
Semikonduktor  (Teknik Elektro-UNHAS) 

Tugas Material Elektro Teknik 

KUMPULAN SOAL 

SEMIKONDUKTOR 
 

 

OLEH: 

KELOMPOK III 

 

 

 

Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Hasanuddin 

2011/2012 



Semikonduktor  (Teknik Elektro-UNHAS) 

PUTU NOPA GUNAWAN ( D411 10 009) 

1. Urutkan unsure semikonduktor dibawah ini dari konduktivitas paling 

kecil hingga konduktivitas paling besar, dan tuliskan besar 

konduktivitasnya! 

Intan-Timah Putih – Germanium – Silikon 

Jawab: 

Intan ( <10
-16

 Ohm
-1

m
-1

) – Silikon (5 x 10
-4

 ohm
-1

m
-1

) – Germanium(2 x 

10
-4

 ohm
-1

m
-1

) – Timah putih (10
6
 ohm

-1
m

-1
) 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan donor dan akseptor pada 

semikonduktor! 

Jawab: 

- Donor adalah jenis semikonduktor yang diberi impuritas yang 

bervalensi +5 (misalnya P, As, Sb) tipe- N 

- Akseptor adalah jenis semikonduktor yang diberi impuritas yang 

bervalensi +3 (miaslnya Ln, Ga, B) tipe – P 

3. Urutkan unsure berikut sesuai dengan besar sela energy paling besar 

ke kecil! 

C – Ge – Sn – Si 

Jawab: 

C – Si – Ge – Sn 

4. Dimana sajakah semikonduktor digunakan? 

Jawab: 

-  Alat konduksi dan tahanan 

- Alat junction (diode) 

- Transistor 

5. Jelaskan prinsip semikonduktor pada LED! 

Jawab: 

Pembawa muatan pada sisi N dan sisi P adalah electron dan hole. Bila arus 

melalui alat, lubang dalam pita valensi bergerak melalui junction kedalam 

bahan jenis N, sebaliknya electron pita konduksi memasuki bahan jenis P 
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berdekatan dengan junction terdapat pembawa muatan yang berlebihan 

yang bergabung kembali dan menghasilkan perbedaan cahaya. 

6. Mengapa silicon perlu di murnikan? 

Jawab: 

Karena untuk mengontrol jumlah dopant akibat kelebihan pembawa 

akseptor pada bahan. 

7. Jelaskan kenaikan konduktivitas semikonduktor! 

Jawab: 

Jumlah pembawa muatan bertambah sebanding dengan jumlah electron 

yang dapat melompati sela . Pada suhu 0°𝐾, tidak ada electron yang 

mempunyai cukup energy untuk melompat akan tetapi dengan naiknya 

suhu maka energy electron juga bertambah. 

8. Jelaskan apa yang di maksud dengan Junction PN! 

Jawab: 

Junction PN adalah daerah dimana semikonduktor tipe P dan 

semikonduktor tipe N bertemu atau tersambungkan. 

9. Diketahui bahwa senyawa InAS mempunyai konduktivitas intrinsic 

sebesar 10
4
 ohm

-1
m

-1
 pada suhu 20℃. Berapa jumlah electron yang 

melompati selah energy? 

Jawab: 

 𝑛 = (
104

 0.16 𝑥  10−18  (2.26+0.026)
)  

𝑛 =
104

0.36576  𝑥  10−18   

𝑛 = 2,73 𝑥 1022  /m
3  

10. Konsentrasi atom Ge adalah 4,41 x 10
22

 atom/cm
3
. Jika tiap 10

8
 atom 

Ge dikotori 1 atom donor, dan µn = 3800 cm
2
/Vs, tentukan σ.! 

Jawab: 

Np = 
1

108

4,41 𝑥  1022

 = 
4,41 𝑥  1014

108
= 4,41 𝑥 1014   

𝑎𝑡𝑜𝑚

𝑐𝑚 3  

𝜎 = 𝑒 𝑁𝑝𝜇𝑛   

= 1,6 𝑥 10−19 𝑥 4,41 𝑥 1014  𝑥 3800  
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= 0,268 (Ωcm)−1
  

11. Diketahui bahwa senyawa Timah Putih mempunyai konduktivitas 

intrinsic sebesar 10
6
 ohm

-1
m

-1
 pada suhu 20℃. Berapa jumlah electron 

yang melompati selah energy? 

Jawab: 

 𝑛 = (
106

 0.16 𝑥  10−18  (0.2+0.1)
)  

𝑛 = 2,08 𝑥 1035  /m
3  

12. Timah putih mempunyai konduktivitas sebesar 10
6
 ohm

-1
m

-1
. Jika 

kita ingin konduktivitas sebesar 3 x 10
25

 ohm
-1

m
-1

 bila ditambahkan 

alumunium sebagai ketidakmurnian. Berapa jumlah atom 

alumunium per m
3
? 

Jawab: 

𝑛𝑝 =
3 𝑥  1025

 0,16 𝑥  10−18  (0,1)
   

𝑛𝑝 = 1,875 𝑥 1045  /m
3   

13. Setiap atom Germanium memiliki 4 elektron valensi. Ukuran sel 

satuan adalah 0,8 nm. Perhitungan sendiri menunjukan bahwa ada 

10
15

 elektron konduksi per m
3
. Berapa bagian dari electron telah di 

aktivi hingga pita konduksi? 

Jawab: 

Electron valensi / cm
3
 = 

8 𝑥  4

0,8 𝑥  10−9
= 4 𝑥 1010   /m3 

Bagian yang diaktivi =
1015

4 𝑥  1010
= 25 𝑥 103 

14. Intan mempunyai konduktivitas sebesar 10
-16

 ohm
-1

m
-1

. Jika kita 

ingin konduktivitas sebesar 2 x 10
3
 ohm

-1
m

-1
 bila ditambahkan 

alumunium sebagai ketidakmurnian. Berapa jumlah atom 

alumunium per m
3
? 

Jawab: 

𝑛𝑝 =
2 𝑥  103

 0,16 𝑥  10−18  (0,12)
   

𝑛𝑝 = 1,04 𝑥 1023  /m
3  
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15. Konsentrasi atom Ge adalah 4,41 x 10
22

 atom/cm
3
. Jika tiap 10

5
 atom 

Ge dikotori 2 atom donor, dan µn = 5000 cm
2
/Vs, tentukan σ.! 

