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• Transistor adalah  komponen elektronika 
semikonduktor yang memiliki 3 kaki elektroda, 
yaitu Basis (Dasar), Kolektor (Pengumpul) dan 
Emitor (Pemancar). Komponen ini berfungsi 
sebagai penguat, pemutus dan penyambung 
(switching), stabilitasi tegangan, modulasi 
sinyal dan masih banyak lagi fungsi lainnya. 
Selain itu, transistor juga dapat digunakan 
sebagai kran listrik sehingga dapat 
mengalirkan listrik dengan sangat akurat dan 
sumber listriknya. 





Emiter Bersama 
(Command Emitter) 



Karakteristik Emiter (CE) 





Rangkaian Dasar Emiter (CE) 

 Dari rangkaian dasar emiter dibawah ini : 

 



  Dapat diketauhi bahwa kita membutuhkan rangkaian setara 
Thevenin untuk rangkaian dasar emiter. Dengan 
menggunakan teorama Thevenin, maka rangkaian di 
sebelah kiri titik A-B pada gambar di atas dapat diganti 
dengan sumber tegangan V dengan reistants sumber RB. 

 



  Sehingga di dapat persamaan pertamanya : 

 

 

 

 
   

  Lalu dengan menggunakan hukum Kirchoff, tegangan (V) 
pada rangkaian basis diperoleh persamaan : 

 



  Persamaan diatas diselesaikan dengan pendekatan, apabila 

   

 Maka : 

 

 
  Namun, apabila pendekatan tersebut tidak memenuhi. 

Maka penentuan titik Q dilakukan secara analisis : 

 

  

 Sehingga dapat dihitung IB dan IC , dengan persamaan 

                                                  dan 

 

 

  

 



  Selain itu rangkaian dasar emiter relatif stabil terhadap 
perubahan β dan suhu. Jika β atau suhu bertambah, maka IC 
akan bertambah. Sehingga penurunan tegangan pada RE (=VRE) 
akan bertambah juga.  

  Akan tetapi jika,  

 

 

 maka IB berkurang, dan mengakibatkan IC berkurang juga. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa IC berubah berlawan dengan 
berubahnya β maupun suhu. Karena IB dikendalikan secara 
parsial oleh IC melalui RE, maka terjadilah umpan balik. 
Rangkaian dasar ini disebut rangkaian dasar umpan balik 
emiter. 

 

 

 

  

 



Penguat Emiter Bersama (CE) 

Emiter menjadi suatu bagian bersama bagi 

rangkaian masukan dan keluaran. Rangkaian 

penguat emiter bersama ditunjukan pada gambar 

dibawah : 

 



 Kemudian rangkaian ekuivalen AC-nya dengan transistor 

diganti dengan model parameter h pendekatan, terlihat pada 
gambar dibawah (untuk penyederhanaan analisis, resistor 
rangkaian dasar basis R1 dan R2 diabaikan) : 

 



  Sehingga besaran yang dicari adalah penguat arus (Ai), 

resistans masukan (Ri), penguat tegangan (Av), dan resistans 
keluaran (Ro). Dan penguat arus (current gain) adalah rasio 
(hasil bagi) antara arus keluaran (Io), dan arus masukan (Ii). 

 

 

 

 Karena Ic = hfe Ib, maka : 

 



  Dimana resistans masukan (input resistance) yang terlihat 

pada ujung basis adalah rasio antara tegangan masukan (Vi) 
dan arus masukan (Ii). 

 

 
 Penguat tegangan (voltage gain) adalah rasio antara tegangan 

keluaran (Vo) dan tegangan masukan (Vi). 

 

  



 Penguat tegangan dengan memperhitungkan  resistans 

sumber (Rs) adalah Avs, yaitu : 

 



  Sedangkan resistans keluaran (output resistance) adalah resistans di dalam 
penguat yang terlihat oleh beban. Resistans keluaran diperoleh dengan membuat 
Vs = 0 dan RL=       . Dengan menghubungkan pembangkit luar V2 pada ujung 
keluaran, maka arus I2 mengalir ke dalam penguat. Resistor keluaran adalah rasio 
antara V2 dan I2 : 

  

 

  

 Dengan Vs = 0, maka Ib = 0 sehingga : I2 = Ic = hfe Ib = 0, dan 

  

 
  

 Maka resistans keluaran dengan memperhitungkan resistans beban adalah : 



Penguat Emiter Bersama dengan 
Resistor Emiter 

  Digunakan untuk stabilisasi peroleh tegangan terhadap 
perubahan parameter transistor hfe. Rangkaian penguat ini 
sama seperti penguat emiter bersama, kecuali dengan resistor 
emitter RE dan tanpa kapasitor emiter CE. Rangkaian 
ekuivalen AC-nya pada gambar berikut (dengan mengabaikan 
resistor rangkaian dasar basis) : 



 Dari gambar tersebut, dapat dibuktikan bahwa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jika (1 + hfe)RE >> hie, maka : 

 

 

  Jika dibandingkan dengan penguat emiter bersama, dapat terlihat bahwa 
perolehan arus Ai tetap, dan resistans masukan Ri bertambah dengan (1 + hfe)RE, 
sedangkan resistans keluaran Ro tetap pula. Apabila (1 + hfe)RE >> hie, maka 
peroleh tegangan Av menjadi stabil, dan tidak tergantung pada parameter 
transistor. 



