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MODUL 1 

BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR 

(BJT) 

 

 

 

1.1 PENDAHULUAN  

Selama periode 1904-1947, tabung vakum tidak diragukan lagi merupakan 

perangkat elektronik. wakil dari minat dan pengembangan. Pada tahun 1904, dioda 

tabung vakum diperkenalkan oleh JA Fleming. Tak lama kemudian, pada tahun 1906, Lee 

De Forest menambahkan elemen ketiga, yang disebut kotak kontrol, ke dioda vakum, 

menghasilkan penguat pertama, triode. Di tahun-tahun berikutnya, radio dan televisi 

memberikan stimulasi besar pada tabung. industri. Produksi meningkat dari sekitar 1 juta 

tabung pada tahun 1922 menjadi sekitar 100 juta pada 1937. Pada awal 1930-an, tetrode 

empat elemen dan pentoda lima elemen diperoleh menonjol dalam industri tabung 

elektron. Pada tahun-tahun berikutnya, industri menjadi salah satu kepentingan utama dan 

kemajuan pesat dibuat dalam desain, manufaktur teknik, daya tinggi dan aplikasi 

frekuensi tinggi, dan miniaturisasi. 

Namun pada tanggal 23 Desember 1947, industri elektronik mengalami 

munculnya arah minat dan pengembangan yang sepenuhnya baru. Itu di tiga hari ini 

bahwa Walter H. Brattain dan John Bardeen mendemonstrasikan penguatan transistor 
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pertama di Bell Telephone Laboratories. Transistor pertama (transistor titik-kontak) 

ditunjukkan pada Gambar 1.1. Keuntungan dari tiga perangkat terminal solid-state di atas 

tabung langsung jelas: Lebih kecil dan ringan; tidak memiliki persyaratan pemanas atau 

kehilangan pemanas; memiliki konstruksi yang kasar; dan lebih efisien karena lebih 

sedikit daya yang diserap oleh perangkat itu sendiri; tersedia untuk digunakan, tidak 

memerlukan periode pemanasan; dan tegangan operasi yang lebih rendah itu mungkin.   

 

 

Gambar 1.1 Transistor Pertama 

 

1.2 KONSTRUKSI TRANSISTOR 

Transistor adalah perangkat semikonduktor tiga lapis yang terdiri dari dua n – dan 

satu p -jenis lapisan material atau dua p - dan satu n -jenis lapisan material. Mantan 

disebut transistor npn, sedangkan yang terakhir disebut pnp transistor. Keduanya 

ditampilkan pada Gambar. 3.2 dengan dc biasing yang tepat. Biasing dc diperlukan untuk 

menetapkan wilayah operasi yang tepat untuk amplifikasi ac. Lapisan emitter sangat 

diolah, alasnya sedikit didoping, dan kolektor hanya didoping ringan. Lapisan luar 

memiliki lebar yang jauh lebih besar daripada jenis bahan material  p - atau n-  bahan 

yang diapit. Untuk transistor yang ditunjukkan pada Gambar 1.2 rasio total lebar dengan 

yang lapisan dari pusat adalah 0,150 / 0,001 150:1. Doping dari lapisan yang diapit juga 

kurang dari lapisan luar (biasanya, 10:1 atau kurang). Doping yang lebih rendah ini 

mengurangi level konduktivitas (meningkatkan resistensi) dari bahan ini dengan 

membatasi jumlah operator "bebas". 
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Gambar 1.2 Tipe Transistor: (a) PNP (b) NPN 

Untuk biasing yang ditunjukkan pada Gambar 1.2 terminal ditunjukkan oleh kapasitansi 

huruf E untuk emitor, C untuk kolektor, dan B untuk basis. Penghargaan atas pilihan ini 

notasi akan berkembang ketika kita membahas operasi dasar transistor. BJT, singkatan 

dari Bipolar Transistor Junction, sering diterapkan pada tiga perangkat 

terminal. Istilah bipolar mencerminkan fakta bahwa hole dan elektron berpartisipasi 

dalam proses injeksi ke bahan yang terpolarisasi berlawanan. Jika hanya satu operator 

digunakan (elektron atau hole), itu dianggap sebagai perangkat unipolar.  

1.3 OPERASI TRANSISTOR 

Operasi dasar transistor akan dijelaskan menggunakan transistor pnp dari Gambar 

1.2a. Pengoperasian transistor npn persis sama jika peran dimainkan oleh elektron dan 

hole dipertukarkan. Pada Gambar 1.3 transistor pnp telah kembali ditarik tanpa bias basis-

ke-kolektor.  Daerah penipisan telah dikurangi lebar karena bias yang diterapkan, 

menghasilkan aliran berat pembawa mayoritas dari tipe – p ke bahan tipe - n. 