Jawab: 

Np = 
2

105

4,41 𝑥  1022

 = 
8,82 𝑥  1014

105 = 8,82 𝑥 109   
𝑎𝑡𝑜𝑚

𝑐𝑚 3  

𝜎 = 𝑒 𝑁𝑝𝜇𝑛   

= 1,6 𝑥 10−19 𝑥 8,82 𝑥 109 𝑥 5000  

= 0,7056 (Ωcm)−1
  

16. Transistor terdahulu menggunakan Silikon dengan tahanan 

ekstrinsik 0,07 ohm dan konsentrasi electron konduksi sebesar 5 x 

10
25

 / m
3
. Hitunglah mobilitas electron dalam Silikon ? 

Jawab: 

𝜇𝑛 =
1

 0,07  5 𝑥  1025  (0,16 𝑥  10−18 )
  

𝜇𝑛 = 1,79 𝑥 10−6  m3
 / Volt.Sek 

17. Jelaskan struktur atom dari semikonduktor! 

Jawab: 

Atom menurut Bohr dimodelkan sebagai inti yang dikelilingi oleh 

elektron-elektron yang mengorbit. Inti atom memiliki muatan positif, 

sedangkan elektron bermuatan negatif. Inti atom cenderung menarik 

elektron yang berputar dalam orbitnya. Makin besar daya tarik dari inti, 

kecepatan orbit elektron akan meningkat. Orbit terdalam diisi oleh dua 

elektron, orbit kedua dari dalam diisi oleh 8 elektron dan orbit terluar diisi 

oleh empat elektron, kita sebut silikon memiliki konfigurasi 2 - 8 - 4. 

Empat belas elektron yang mengorbit pada inti silikon berputar 

menetralkan muatan dari inti atom dari luar (secara listrik) adalah netral. 

18. Germanium mempunyai konduktivitas sebesar 2 ohm
-1

m
-1

. Jika kita 

ingin konduktivitas sebesar 500 ohm
-1

m
-1

 bila ditambahkan 

alumunium sebagai ketidakmurnian. Berapa jumlah atom 

alumunium per m
3
? 

Jawab: 



Semikonduktor  (Teknik Elektro-UNHAS) 

𝑛𝑝 =
500

 0,16 𝑥  10−18  (0,23)
   

𝑛𝑝 = 1,36𝑥 1022  /m
3  

19. Setiap atom Silikon memiliki 4 elektron valensi. Ukuran sel satuan 

adalah 0,7 nm. Perhitungan sendiri menunjukan bahwa ada 3 x 10
25

 

elektron konduksi per m
3
. Berapa bagian dari electron telah di aktivi 

hingga pita konduksi? 

Jawab: 

Electron valensi / cm
3
 = 

8 𝑥  4

0,7 𝑥  10−9 = 4,57 𝑥 1010   /m3 

Bagian yang diaktivi =
3 𝑥  1025

4,57 𝑥 1010 = 6,56 𝑥 1014  

20. Transistor terdahulu menggunakan Germanium dengan tahanan 

ekstrinsik 0,3 ohm dan konsentrasi electron konduksi sebesar 2 x 10
20

 

/ m
3
. Hitunglah mobilitas electron dalam Germanium ? 

Jawab: 

𝜇𝑛 =
1

 0,3  2 𝑥  1020  (0,16 𝑥  10−18 )
  

𝜇𝑛 = 0,1  m3
 / Volt.Sek 

21. Sebuah diode silikon memiliki karakteristik arus sebesar 1 mA pada 

tegangan 581 mV pada kedua ujungnya. Perkirakan berapa besarnya 

tegangan yang diperlukan diode agar memiliki arus sebesar 

a) 15 mA 

b) 1 mA 

c) 1 nA dan 

d) 1 A 

Jawab:  

Untuk arus I >> Io 

I ≈ I0 exp (V /ηVT) 

karena untuk diode silikon h 2 maka diperoleh 

1 x 10
-3

 ≈ I0 exp(581/ 50) 

atau 

I0≈ 8,98 ×10
-9

 A 
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a) 15 x 10
-3

 ≈ 8,98 x 10
-9

 exp (V / 0,05) 

V ≈ 0,716 volt 

Untuk memeriksa hasil tersebut; terlihat V naik sebesar 135 mV ≈ 2,5η VT 

, sehingga arus 

seharusnyaa naik sebesar ~ e
2,5 

kali ≈ 12 kali . 

b) 10
-6

 ≈ 8,98 x 10
-9

 exp (V / 0,05) 

V ≈ 0,236 volt 

c) Di sini I berharga lebih rendah dari Io , sehingga kita harus 

menggunakan persamaan karakteristik 

dioda secara utuh 10
-9 

= 8,98 x 10
-9

 (exp (V / 0,05) - 1) 

V = 5,3 mV 

Hasil ini perlu kita curigai karena pada arus yang begitu rendah mungkin 

akan mendekati satu. 

d) Kita dapat menggunakan pendekatan 

1 = 8,98 x 10
-9

 exp (V / 0,05) 

V = 0,926 volt 

22. Misalkan diode silikon pada contoh diatas digunakan sebagai diode 

pelindung pada suatu meter dasar 50 μA dengan hambatan dalam 

sebesar 2500 Ω. Perkirakan seberapa sukses usaha tersebut. 

Jawab: 

Kita harus memeriksa apakah diode tidak mengambil arus terlalu besar 

saat meter melewatkan 50 μA. Tegangan pada meter sebesar 50 μA 

×2500 Ω = 125 mV 

Arus yang melalui diode yaitu panjar maju sebesar 

I= I exp V/ ηV T = 8,98 ×10
-9

 exp 125 / 50 = 100 nA 

sedangkan arus mundur diode sebesar Io. Dengan demikian arus total 

sebesar 109 nA = 0,109 A. Ini merupakan harga yang sangat kecil 

dibandingkan dengan harga arus meter (yaitu 1: 500), sehingga diode tidak 

mengganggu akurasi meter.  
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23. Jelaskan pengertian dari bahan semikonduktor! 

Jawab: 

Semikonduktor adalah bahan yang sifat-sifat kelistrikannya terletak antara 

sifat-sifat konduktor dan isolator. Sifat-sifat kelistrikan konduktor maupun 

isolator tidak mudah berubah oleh pengaruh temperatur, cahaya atau 

medan magnit, tetapi pada semikonduktor sifat-sifat tersebut sangat 

sensitif. 

24. Apa arti dari elektron valensi? 

Jawab: 

Elektron valensi adalah jumlah elektron yang menempati orbit terluar dari 

struktur atom suatu bahan. 

