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BAHAN KULIAH 

FISIKA SEMIKONDUKTOR 

 

Bahan tertentu seperti germanium, silikon, karbon, dan sebagainnya adalah bukan 

sebagai konduktor seperti tembaga atau bukan sebagai isolator seperti kaca. Dengan kata 

lain, resistivitas bahan tersebut terletak antara konduktor dan isolator. Bahan demikian 

dikelompokkan sebagai semikonduktor. Semikonduktor mempunyai sifat-sifat yang 

bermanfaat dan sangat intensif digunakan dalam rangkaian elektronik. Sebagai contoh, 

transistor, merupakan piranti semikonduktor yang secara cepat dan hampir total 

menggantikan tabung hampa pada setiap aplikasi. Transistor hanya merupakan salah satu 

dari keluarga piranti semikonduktor, banyak piranti semikonduktor lain yang menjadi 

semakin sangat populer, misalnya IC. 

 

 

Semikonduktor 

Tidak mudah untuk mendefinisikan semikonduktor jika ingin mencakup semua 

sifat fisis yang dimilikinya. Tetapi pada umumnya, semikonduktor didefinisikan 

berdasarkan konduktivitas listriknya, yakni  semikonduktor merupakan bahan yang 

mempunyai resistivitas (10
-4

 hingga 0,5 m) antara konduktor dan isolator, contohnya 

germanium, silikon, karbon, selenium, dan sebagainya. Perhatikan tabel berikut ! 

 

No. Bahan Klasifikasi Resistivitas 

1. Tembaga Konduktor yang baik 1,7 x 10
-8

  m 

2. Germanium Semikonduktor 0,6  m 

3. Kaca Isolator 9 x 10
11

  m 

4. Nichrome Bahan resistan 10
-4

  m 
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Membandingkan resistivitas bahan-bahan di atas nampak bahwa resistivitas germanium 

(semikonduktor) cukup tinggi dibandingkan tembaga (konduktor) tetapi cukup rendah 

dibandingkan kaca (isolator). Ini memumjukkan bahwa resistivitas semikonduktor 

terletak antara konduktor dan isolator. Tetapi akan salah bila dikatakan bahwa 

semikonduktor sebagai bahan resistan. Sebagai contoh nichrome yang merupakan satu 

bahan resistan tertinggi, memiliki resistivitas yang jauh lebih rendah dari pada 

germanium. Hal ini menunjukkan bahwa secara elektrik germanium tidak dapat dianggap 

sebagai konduktor atau isolator atau sebuah bahan resistan. Sangat mungkin untuk 

membuat campuran logam (alloy) yang resistivitasnya terletak dalam kisaran 

semikonduktor tetapi campuran tersebut tidak dapat dianggap sebagai semikonduktor. 

Kenyataannya, semikonduktor memiliki sejumlah sifat khusus yang membedakannya dari 

konduktor, isolator dan bahan resistan. 

 

 

Sifat-sifat Semikonduktor 

a. Resistivitas semikonduktor lebih kecil dari pada isolator tetapi lebih besar dari pada  

konduktor.  

b. Semokonduktor memiliki resistansi dengan koefisien suhu negatif, yaitu bahwa 

resistansi semikonduktor menurun dengan kenaikan suhu dan sebaliknya. Sebagai 

contoh, germanium menjadi isolator pada suhu rendah tetapi merupakan konduktor 

yang baik pada suhu tinggi. 

c. Ketika ketakmurnian metalik yang tepat (seperti arsenik, gallium, dsb.) ditambahkan 

ke dalam semikonduktor, maka sifat-sifat konduksi arusnya berubah cukup besar. 

Inilah sifat yang paling khas dan penting. 

 

 

Ikatan dalam Semikonduktor 

Atom-atom setiap unsur terikat bersama oleh aksi pengikatan dari elektron-

elektron valensi. Ikatan tersebut terkait dengan kenyataan bahwa adanya kecenderungan 

setiap atom untuk melengkapi orbit terakhirnya dengan memerlukan 8 elektron. Tetapi 
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banyak bahan yang orbit terakhirnya tidak lengkap yakni bahwa orbit terakhirnya tidak 

memiliki 8 elektron. Hal ini membuat atom-atom aktif masuk ke dalam persetujuan 

dengan atom lain untuk mencukupi 8 elektron dalam orbit teakhirnya. Untuk itu, atom-

atom dapat kehilangan, ketambahan, atau menggunakan bersama elektron valensinya 

dengan atom lain. Dalam semikonduktor, ikatan terbentuk dengan penggunaan bersama 

elektron-elektron valensi. Ikatan itu disebut sebagai ikatan kovalen. Dalam formasi ikatan 

kovalen, setiap atom menyumbangkan jumlah yang sama elektron valensi dan sumbangan 

elektron itu digunakan bersama oleh atom-atom yang mengajak formasi itu dalam ikatan 

kovalen. Gambar berikut menunjukkan ikatan kovalen antar atom-atom germanium. 

Sebuah atom germanium mempunyai 4 elektron valensi. Hal ini cenderung setiap atom 

germanium memiliki 8 elektron pada orbit terakhirnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posisi setiap atom germanium sendiri terletak antara empat atom germanium yang lain. 

Setiap atom tetangga menggunakan bersama satu elektron valensi terhadap atom 

pusatnya. Dalam urusan kerja sama ini, atom pusat melengkapi orbit terakhirnya dengan 8 

elektron mengitari intinya.  Dalam cara demikian, atom pusat membangun ikatan kovalen. 

Hal-hal pokok berikut berkaitan dengan ikatan kovalen : 

a. Ikatan kovalen dibangun dengan penggunaan bersama dari elektron-elektron valensi. 

b. Dalam formasi ikatan kovalen, setiap elektron valensi dari suatu atom membentuk 

ikatan langsung dengan elektron valensi atom terdekat. Dengan kata lain, elektron 
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valensi terkait dengan atom-atom tertentu. Untuk alasan ini, elektron-elektron valensi 

dalam semikonduktor tidak bebas. 