 

Gambar 1.3 Transistor PNP Junction Bias-Maju 
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Sekarang mari hilangkan bias basis-ke-emitor dari transistor pnp pada Gambar 1.2a yang 

ditunjukkan pada Gambar 1.4. Ingat bahwa aliran pembawa mayoritas adalah nol, hanya 

menghasilkan aliran pembawa minoritas, seperti ditunjukkan pada Gambar 

1.4. Singkatnya, adalah: 

Satu persimpangan pn dari transistor bias terbalik, sementara yang lain bias maju 

 

Gambar 1.4 Transistor pnp Junction Bias-Terbalik 

Karakteristik transistor BJT berdasarkan operasi dasarnya digambarkan pada 

Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Karakteristik Transistor BJT 

Daerah 

Operasi 

Base Base IC 
VCE Aplikasi 

Emitter Collector IB 

Aktif Bias Maju Bias Mundur IC = βIB >> 0 Amplifier 

Cutoff Bias Mundur Bias Mundur 
IB = 0 

<< 0 Saklar off 
IC = 0 

Saturasi Bias Maju Bias Maju IC < βIB 
 

Saklar on 

 

Pada Gambar 1.5 kedua potensi biasing telah diterapkan pada transistor pnp, dengan 

menghasilkan aliran pembawa mayoritas dan minoritas. Perhatikan pada Gambar 1.5 

lebar daerah penipisan, menunjukkan dengan jelas persimpangan mana yang bias maju 

dan bias terbalik. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.5, sejumlah besar pembawa 
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mayoritas akan berdifusi melintasi persimpangan pn bias-maju ke bahan tipe -

n. Pertanyaan kemudian apakah operator ini akan berkontribusi langsung ke arus basis 

IB atau langsung ke bahan tipe - p. Karena bahan tipe - n terjepit sangat tipis dan memiliki 

konduktivitas rendah, sejumlah kecil operator ini akan mengambil jalur resistensi tinggi 

ke terminal pangkalan. Besarnya arus basis biasanya pada urutan microampere 

dibandingkan dengan miliampere untuk emitor dan arus kolektor. Jumlah yang lebih 

besar dari operator mayoritas ini akan berdifusi di seluruh persimpangan bias terbalik 

ke bahan tipe- p yang terhubung ke terminal kolektor seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 1.5. Alasan relatif mudahnya transportasi mayoritas dapat melewati 

persimpangan bias-balik yang mudah dipahami jika mempertimbangkan dioda bias balik 

pembawa mayoritas yang diinjeksi akan muncul sebagai pembawa minoritas dalam bahan 

tipe - n. Menggabungkan ini dengan fakta bahwa semua pembawa minoritas di wilayah 

penipisan akan melintasi persimpangan bias terbalik dari akun dioda untuk aliran yang 

ditunjukkan pada Gambar 1.5. 

 

Gambar 1.5 Alur Pembawa Mayoritas dan Minoritas dari Transistor pnp 

Hukum arus Kirchoff diterapkan pada transistor Gambar 1.5, maka didapat persamaan: 

         (1.1) 

dan menemukan bahwa arus emitor adalah jumlah arus kolektor dan basis. Arus kolektor, 

bagaimanapun, terdiri dari dua komponen — mayoritas dan minoritas carrier seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 1.5. Komponen minoritas disebut kebocoran arus dan diberi 

simbol ICO (arus IC dengan terminal emitor open). Arus kolektor, oleh karena itu, 

ditentukan secara total oleh Persamaan (1.2). 

       (1.2) 
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Transistor untuk keperluan umum, IC diukur dalam miliampere, 

sedangkan ICO adalah memastikan dalam microamperes atau nanoampere. ICO, 

seperti Is untuk dioda reverse-bias, adalah temperatur sensitif dan harus diperiksa dengan 

hati-hati ketika aplikasi suhu lebar rentang temperatur dipertimbangkan. Ini dapat sangat 

mempengaruhi stabilitas sistem pada suhu tingkat tinggi jika tidak dipertimbangkan 

dengan benar. Perbaikan dalam teknik konstruksi telah menghasilkan tingkat ICO 

yang jauh lebih rendah, sampai pada titik di mana efeknya sering terjadi diabaikan. 
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MODUL 2 

KONFIGURASI COMMON – BASE 

 

 

