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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 RESISTOR 

2.1.1 Pengertian Resistor 

Tahanan listrik yang ada pada sebuah penghantar dilambangkan dengan 

huruf R , tahanan merupakan komponen yang didesain untuk memiliki besar 

tahanan tertentu. fungsi resistor yang sesuai namanya bersifat resistif dan 

termasuk salah satu komponen elektronika dalam kategori komponen pasif. 

Satuan atau nilai resistansi suatu resistor di sebut Ohm dan dilambangkan 

dengan simbol Omega (Ω).  

Sesuai hukum Ohm bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah 

arus yang mengalir melaluinya. Selain nilai resistansinya (Ohm) resistor juga 

memiliki nilai yang lain seperti nilai toleransi dan kapasitas daya yang mampu 

dilewatkannya. Semua nilai yang berkaitan dengan resistor tersebut penting 

untuk diketahui dalam perancangan suatu rangkaian elektronika oleh karena itu 

pabrikan resistor selalu mencantumkan dalam kemasan resistor tersebut. 

Rumus Resistor adalah sebagai berikut : 

R = V/I  

dimana :  

R = Tahanan dengan satuan Ohm  

V = Tegangan dengan satuan Volt  

I = Arus dengan satuan Ampere 

Gambar 2.1 Simbol Resistor 

http://zonaelektro.net/tag/fungsi-resistor/
http://zonaelektro.net/tag/resistor/
http://zonaelektro.net/tag/resistor/
http://zonaelektro.net/
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2.1.2  Kapasitas Daya Resitor 

Nilai kapasitas daya resistor ini dapat dikenali dari ukuran fisik resistor 

dan tulisan kapasitas daya dalam satuan Watt untuk resistor dengan kemasan 

fisik besar. Menentukan kapasitas daya resistor ini penting dilakukan untuk 

menghindari resistor rusak karena terjadi kelebihan daya yang mengalir 

sehingga resistor terbakar dan sebagai bentuk efisiensi biaya dan tempat dalam 

pembuatan rangkaian elektronika. 

 

2.1.3 Nilai Toleransi Resistor 

Toleransi resistor merupakan perubahan nilai resistansi dari nilai yang 

tercantum pada badan resistor yang masih diperbolehkan dan dinyatakan 

resistor dalam kondisi baik. Toleransi resistor merupakan salah satu perubahan 

karakteristik resistor yang terjadi akibat operasional resistor tersebut. Nilai 

torleransi resistor ini ada beberapa macam yaitu resistor dengan toleransi 

kerusakan 1% (resistor 1%), resistor dengan toleransi kesalahan 2% 

(resistor2%), resistor dengan toleransi kesalahan 5% (resistor 5%) dan resistor 

dengan toleransi 10% (resistor 10%). 

 

2.1.4 Jenis-Jenis Resistor 

Berdasarkan jenis dan bahan yang digunakan untuk membuat resistor 

dibedakan menjadi resistor kawat, resistor arang dan resistor oksida logam atau 

resistor metal film. 

a. Resistor Kawat (Wirewound Resistor) 

Resistor kawat atau wirewound resistor merupakan resistor yang dibuat 

dengan bahat kawat yang dililitkan. Sehingga nilai resistansiresistor ditentukan 

dari panjangnya kawat yang dililitkan. Resistor jenis ini pada umumnya dibuat 

dengan kapasitas daya yang besar. 

http://zonaelektro.net/tag/torleransi-resistor/
http://sap.ui.ac.id/main/sap/295796
http://sap.ui.ac.id/main/sap/295796
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Gambar 2.2 Resistor Kawat  

b. Resistor Arang (Carbon Resistor) 

Resistor arang atau resistor karbon merupakan resistor yang dibuat 

dengan bahan utama batang arang atau karbon. Resistor karbon ini merupakan 

resistor yang banyak digunakan dan banyak diperjual belikan. Dipasaran 

resistor jenis ini dapat kita jumpai dengan kapasitas daya 1/16 Watt, 1/8 Watt, 

1/4 Watt, 1/2 Watt, 1 Watt, 2 Watt dan 3 Watt. 