 

Suatu bahan di mana atom-atom atau molekul-molekulnya tersusun dalam pola 

secara teratur dikenal sebagai kristal. Semua semikonduktor mempunyai struktur sebagai 

kristal. Oleh karenanya sepotong germanium pada umumnya disebut kristal germanium.  

 

 

Semikonduktor yang Biasa Digunakan 

Tersedia banyak semikonduktor, tetapi sangat sedikit yang digunakan dalam 

aplikasi praktis pada elektronika. Ada dua bahan yang paling sering digunakan yaitu 

germanium (Ge) dan silikon (Si). Sebab energi yang digunakan untuk mematahkan ikatan 

kovalennya (energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari pita valensinya) 

sangat kecil, yaitu 0,7 eV untuk germanium dan 1,1 eV untuk silikon. Karena itu hanya 

dua jenis semikonduktor tadi yang banyak dibahas secara mendalam. 

 

a. Germanium.  

Germanium menjadi model bahan di antara banyak semikonduktor. Alasan utamanya 

adalah dapat dimurnikan dengan relatif baik dan mudah dikristalkan. Germanium 

merupakan unsur tanah yang ditemukan pada tahun 1886. Germanium diperoleh dari 

abu batu bara khusus atau dari pipa asap debu peleburan seng (zinc). Pada umumnya 

perolehan germanium dalam bentuk serbuk germanium dioksida yang kemudian 

dibuat germanium murni. Nomor atom germanium adalah 32, karenanya ia memiliki 

32 proton dan 32 elektron. Dua elektron pada orbit pertama, 8 elektron pada orbit ke 

dua, 16 elektron pada orbit ke tiga, dan 4 elektron pada orbit valensi atau terluar. Jelas 

bahwa atom germanium memiliki 4 elektron valensi, atau dikenal pula sebagai unsur 

tetravalen. Ketika atom-atom germanium tersusun dalam pola teratur dan berulang, 

maka germanium berstruktur sebagai kristal. 
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b. Silikon 

Silikon merupakan unsur utama dalam batuan pada umumnya. Sebenarnya, pasir 

merupakan silikon dioksida. Bahan campuran silikon (silicon compound) secara 

kimia direduksi menjadi silikon yang 100% murni untuk digunakan sebagai bahan 

semikonduktor. Nomor atom silikon adalah 14, karenannya ia memiliki 14 proton dan 

14 elektron. Dua elektron pada orbit pertama, 8 elektron pada orbit ke dua, dan 4 

elektron pada orbit ketiga yakni yang terluar. Jelas bahwa atom silikon memiliki 4 

elektron valensi, dan karenanya silikon termasuk unsur tetravalen. Atom-atom silikon 

juga tersusun dalam pola yang teratur sehingga silikon memiliki struktur kristal. 

 

 

Deskripsi Pita Energi pada Semikonduktor 

Seperti telah dijelaskan bahwa semikonduktor merupakan bahan yang memiliki 

resistivitas terletak antara konduktor dan isolator. Resistivitasnya pada orde 10
-4

 hingga 

0,5 ohm meter. Tetapi semikonduktor dapat didefinisikan lebih komprehensip 

berdasarkan konsep pita energi bahwa semikonduktor merupakan bahan yang pita 

valensinya hampir penuh dan pita konduksinya hampir kosong dengan celah energi sangat 

kecil (sekitar 1 eV) memisahkan keduanya. Deskripsi pita energi sangat membantu dalam 

memahami aliran arus yang melalui semikonduktor. Gambar berikut menunjukkan 

diagram pita energi dari silikon dan germanium. Tampak bahwa celah energi terlarangnya 

sangat kecil, yakni 1,1 eV untuk silikon dan 0,7 eV untuk germanium. Karena itu secara 

relatif diperlukan energi kecil oleh elektron valensi untuk menyeberang ke pita konduksi. 

Kejadian pada suhu kamar, beberapa elektron valensi dapat memperoleh energi yang 

cukup untuk memasuki pita konduksi dan kemudian menjadi elektron bebas. Tetapi pada 

suhu tersebut jumlah elektron bebas yang tersedia sangat sedikit (dalam 10
10

 atom 

semikonduktor hanya satu atom yang menyediakan elektron bebas). Oleh karena itu, pada 

suhu kamar, sepotong germanium atau silikon bukan sebagai konduktor yang baik atau 

bukan pula sebagai isolator. Untuk alasan ini, bahan yang demikian disebut sebagai 

semikonduktor. 
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Efek Suhu pad Semikonduktor 

Konduktivitas listrik semikonduktor berubah cukup besar terhadap perubahan 

suhu. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. 

a. Pada nol mutlak 

Pada suhu nol mutlak, semua elektron dipegang sangat rapat oleh atom-atom 

semikonduktor. Elektron pada orbit dalam terikat sedangkan elektron valensi 

digunakan bersama dalam ikatan kovalen. Pada suhu ini ikatan kovalen sangat kuat 

dan tidak ada elektron bebas. Oleh karena itu, kristal semikonduktor berkelakuan 

sebagai isolator yang sempurna. Dalam deskripsi pita energi, pita valensinya dipenuhi 

dan terjadi celah energi yang besar antara pita valensi dan pita konduksi. Sehingga 

tidak ada elektron valensi yang dapat pencapai pita konduksi untuk menjadi elektron 

bebas. Ini terkait dengan tidak ada persediaan elektron bebas dalam semikonduktor 

yang berkelakukan sebagai isolator. 
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b. Di atas nol mutlak 

Jika suhu dinaikkan, beberapa ikatan kovalen dalam semikonduktor patah oleh karena 

energi panas yang ditambahkan. Patahnya ikatan membuat elektron yang digunakan 

bersama dalam formasi ikatan ini menjadi bebas. Hasilnya adalah beberapa elektron 

bebas ada di dalam semikonduktor. Elektron bebas ini dapat menyebabkan arus listrik 

yang kecil bila beda potansial dikenakan menyilang kristal semikonduktor itu. Hal Ini 

menunjukkan bahwa resistansi semikonduktor menurun dengan kenaikan suhu dan 

dikatakan ia memiliki resistansi dengan koefisien suhu negatif. Bisa ditambahkan 

bahwa pada suhu kamar, arus yang melalui semikonduktor cukup kecil. Ketika suhu 

dinaikkan beberapa elektron valensi memiliki cukup energi untuk masuk ke dalam 

pita konduksi dan kemudian menjadi elektron bebas. Di bawah pengaruh medan 

listrik, elektron bebas ini akan menimbulkan arus listrik. Perlu diingat bahwa setiap 

kali elektron valensi masuk ke dalam pita konduksi, maka terbentuk lubang (hole) di 

dalam pita valensi. Lubang juga menyumbangkan arus listrik. Arus lubang merupakan 

konsep utama dalam semikonduktor.  Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arus Lubang 

