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BAB III 

KOMPONEN ELEKTRONIKA 

 

Komponen elektronika dapat dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Komponen Pasif: merupakan komponen yang dapat bekerja tanpa sumber tegangan. 

a. Resistor 

b. Kapasitor 

c. Induktor  

2. Komponen Aktif: merupakan komponen yang tidak dapat bekerja tanpa sumber 

tegangan. 

a. Diode 

b. Transistor  

 

KOMPONEN PASIF 

a. Resistor 

Resistor disebut juga hambatan yang berfungsi menghambat arus listrik yang 

melewatinya. Satuan harga resistor adalah Ohm. 

Resistor dapat dibagi menjadi 2 yaitu: 

· Resistor tetap yaitu resistor yang nilai hambatannya relative tetap, biasanya terbuat 

dari karbon, kawat atau paduan logam. Nilai hambatannya ditentukan oleh 

tebalnya dan panjangnya lintasan karbon. Panjang lintasan karbon tergantung dari 

kisarnya alur yang berbentuk spiral. Gambar bentuk resistor tetap dan symbol 

resistor tetap seperti dibawah ini: 

 
Gambar 1. Bentuk resistor 

   

  
Gambar 2. Symbol resistor 
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· Resistor variabel/potensiometer yaitu resistor yang besar hambatannya dapat 

diubah-ubah. Yang termasuk kedalam potensiometer ini antara lain: Resistor KSN 

(Koefisien Suhu Negatif), Resistor LDR (Light Dependent Resistor) dan Resistor 

VDR (Voltage Dependent Resistor). Gambar dan symbol resistor dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 3. Resistor variabel/potensiometer 

 

 
Gambar 4. Symbol resistor variabel/potensiometer 

 

 

Menentukan kode warna pada resistor 

Kode warna pada resistor menyatakan harga resistansi dan toleransinya. Semakin kecil 

harga toleransi suatu resistor adalah semakin baik karena harga sebenarnya adalah harga 

yang tertera pada harga toleransinya. 

Terdapat 4 gelang warna pada sebuah resistor, contohnya pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 5. Contoh sebuah resistor dengan 4 gelang warna 
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Tabel kode warna pada resistor 4 gelang 

 

Contoh: 

Sebuah resistor dengan 4 gelang. Gelang pertama kuning, gelang kedua ungu, gelang 

ketiga jingga, gelang keempat emas. Tentukan nilai tahanan resistor tersebut! 

Nilai resistor tersebut: 

Gelang pertama kuning = 4 

Gelang kedua ungu = 7 

Gelang ketiga jingga = 103 = 000 

Kita susun angka-angka tersebut, maka kita dapatkan nilai tahanannya 47000 Ohm 

Gelang keempat emas berarti toleransi 5 % 

 

b. Kapasitor 

Kapasitor atau kondensator adalah suatu komponen listrik yang dapat menyimpan 

muatan listrik. Komponen ini banyak digunakan pada pesawat radio transistor. Kapasitor 

yang dipakai dalam teknik elektronika ada bermacam-macam bentuk misalnya bentuk 

pipih, silinder dan blok.  

Tiap kapasitor terdiri dari 2 konduktor yang berdekatan dan dipisahkan oleh isolator. 

Pada dasarnya kapasitor terdiri dari 2 penghantar yang tersekat satu dengan yang lainnya. 

Diantara kedua penghantar tersebut ada bahan isolasi (udara, kertas, mika,dll). Bahan 

isolasi ini lazim disebut dielektikum. 
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Kapasitas suatu kapasitor diukur dengan satuan F (Farad) = 10-6 mikro Farad = 10-9 

nano Farad = 10-12 piko Farad.  

Kapasitor elektrolit (elco) mempunyai dua kutub yaitu kutub positif dan kutub negatif 

(bipolar), sedangkan kapasitor kering misalnya kapasitor kertas, mika tidak membedakan 

kutub positif dan negatif (non polar). 