2.1 KONFIGURASI COMMON – BASE 

Notasi dan simbol yang digunakan bersamaan dengan transistor pada mayoritas 

teks dan manual yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 untuk persamaan konfigurasi 

common-base dengan transistor pnp dan npn. Terminologi common-base diturunkan dari 

fakta bahwa basis adalah umum untuk kedua sisi input dan output dari konfigurasi. Selain 

itu, pangkalan biasanya terminal yang paling dekat dengan, atau pada, terminal 

tentatif. Dalam modul ini, semua arah saat ini akan merujuk ke konvensional (hole) 

mengalir daripada aliran elektron. Pilihan ini didasarkan terutama pada kenyataan bahwa 

sejumlah besar literatur tersedia di lembaga-lembaga pendidikan dan industri 

mempekerjakan aliran konvensional dan panah di semua simbol elektronik memiliki arah 

yang ditentukan oleh konvensi ini. Ingatlah bahwa panah dalam simbol dioda menentukan 

arah konduksi untuk arus konvensional. Untuk transistor: 

 

Panah dalam simbol grafis menentukan arah arus emitor (aliran ventilasi) melalui 

perangkat. 
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Gambar 2.1 Notasi dan Simbol yang digunakan Konfigurasi Common – Base: (a) 

Transistor pnp; (b) Transistor npn 

 

Semua arah saat ini muncul pada Gambar 2.1 adalah arah yang sebenarnya 

sebagaimana didefinisikan oleh pilihan aliran konvensional. Catat dalam setiap kasus 

bahwa . Perhatikan juga bahwa biasing yang diterapkan (sumber tegangan) 

adalah seperti untuk membangun arus dalam pemilihan ditunjukkan untuk setiap 

cabang. Artinya, bandingkan arah IE dengan polaritas atau VEE untuk setiap konfigurasi 

dan arah IC ke polaritas VCC. 

Untuk sepenuhnya menggambarkan perilaku perangkat tiga terminal seperti 

amplifier dasar Gambar 2.1 membutuhkan dua set karakteristik — satu untuk penggerak 

titik atau parameter input dan lainnya untuk sisi output. Input ditetapkan untuk amplifier 

common-base seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 akan menghubungkan arus 

input (IE) ke inputput voltage (VBE) untuk berbagai level tegangan output (VCB). 
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Gambar 2.2 Karakteristik Input atau Titik Penggerak untuk Transistor Amplifier Silikon 

Common-Base 

Set output akan menghubungkan arus keluaran (IC) ke tegangan output (VCB) 

untuk berbagai Tingkat input saat ini (IE) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 

Output atau kolektor setkarakteristik memiliki tiga wilayah dasar yang menarik, seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.3: aktif, daerah cutoff, dan saturasi. Wilayah aktif 

adalah wilayah yang biasanya digunakan untukamplifier linier (tidak terdistorsi). 

Khususnya: 

Di wilayah aktif persimpangan kolektor-basis bias terbalik, sedangkan 

persimpangan basis-emitor bias maju 

Wilayah aktif ditentukan oleh pengaturan biasing pada Gambar 2.1. Di bawahujung 

wilayah aktif arus emitor (IE) adalah nol, arus kolektor adalah sama bahwa karena arus 

saturasi terbalik ICO, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. Sekarang ICO sangat kecil 

(microamperes) besarnya dibandingkan dengan skala vertikal IC (milliampere) yang 

muncul pada garis horizontal yang hampir sama dengan IC0. 
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Gambar 2.3 Output atau Karakteristik Kolektor untuk Transistor Amplifier Common-

Base 

Sirkuit kondisi yang ada saat IE0 untuk konfigurasi common-base ditunjukkan 

pada Gambar 2.4. Notasi yang paling sering digunakan untuk ICO data dan lembar 

spesifikasi adalah, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4, ICBO. Karena peningkatan 

teknik konstruksi, maka level ICBO untuk transistor serba guna (terutama silikon) pada 

level rendah dan menengah rentang daya biasanya sangat rendah sehingga pengaruhnya 

dapat diabaikan. Namun, untuk yang lebih tinggi unit daya ICBO masih akan muncul di 

kisaran microampere. Selain itu, perlu diingat bahwa ICBO, seperti Is, untuk dioda (kedua 

arus kebocoran terbalik) adalah sensitif. Pada suhu yang lebih tinggi efek ICBO dapat 

menjadi faktor penting sejak meningkat sangat cepat dengan suhu. 