25. Apa yang dimaksud dengan semikonduktor intrinsik? 

Jawab: 

Semikonduktor intrinsik adalah bahan semikonduktor murni (belum diberi 

campuran/pengotoran) dimana jumlah electron bebas dan holenya adalah 

sama. Konduktivitas semikonduktor intrinsik sangat rendah, karena 

terbatasnya jumlah pembawa muatan hole maupun elektron bebas. 

26. Sebutkan beberapa contoh semikonduktor bervalensi tiga! 

Jawab: 

Bahan semikonduktor yang bervalensi tiga misalnya boron, galium, dan 

indium. 

27. Apa yang dimaksud dengan semikonduktor intrinsik? 

Jawab: 

Semikonduktor intrinsik adalah bahan semikonduktor murni (belum diberi 

campuran/pengotoran) dimana jumlah elektron bebas dan holenya adalah 

sama. Konduktivitas semikonduktor intrinsik sangat rendah, karena 

terbatasnya jumlah pembawa muatan hole maupun elektron bebas. 

28. Bagaimana untuk memperoleh semikonduktor tipe N? 

Jawab: 
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Bahan semikonduktor tipe N diperoleh dengan cara member doping 

(pengotoran) bahan semikonduktor bervalensi lima kepada semikonduktor 

murni. 

29. Bagaimana untuk memperoleh semikonduktor tipe P? 

Jawab: 

Bahan semikonduktor tipe P diperoleh dengan cara member doping 

(pengotoran) bahan semikonduktor bervalensi tiga kepada semikonduktor 

murni. 

30. Jelaskan yang dimaksud dioda diberi bias mundur! 

Jawab: 

Diode mendapatkan bias mundur apabila pemberian tegangan negatip 

baterai ke terminal anoda (A) dan tegangan positip ke terminal katoda (K) 

dari suatu dioda. Dengan kata lain, tegangan anoda katoda VA-K adalah 

negatip (VA-K < 0). 

 

AHMAD KHAIRI ( D411 10 290) 

31. Apa pengertian semikonduktor ? 

Jawab : Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik 

yang berada di antara insulator dan konduktor 

32. Apa nama lain dari semikonduktor ? 

Jawab : Semikonduktor disebut juga sebagai bahan setengah penghantar 

listrik 

33. Apa sifat semikonduktor pada temperatur yang sangat rendah ? 

Jawab : insulator  

34. Apa sifat semikonduktor padatemperatur ruangan ? 

Jawab : konduktor 

35. Sebutkan Bahan semikonduksi yang sering digunakan ? 

Jawab : silikon, germanium, dan gallium arsenide 

36. Mengapa Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik ? 

Jawab : karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan 

menyuntikkan materi lain (biasa disebut pendonor elektron) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konduktivitas_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Insulator
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konduktor_%28material%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Silikon
http://id.wikipedia.org/wiki/Germanium
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gallium_arsenide&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bidang_elektronik&action=edit&redlink=1
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37. Sebutkan Salah satu alasan utama kegunaan semikonduktor dalam 

elektronik ? 

Jawab : sifat elektroniknya dapat diubah banyak dalam sebuah cara 

terkontrol dengan menambah sejumlah kecil ketidakmurnian. 

Ketidakmurnian ini disebut dopan. 

38. Mengapa Bahan- bahan logam seperti tembaga, besi, timah disebut 

              sebagai konduktor yang baik ? 

jawab : sebab logam memiliki susunan atom yang sedemikian rupa, 

sehingga 

39. Apa maksud dari Pemberian doping ? 

Jawab : Pemberian doping dimaksudkan untuk mendapatkan elektron 

valensi bebas dalam jumlah lebih banyak dan permanen, yang  diharapkan 

akan dapat mengahantarkan listrik  

40. Apa yang dimaksud dengan Semikonduktor intrinsik ? 

Jawab : Semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor yang belum 

disisipkan atom-atom lain (atom pengotor) 

41. Apa yang dimaksud dengan Semikonduktor ekstrinsik ? 

Jawab : Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang sudah 

dimasukkan sedikit ketidakmurnian (doping). Akibat doping ini maka 

hambatan jenis semikonduktor mengalami penurunan. Semikonduktor 

jenis ini terdiri dari dua macam, yaitu semikonduktor tipe-P (pembawa 

muatan hole) dan tipe-N (pembawa muatan elektron). 

42. Sebutkan komponen Komponen semikonduktor ? 

Jawab : Dioda, dapat berfungsi sebagai penyearah arus, stabilisasi 

tegangan dan detektor. 

Transistor, dapat berfungsi sebagai penguat arus/tegangan dan 

saklar.Transistor terdiri dari dua jenis yaitu PNP dan NPN. 

43. Sebutkan salah satu aplikasi semikonduktor ? 

Jawab : Transistor 

44. Sebutkan jenis-jenis semikonduktor ? 

http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dopan&action=edit&redlink=1


Semikonduktor  (Teknik Elektro-UNHAS) 

Jawab : semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik 

45. Sebutkan jenis-jenis semikonduktor ekstrinsik ? 

Jawab : Terdapat dua jenis semikonduktor ekstrinsik, yaitu jenis p dan 

jenis n. 

46. Apakah yang dimaksud dengan Semikonduktor jenis p ? 

Jawab : Semikonduktor jenis p adalah semikonduktor yang terdiri dari 

campuran atom-atom yang tidak memiliki elektron  bebas dan bersifat 

menerima elektron 

47.  Apakah yang dimaksud dengan Semikonduktor jenis n ? 

Jawab : Semikonduktor jenis n adalah semikonduktor intrinsik yang 

bercampur dengan atom lain sehingga kenaikan jumlah elektron negatif 

yang bebas 

48. Sebutkan komponen elektronika dari hasil penggabungan antara 

semikonduktor jenis p dengan semikonduktor jenis n ? 

Jawab : Penggabungan semikonduktor jenis p dan jenis n pada komponen 

elektronika diantaranya adalah dioda, dan transistor 

49. Apa perbedaan antara semikonduktor intrinsik dengan semikonduktor 

ekstrinsik ? 

Jawab : semikonduktor intrinsik biasanya hanya terdiri dari Ge atau Si 

saja, sedangkan semikonduktor ekstrinsik gabungan dari dua jenis bahan 

atau lebih. 

50.  Mengapa Pada semikonduktor murni atau intrinsik dapat terjadi 

perpindahan muatan ? 