Ada bermacam-macam kapasitor: 

1. Kapasitor kertas, bahan isolasinya terbuat dari kertas 

2. Kapasitor mika, bahan isolasinya terbuat dari mika 

3. Kapasitor keramik, bahan isolasinya terbuat dari keramik 

4. Kapasitor elektrolit, bahan isolasinya terbuat dari zat cair 

5. Kapasitor variabel, bahan isolasinya dari udara 

 

Bentuk dan symbol kapasitor dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 6 Kapasitor 

 
Gambar 7 Simbol Kapasitor 

 

Pada kapasitor keramik tidak dikenal polaritas positif dan negatif. Tapi untuk 

kapasitor elektrolit (Elco) ditentukan mana yang positif dan mana yang negatif. Biasanya 

pada badan Elco tercantum tanda yang menunjukkan mana kawat yang positif dan mana 

kawat yang negatif. Cara lain mengenali polaritas yaitu dengan melihat panjangnya kawat 

terminal. Kawat panjang berarti positif dan kawat pendek berarti negatif. Untuk Elco 

disamping dicantumkan kapasitasnya juga dicantumkan keterangan mengenai beberapa 

tegangan tertinggi yang boleh dipasang Elco tersebut.  
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Pada badan kapasitor tertulis 10µF, 6V ini berarti kapasitor tersebut kapasitasnya 

10µF dan tidak boleh dihubungkan dengan tegangan listrik melebihi 6 Volt. 

 

Tabel kode angka dan huruf pada kapasitor dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Contoh : kode kapasitor 562J 100V artinya besarnya kapasitas 56 x 102 pF = 5600 pF, 

besarnya toleransi sebesar 5% dan kemampuan tegangan kerja 100 Volt. 

 

c. Induktor 

Induktor adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. Kapasitas 

induktor dinyatakan dalam satuan H (Henry) = 1000 mH (mili Henry). Induktor memiliki 

unsure resistansi dan induktansi jika digunakan sebagai beban dalam sumber tegangan 

AC, sedangkan bila digunakan sebagai beban pada sumber tegangan DC hanya akan 

menghasilkan unsure resisteansi. 

Symbol induktor seperti pada gambar dibawah: 

 
Gambar 8 Induktor 
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Gambar 9 Simbol Induktor 

 

KOMPONEN AKTIF 

a. Diode 

Diode merupakan salah satu komponen yang dipergunakan antara lain untuk merubah 

arus bolak balik menjadi arus searah pada diode silicon atau merupakan sambungan bahan 

p-n  yang berfungsi utama sebagai penyearah. Bahan tipe-p akan menjadi sisi anode 

sedangkan bahan tipe-n akan menjadi sisi katode. Bergantung pada polaritas tegangan 

yang diberikan kepadanya, diode bisa berlaku  sebagai sebuah saklar tetutup (apabila 

bagian anode mendapatkan tegangan positif sedangkan katodenya mendapatkan tegangan 

negative) dan berlaku sebagai sebuah saklar terbuka (apabila bagian anodenya 

mendapatkan tegangan negative dan katodenya mendapatkan tegangan positif). Kondisi 

tersebut hanya pada diode ideal-konseptual. Diode berbahan germanium memiliki 

tegangan halang sekitar 0,3 Volt 

 
Gambar 10 Susunan dan symbol diode 

 

Dalam prakteknya jenis diode dibedakan menjadi: 

1. Diode Zener  

Sebuah diode biasanya dianggap sebagai alat yang menyalurkan listrik ke satu 

arah, namun Diode Zener dibuat sedemikian rupa sehingga arus dapat mengalir kea 

rah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas “tegangan rusak” 

(breakdown voltage) atau “teganan Zener”. 

 
Gambar 11 Simbol Diode Zener 
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Sebuah diode Zener memiliki p-n junction yang memiliki doping berat, yang 

memungkinkan electron untuk tembus (tunnel) dari pita valensi material tipe-p dalam 

pita konduksi material tipe-n. Diode Zener biasanya digunakan untuk membangkitkan 

tegangan referensi atau untuk menstabilkan tegangan untuk aplikasi-aplikasi arus 

kecil. 

2. Diode Schottky/SCR (Silikon Control Rectifier) 

Adalah diode yang berfungsi sebagai pengendali.  Sebagai pengendalinya adalah 

gate (G). SCR sering disebut sebagai Therystor. SCR terbuat dari bahan campuran P 

dan N. Isi SCR terdiri dari PNPN (Positif Negatif Positif Negatif) yang biasanya 

disebut PNPN Trioda. 

 
Gambar 12 Simbol SCR 

 

3. Diode Pemancar Cahaya atau LED (Light Emitting Diode) 

Light Emitting Diode merupakan suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya 

monokromatik.  

 
Gambar 13 LED (Light Emitting Diode) 

 

4. Diode Foto 

Diode foto adalah jenis diode yang berfungsi mendeteksi cahaya. Berbeda dengan 

diode biasa, komponen elektronika ini akan mengubah cahaya menjadi arus listrik. 