 

Gambar 2.4 Arus Reverse Saturasi 
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Perhatikan pada Gambar 2.3 bahwa saat arus emitor meningkat di atas nol, arus 

kolektor meningkat ke besarnya pada dasarnya sama dengan yang dari arus emitor 

sebagai determinan oleh hubungan transistor-arus dasar. Perhatikan juga efek yang 

hampir dapat diabaikan dari VCB pada arus kolektor untuk daerah aktif. Kurva jelas 

menunjukkan itu perkiraan pertama untuk hubungan antara IE dan IC di wilayah aktif 

diberikan oleh: 

          (2.1) 

Seperti yang disimpulkan, wilayah cutoff didefinisikan sebagai wilayah tempat arus 

kolektor adalah 0 A, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. Sebagai tambahan: 

Di daerah cutoff persimpangan kolektor-basis dan basis-emitor dari sebuah 

transistor keduanya bias terbalik. 

Daerah saturasi didefinisikan sebagai wilayah karakteristik di sebelah kiri VCB 0V. 

Skala horizontal di wilayah ini diperluas untuk menunjukkan dengan jelas perubahan 

dramatik dalam karakteristik di daerah ini. Perhatikan kenaikan eksponensial pada arus 

kolektor saat tegangan VCB meningkat ke 0 V.  

Di daerah saturasi, sambungan kolektor-basis dan basis-emitor adalah condong ke 

depan. 

Karakteristik input dari Gambar 2.2 mengungkapkan bahwa untuk nilai tetap dari 

tegangan kolektor (VCB), karena tegangan basis-ke-emitor meningkat, arus emitor 

bertambah dalam keadaan yang sangat mirip dengan karakteristik dioda. Bahkan, 

peningkatan level VCB memiliki efek yang sangat kecil pada karakteristik sehingga 

sebagai perkiraan pertama perubahan karena perubahan VCB dapat diabaikan dan 

karakteristik yang digambar seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5a. Jika kemudian 

diterapkan pendekatan piece wise-linear, karakteristik Gambar 2.5b akan dihasilkan. 

Mengambilnya selangkah lebih maju dan mengabaikan kemiringan kurva yang 

disebabkan oleh resistensi yang terkait dengan persimpangan bias maju akan 

menghasilkan karakteristik Gambar 2.5c. Agar analisis mengikuti dalam modul ini, yang 

setara model Gambar 2.5c akan digunakan untuk semua analisis dc dari jaringan 

transistor. Saat transistor dalam keadaan "on", tegangan basis-ke-emitor akan 

diasumsikan menjadi yang berikut: 
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         (2.2) 

 

Gambar 2.5 Mengembangkan model setara yang akan digunakan untuk daerah basis-ke-

emitor dari penguat dalam mode dc. 

Dengan kata lain, efek variasi karena VCB dan kemiringan karakteristik input akan 

diabaikan karena berusaha menganalisis jaringan transistor dengan cara memberikan 

perkiraan yang baik untuk respons yang sebenarnya tanpa terlalu terlibat dengan variasi 

parameter yang kurang penting. 

Penting untuk sepenuhnya menghargai pernyataan yang dibuat oleh karakteristik 

Gambar 2.5c. Karakteristik itu menentukan bahwa dengan transistor dalam "on" atau 

status aktif dari tegangan dasar untuk emitor akan menjadi 0.7 V pada setiap tingkat arus 

emitor seperti yang dikendalikan oleh jaringan luar. Bahkan, pada pertemuan pertama 

dari setiap konfigurasi transistor di mode dc, dapat segera ditentukan bahwa tegangan dari 

basis ke emitor adalah 0.7 V jika perangkat berada di wilayah aktif — kesimpulan yang 

sangat penting untuk analisis dc. 

2.2 ALPHA ( ) 

Dalam mode dc tingkat IC dan IE karena pembawa mayoritas terkait dengan 

akuantitas yang disebut alpha dan didefinisikan oleh persamaan berikut: 

          (2.3) 
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dimana IC dan IE adalah level arus pada titik operasi. Meskipun demikian karakteristik 

Gambar 2.3 akan menyarankan , untuk perangkat praktis tingkat alpha biasanya 

meluas dari 0,90 ke 0,998, dengan sebagian besar mendekati akhir jangkauan. 

2.3 BIAS 

Bias yang tepat dari konfigurasi common-base di wilayah aktif dapat didefinisikan 

diakhiri dengan cepat menggunakan perkiraan IC IE dan dengan asumsi untuk saat itu IB 

0 A. Hasilnya adalah konfigurasi Gambar 2.6 untuk transistor pnp. Simbol panah 

menentukan arah aliran konvensional untuk IE  IC. Dc mendukung lapisan kemudian 

dimasukkan dengan polaritas yang akan mendukung arah arus yang dihasilkan. Untuk 

transistor npn polaritas akan dibalik. 