Jawab : Perpindahan muatan terjadi karena dua sebab yaitu : karena 

adanya perpindahan elektron bebas dan karena adanya perpindahan hole 

(lubang), kedua-duanya bisa terjadi bersama-sama. Dalam semikonduktor 

jenis ini banyaknya elektron bebas sama dengan banyaknya hole yang 

terjadi. 

ANDHIKA KUMORO SETO ( D411 10 901) 

51. Apa yang dimaksud dgn semi konduktor? 

Jawab: 
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Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang 

berada di antara isolator dan konduktor 

52. Sebutkan bahan-bahan yang biasa digunakan pada semi konduktor! 

Jawab: 

Bahan semikonduktor yang sering digunakan adalah silikon (Si), 

germanium (Ge), dan gallium arsenide 

53. Sebutkan jenis-jenis semi konduktor dan jelaskan! 

Jawab: 

Terdapat dua jenis semikonduktor yaitu semikonduktor intrinsik dan 

ekstrinsik, semikonduktor intrinsik biasanya hanya terdiri dari Ge atau Si 

saja, sedangkan semikonduktor ekstrinsik gabungan dari dua jenis bahan 

atau lebih. 

54. Tentukan konduktivitas s pada temperatur ruang sebuah semikonduktor 

tipe-n yang didoping dengan arsenida 1018 atom/cm3. (catatan: pada 

T=300K, µn = 1.300 cm/V-s). 

Jawab: 

s = 208 (O-cm)-1 

55. Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi konduktivitas, pada bahan 

semikonduktor. Dan sebutkan dalam mekanisme hantaran listrik apa yang 

berperan untuk menghantarkan, apa bedanya dengan bahan konduktor. 

Jawab: 

(a) faktor yang berpengaruh terhadap konduktivitas: mobilitas, jumlah 

konsentrasi pembawa, muatan elektron. Konduktivitas juga dipegaruhi 

oleh temperature. Dan yang berperan dalam penghantaran listrik pada 

bahan semikonduktor adalah elektron dan hole, sedang pada bahan 

konduktor hanya elektron saja. 

56. Jelaskan bagaimana caranya membuat bahan semikonduktor intrinsik 

menjadi bahan semikonduktor tipe-p dan semikonduktor tipe-n, sebutkan 

persyaratan utamanya 

Jawab: 
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Yaitu dengan memberikan atom doping/pengotor pada semikonduktor 

intrinsik: atom donor membentuk bahan semikonduktor tipe-n, dan atom 

akseptor membentuk bahan semikonduktor tipe-p. Persyaratan atom 

doping adalah: ukuran atom doping harus sama dengan ukuran atom bahan 

semikonduktor intrinsik. Atom donor elektron valensinya harus lebih 

banyak satu dari elektron valensi atom intrinsik, atom akseptor elektron 

valensinya harus kurang satu dari elektron valensi atom intrinsik. 

57. Apa yang dimaksud dengan atom donor dan contohnya? 

• Atom Donor: adalah atom pengotor yang memberikan kontribusi jumlah 

elektron berlebih (jumlah elektronnya lebih banyak satu dari atom murni). 

Contoh semikonduktor intrinsik silikon(Si) didoping dengan arsenic (As). 

58. Apa yang dimaksud dengan atom akseptor dan contoh nya? 

• Atom Akseptor: adalah atom pengotor yang memberikan kontribusi 

jumlah hole berlebih (jumlah elektronnya lebih sedikit satu dari atom 

murni). Contoh semikonduktor intrinsik silikon(Si) didoping dengan boron 

(B). 

59. Jelaskan apa yang dimaksud bahan padat Kristal dan bahan padat amorf! 

• Bahan padat kristal adalah bahan padat yang struktur partikel 

penyusunnya memiliki keteraturan panjang dan berulang secara periodik. 

Bahan padat amorf adalah bahan padat yang struktur partikel penyusunnya 

memiliki keteraturan yang pendek. 

60. Apa yang dimaksud dengan Kristal kovalen? 

• Kristal kovalen adalah kristal yang terbentuk berdasarkan ikatan kovalen, 

dimana terjadi pemakaian bersama elektron-elektron dan atom-atom 

penyusunnya. 

61. Apa yang dimaksud dengan pita energy? 

• Pita energi adalah kumpulan garis pada tingkat energi yang sama akan 

saling berhimpit. 

62. Bagaimana mengenali semi konduktor tipe-n? 

• Semikonduktor intrinsik yang dikotori dengan atom donor (jumlah 

elektron valensinya 5). Ingat atom silikon (si) atau germanium (Ge) 
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elektron valensinya 4. (jumlah elektron hampir sama dengan jumlah 

elektron atom donor). 

63. Bagaimana mengenali semi konduktor tipe-p? 

• semikonduktor intrinsik yang dikotori dengan atom akseptor (jumlah 

elektron valensinya 3). Ingat atom silikon (si) atau germanium (Ge) 

elektron valensinya 4. (jumlah hole hampir sama dengan jumlah hole atom 

akseptor) 

64. Berikan contoh penerapan efek hall! 

• a. Menentukan tipe bahan semikonduktor ekstrinsik  

b. Menentukan besar konsentrasi pembawa (n dan p) 

65. Apa yang dimaksud dengan karakteristik diode semi-konduktor? 

• Karakteristik sebuah dioda adalah hubungan antara tegangan yang 

diberikan pada ujung-ujung terminal dioda dan arus listrik yang mengalir 

melaluinya 

66. Jelaskan tentang photo semi konduktor! 

• Divais photo semikonduktor memanfaatkan efek kuantum pada junction, 

energi yang diterima oleh elektron yang memungkinkan elektron pindah 

dari ban valensi ke ban konduksi pada kondisi bias mundur. 

67. Sebutkan beberapa karakteristik diode photo! 

• Arus bergantung linier pada intensitas cahaya  

• Respons frekuensi bergantung pada bahan (Si 900nm, GaAs 1500nm, Ge 

2000nm)  

• Digunakan sebagai sumber arus  

• Junction capacitance turun menurut tegangan bias mundurnya  

• Junction capacitance menentukan respons frekuensi arus yang diperoleh 

68. Jelaskan tentang Light Emitting Diode! 

• Prinsip kerja kebalikan dari dioda foto  Warna (panjang gelombang) 

ditentukan oleh band-gap  Intensitas cahaya hasil berbanding lurus dengan 

arus  Non linieritas tampak pada arus rendah dan tinggi  Pemanasan 

sendiri (self heating) menurunkan efisiensi pada arus tinggi 
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69. Jelaskan karakteristik arus tegangan! 