Cahaya yang dapat dideteksi oleh diode foto ini mulai dari cahaya infra merah, cahaya 

tampak, ultra ungu sampai dengan sinar-X. Aplikasi diode foto ini mulai dari alat 

penghitung kendaraan dijalan umum secara otomatis, pengukur cahaya pada kamera 

serta beberapa peralatan medis.  
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Gambar 14 Diode Foto dan symbol Diode Foto 

 

5. Diode Laser 

Diode Laser adalah sejenis laser dimana media aktifnya sebuah semikonduktor 

persimpangan p-n yang mirip dengan yang terdapat pada diode pemancar cahaya. 

Diode Laser kadang disingkat LD atau ILD. Diode laser ditemukan pada akhir abad 

ini oleh ilmuwan Universitas Harvard. Prinsip kerja diode ini sama seperti diode 

lainnya yaitu melalui sirkuit dari rangkaian elektronika yang terdiri atas p dan n.  

Pada kedua jenis ini dihasilkan 2 tegangan yaitu: biased forward adalah arus yang 

dihasilkan searah dengan nilai 0,707 utk pembagian v puncak, bentuk gelombang 

diatas (+) dan Backforward biased, ini merupakan tegangan berbalik yang dapat 

merusak suatu komponen elektronika. 

 

b. Transistor 

Transistor merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapisan semikonduktor 

sebagai contoh NPN dan PNP. Transistor mempunyai 3 kaki yang disebut Emitor (E), 

Basis/Base (B) dan Kolektor/Collector (C).  

Emitor bertugas untuk menimbulkan electron-elektron (Emitor penimbul), Base 

bertugas untuk menyalurkan electron keluar dari transistor, Collector bertugas untuk 

mengatur gerakan electron dari Emitor terus keluar dari transistor melalui Collector. 

Transistor adalah komponen yang sangat penting dalam elektronika modern. Dalam 

rangkaian analog, transistor digunakan dalam amplifier (penguat). Rangkaian analog 

meliputi pengeras suara, sumber listrik stabil, dan penguat sinyal radio. Dalam rangkaian 

digital transistor digunakan sebagai saklar berkecepatan tinggi.  

Transistor dapat digunakan antara lain: 

Ø Sebagai penguat arus, tegangan dan daya (AC dan DC) 

Ø Sebagai penyearah 
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Ø Sebagai mixer 

Ø Sebagai isolator 

Ø Sebagai switch 

Transistor mempunyai 3 jenis diantaranya: 

1. Uni Junction Transistor (UJT) 

Uni Junction Transistor (UJT) adalah transistor yang mempunyai satu kaki Emitor dan 

dua basis. Kegunaan transistor ini adalah terutama untuk switch elektronis. Ada dua 

jenis UJT yaitu UJT Kanal N dan UJT Kanal P. 

 
Gambar 15 Uni Junction Transistor 

 

2. Field Effect Transistor (FET) 

Field Effect Transistor adalah suatu jenis transistor khusus. Tidak seperti transistor 

biasa yang akan menghantar bila diberi arus di basis , transistor jenis FET akan 

menghantar bila diberikan tegangan (bukan arus). Kaki-kakinya diberi nama Gate (G), 

Drain (D), Source (S). beberapa kelebihan FET dibandingkan dengan transistor biasa 

adalah antara lain penguatannya sangat besar serta desah yang rendah. Karena harga 

FET lebih tinggi dari transistor, maka hanya digunakan pada bagian-bagian yang 

memang memerlukan. FET ada dua jenis yaitu FET Kanal N dan FET Kanal P. 

 
Gambar 16 Field Effect Transistor 

 

3. MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET) 

MOSFET adalah suatu jenis FET yang mempunyai satu Drain, satu Source dan dua 

Gate. MOSFET mempunyai input impedance yang sangat tinggi. Penggunaannya 

misalkan RF Amplifier pada receiver untuk memperoleh amplifikasi yang tinggi dan 
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desah yang rendah. Dalam pengemasannya dan perakitan dengan menggunakan 

MOSFET perlu diperhatikan bahwa komponen ini tidak tahan terhadap elektrostatik, 

mengemasnya menggunakan kertas timah dan pematriannya menggunakan solder 

yang khusus untuk pematrian MOSFET. MOSFET ada dua macam yaitu MOSFET 

Kanal N dan MOSFET Kanal P. 

 
Gambar 17 MOSFET 

 

 

 

 

 