 

Gambar 2.6 Membangun manajemen bias yang tepat untuk transistor pnp common-base 

diwilayah aktif 
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MODUL 3 

KONFIGURASI COMMON-

EMITTER 

 

 

3.1 KONFIGURASI COMMON – EMITTER 

Konfigurasi transistor yang paling sering ditemui muncul pada Gambar 3.1 untuk 

transistor pnp dan npn. Ini disebut konfigurasi common-emitor sejak common-emitter 

atau referensi untuk terminal input dan output (dalam hal ini common ke terminal base 

dan kolektor). Dua set karakteristik diperlukan untuk menggambarkan sepenuhnya 

perilaku konfigurasi common-emitor: satu untuk yang masukan atau basis-emitor sirkuit 

dan satu untuk keluaran atau kolektor-emitor sirkuit. Keduanya ditunjukkan pada Gambar 

3.2. 

Arus emitor, kolektor, dan arus ditampilkan dalam bentuk arus langsung yang 

aktual. Meskipun konfigurasi transistor telah berubah, arus hubungan yang dikembangkan 

sebelumnya untuk konfigurasi common-base masih berlaku. Yaitu, IE = IC + IB dan IC = 

IE. Untuk konfigurasi common-emitor, karakteristik keluaran adalah arus keluaran (IC) 

versus tegangan keluaran (VCE) untuk kisaran nilai arus input (IB). Karakteristik input 

adalah plot arus input (IB) versus voltase inputage (VBE) untuk rentang nilai tegangan 

output (VCE).  
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Gambar 3.1 Notasi dan Simbol yang digunakan pada Konfigurasi Common-Emitter: (a) 

Transistor npn; (b) Transistor pnp 

 

 

Gambar 3.2 Karakteristik Silikon Transistor pada Konfigutasi Common-Emitter: (a) 

Karakteristik Kolektor; (b) Karakteristik Base 

Perhatikan bahwa pada karakteristik Gambar 3.2 besarnya IB adalah dalam 

mikroampere, dibandingkan dengan milliampere dari IC. Pertimbangkan juga bahwa 

kurva IB tidak sama horisontal seperti yang diperoleh untuk IE dalam konfigurasi 

common-base, menunjukkan tegangan kolektor-ke-emitor akan mempengaruhi besarnya 

arus kolektor. Wilayah aktif untuk konfigurasi common-emitor adalah bagian dari 

kuadran kanan atas yang memiliki linieritas terbesar, yaitu wilayah dimana kurva untuk IB 
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hampir lurus dan sama-sama berjarak. Pada Gambar 3.2a wilayah ini ada di sebelah 

kanan garis putus-putus vertikal di VCE_sat dan di atas kurva untuk IB sama dengan nol. 

Wilayah di sebelah kiri VCE_sat disebut daerah saturasi.  

 

Daerah aktif amplifier common-emitor, junction kolektor-base bias terbalik, 

sedangkan basis-emitor adalah bias maju. 

 

Kondisi yang sama dengan yang ada di daerah konfigurasi common-base. Wilayah aktif 

dari konfigurasi common-emitor  dapat digunakan untuk penguatan tegangan, arus, atau 

daya. Wilayah cutoff untuk konfigurasi common-emitor tidak didefinisikan dengan baik 

seperti konfigurasi common-base. Perhatikan karakteristik kolektor pada Gambar 3.2 

bahwa IC tidak sama dengan nol ketika IB adalah nol. Untuk konfigurasi common-base, 

arus input IE sama dengan nol, arus kolektor hanya sama dengan arus reverse saturasi ICO, 

sehingga kurva IE0 dan sumbu tegangan adalah, untuk semua tujuan praktis, satu. 

3.2 BETA (β) 

Dalam mode dc tingkat IC dan IB terkait dengan kuantitas yang disebut beta dan 

didenda oleh persamaan berikut: 

          (1.6) 

dimana IC dan IB ditentukan pada titik operasi tertentu pada karakteristik. Untuk 

perangkat praktis tingkat biasanya berkisar dari sekitar 50 hingga lebih dari 400. Adapun, 

tentu mengungkapkan besar relatif satu magnitude arus. Untuk perangkat dengan 200, 

arus kolektor adalah 200 kali lipat besarnya dari arus base. 

3.3 BIAS 

Bias yang tepat dari amplifier common-emitor dapat ditentukan dengan cara 

tertentu mirip dengan yang diperkenalkan untuk konfigurasi common-base. Asumsikan 

bahwa yang disajikan transistor npn seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.3a dan 

diminta untuk menerapkan bias yang tepat untuk menempatkan perangkat di wilayah 

aktif. Langkah pertama adalah untuk menunjukkan arah IE yang ditetapkan oleh panah 

disimbol transistor seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.3b. Selanjutnya, arus lainnya 

diperkenalkan yang ditunjukkan, dengan mengingat hubungan hukum Kirchhoff arus: IC 

+ IB = IE. Pada akhirnya, persediaan diperkenalkan dengan polaritas yang akan 
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mendukung arahan yang dihasilkan langsung IB dan IC seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.3c untuk melengkapi gambar. Pendekatan yang sama dapat diterapkan pada 

transistor pnp. Jika transistor pada Gambar 3.3 adalah transistor pnp, semua arus dan 

polaritas Gambar 3.13c akan dibalik. 