Pada suhu kamar, beberapa ikatan kovalen dalam semikonduktor murni patah dan 

mengakibatkan elektron bebas. Di bawah pengaruh medan listrik, elektron bebas ini 

menimbulkan arus listrik. Pada saat yang sama arus lain -arus lubang- juga mengalir di 
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dalam semikonduktor. Ketika ikatan kovalen patah karena energi termal, pelepasan satu 

elektron meninggalkan satu lowongan, yaitu kehilangan elektron dalam ikatan kovalen. 

Kehilangan elektron ini disebut lubang (hole) yang bekerja sebagai muatan positif (lubang 

bekerja sebagai muatan yang sebenarnya meskipun tidak ada muatan secara fisik). Untuk 

satu elektron yang dibuat bebas, akan tercipta satu lubang. Oleh karena itu, energi termal 

menciptakan pasangan lubang-elektron, dan terjadi banyak lubang ketika banyak elektron 

bebas terjadi.  Perhatikan illustrasi berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubang menunjukkan kehilangan elektron. Anggap elektron valensi pada L menjadi 

elektron bebas karena energi termal. Ini menciptakan lubang dalam ikatan kovalen di L. 

Lubang tersebut merupakan pusat kekuatan terhadap tarikan elektron (ada kecenderungan 

kuat dari kristal semikonduktor untuk membentuk ikatan kovalen, sehingga lubang 

menarik elektron dari atom tetangganya). Elektron valensi (misalkan di M) dari ikatan 

kovalen dekatnya datang mengisi lubang di L itu. Hal ini menciptakan lubang di M. 

Elektron valensi lain (misalkan di N) meninggalkan ikatannya untuk mengisi lubang pada 

M, yang kemudian menciptakan lubang di N. Lubang yang bermuatan positif bergerak 

dari L ke N menuju terminal negatif dari penyedia daya. Hal ini menimbulkan arus 

lubang. Perlu diingat bahwa arus lubang terkait dengan gerakan elektron valensi dari satu 

ikatan kovalen ke ikatan yang lain (tidak seperti arus biasanya yang merupakan elektron 

bebas). Alasan dasar timbulnya arus ini adalah kehadiran lubang dalam ikatan kovalen. 
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Oleh karena itu akan lebih tepat jika dianggap bahwa arus tersebut sebagai gerakan 

lubang-lubang. 

 Deskripsi pita energi. Arus lubang dapat diterangkan dengan baik menggunakan 

konsep pita energi. Anggap karena energi termal sebuah elektron meninggalkan pita 

valensi untuk masuk ke dalam pita konduksi. Hal ini akan meninggalkan kekosongan di 

L. Perhatikan illustrasi pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekarang elektron valensi pada M datang mengisi lubang pada L. Hasilnya adalah lubang 

menghilang dari L dan muncul di M. Selanjutnya, elektron valensi pada N bergerak 

menuju lubang di M. Konsekuensinya, lubang tercipta di N. Jelas bahwa elektron valensi 

bergerak sepanjang lintasan PNML sedangkan lubang bergerak pada arah yang 

berlawanan sepanjang lintasan LMNP. 

 

 

 Semikonduktor Intrinsik 

Semikonduktor dalam bentuk yang paling murni dikenal sebagai semikonduktor 

intrinsik. Dalam semikonduktor intrinsik, pada suhu kamar, pasangan lubang-elektron 

tercipta. Ketika medan listik di kenakan menyilang semikonduktor intrinsik, konduksi 

arus terjadi melalui dua proses, sebutlah oleh elektron bebas dan lubang. Elektron bebas 

dihasilkan karena patahnya beberapa ikatan kovalen oleh energi termal. Pada saat yang 

eV 

Pita Konduksi 

Pita Valensi 

P       N        M       L 
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sama lubang terbentuk dalam ikatan kovalen itu. Di bawah pengaruh medan listrik 

pengkonduksian yang melalui semikonduktor itu karena elektron dan lubang. Karena itu, 

arus total di dalam semikonduktor merupakan jumlah dari arus oleh elektron bebas dan 

lubang. Ingat bahwa arus dalam kawat di luar semikonduktor sepenuhnya karena elektron. 

Lubang yang merupakan muatan positiv bergerak menuju terminal negatif pencatu daya. 

Ketika lubang mencapai terminal negatif, maka elektron masuk ke dalam kristal 

semikonduktor dekat terminal itu dan bergabung dengan lubang, kemudian saling 

menghapuskan. Pada saat yang sama, elektron yang terikat longgar dekat terminal positif 

ditarik menjauh dari atom-atomnya menuju terminal positif. Hal ini menciptakan lubang 

baru dekat terminal positif yang akan bergeser lagi menuju terminal negatif. Perhatikan 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semikonduktor Ekstrinsik 

Semikonduktor intrinsik mempunyai kemampuan konduksi arus kecil pada suhu 

kamar. Untuk menjadi berguna sebagai piranti elektronik, semikonduktor murni harus 

diubah sedemikian hingga secara signifikan menaikkan sifat konduksinya. Ini dicapai 

dengan menambahkan sedikit impuritas (ketakmurnian) yang sesuai ke dalam 

semikonduktor itu. Ini kemudian disebut semikonduktor ekstrinsik atau tak murni. Proses 

penambahan impuritas ke dalam semikonduktor dikenal sebagai doping. Jumlah dan jenis 

impuritas itu dikendalikan dengan teliti selama pengolahan semikonduktor intrinsik. Pada 

umumnya 10
8
 atom semikonduktor dengan satu atom impuritas yang ditambahkan. 