 

Gambar 2.3 Resistor Arang 

 

c. Resistor Oksida Logam (Metal Film Resistor) 

Resistor oksida logam atau lebih dikenal dengan nama resistor metal film 

merupakan resistor yang dibuah dengan bahan utama oksida logam yang 

memiliki karakteristik lebih baik. Resistor metal film ini dapat ditemui dengan 

nilai tolerasni 1% dan 2%. Bentuk fisik resistor metal film ini mirip 

denganresistor kabon hanya beda warna dan jumlah cicin warna yang 

digunakan dalam penilaian resistor tersebut. Sama seperti resistorkarbon, 

resistor metal film ini juga diproduksi dalam beberapa kapasitas daya yaitu 1/8 

Watt, 1/4 Watt, 1/2 Watt. 
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Gambar 2.4 Resistor Oksida Logam 

 

2.1.5 Menghitung Nilai Resistor 

Nilai resistor dapat diketahui dengan kode warna dan kode huruf pada 

resistor. Resistor dengan nilai resistansi ditentukan dengan kode warna dapat 

ditemukan pada resistor tetap dengan kapasitas daya rendah, sedangkan nilai 

resistor yang ditentukan dengan kode huruf dapat ditemui pada resistor tetap 

daaya besar dan resistor variable. 

 

2.1.6 Kode Warna Resistor 

Cicin warna yang terdapat pada resistor terdiri dari 4 ring 5 dan 6 ring 

warna. Dari cicin warna yang terdapat dari suatu resistor tersebut memiliki arti 

dan nilai dimana nilai resistansi resistor dengan kode warna yaitu : 

 

Gambar 2.5 Nilai Resistansi Resistor 

 

 

 

http://zonaelektro.net/mengetahui-nilai-fungsi-dan-jenis-resistor/kode-warna-resistor/
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2.1.7 Kode Huruf Resistor 

Resistor dengan kode huruf dapat kita baca nilai resistansinya dengan 

mudah karenanilia resistansi dituliskan secara langsung. Pada umumnya 

resistor yang dituliskan dengan kode huruf memiliki urutan penulisan kapasitas 

daya, nilai resistansi dan toleransi resistor. Kode huruf digunakan untuk 

penulisan nilai resistansi dan toleransi resistor. 

 

Gambar 2.6 Kode Huruf Resistor 

Kode Huruf Untuk Nilai Resistansi : 

 R, berarti x1 (Ohm) 

 K, berarti x1000 (KOhm) 

 M, berarti x 1000000 (MOhm) 

Kode Huruf Untuk Nilai Toleransi : 

 F, untuk toleransi 1% 

 G, untuk toleransi 2% 

 J, untuk toleransi 5% 

 K, untuk toleransi 10% 

 M, untuk toleransi 20% 

Dalam menentukan suatu resistor dalam suatu rangkaian elektronika 

yang harus diingat selain menentukan nilai resistansinya adalah 

menentukankan kapasitas daya dan toleransinya. Hal ini berkaitan dengan 

http://zonaelektro.net/mengetahui-nilai-fungsi-dan-jenis-resistor/kode-huruf-resistor/
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harga jual resistor dipasaran dan luas area yang dibutuhkan dalam meletakan 

resistor pada rangkaian elektronika. 

2.2 KAPASITOR 

2.2.1 Pengertian Kapasitor 

Kapasitor (Capacitor) atau disebut juga dengan Kondensator 

(Condensator) adalah Komponen Elektronika Pasif yang dapat menyimpan 

muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah 

Farad. Kapasitor yang digunakan dalam peralatan Elektronika merupakan 

satuan Farad yang dikecilkan menjadi : 

 Piko Farad (pF) = 1 x 10-2 F 

 Nano Farad (nF) = 1 x 10-9 F 

 Micro Farad (μF) = 1 x 10-6 F 

konversi Satuan Farad adalah sebagai berikut : 

 1 Farad = 1.000.000 µF (mikro Farad) 

 1µF = 1.000 nF (nano Farad) 

 1µF = 1.000.000 pF (piko Farad) 

 1nF = 1.000 pF (piko Farad) 

Kapasitor sendiri merupakan Komponen Elektronika yang terdiri dari 2 (dua) 

pelat konduktor yang umumnya terbuat dari logam & sebuah Isolator yang 

diantaranya sebagai pemisah. Dan dalam Rangkaian Elektronika, Kapasitor 

sendiri disingkat dengan huruf “C”. 