• Mirip dengan dioda biasa  Cahaya biru nampak pada tegangan 1,4 – 2,7 

volt  Tegangan threshold dan energi foton naik menurut energi band-gap 

Junction mengalami kerusakan pada tegangan 3 volt  Gunakan resistor seri 

untuk membatasi arus/tegangan 

70. Jelaskan perbedaan laser berdaya tinggi dengan laser berdaya rendah! 

• Laser berdaya tinggi digunakan untuk memotong jaringan, sebaliknya 

yang berdaya rendah digunakan untuk menstimulasi jaringan dan 

memperbaikinya melalui proses stimulasi bio. 

 

RIFANDI ADIYUDHA TAMA (D411 10 315) 

71. Apa itu bahan semikonduktor? 

Jawab :  

Semikonduktor adalah suatu material yang memiliki sifat konduktivitas 

listrik diantara konduktor dan isolator 

72. Jelaskan pengertian bahan semikonduktor murni? 

Jawab :  

Semikonduktor murni atau biasa disebut semikonduktor intrinsic adalah 

material semikonduktor dimana tiap-tiap atomnya berikatan kovalen satu 

sama lain membentuk suatu struktur kristal yang biasa disebut lattice 

73. Jelaskan mengenai bahan semi konduktor tipe –N?? 

Jawab :  

Semikonduktor dengan kelebihan muatan negative, pada silicon, 

penambahan atom dengan lima electron valensi (seperti phosphor) akan 

meciptakan tingkat energy baru dengan posisi sedikit di bawah pita 

konduksi yang dinamakan tingkatan donor. 
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74. Jelaskan mengenai bahan semi konduktor tipe – P? 

Jawab :  

Semikonduktor tipe-p adalah semikonduktor dengan dengan kelebihan 

pembawa muatan positif, pada silicon, penambahan atom dengan tiga 

electron valensi akan menciptakan tingkat enegi baru dengan posisi sedikit 

di atas pita valensi yang dinamakan tingkatan akseptor 

75. Apa yang terjadi jika tipe – P dan tipe N di gabungkan?? 

Jawab :  

Jika semikonduktor tipe-p dan tipe-n digabungkan maka pada sembungan 

akan terjadi proses difusi akibat ketidak seimbangan muatan diantara 

kedua material semikonduktor, semua hole pada sambungan akan terisi 

oleh electron sehingga tidak ada lagi electron bebas. Difusi ini 

menyebabkan terbentuknya lapisan pengosongan atau deplesi, pada 

lapisan ini semikonduktor kembali pada sifat isolatornya. 

76. Apakah sel surya itu dan bagaimana cara kerjanya? 

Jawab : 

Sel surya ialah sebuah alat yang tersusun dari material semikonduktor 

yang dapat mengubah sinar matahari menjadi tenaga listrik secara 

langsung. Sering juga dipakai istilah photovoltaic atau fotovoltaik. Sel 

surya pada dasarnya terdiri atas sambungan p-n yang sama fungsinya 

dengan sebuah dioda (diode). Sederhananya, ketika sinar matahari 

mengenai permukaan sel surya, energi yang dibawa oleh sinar matahari ini 

akan diserap oleh elektron pada sambungan p-n untuk berpindah dari 

bagian dioda p ke n dan untuk selanjutnya mengalir ke luar melalui kabel 

yang terpasang ke sel. 

77. Siapakah yang pertama kali menemukan sel surya? 

Jawab : 

Sejarah sel surya dapat dilihat jauh ke belakang ketika pada tahun 1839 

Edmund Becquerel, seorang pemuda Prancis berusia 19 tahun menemukan 
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efek yang sekarang dikenal dengan efek fotovoltaik ketika tengah 

berkesperimen menggunakan sel larutan elektrolisis yang dibuat dari dua 

elektroda. Becquerel menemukan bahwa beberapa jenis material tertentu 

memproduksi arus listrik dalam jumlah kecil ketika terkena cahaya. 

 

Era sel surya modern baru dimulai satu abad setelah penemuan fenomena 

fotovoltaik pertama, yakni ketika tiga peneliti Bell Laboratories di AS 

(Chapin, Fullr dan Pearson) secara tidak sengaja menemukan bahwa 

sambungan dioda pn dari silikon mampu membangkitkan tegangan listrik 

ketika lampu laboratorium dinyalakan. Pada tahun yang sama, usaha 

mereka telah berhasil membuat sebuah sel surya pertama dengan efisiensi 

sebesar 6%. Dari titik inilah penelitian sel surya akhirnya berkembang 

hingga saat ini, dengan banyak jenis dan teknologi pembuatannya. 

78. Berapakah efisiensi sel surya saat ini? 

Jawab : 

Saat ini, efisiensi sel surya dapat dibagi menjadi efisiensi sel surya 

komersil dan efisiensi sel surya skala laboratorium. 

 

Sel surya komersil yang sudah ada di pasaran memiliki efisiensi sekitar 

12-15%. Sedangkan efisiensi sel surya skala laboratorium pada umumnya 

1,5 hingga 2 kali efisiensi sel surya skala komersil. 

 

Hal ini disebabkan pada luas permukaan sel surya yang berbeda. Pada sel 

surya di pasaran, sel yang dipasarkan pada umumnya memiliki luas 

permukaan 100 cm
2
 yang kemudian dirangkai mejadi modul surya yang 

terdiri atas 30-40 buah sel surya. Dengan semakin besarnya luas 

permukaan sel surya, maka sudah menjadi pengetahuan umum jika 

terdapat banyak efek negatif berupa resistansi sirkuit, cacat pada sel dan 

sebagainya, yang mengakibatkan terdegradasinya efisiensi sel surya. 

 

Pada sel surya skala laboratorium, luas permukaan sel yang diuji hanya 
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berkisar kurang dari 1 cm
2
. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kondisi 

ideal sel surya yang bebas dari cacat maupun resistansi ketika 

dihubungkan ke sebuah sirkuit. Disamping itu, kecilnya luas permukaan 

sel surya memudahkan proses pembuatannya di mana alat yang dipakai di 

dalam laboratorium ialah alat yang berukuran kecil. 