Maksud penambahan impuritas adalah untuk menaikkan jumlah elektron bebas atau 

Elektron bebas 

 

 

 

Lubang 
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lubang dalam kristal semikonduktor. Jika impuritas pentavalen (memiliki 5 elektron 

valensi) ditambahkan ke dalam semikonduktor, maka dihasilkan sejumlah besar elektron 

bebas di dalam semikonduktor itu. Dengan kata lain, penambahan impuritas trivalen 

(memiliki 3 elektron valensi) menciptakan sejumlah lubang dalam kristal semikonduktor. 

Tergantung pada jenis impuritas yang ditambahkan, semikonduktor ekstrinsik 

dikelompokkan ke dalam  (a) semikonduktor tipe n  dan  (b) semikonduktor tipe p. 

 

Semikonduktor tipe n 

Ketika sejumlah kecil impurutas pentavalen ditambahkan pada semikonduktor 

murni akan dihasilkan semikonduktor tipe n. Penambahan impuritas pentavalen 

menyediakan sejumlah besar elektron bebas dalam kristal semikonduktor. Contoh khas 

impuritas pentavalen adalah arsen dan antimon. Impuritas yang menghasilkan 

semikonduktor tipe n dikenal sebagai impuritas donor karena ia memberikan atau 

menyediakan elektron bebas kepada kristal semikonduktor. Perhatikan gambar berikut. 
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Untuk menerangkan formasi semikonduktor tipe n, pikirkan suatu semikonduktro murni. 

Kita tahu bahwa atom-atom semikonduktor murni memiliki 4 elektron valensi. Ketika 

sejumlah kecil impuritas pentavalen seperti arsen ditambahkan ke kristal semikonduktor 

murni, maka sejumlah besar elektron bebas menjadi tersedia di dalam kristal itu. 

Alasannya sederhana. Arsen adalah pentavalen yang atom-atomnya memiliki 5 elektron 

valensi. Sebuah atom arsen yang menetap di dalam kristal germanium dengan 4 elektron 

valensi membentuk ikatan kovalen dengan 4 atom germanium.  Elektron valensi ke lima 

dari atom arsen tidak memiliki tempat dalam ikatan kovalen sehingga menjadi elektron 

bebas. Oleh karena itu, untuk tiap atom arsen yang ditambahkan, maka satu elektron 

bebas akan tersedia di dalam kristal germanium. Sehingga setiap atom arsen menyediakan 

satu elektron bebas, namun demikian sejumlah kecil impuritas arsen menyediakan atom-

atom yang cukup untuk memberikan jutaan elektron bebas. 

 Gambar berikut menunjukkan deskripsi pita nergi untuk semikonduktor tipe n. 

Penambahan impuritas pentavalen telah menghasilkan sejumlah elektron pita konduksi, 

yakni elektron bebas. Empat elektron valensi dari atom pentavalen membentuk ikatan 

kovelan dengan empat atom germanium tetangganya. Elektron ke lima dari elektron 

valensi meninggalkan atom pentavalen dan tidak dapat diwadahi dalam pita velensi 

sehingga berpindah menuju pita konduksi. Hal-hal berikut ini sebaiknya diperhatikan 

dengan seksama : 

a. Banyak elektron bebas baru yang dihasilkan oleh penambahan impuritas pentavalen. 

b. Energi termal pada suhu ruang masih menghasilkan beberapa pasang lubang-elektron. 

Tetapi sejumlah elektron bebas disediakan oleh impuritas pentavalen jauh melebihi 

jumlah lubang. Terkait dengan kelebihan elektron terhadap lubang  inilah maka 

semikonduktor seperti itu dinamakan tipe n ( n berarti negatif). 
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Konduktivitas Tipe n. Konduksi arus dalam semikonduktor tipe n terutama 

disebabkan eleh elektron bebas yang bermuatan negatif dan disebut konduktivitas tipe 

elektron atau tipe n. untuk memahami konduktivitas tipe n, perhatikanlah gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika beda potensial dikenakan menyilang pada semikonduktor tipe n, maka elektron- 

elektron bebas (disumbangkan oleh impuritas) dalam kristal itu akan diarahkan menuju 

terminal positif dan menjadi arus listrik. Ketika arus mengalir melalui kristal itu adalah 

elektron bebas yang membawa muatan negatif, oleh sebab itu jenis konduktivitas ini 

disebut konduktivitas negatif atau tipe n. Dalam hal ini dapat dipikirkan bahwa konduksi 

itu serupa dengan logam pada umumnya seperti tembaga. 

 

 Semikonduktor Tipe p 

 Ketika sejumlah kecil impuritas trivalen ditambahkan pada semikonduktor murni, 

itu disebut semikonduktor tipe p. Penambahan impuritas trivalen menyediakan sejumlah 

besar lubang dalam semikonduktor itu. Contoh khas dari impuritas trivalen adalah 

gallium dan indium. Impuritas tersebut akan menghasilkan semikonduktor tipe p yang 

dikenal sebagai impuritas ekseptor karena lubang yang dihasilkan dapat enerima elektron. 
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Untuk menjelaskan pembentukan semikonduktor tipe p, pikirkan suatu kristal germanium 

murni. Ketika sejumlah kecil impuritas trivalen seperti gallium ditambahkan pada kristal 

germanium, maka akan dijumpai sejumlah lubang di dalam kristal tersebut. Alasannya 

sederhana. Gallium merupakan trivalen yang atomnya memiliki tiga elektron valensi. 

Setiap atom gallium menetap di dalam kristal germanium hanya memiliki tiga elektron 

dalam ikatan kovalen yang dapat dibentuk. Karena tiga elektron valensi atom gallium 

hanya dapat membentuk tiga ikatan kovalen dengan atom germanium. Dalam ikatan 

kovalen ke empat hanya atom germanium yang menyumbangkan satu elektron valensi 

sedangkan etom gallium tidak memiliki elektron valensi untuk menyumbangkan seperti 

tiga elektron valensi yang telah diajak kerja sama dalam ikatan kovalen dengan atom-

atom germanium tetangganya. Dengan kata lain ikatan ke empat tidak lengkap karena 

kekurangan satu elektron. Kehilangan elektron ini dinamakan lubang (hole). Oleh karena 

itu, untuk setiap atom gallium yang ditambahkan, satu lubang akan tercipta. Sejumlah 

kecil gallium akan menyediakan jutaan lubang. 
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Penjelasan semikonduktor tipe p berdasarkan konsep pita energi adalah sebagai berikut. 