 

 

Gambar 3.3 Menentukan pengaturan biasing yang tepat untuk konfigurasi common-

emitter transistor npn 
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MODUL 4 

KONFIGURASI COMMON – 

COLLECTOR 

 

 

4.1 KONFIGURASI COMMON – COLLECTOR 

Konfigurasi transistor ketiga dan terakhir adalah konfigurasi common-collector, 

ditunjukkan pada Gambar 4.1 dengan arah arus yang tepat dan notasi tegangan. 

Konfigurasi common-collector digunakan terutama untuk keperluan pencocokan 

impedansi karena memiliki impedansi masukan yang tinggi dan impedansi keluaran yang 

rendah, berlawanan dengan impedansi konfigurasi common-base dan common-emitor. 

Konfigurasi rangkaian kolektor umum disediakan pada Gambar 4.2 dengan beban 

resistor terhubung dari emitor ke ground. Perhatikan bahwa kolektor terikat ke ground 

meskipun transistor terhubung dengan cara yang mirip dengan konfigurasi common-

emitor. Dari sudut pandang desain, tidak ada kebutuhan untuk seperangkat karakteristik 

kolektor untuk memilih parameter dari rangkaian Gambar 4.2. Bisa dirancang dengan 

menggunakan karakteristik common-emitter. Untuk semua tujuan, karakteristik output 

dari konfigurasi common-kolektor adalah sama seperti untuk konfigurasi common-

emitter. Untuk konfigurasi common-kolektor karakteristik output yang sebidang IE vs VEC 

untuk berbagai nilai IB. 

 



 

19 
 

 

Gambar 4.1 Notasi dan Simbol yang digunakan untuk Konfigurasi Common-Kolektor: (a) 

Transistor pnp; (b) Transistor npn 

 

Arus input, oleh karena itu, sama untuk karakteristik commom-emitter dan 

common-kolektor. Sumbu tegangan horizontal untuk karakteristik common-kolektor 

diperoleh dengan hanya mengubah tanda tegangan kolektor-ke-emitor dari karakteristik 

common-emitor. Akhirnya, ada perubahan yang hampir tidak terlihat dalam skala vertikal 

IC dari karakteristik common-emitor jika IC digantikan oleh IE untuk karakteristik 

common-kolektor. Untuk rangkaian input dari konfigurasi common-kolektor, 

karakteristik dasar common-emitor sudah efisien untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan. 

 

Gambar 4.2 Konfigurasi Common-Kolektor yang digunakan untuk Tujuan Penyocokan 

Impedansi 
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MODUL 5 

BJT – BIAS DC 

 

 

5.1 PENDAHULUAN 

Analisis atau desain penguat transistor membutuhkan pengetahuan tentang kedua 

respon dc dan ac dari sistem. Terlalu sering diasumsikan bahwa transistor adalah 

perangkat ajaib yang dapat meningkatkan level input ac yang diterapkan tanpa bantuan 

sumber energi eksternal. Pada kenyataannya, tingkat daya output ac  yang ditingkatkan 

adalah hasil dari transfer energi  pasokan dc yang diterapkan. Analisis atau desain 

penguat elektronik apa pun memiliki dua komponen: bagian dc dan bagian ac. 

Untungnya, teorema superposisi berlaku dan penyelidikan kondisi dc dapat sepenuhnya 

dipisahkan dari respon ac. Namun, satu yang harus diperhatikan selama tahap desain atau 

sintesis pilihan parameter untuk level dc akan mempengaruhi respon ac, dan sebaliknya. 

Tingkat operasi dc dari transistor dikendalikan oleh sejumlah faktor, termasuk 

kisaran kemungkinan titik operasi pada karakteristik perangkat. Setelah arus dc yang 

diinginkan dan tingkat tegangan telah ditentukan, jaringan harus dibangun yang akan 

dibangun titik operasi yang diinginkan. 