79. Apakah sel surya sudah diproduksi di Indonesia? 

Jawab : 

Sepanjang pengetahuan penulis, level produksi sel surya di Indoneisa 

masih dalam tahap assembly atau perakitan yang beberapa bahannya 

diimpor dan sebagian diproduksi di dalam negeri. PT LEN sejauh ini 

mempu membuat sel surya tersebut. Secara khusus, pabrik sel surya di 

Indonesia masih etrbilang sangat langka. Produk produk sel surya yang 

dipasarkan di Indonesia mayoritas merupakan hasil impor. 

80. Seberapa besar potensi yang dimiliki oleh negara kita untuk 

mengembangkan teknologi sell surya ? 

Jawab : 

Sel surya mengandalkan siraman sinar matahari dengan intensits yang 

memadai. Dengan letak geografis Indonesia di khatulistiwa dengan 

jaminan limpahan sinar matahari sepanjang tahun tidak mengalami 

perubahan berarti, maka sel surya patut menjadi salah satu bentuk energi 

masa depan yang perlu dikembangkan oleh anak bangsa. Hal ini pula 

didukung oleh efisiensi sel surya yang terus meningkat plus biaya produksi 

nya yang semakin kecil. 

81. Untuk dapat beroperasi, sarana pendukung apa saja yang dibutuhkan? 

Jawab : 

Sel surya hanya merupakan satu komponen penyerap cahaya yang 

langusng mengkonversi cahaya tsb menjadi litstrik. Agar listrik dari sel 

surya ini dapat dimanfaatkan, maka sel surya membutuhkan apa yang 

disebut dengan Balance of System (BOS) yang paling minim terdiri atas; 

inverter (mengubah listrik DC dari sel surya menjadi listrik AC untuk 

keperluan sehari hari), baterei (untuk menyimpan kelebihan muatan listrik 
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guna pemakaian darurat atau malam hari), serta beberapa buah controller 

untuk mengatur secara optimal daya keluaran sel surya. 

82. Berapa harga sel surya lengkap berikut komponen pendukungnya? 

Jawab : 

Secara umum, harga sel surya berikut BOS sekitar US$ 8-10/Watt. Harga 

ini harga sel surya tanpa adanya subsidi atau potongan harga dsb. Dan 

biaya sel surya biasa dikonversi ke dalam satuan US$/Watt. Jika seseorang 

ingin membeli sel surya untuk keperluan penerangan rumah tangga yang 

sekitar 900 Watt, maka secara kasar biaya yang perlu dikeluarkan 

(diinvestasikan?) sebesar 900 Watt x US$ 8 = US$ 7200. Harga ini sudah 

termasuk biaya pemasangan dan beberapa komponen pendukung untuk 

dipasang di atap sebuah rumah. Dengan adanya beberapa kebijakan 

pemerintah (subsidi, potongan harga, kredit pembelian dsb) harga sel surya 

ini dapat ditekan hingga hanya tinggal 30% saja. 

83. Mengapa harga sel surya terbilang sangat mahal dibandingkan dengan 

listrik yang dihasilkan oleh pembangkit konvensional? 

Jawab : 

Ada beberapa alasan untuk ini; 

Pertama, sel surya mengandalkan bahan silikon sebagai material penyerap 

cahaya matahari. Dan harga silikon ini meningkat seiring dengan 

permintaan industri semikonduktor ditambah dengan suplai bahan baku 

silikon yang terbatas. Silikon yang dipakai sebagai bahan dasar chip di 

dunia mikroelektronika/semikonduktor ini semakin dibutuhkan mengingat 

adanya peningkatan tajam untuk produksi peralatan elektronika mulai dari 

komputer, monitor, televisi dsb. Hal ini diperparah dengan jenis sel surya 

yang paling banyak dipasarkan di dunia yakni sel surya jenis silikon 

sehingga sel surya secara langsung harus berkompetisi dengan industri lain 

untuk mendapatkan bahan baku silikon. 

 

Kedua, perlu digaris bawahi bahwa harga listrik konvensional sebagai 

bahan perbandingan harga listrik sel surya ialah harga setelah mendapat 
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subsidi. Subsidi ini dimaksudkan agar listrik dapat menjangkau segala 

lapisan masyarakat, sedangkan sel surya sebaliknya, tidak mendapat 

subsidi atau dukungan yang membuat harga sel surya terasa mahal. 

Sebagai perbandingan, di negara-negara yang sudah mapan memanfaatkan 

sel surya, pemerintah negara-negara tersebut sudah memberlakukan segala 

program kebijakan agar sel surya dapat memasyarakat semisal subsidi, 

kredit pembelian, feed-in-tariff dan sebagainya. Sebagai contoh di Korea 

Selatan, harga sel surya yang dibeli oleh konsumen setempat mampu 

ditekan hingga 70% sekitar US$ 3 hingga 4 per Watt-nya. 

84. Di mana kita bisa mendapatkan produk sel surya di Indonesia dan berapa 

harganya ? 

Jawab : 

Mungkin paling mudah melacaknya di Internet 

85. Jelaskan prinsip kerja rangkaian pemotong (clipper)! 

Jawab : 

Rangkaian clipper (pemotong) adalah suatu rangkaian yang digunakan 

untuk memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan yang 

berada di bawah atau di atas level tertentu.  Contoh sederhana dari 

rangkaian clipper adalah penyearah setengah gelombang.Rangkaian ini 

memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan di atas atau di 

bawah level nol. 

86.  Jelaskan prinsip kerja rangkaian penggeser (clamper)! 

Jawab : 

Rangkaian Clamper  (penggeser) adalah suatu rangkaian yang digunakan 

untuk menggeser suatu sinyal ke level dc yang lain.  Rangkain Clamper 

paling tidak harus mempunyai sebuah kapasitor, dioda, dan resistor, 

disamping itu bisa pula ditambahkan sebuah baterai.  Harga R dan C  

harus dipilih sedemikian rupa sehingga konstanta waktu RC cukup besar 
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agar tidak terjadi pengosongan muatan yang cukup berarti saat dioda tidak 

menghantar. 

87.  Apa yang dimaksud dengan tegangan patah? 

Jawab ; 

Tegangan patah terjadi apabila tegangan VA-K yang berpolaritas negatip 

tersebut dinaikkan terus, maka suatu saat akan mencapai (break-down) 

dimana arus Is akan naik dengan tiba-tiba.   

88. Apa arti dari elektron valensi? 

Jawab : 

Elektron valensi adalah jumlah elektron yang menempati orbit  terluar dari 

struktur atom suatu bahan. 