Penambahan impuritas trivalen telah menghasilkan sejumlah lubang. Tetapi ada sedikit 

elektron dalam pita konduksi yang terkait dengan energi termal dalam suhu kamar. Tetapi 

lubang-lubang tersebut jauh lebih besar dari elektron dalam pita konduksi. Berkaitan 

dengan kelebihan lubang terhadap elektron bebas maka bahan itu disebut semikonduktor 

tipe p (p berarti positif). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konduktivitas tipe p. Konduksi arus pada semikonduktor tipe p terutama karena 

lubang yang bermuatan positif sehingga disebut sebagai konduktivitas tipe lubang atau 

tipe p. Untuk memahami konduktivitas tipe p, maka perhatikanlah gambar berikut. Ketika 

beda potensial dikenakan pada semikonduktor tipe p (lubang yang disumbangkan 

impuritas) akan bergeser dari ikatan kovalen yang satu ke yang lain. Karena lubang 

bermuatan positif, maka ia akan diarahkan menuju terminal negatif dan akan 

menimbulkan seperti yang telah dikenal sebagai arus lubang. Perlu dicacat pada 

konduktivitas tipe p bahwa elektron-elektron valensi bergerak dari satu ikatan kovalen ke 

yang lain tidak seperti pada tipe n di mana konduksi arus disebabkan oleh elektron bebas.  
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Muatan pada Semikonduktor tipe p dan tipe n 

Seperti yang telah dibahas, dalam semikonduktor tipe n, konduksi arus terkait 

dengan kelebihan elektron, sedangkan dalam semikonduktor tipe p konduksi itu terkait 

dengan lubang. Pembaca berfikir bahwa bahan tipe n mempunyai muatan bersih negatif 

dan pada tipe p muatan bersihnya positif. Tetapi kesimpulan tersebut salah. Benar bahwa 

pada semikonduktor tipe n mempunyai kelebihan elektron, tetapi kelebihan elektron ini 

diberikan oleh atom-atom impuritas donor yang setiap atomnya secara elektrik netral. 

Ketika atom impuritas ditambahkan, istilah ‘kelebihan elektron’ mengacu pada kelebihan 

berkenaan dengan jumlah elektron yang diperlukan untuk memenuhi ikatan kovalen 

dalam kristal semikonduktor. Kelebihan elektron itu merupakan elektron bebas dan 

menaikkan konduktivitas semikonduktor tersebut. Keadaan yang  berkenaan dengan 

semikonduktor tipe p adalah sama. Dapat disimpulkan bahwa semikonduktor tipe n sama 

bagusnya dengan semikonduktor tipe p yang secara elektrik netral. 

 

 

Pembawa Mayoritas dan Minoritas 

Seperti telah dibicarakan berkanaan dengan efek impuritas, bahan tipe n 

mempunyai sejumlah besar elektron bebas, sedangkan bahan tipe p memiliki sejumlah 

besar lubang. Tetapi harus diingat bahwa pada suhu kamar, beberapa ikatan kovalen 

rusak, selanjutnya dalam jumlah yang sama dibebaskan elektron dan lubang. Pada bahan 

tipe n memiliki bagian pasangan elektron-lubang (dihasilkan karena rusaknya ikatan pada 

suhu kamar) tetapi selain itu memiliki sejumlah besar elektron bebas berkenaan dengan 

efek impuritas. Impuritas ini menyebabkan elektron bebas tidak terkait dengan lubang. 

Akibatnya, bahan tipe n mempunyai sejumlah besar elektron bebas dan sejumlah kecil 

lubang. Elektron bebas dalam hal ini dipikirkan sebagai pembawa mayoritas -karena 

bagian besar arus dalam bahan tipe n adalah akibat aliran elektron bebas- dan lubang 

merupakan pembawa minoritas. Analogi untuk bahan tipe p, jumlah lubang melebihi 
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elektron bebas. Karenanya lubang merupakan pembawa mayoritas dan elektron bebas 

merupakan pembawa minoritas. Perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sambungan pn 

 

Ketika semikonduktor tipe n disambungkan secara tepat dengan semikonduktor 

tipe p, maka permukaan singgungnya (kontak) disebut sambungan pn. Kebanyakan piranti 

semikonduktor terdiri dari satu atau lebih sambungan pn. Sambungan pn tersebut 

merupakan hal yang sangat penting karena efek suatu unsur kendalu untuk piranti 

semikonduktor. Pemahaman yang mantap mengenai pembentukan dan sifat-sifat 

sambungan pn merupakan dasar untuk menguasai piranti semikonduktor. 

Pembentukan sambungan pn. Dalam praktek yang sebenarnya, sifat-sifat khas dari 

sambungan pn tidak akan kelihatan jelas jika balok tipe p hanya ditempelkan pada balok 

tipe n. Ternyata sambungan pn difabrikasi dengan tehnik tertentu. Satu cara yang umum 

untuk membuat sambungan pn disebut alloying. Pada cara ini. Balok kecil dari indium 

(impuritas trivalen) ditempatkan pada lapisan germanium tipe n dan selanjutnya sisten itu 

dipanasi hingga suhu sekitar 500
o
 C. Indium itu dan sebagian germanium meleleh untuk 

membentuk kubangan kecil dari lelehan campuran germanium-indium. Kemudian suhu 

diturunkan dan kubangan mulai memadat. Di bawah kondisi yang tepat, atom-atom 

impuritas indium akan mengatur diri di dalam lapisan germanium untuk membentuk 

kristal tunggal. Penambahan indium akan mengatasi kelebihan elektron di dalam 
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germanium tipe n sampai sedemikian luas hingga terbentuk daerah tipe p. Ketika proses 

itu terus berlangsung, campuan leburan tersisa menjadi makin bertambah gemuk dengan 

indium. Ketika seluruh germanium telah mengendap kembali, maka bahan tersisa muncul 

sebagai tombol (gundukan) indium yang dibekukan pada permukaan luar dari bagian yang 

dikristalkan. Tombol ini berperan sebagai landasan untuk menyoldir kakinya. Perhatikan 

ilustrasi urutan alloying itu pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sifat-sifat Sambungan pn 

