Contoh Kombinasi Gerbang Logika



Contoh Kombinasi Gerbang Logika



Contoh IC Gerbang Logika



Contoh IC Gerbang Logika



Contoh IC Gerbang Logika



Aljabar Boolean

 Aljabar Boolean adalah rumusan matematika untuk menjelaskan 
hubungan logika antara fungsi pensaklaran digital.  Aljabar boolean 
memiliki dasar dua macam nilai logika. Hanya bilangan biner yang 
terdiri dari angka 0 dan 1 maupun pernyataan rendah dan tinggi. 

 Keluaran dari satu atau kombinasi beberapa buah gerbang dapat 
dinyatakan dalam suatu ungkapan logika yang disebut ungkapan 
Boole. Teknik ini memanfaatkan aljabar Boole dengan notasi-notasi 
khusus dan aturan-aturan yang berlaku untuk elemen-elemen logika 
termasuk gerbang logika

 Aljabar boolean mendefinisikan aturan-aturan untuk memanipulasi 
ekspresi simbol logika biner. Ekspresi logika simbol biner yang terdiri 
dari variabel biner dan operator-operator seperti AND, OR dan NOT 
(contoh: A+B+C). Nilai-nilai dari ekspresi boolean dapat ditabulasikan 
dalam tabel kebenaran (Truth Table)



Teori Dasar Aljabar Boolean



Teori Dasar Aljabar Boolean



Teori Dasar Aljabar Boolean

Elementer 1. x + 0 = x 1d. x . 1 = x

2. x + x’ = 1 2d. x . x’ = 0

3. x + x = x 3d. x . x = x

4. x + 1 = 1 4d. x . 0 = 0

5, (x’)’ = x

Commutative 6. x + y = y + x 6d. x . y = y . x

Associative 7. x+(y+z)=(x+y)+z 7d. x(yz)=(xy)z

Distributive 8. x(y+z)=xy+xz 8d. x+(yz)=(x+y)(x+z)

Teori De Morgan 9. (x + y)’ = x’y’ 9d. (xy)’ = x’ + y’

Absorption 10. x + xy = x 10d. x(x+y) = x
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Secara umum teori De Morgan dapat ditulis sebagai:

F’(X1,X2,…,Xn,0,1,+,◦) = F(X1’,X2’,…,Xn’,1,0, ◦,+) 

Dualitas suatu pernyataan logika didapatkan dengan mengganti 1 

dengan 0, 0 dengan 1, + dengan ◦, ◦ dengan +, dengan semua variabel 

tetap 

F(X1,X2,…,Xn,0,1,+,◦) ⇔ F(X1,X2,…,Xn,1,0, ◦,+) 

Teori De Morgan



91

Bukti teori De Morgan: (x + y)’ = x’y’

x y x + y (x+y)’ x’ y’ x’y’

0 0 0 1 1 1 1

0 1 1 0 1 0 0

1 0 1 0 0 1 0

1 1 1 0 0 0 0

Dengan tabel kebenaran



TABEL KEBENARAN (TRUTH TABLE)

A B C A’B A’BC’ A+B (A+B)C A’BC’+(A+B)C

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 1

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 0

1 1 0 0

1 1 1 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1 0 1

0 1 1 1

0 1 0 0

0 1 1 1

0 1 0 0

0 1 1 1
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Contoh penyederhanaan

F = ABC + A’B’C + A’BC + ABC’ + A’B’C’ 

G = [(BC’ + A’D)(AB’ + CD’)]’ 

= (BC’ + A’D)’ + (AB’ + CD’)’

= (BC’)’(A’D)’ + (AB’)’(CD’)’

= (B’+C)(A+D’) + (A’+B)(C’+D)

= AB’+AC+B’D’+CD’+A’C’+A’D+BC’+BD

= 1 (dari mana???)

= (AB + A’B’)C + BC + (AB + A’B’)C’

= (A⊕B)’ + BC



SOAL LATIHAN I

Sederhanakan fungsi berikut:

1. F1(A,B,C) = A’B’C’ + ABC’ + AB’C’ + A’B’C + AB’C

2. F2(A,B,C,D) = A’B’C’D + A’B’CD + A’BCD + ABCD + ABCD’ + AB’C’D + 

AB’CD + AB’CD’

3. G(A,B,C) =[A’B’C’ + ABC’ + AB’C’ + A’B’C + AB’C]’

TUGAS (SOAL) – Bagian II
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