89. Sebutkan beberapa contoh semikonduktor bervalensi tiga! 

Jawab : 

Bahan semikonduktor yang bervalensi tiga misalnya boron, galium, dan 

indium. 

90. Jelaskanlah prinsip kerja rangkaian di bawah? 

Jawab : 

Secara umum prinsip kerja dari rangkaian transistor sebagai saklar adalah 

sebagai berikut  Pada saat saklar telah terhubung, pada transistor telah 

terjadi pemicuan arus pada basis yang mengakibatkan terjadi aliran arus 

pada kolektor ke emitor. Sedangkan jika saklar terbuka maka pada basis 

tidak diperoleh arus pemicuan tetapi masih ada arus yang  melewati 

kolektor. 
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STEPHEN KADANG (D411 08 302) 

91. Jelaskan apa itu Semikonduktor ? 

Jawab : 

 Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang 

berada di antara insulator dan konduktor.Semikonduktor disebut juga 

sebagai bahan setengah penghantar listrik.Sebuah semikonduktor bersifat 

sebagai insulator pada temperatur yang sangat rendah, namun pada 

temperatur ruangan besifat sebagai konduktor.Bahan semikonduksi yang 

sering digunakan adalah silikon, germanium, dan gallium arsenide. 

 Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik, karena 

konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain 

(biasa disebut pendonor elektron). 

 

92.  Mengapa bahan Semikonduktor banyak dipakai di alat elektronik ? 

Jawab : 

 Salah satu alasan utama kegunaan semikonduktor dalam elektronik adalah 

sifat elektroniknya dapat diubah banyak dalam sebuah cara terkontrol 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konduktivitas_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Insulator
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konduktor_%28material%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Insulator
http://id.wikipedia.org/wiki/Konduktor
http://id.wikipedia.org/wiki/Silikon
http://id.wikipedia.org/wiki/Germanium
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gallium_arsenide&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bidang_elektronik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
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dengan menambah sejumlah kecil ketidakmurnian. Ketidakmurnian ini 

disebut dopan. 

 Doping sejumlah besar ke semikonduktor dapat meningkatkan 

konduktivitasnya dengan faktor lebih besar dari satu milyar.Dalam sirkuit 

terpadu modern, misalnya, polycrystalline silicon didop-berat seringkali 

digunakan sebagai pengganti logam. 

93. Perbedaan antara semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik ? 

Jawab : 

 Semikonduktor Intrinsik Merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat 

sedangkan semikonduktor Ekstrinsik semikonduktor yang sudah tidak 

murni lagi karena memperoleh pengotoran atau penyuntikan (doping) oleh 

atom asing 

94.  Bagaimana dioda semikonduktor dibentuk? 

Jawab : 

 Dioda semikonduktor dibentuk dengan cara menyambungkan semi-

konduktor type p dan type n.  Pada saat terjadinya sambungan (junction) p 

dan n, hole-hole pada bahan p dan elektron-elektron pada bahan n disekitar 

sambungan cenderung  untuk berkombinasi.  Hole dan elektron yang 

berkombinasi ini saling meniadakan, sehingga pada daerah sekitar 

sambungan ini kosong dari pembawa muatan dan terbentuk daerah 

pengosongan (depletion region). 

95.  Bagaimana arus pada dioda yang diberi bias mundur? 

 Bias mundur adalah pemberian tegangan negatip baterai ke terminal anoda 

(A) dan tegangan positip ke terminal katoda (K) dari suatu dioda.  Dengan 

kata lain, tegangan anoda katoda  VA-K adalah negatip (VA-K < 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dopan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Doping
http://id.wikipedia.org/wiki/Konduktivitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Milyar
http://id.wikipedia.org/wiki/Sirkuit_terpadu
http://id.wikipedia.org/wiki/Sirkuit_terpadu
http://id.wikipedia.org/wiki/Sirkuit_terpadu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Polycrystalline_silicon&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Logam


Semikonduktor  (Teknik Elektro-UNHAS) 

0).Karena pada ujung anoda (A) yang berupa bahan tipe p diberi tegangan 

negatip, maka hole-hole (pembawa mayoritas) akan tertarik ke kutup 

negatip baterai menjauhi persambungan.  Demikian juga karena pada 

ujung katoda (K) yang berupa bahan tipe n diberi tegangan positip, maka 

elektron-elektron (pembawa mayoritas) akan tertarik ke kutup positip 

baterai menjauhi persambungan.  Sehingga daerah pengosongan  semakin 

lebar, dan arus yang disebabkan oleh pembawa mayoritas tidak ada yang 

mengalir.  

   Sedangkan pembawa minoritas yang berupa  elektron (pada bahan tipe p) 

dan hole (pada bahan tipe n) akan berkombinasi sehingga mengalir arus 

jenuh mundur (reverse saturation current) atau Is.   Arus ini dikatakan 

jenuh karena dengan cepat mencapai harga maksimum tanpa dipengaruhi 

besarnya tegangan  baterai.  Besarnya arus ini dipengaruhi oleh 

temperatur.  Makin tinggi temperatur, makin besar harga Is.  Pada suhu 

ruang, besarnya Is ini dalam skala mikro-amper untuk dioda germanium, 

dan dalam skala nano-amper untuk dioda silikon. 

96. Bagaimana arus pada dioda yang diberi bias maju? 

Jawab : 

 pabila tegangan positip baterai dihubungkan ke terminal Anoda (A) dan 

negatipnya ke terminal katoda (K), maka dioda disebut mendapatkan bias 

maju (foward bias).  Dengan demikian  VA-K adalah positip atau VA-K > 

0.  Gambar 11 menunjukan dioda diberi bias maju.yakni  VA-K positip, 

maka pembawa mayoritas dari bahan tipe p (hole) akan tertarik oleh kutup 

negatip baterai melewati persambungan dan berkombinasi dengan elektron 

(pembawa mayoritas bahan tipe n).  Demikian juga elektronnya akan 

tertarik oleh kutup positip baterai untuk melewati persambungan.  Oleh 

karena itu daerah pengosongan terlihat semakin menyempit pada saat 
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dioda diberi bias maju.  Dan arus dioda yang disebabkan oleh pembawa 

mayoritas akan mengalir, yaitu ID. 

97. Jelaskan mengenai kurva karakteristik Dioda ? 

Jawab : 

 Hubungan antara besarnya arus yang mengalir melalui dioda dengan 

tegangan VA-K dapat dilihat pada kurva karakteristik dioda (Gambar 12). 