Untuk menjelaskan sifat-sifat sambungan pn, pikirkan dua tipe bahan, masing-

masing tipe p dan tipe n seperti pada gambar berikut. Bahan sebelah kiri adalah 

semikonduktor tipe p yang memiliki ion akseptor negatif (atom impuritas akseptor 

kekurangan satu elektron dan menjadi ion negatif) dan lubang bermuatan positif. Bahan 

sebelah kanan adalah semikonduktor tipe n dengan ion donor positif (atom impuritas 

donor menyumbangkan satu elektron kepada kristal dan menjadi ion positif) dan elektron 

bebas. 
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 Sekarang, anggap kedua keping di atas diperlakukan untuk membentuk 

sambungan pn. Pikirkan bahwa bahan tipe n mempunyai konsentrasi elektron bebas yang 

tinggi sedangkan bahan tipe p memiliki konsentrasi lubang yang tinggi. Karena itu pada 

sambungan terjadi kecenderungan elektron bebas berdifusi ke sisi p dan lubang ke sisi n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika elektron bebas bergerak menyeberang sambungan dari tipe n ke tipe p, maka ion 

donor positif terbuka yaitu bahwa mereka diambil elektron bebasnya. Sehingga muatan 

positif terbentuk pada sisi n dari persambungan. Pada saat yang sama, lubang bebas 

menyeberangi persambungan dan membuka ion akseptor negatif dengan pengisian di 

dalam lubang. Karena itu muatan negatif bersih terbentuk pada sisi p dari persambungan. 

Ketika ion-ion donor dan akseptor dalam jumlah yang cukup telah terbuka, maka difusi 

selanjutnya dicegah. Ini disebabkan karena muatan positif pada sisi n menolak lubang 

yang menyeberang dari tipe p ke tipe n dan muatan negatif pada sisi p menolah elektron 

bebas masuk dari tipe n ke tipe p. Kemudian terbentuk penghalang yang melawan gerakan 
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pembawa muatan selanjutnya yakni lubang dan elektron. Penghalang ini disebut 

penghalang potensial atau penghalang persambungan Vo. Penghalang potensial itu dalam 

orde 0,1 volt atau 0,3 volt. Diagram di atas menunjukkan distribusi potensial. Jelas dari 

diagram bahwa penghalang potensial Vo yang terjadi akan memunculkan medan listrik. 

Medan ini mencegah penyeberangan daerah penghalang masing-masing pembawa 

mayoritas. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa di luar penghalang pada sisi persambungan 

bahan tersebut adalah netral. Hanya di dalam penghalang ada muatan positif pada sisi n 

dan muatan negatif pada sisi p. Daerah ini disebut sebagai lapisan pengosongan. Disebut 

demikian karena pembawa muatan yang mudah bergerak (elektron bebas dan lubang) 

telah dikosongkan di daerah ini. 

 

 

 Pemasangan Tegangan Menyilang Sambungan pn 

Suatu beda potensial yang menyilang sambungan pn dapat dilakukan dengan dua 

cara, sebutlah dengan bias (panjar) maju dan bias (panjar) mundur. Ketika tegangan luar 

dikenakan pada persambungan dalam arah yang menghilangkan penghalang potensial 

yang memungkinkan arus mengalir disebut bias maju (forward bias). Untuk memasang 

bias maju, hubungkan terminal positif baterei ke tipe p dan terminal negatif ke tipe n. 

Pemasangan potensial maju ini membangun medan listrik yang bekerja melawan medan 

penghalang potensial. Sehingga medan resultan diperlemah dan tinggi penghalang pada 

persambungan menjadi berkurang. Untuk tegangan potensial penghalang yang sangat 

kecil (0,1 volt hingga 0,3 volt), maka tegangan maju kecil telah cukup untuk 

menghilangkan secara total penghalang itu. Ketika penghalang potensial hilang oleh 

tegangan maju, maka resistansi persambungan menjadi hampir nol dan lintasan resistansi 

rendah terbentuk pada seluruh rangkaian. Sehingga arus mengalir dalam rangkaian 

tersebut. Ini disebut sebagai arus maju. Dengan bias maju pada persambungan pn, hal-hal 

berikut sangat berharga untuk diperhatikan : 

a. Penghalang potensial diperkecil dan pada sutau tegangan maju (0,1 volt hingga 0,3 

volt), maka penghalang tersebut hilang sama sekali. 
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b. Persambungan memberikan resistansi rendah (disebut resistansi maju, Rf) untuk aliran 

arus. 

c. Arus yang mengalir dalam rangkaian itu terkait dengan terbentuknya lintasan 

resistansi rendah. Besar dari arus tersebut bergantung pada tegangan maju yang 

dikenakan.  Sebagai ilustrasi pemasangan bias maju, maka perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika tegangan luar dikenakan pada persambungan sedemikian hingga arahnya 

mengakibatkan penghalang potensial bertambah, hal ini disebut sebagai bias (panjar) 

mundur (reverse bias). Untuk memasang bias mundur, hubungkan terminal negatif baterei 

ke tipe p dan terminal positif ke tipe n. Jelas bahwa tegangan balik yang dikenakan 

membangun medan listrik yang bekerja searah dengan medan penghalang potensial. Oleh 

karena itu, medan resultan pada persambungan diperkuat dan tinggi penghalang 

meningkat. Peningkatan penghalang potensial mencegah aliran pembawa muatan untuk 

menyeberangi persambungan itu. Selanjutnya lintasan resistansi tinggi terbentuk pada 

seluruh rangkaian sehingga arus tidak dapat mengalir. Dengan bias mundur pada 

persambungan pn, hal-hal berikut sangat berharga untuk diperhatikan : 

a. Potensial penghalang meningkat. 