Meskipun sejumlah jaringan dianalisis dalam bab ini, ada kesamaan mendasar 

antara analisis setiap konfigurasi karena penggunaan berulang dari hubungan dasar 

penting berikut untuk transistor: 

         (5.1) 
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        (5.2) 

 

          (5.3) 

 

Bahkan, begitu analisis dari beberapa jaringan pertama dipahami dengan jelas, jalan 

menuju solusi jaringan yang akan diikuti akan mulai menjadi sangat jelas. Dalam 

kebanyakan kasus, arus base IB adalah kuantitas pertama yang ditentukan. Setelah IB 

diketahui, hubungan Persamaan (5.1) hingga (5.3) dapat diterapkan untuk menemukan 

kuantitas yang tersisa. Persamaan untuk IB sangat mirip untuk sejumlah konfigurasi 

sehingga satu persamaan dapat diturunkan dari yang lain hanya dengan menjatuhkan atau 

menambahkan satu atau dua istilah. Pembahasan ini adalah untuk mengembangkan 

pemahaman dengan transistor BJT yang akan memungkinkan analisis dc dari sistem apa 

pun yang mungkin menggunakan penguat BJT. 

5.2 TITIK OPERASI 

Amplifier transistor, arus dan tegangan dc yang dihasilkan menetapkan titik 

operasi pada karakteristik yang menentukan wilayah yang akan digunakan untuk 

penguatan sinyal yang diberikan. Karena titik operasi adalah titik tetap pada karakteristik, 

itu juga disebut titik diam (disingkat Q-point). Menurut definisi, quiescent berarti diam, 

tetap, tidak aktif. Gambar 5.1 menunjukkan karakteristik perangkat output umum dengan 

empat titik operasi yang ditunjukkan. Rangkaian biasing dapat dirancang untuk mengatur 

operasi perangkat di salah satu titik atau yang lain di dalam wilayah aktif. Peringkat 

maksimum ditunjukkan pada karakteristik Gambar 5.1 oleh garis horizontal untuk arus 

kolektor maksimum ICmax dan garis vertikal pada tegangan kolektor-ke-emitor maksimum 

VCEmax. Batasan daya maksimum ditentukan oleh kurva PCmax dalam gambar yang sama. 

Di ujung bawah skala adalah wilayah cutoff, didefinisikan oleh IB ≤ 0 µA, dan wilayah 

saturasi, yang didefinisikan oleh VCE ≤ VCEsat. 

Perangkat BJT mungkin bias beroperasi di luar batas maksimum ini, tetapi hasil 

dari operasi tersebut akan menjadi pemendekan yang cukup besar dari umur perangkat 

atau penghancuran perangkat. Anggap transistor bekerja di wilayah aktif, seseorang dapat 

memilih banyak area atau titik operasi yang berbeda. Titik-Q yang dipilih seringkali 

tergantung tentang tujuan penggunaan sirkuit. Namun, dapat mempertimbangkan 
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beberapa perbedaan di antara berbagai titik ditunjukkan pada Gambar 5.1 untuk 

menyajikan beberapa ide dasar tentang titik operasi dan, rangkaian bias. 

 

 

Gambar 5.1 Macam-macam Titik Operasi dengan Batas Operasi dari Transistor 

 

Agar bias BJT dalam wilayah operasi linier atau aktif, maka berikut harus benar: 

1. Sambungan basis-emitor harus dibiaskan ke maju (p- region tegangan lebih positif), 

dengan tegangan bias maju yang dihasilkan sekitar 0,6 hingga 0,7 V. 

2. Sambungan basis-kolektor harus bias-terbalik (n -region lebih positif), dengan 

tegangan bias-reverse menjadi nilai apa pun dalam batas maksimum perangkat. 

 

[Catat bahwa untuk bias maju tegangan pada persimpangan p - n adalah p - positif, 

sedangkan untuk membalikkan bias berlawanan (reverse) dengan n - positif. Penekanan 

harus menyediakan sarana untuk membantu menghafal polaritas tegangan yang 

diperlukan]. 

 

Operasi di daerah cutoff, saturation, dan linear dari karakteristik BJT adalah disediakan 

sebagai berikut: 

1. Operasi wilayah linear:  

Sambungan basis-emitor forward-bias 
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Basis-kolektor persimpangan reverse-bias 

2. Operasi cutoff-wilayah: 

Basis-emitor junction reverse-bias 

3. Operasi wilayah saturasi: 

Sambungan basis-emitor forward-bias 

Sambungan basis-kolektor forward-bias 

5.3 SIRKUIT FIXED-BIAS 

Sirkuit fixed-bias pada Gambar 5.2 memberikan masukan yang relatif mudah dan 

sederhana pengantar analisis transistor bias dc. Meskipun sirkuit menggunakan npn 

Transistor, persamaan dan kalkulasi berlaku sama untuk suatu transistor pnp hanya 

dengan mengubah semua arah arus dan polaritas tegangan. Arus langsung dari Gambar 

5.2 adalah arah arus aktual, dan tegangan dibagi oleh standar notasi rangkap-ganda. 