Kolektor Bersama 
(Command Collector) 



Karakterisktik Kolektor 

  Untuk mempelajari karakteristik transistor, maka 
transistor mula-mula dipasang dalam rangkaian seperti 
gambar berikut : 

 



Kurva Kolektor 



  Kurva karakteristik kolektor merelasikan Ic dan VCE dengan Ib sebagai 

parameter. Terlihat pada gambar kurva kolektor, bahwa kurva tersebut terbagi 
menjadi 3 daerah, yaitu jenuh, aktif, dan cut-off. 

 

 1. Daerah jenuh (saturasi), adalah daerah dengan VCE kurang dari tegangan lutut 
(knee) VK. Daerah jenuh terjadi jika sambungan emiter dan sambungan basis 
berprasikap maju. Pada daerah jenuh arus kolektor tidak tergantung pada nilai IB. 
Tegangan jenuh kolektor-emiter, VCE(sat) untuk transistor silikon adalah 0,2 V, 
sedangkan untuk transistor germanium adalah 0,1 V. 

 

 2. Daerah aktif, adalah antara tegangan lutut VK dan tegangan dadal (break down) 
VBR serta di atas IB = ICO. Daerah aktif terjadi jika sambungan emiter diberi prasikap 
maju dan sambungan kolektor diberi prasikap balik. Pada daerah aktif arus 
kolektor sebanding dengan arus basis. Penguatan sinyal masukan menjadi sinyal 
keluaran terjadi pada daerah aktif. 

 

 3.  Daerah cut-off (putus) terletak dibawah IB = ICO. Sambungan emiter dan 
sambungan kolektor berprasikap  balik. Pada daerah ini IE = 0; IC = ICO = IB. 



Rangkaian Dasar Umpan Balik Kolektor 
(CC) 

 
 
 
 
 

   
 
   
 
  Dari gambar diatas dapat diketauhi bahwa, rangkaian dasar umpan balik 

kolektor mempunyai stabilitas karena resistor basis langsung dihubungkan ke 
kolektor sebagai umpan balik dari kolektor ke basis. 



 Dengan hukum Kirchoff tegangan (V) untuk rangkaian basis 
diperoleh persamaan (dengan asumsi IB << IC) : 

 

 

 Menggunakan subtitusi IC dengan βIB diperoleh : 

 

 

 Penyelesaian persamaan menghasilkan IB : 

 



 Setelah diperoleh IB, maka diperoleh arus kolektor IC : 

 

 

 Maka di dapat tegangan kolektor-emiter adalah : 

 
 

   

  Rangkaian dasar umpan balik kolektor relatif stabil 
terhadap β karena IB berubah berlawan terhadap β. Demikian 
pula terhadap perubahan suhu. Jika suhu naik, maka IC naik 
sehingga β naik. Dengan naiknya β maka IB turun, sehingga 
mengurangi naiknya IC. 



Penguat Kolektor Bersama 

  Kolektor menjadi bagian bersama dari rangkaian 
masukan dan keluaran. Rangkaian penguat kolektor bersama 
ditunjukkan pada gambar berikut : 



  Sedangkan rangkaian ekuivalen AC-nya terlihat pada 
gambar berikut : 

 



  Untuk analisis pendekatannya, transistor dapat diganti dengan model 
parameter h pendekatan. Maka peroleh arus, adalah rasio antara IL dan Ii 

 

 

 

 

 Peroleh arus penguat kolektor bersama, mendekati peroleh arus penguat emiter 
bersama. 

 Resistans masukan dapat dihitung dari : 

 

 

 Dari gambar rangkaian kolektor bersama, terlihat bahwa 

 

 

 

 Karena hfe >>1, maka Ri >>hie. Terlihat bahwa resistans masukan mempunyai 
nilai yang sangat besar. 



 Penguat tegangan dapat dihitung berdasarkan persamaan                                             

                                               dengan reistans  beban RE, yaitu : 

 

 

 Sedangkan dari persamaan                                                                    diperoleh : 

  

 

 

 

 

 

 

 Karena tegangan keluaran (emiter) mengikuti tegangan masukan (basis), maka 
penguat ini disebut pengikut emiter. 



  Resistans keluaran dapat dihitung dengan membuat Vs = 0 dan resistans 

beban RL =      , serta pembangkit luar V2 dihubungkan ke ujung keluaran. Hal 
tersebut ditunjukkan pada gambar dibawah : 

 

 

 

 

 

  

 Dapat diketauhi dari rangkaian diatas, yaitu : 

 

 

 

 

  



 Karena hfe >>1, maka Ro menjadi kecil (dimana nilainya hanya 
beberapa ohm saja). Resistans keluaran dengan 
memperhitungkan beban adalah : 

 

 

  

 Karena rangkaian pengikut emiter ini mempunyai resistans 
masukan yang tinggi dan resistans keluaran yang rendah. 
Sehingga rangkaian ini sering digunakan untuk penyesuai 
impedans (impedance matching) dari penguat berimpedans 
keluaran yang tinggi ke beban berimpedans rendah.  



Soal 

 

 Untuk penguat berikut, transistor mempunyai parameter hfe = 300 dan hie = 10k 
ohm. 
Nilai R1 = 100k ohm, R2 = 5k ohm, RL = 10k ohm, dan Rs = 1k ohm. 
Semua kapasitor dianggap hubung singkat pada frekuensi kerja. 



• Tentukan : 

a. Ai = Io/Ii 

b. Ri = Vi/Ii 

c. Av = Vo/Vi 

d. Avs = Vo/Vs 

e. Ro 

f. Ro’ 