 

+ - 

p n 

Tanpa medan luar 

Medan luar 



 22 

b. Persambungan memberikan resistansi sangat tinggi (disebut resistansi balik, Rr) untuk 

aliran arus. 

c. Tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian terkait dengan terbentuknya lintasan 

resistansi tinggi. Perhatikan  ilustrasi pemasangan bias mundur pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan bias mundur pada 

persambungan, maka terbentuk lintasan resistansi tinggi sehingga tidak terjadi aliran arus. 

Sebaliknya, dengan bias maju pada persambungan, maka terbentuklah lintasan resistansi 

rendah sehingga arus mengalir dalam rangkaian. 

 

 

Aliran Arus dalam Sambungan pn yang Dikenai Bias Maju 

Sekarang akan kita lihat bagaimana aliran arus yang menyeberangi sambungan pn 

ketika dipasang bias maju. Di bawah pengaruh tegangan maju, maka elektron-elektron 

bebas pada tipe n bergerak menuju persambungan meninggalkan atom-atom bermuatan 

positif (ingat bahwa terminal negatif baterei dihubungkan dengan tipe n, sehingga 

menolak elektron bebas dalam tipe n menuju persambungan). Tetapi banyak elektron 
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yang datang dari terminal negatif baterei dan masuk daerah n untuk mengambil tempat-

tempat mereka. Ketika elektron-elektron bebas itu mencapai persambungan, mereka 

menjadi elektron-elektron valensi (lubang ada dalam ikatan kovalen., ketika elektron 

bebas berkombinasi dengan lubang maka ia menjadi elektron valensi). Sebagai elektron 

valensi, mereka bergerak melalui lubang-lubang di daerah p. Elektron valensi bergerak ke 

kiri dalam daerah p yang ekivalen dengan lubang yang bergerak ke kanan. Ketika 

elektronvalensi mencapai ujung kiri kristal, mereka mengalir ke dalam terminal positif 

baterei. Perhatikan elustrasi pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisme aliran arus pada sambungan pn yang dikenai bias maju dapat dirangkum 

seperti berikut : 

a. Elektron bebas dari termunal negatif terus menerus mengalir ke dalam daerah n 

sedangkan elektron bebas pada daerah n bergerak menuju persambungan. 

b. Elektron-elektron itu menjalar melalui daerah n sebagai elektron bebas, yaitu arus 

pada daerah n oleh elektron bebas. 

c. Ketika elektron-elektron ini mencapai persambungan mereka berkombinasi dengan 

lubang dan menjadi elektron valensi. 

d. Elektron-elektron itu menjalar melalui daerah p sebagai elektron valensi, yaitu bahwa 

arus pada daerah p oleh lubang. 
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e. Ketika elektron-elektron valensi ini mencapai ujung kiri kristal, maka mereka 

mengalir ke dalam terminal positif baterei. 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

daerah n, arus dibawa oleh elektron bebas. Sedangkan dalam daerah p, arus dibawa oleh 

lubang. Tetapi dalam kawat sambungan di luar, arus dibawa oleh elektron. 

 

 

Watak Volt-Ampere pada Sambungan pn 

Watak Volt-Ampere atau V-I dari sambungan pn (juga disebut dioda kristal atau 

dioda semikonduktor) merupakan kurva antara tegangan yang menyilang pada sambungan 

dan arus rangkaian itu. Biasanya, tegangan diambil sepanjang sumbu-x dan arus 

sepanjang sumbu-y. Gambar berikut memperlihatkan susunan rangkaian untuk 

menentukan watak V-I dari sambungan pn. R merupakan resistor pembatas arus yang 

mencegah arus maju melebihi nilai yang diperbolehkan.  

 

 

 

 

 

 

 

Watak V-I tersebut dapat dipelajari melalui tiga bagian, sebutlah tegangan luar nol, bias 

maju, dan bias mundur. 

a. Tegangan luar nol. Ketika tegangan luar nol, yakni rangkaian terbuka pada K, 

penghalang potensial pada persambungan tidak mengijinkan arus mengalir. Sehingga 

arus ranglaian nol dan ditunjukkan oleh titik O. 

b. Bias maju. Dengan bias maju pada persambungan pn, yakni tipe p dihubungkan 

dengan terminal positif dan tipe n dihubungkan dengan terminal negatif, maka 

potensial penghalang ditiadakan. Pada suatu harga tegangan maju (0,7 volt untuk Si 

dan 0,3 volt untuk Ge), maka potensial penghalang itu seluruhnya dihilangkan dan 
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arus mulai mengalir di dalam rangkaian. Dari keadaan ini makin maju, maka arus 

meningkat dengan kenaikan tegangan maju. Kemudian, kenaikan kurva OB diperoleh 

dengan pemberian bias maju. Dari watak bias maju ini terlihat bahwa yang pertama 

(daerah OA), arus meningkat dengan sangat lambat dan kurva tidak linier. Ini 

disebabkan karena tegangan yang dikenakan digunakan untuk mengatasi penghalang 

potensial. Tetapi ketika tegangan luar melebihi tegangan penghalang potensial, maka 

sambungan pn berkelakuan seperti konduktor biasa. Karenanya arus meningkat sangat 

tajam dengan kenaikan tegangan luar (daerah AB pada kurva). Pada daerah ini kurva 

watak hampir linier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Bias Mundur. Dengan bias mundur pada sambungan pn, yaitu tipe p dihubungkan 

dengan terminal negatif dan tipe n dihubungkan dengan terminal positif, penghalang 

potensial pada persambungan meningkat. Karena itu resistansi persambungan menjadi 

sangat tinggi dan secara praktis tidak ada arus yang mengalir melalui rangkaian itu. 