 Gambar 12 menunjukan dua macam kurva, yakni dioda germanium (Ge) 

dan dioda silikon (Si).  Pada saat dioda diberi bias maju, yakni bila VA-K 

positip, maka arus ID akan naik dengan cepat setelah VA-K mencapai 

tegangan cut-in (Vg).  Tegangan cut-in (Vg) ini kira-kira sebesar 0.2 Volt 

untuk dioda germanium dan 0.6 Volt untuk dioda silikon.  Dengan 

pemberian tegangan baterai sebesar ini, maka potensial penghalang 

(barrier potential) pada persambungan akan teratasi, sehingga arus dioda 

mulai mengalir dengan cepat. 
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98. Sebutkan penggunaan dioda semikonduktor! 

Jawab : 

 Dioda semikonduktor banyak digunakan sebagai penyearah dan sebagai 

pemotong.  Penyearah yang paling sederhana adalah penyearah setengah  

gelombang, yaitu yang terdiri dari sebuah diode 

99.  Jelaskan prinsip kerja penyearah setengah gelombang! 

Jawab : 

Prinsip kerja penyearah setengah gelombang adalah bahwa pada saat sinyal 

input berupa siklus positip maka dioda mendapat bias maju sehingga arus 

(i) mengalir ke beban (RL), dan sebaliknya bila sinyal input berupa siklus 

negatip maka dioda mendapat bias mundur sehingga tidak mengalir arus. 

100. Jelaskan prinsip kerja penyearah gelombang penuh dengan  

trafo CT! 

Jawab : 

Prinsip kerja rangkaian penyearahan gelombang penuh sistem dengan trafo CT 

dapat dijelaskan melalui Terminal skunder dari Trafo CT mengeluarkan 

dua buah tegangan keluaran yang sama tetapi fasanya berlawanan dengan 

titik CT sebagai titik tengahnya.  Kedua keluaran ini masing-masing 

dihubungkan ke D1 dan D2, sehingga saat D1 mendapat sinyal  siklus 

positip maka D1 mendapat sinyal siklus negatip, dan sebaliknya.  Dengan 

demikian D1 dan D2 hidupnya bergantian.  Namun karena arus  i1 dan  i2 

melewati tahanan beban (RL) dengan arah yang sama, maka iL menjadi 

satu arah. 
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101. Jelaskan prinsip kerja penyearah gelombang penuh system 

jembatan! 

Jawab : 

Prinsip kerja rangkaian penyearah gelombang penuh sistem jembatan dapat 

dijelaskan.  Pada saat rangkaian jembatan mendapatkan bagian positip dari 

siklus sinyal ac, maka:  

     - D1 dan D3 hidup (ON), karena mendapat bias maju  

     - D2 dan D4 mati (OFF), karena mendapat bias mundur  

Sehingga arus i1 mengalir melalui D1, RL, dan D3. Sedangkan apabila 

jembatan memperoleh bagian siklus negatip, maka:  

     - D2 dan D4 hidup (ON), karena mendapat bias maju  

     - D1 dan D3 mati (OFF), karena mendapat bias mundur  

Sehingga arus i2 mengalir melalui D2, RL, dan D4. 41  

102. Bagaimana untuk memperoleh semikonduktor tipe N? 

Jawab : 

Bahan semikonduktor tipe N diperoleh dengan cara memberi doping 

(pengotoran) bahan semikonduktor bervalensi lima kepada  semikonduktor 

murni. 

 

103. Bagaimana untuk memperoleh semikonduktor tipe P? 

Jawab : 

Bahan semikonduktor tipe P diperoleh dengan cara memberi doping 

(pengotoran) bahan semikonduktor bervalensi tiga kepada semikonduktor 

murni. 
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104. Jelaskan prinsip kerja rangkaian pemotong (clipper)! 

Jawab : 

Rangkaian clipper (pemotong) adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk 

memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan yang berada di 

bawah atau di atas level tertentu.  Contoh sederhana dari rangkaian clipper 

adalah penyearah setengah gelombang.Rangkaian ini memotong atau 

menghilangkan sebagian sinyal masukan di atas atau di bawah level nol. 

105. Jelaskan prinsip kerja rangkaian penggeser (clamper)! 

Jawab : 

Rangkaian Clamper  (penggeser) adalah suatu rangkaian yang digunakan 

untuk menggeser suatu sinyal ke level dc yang lain.  Rangkain Clamper 

paling tidak harus mempunyai sebuah kapasitor, dioda, dan resistor, 

disamping itu bisa pula ditambahkan sebuah baterai.  Harga R dan C  

harus dipilih sedemikian rupa sehingga konstanta waktu RC cukup besar 

agar tidak terjadi pengosongan muatan yang cukup berarti saat dioda tidak 

menghantar. 

106. Apa yang dimaksud dengan tegangan patah? 

Jawab ; 

Tegangan patah terjadi apabila tegangan VA-K yang berpolaritas negatip 

tersebut dinaikkan terus, maka suatu saat akan mencapai (break-down) 

dimana arus Is akan naik dengan tiba-tiba.   

107. Apa arti dari elektron valensi? 

Jawab : 

Elektron valensi adalah jumlah elektron yang menempati orbit  
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terluar dari struktur atom suatu bahan. 

108. Sebutkan beberapa contoh semikonduktor bervalensi tiga! 

Jawab : 

Bahan semikonduktor yang bervalensi tiga misalnya boron, galium,  

dan indium. 

 

 

109. Jelaskanlah prinsip kerja rangkaian di atas? 

Jawab : 

Secara umum prinsip kerja dari rangkaian transistor sebagai saklar adalah 

sebagai berikut : 

Pada saat saklar telah terhubung, pada transistor telah terjadi pemicuan arus 

pada basis yang mengakibatkan terjadi aliran arus pada kolektor ke emitor. 

Sedangkan jika saklar terbuka maka pada basis tidak diperoleh arus 

pemicuan tetapi masih ada arus yang  melewati kolektor. 

110. Apa yang dimaksud dengan semikonduktor intrinsik? 

Jawab : 

Semikonduktor intrinsik adalah bahan semikonduktor murni (belu diberi 

campuran/pengotoran) dimana jumlah elektron bebas dan holenya adalah 
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sama.  Konduktivitas semikonduktor intrinsik sangat rendah, karena 

terbatasnya jumlah pembawa muatan hole maupun elektron bebas.   

 

 

 

 

 