Untuk analisis dc, jaringan dapat diisolasi dari level ac yang ditunjukkan dengan 

mengganti kapasitor dengan open-ekuivalen rangkaian. Selain itu, suplai DC VCC dapat 

dipisahkan menjadi dua suplai (hanya untuk keperluan analisis) seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 5.3 untuk memungkinkan pemisahan sirkuit input dan output. Hal ini juga 

mengurangi hubungan antara dua sampai arus base IB. Pemisahan itu tentu saja valid, 

seperti yang kita perhatikan pada Gambar 5.3 bahwa VCC terhubung langsung ke RB dan 

RC seperti pada Gambar 5.2. 

 

Gambar 5.2 Sirkuit Fixed-Bias 
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Gambar 5.3 Ekuivalen DC dari Sirkuit Fixed-Bias 

5.3.1 FORWARD BIAS DARI BASE-EMITTER 

Pertimbangkan terlebih dahulu loop rangkaian basis-emitor pada Gambar 5.4. 

Tulis persamaan tegangan Kirchhoff dalam arah searah jarum jam untuk loop, 

didapatkan 

 

 

Gambar 5.4 Loop Base – Emitter 

Perhatikan polaritas jatuh tegangan melintasi RB sebagaimana ditentukan oleh 

arah yang ditunjukkan IB. Memecahkan persamaan untuk arus IB akan menghasilkan 

berikut: 

         (5.4) 

 

Persamaan (5.4) tentu saja tidak sulit untuk diingat jika seseorang hanya mengingat 

bahwa arus basis adalah arus melalui RB dan menurut hukum Ohm bahwa arus adalah 

tegangan yang melintasi RB dibagi dengan tahanan RB. Tegangan yang melintasi RB 
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adalah tegangan VCC yang diterapkan pada persimpangan antara kaki basis-ke-emitor 

(VBE). 

Selain itu, karena tegangan suplai VCC dan tegangan basis-emitor VBE adalah 

konstanta, pemilihan resistor basis, RB, menetapkan tingkat arus basis untuk titik 

operasi. 

5.3.2 LOOP COLLECTOR-EMITTER 

Bagian kolektor-emitor dari jaringan muncul pada Gambar 5.5 dengan arah 

yang ditunjukkan arus IC dan polaritas yang dihasilkan di seluruh RC.  

 

Gambar 5.5 Loop Kolektor – Emitter 

Besarnya arus kolektor terkait langsung dengan IB melalui 

         (5.5) 

 

Sangat menarik untuk dicatat bahwa karena arus basis dikontrol oleh tingkat RB dan 

IC terkait dengan IB oleh konstanta β, besarnya IC bukan merupakan fungsi dari 

resistansi RC. Ubah RC ke level apa pun dan itu tidak akan memengaruhi level IB atau 

IC selama perangkat tetap berada di wilayah aktif. Namun, seperti yang akan dibahas, 

level RC akan menentukan besarnya VCE, yang merupakan parameter penting. 

Menerapkan hukum tegangan Kirchhoff ke arah searah jarum jam di sekitar 

loop tertutup yang ditunjukkan pada Gambar 5.5 akan menghasilkan berikut ini: 

 

Dan 

        (5.6) 
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yang menyatakan dengan kata-kata bahwa tegangan melintasi daerah kolektor-emitor 

dari transistor dalam konfigurasi fixed-bias adalah tegangan suplai lebih kecil dari 

tegangan pada RC. Perlu diingat bahwa  

 

         (5.7) 

 

Dimana VCE adalah tegangan dari kolektor ke emitor dan VC dan VE adalah tegangan 

dari kolektor dan emitor ke ground masing-masing. Tetapi dalam hal ini, karena VE = 

0 V, maka 

 

         (5.8) 

 

Selain itu, sejak 

 

        (5.9) 

 

Dan VE = 0 V, maka 

 

         (5.10) 

 

Ingatlah bahwa level tegangan seperti VCE ditentukan dengan menempatkan 

ujung voltmeter merah (positif) di terminal kolektor dengan ujung hitam (negatif) di 

terminal emitor seperti ditunjukkan pada Gambar 5.6. VC adalah tegangan dari 

kolektor ke ground dan diukur seperti yang ditunjukkan pada gambar yang sama. 

Dalam dua kasus ini identik, tetapi dalam jaringan untuk mengikuti keduanya bisa 

sangat berbeda. Jelas memahami perbedaan antara dua pengukuran dapat terbukti 

sangat penting dalam pemecahan masalah jaringan transistor. 
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