Tetapi dalam praktek, arus yang sangat kecil (dalam orde A) mengalir di dalam 

rangkaian dengan bias mundur seperti ditunjukkan pada watak mundur (balik). Ini 

disebut sebagai arus mundur (balik) yang terkait dengan pembawa minoritas. Perlu 

diingat bahwa ada beberapa elektron bebas pada bahan tipe p dan beberapa lubang 
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pada bahan tipe n. Elektron bebas pada tipe p dan lubang pada tipe n yang tidak 

diinginkan ini disebut pembawa minoritas. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 

berikut, pada pembawa minoritas ini, bias balik yang dikenakan nampak sebagai bias 

maju. Karena itu arus kecil mengalir dalam arah balik. Arus balik meningkat terhadap 

tegangan balik tetapi secara umum dapat diabaikan ketika mengabaikan kisaran 

tegangan kerja yang berlebihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika tegangan balik dinaikkan secara kontinyu, energi kinetik elektron (pembawa 

minoritas) menjadi cukup tinggi untuk mengeluarkan elektron-elektron dari atom-atom 

semikonduktor. Pada tahap terjadi kedadalan (breakdown) di persambungan, yang 

ditunjukkan adanya kenaikan yang mendadak dari arus balik dan resistansinya jatuh 

secara mendadak pada daerah penghalang. Keadaan ini dapat merusak persambungan 

secara permanen. Perlu diingat bahwa arus maju yang melewati sambungan pn terkait 

dengan pembawa mayoritas yang dihasilkan oleh impuritas. Tetapi arus balik terkait 

dengan pembawa minoritas yang dihasilkan berkenaan dengan kerusakan beberapa ikatan 

kovalen pada suhu kamar. 

 

Istilah-istilah Penting 

Dua istilah penting sering digunakan pada sambungan pn (yakni dioda kristal) 

adalah tegangan dadal (breakdown voltage) dan tegangan lutut (knee voltage). Akan 

dikemukakan kedua istilah itu sebagai berikut. 
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a. Tegangan dadal. Itu adalah teganganbalik pada mana sambungan pn rusak dengan 

mendadak muncul arus balik. Di bawah tegangan balik normal, arus balik yang sangat 

kecil mengalir melalui sambungan pn. Tetapi jika tegangan balik itu mencapai suatu 

harga yang tinggi, sambungan itu dapat rusak dengan tiba-tiba muncul arus balik. 

Untuk memahami hal ini perhatikanlah gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada suhu kamar, beberapa pasang lubang-elektron (pembawa minoritas) dihasilkan 

dalam daerah pengosongan. Dengan bias mundur, elektron-elektron itu bergerak 

manuju terminal positif dari pencatu. Pada tegangan balik yang tinggi, elektron-

elektron ini memerlukan kecepatan yang cukup tinggi untuk mencabut elektron-

elektron valensi dari atom-atom semikonduktor. Elektron-elektron yang baru 

dibebaskan selanjutnya membebaskan elektron valensi lain. Dengan cara ini diperoleh 

elektron-elektron bebas secara berantai (avalanche). Karena itu sambungan pn 

mengkonduksi arus balik yang sangat besar. Ketika tegangan dadal dicapai raus balik 

tinggi itu dapat merusak sambungan. Oleh karena itu, hati-hatilah bila memberikan 

tegangan balik yang menyilang fungsi pn agar selalu lebih kecil dari pada tegangan 

dadalnya (kecuali memang dikerjakan pada tegangan dadalnya). 

 

b. Tegangan lutut. Itu merupakan tegangan maju pada arus yang mengalir pada 

persambungan mulai meningkat dengan cepat. Ketika sebuah dioda dikenai bias maju, 

ia mengkonduksikan arus sangat lambat sampai kita mengatasi penghalang 

potensialnya. Untuk sambungan pn silikon, penghalang potensialnya 0,7 volt dan 0,3 

volt pada persambungan germanium. Jadi jelas bahwa tegangan lutut untuk dioda 
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silikon 0,7 volt dan 0,3 untuk dioda germanium. Ketika dipasang tegangan maju yang 

melebihi tegangan lututnya, arus mulai meningkat dengan cepat. Dapat ditambahkan 

di sini bahwa untuk mendapatkan arus yang berguna melalui sambungan pn, tegangan 

yang dikenakan harus lebih besar dari pada tegangan lututnya. Ingat, tegangan 

penghalang potensial juga dikenal sebagai tegangan nyala (turn on voltage). Ini 

diperoleh dengan mengambil bagian garis lurus pada kurva watak maju dan 

memperpanjangnya kembali ke sumbu horisontal. Perhatikan gambar berikut. 

c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembatasan Keadaan Kerja pada Sambungan pn 

Setiap sambungan pn, memiliki nilai batas yang meliputi arus maju maksimum, 

tegangan balik puncak (peak inverse voltage, PIV), dan tingkat daya maksimum. 

Sambungan pn akan memberikan unjuk kerja yang memuaskan jika dikerjakan dalam 

nilai-nilai batas ini. Tetapi jika nilai ini dilampaui, sambungan pn akan hancur karena 

panas yang lebih.  

a. Arus maju maksimum. Ini merupakan arus maju sesaat yang tertinggi yang 

sambungan pn dapat mengkonduksi tanpa kerusakan pada sambungan. Jika arus maju 

dalam sambungan pn lebih besar dari pada tingkat ini, maka sambungan akan hancur 

akibat kelebihan panas. 
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b. Tegangan balik puncak (PIV). Ini merupakan tegangan balik maksimum yang dapat 

dikenakan pada sambungan pn tanpa merusak persambungan. Jika tegangan balik 

yang menyilang sambungan melebihi PIV-nya, sambungan itu dapat rusak akibat 

kelebihan panas. PIV merupakan hal yang sangat penting dalam penyearah. 

Sambungan pn, yakni dioda kristal, digunakan sebagai penyearah untuk mengubah 

arus bolak-balik menjadi arus searah. Dalam aplikasi itu, hati-hatilah dalam 

memberikan tegangan balik yang menyilang dioda selama setengah putaran negatif 

dari ac agar tidak melebihi PIV dioda tersebut. 

c. Tingkat daya maksimum. Itu merupakan daya maksimum yang dapat dilesapkan 

(dissipasi) pada persambungan tanpa merusaknya. Lesapan daya pada persambungan 

sama dengan hasil kali arus sambungan dan tegangan yang menyilang sambungan itu. 

Ini merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam pemanfaatan sambungan pn. 

 