2.2.2 Fungsi Kapasitor 

Fungsi dari Kapasitor yaitu sebagai berikut : 

1. Sebagai Penyimpan sebuah arus atau tegangan listrik 

2. Sebagai konduktor yang bisa melewatkan arus AC (Alternating Curren) 

3. Sebagai isolator yang bisa menghambat arus DC (irect Current) 

4. Sebagai filter (penyaring) dalam rangkaian power supply (Catu Daya) 

http://zonaelektro.net/mengetahui-nilai-fungsi-dan-jenis-resistor/
https://teknikelektronika.com/jenis-jenis-komponen-elektronika-beserta-fungsi-dan-simbolnya/
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5. Sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator 

6. Sebagai penggeser fasa 

7. Sebagai pemilih gelombang frekuensi (Kapasitor Variabel yang 

digabungkan dengan Spul Antena dan Osilator) 

8. Sebagai kopling 

2.2.3  Rumus Kapasitor 

C = Q/V 

C = Nilai kapasitansi,dalam F (Fared) 

Q = Muatan elektron,dalam C (Coloumb) 

V = Besar Tegangan,dalam V (Volt) 

Dalam perhitunganya, kapasitansi sendiri dapat dihitung dengan cara 

mengetahui luas daerah pelat metal (A), Jarak diantara kedua pelat metal 

(t), serta konstanta bahan elektrik (K). Secara matematis, dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

C =(8,85×10-12)(KA/t) 

 

2.2.4 Jenis-Jenis Kapasitor 

a. Kapasitor Keramik  

Kapasitor yang mempunyai bahan Keramik dan Kapasitor Keramik ini 

banyak dipakai didalam Komponen Aplikasi Audio ke RF. Lalu Kapasitor 

Keramik juga paling banyak dan paling umum dipakai didalam Rangkaian 

Elektronik. 

 

Gambar 2.7 Kapasitor Keramik 
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b. Kapasitor Polyester atau Milar 

Kapasitor Polyester yaitu salah satu jenis kapasitor yang isolatornya terbuat 

dari sebuah Polyester dengan bentuknya persegi empat. Kapasitor Polyester 

ini bisa dipasang terbalik dalam suatu rangkaian Elektronika (tidak 

mempunyai polaritas arah) 

 

Gambar 2.8 Kapasitor Polyester (Milar) 

c. Kapasitor mika  

Pemakaian Kapasitor Mika ini biasanya digunakan di Rangkaian RF dengan 

Frekuensi yang tinggi dan hal ini dikarenakan Toleransi yg rendah dan 

ketahanan Kapasitor Mika terhadap suhu yg sangat baik. Sesuai dengan 

namanya, maka sudah jelas bahwa Bahan Kapasitor Mika ini telah dibuat 

dengan menggunakan Bahan Mika. Lalu untuk Fungsi Kapasitor Mika 

antara lain sebagai Osilator RF, Filter, dan Kopling. 

 

Gambar 2.9 Kapasitor Mika 

d. Kapasitor Elektrolit 

Kapasitor Elektrolit ini dpt dikatakan sebagai Kapasitor yg Terpolarisasi dan 

bisa memberikan hasil suatu Kapasitansi Tinggi sampai diatas 1 Mikrofarad. 

Perlu diketahui juga bahwa didalam Kapasitor Elektrolit ini banyak sekali 

dipakai untuk Aplikasi Pasokan Listrik Frekuensi Rendah dan dapat dipakai 

juga pada Aplikasi Kopling Audio. 
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Gambar 2.10 Kapasitor Elektrolit 

 

e. Kapasitor Kertas 

Kapasitor Kertas yaitu salah satu jenis kapasitor yang isolatornya terbuat 

dari suatu Kertas dan pada umumnya nilai kapasitor kertas yang berkisar 

diantara 300pf sampai dengan 4µF. Kapasitor Kertas tidak 

mempunyai  suatu polaritas arah atau bisa dipasang bolak balik dalam suatu 

Rangkaian Elektronika. 

 

Gambar 2.11 Kapasitor Kertas 

 

f. Kapasitor Tantalum 

Kapasitor Tantanum ini lebih mirip dengan Kapasitor Elektrolit, hanya saja 

Kapasitor Tantalum ini mempunyai kapasitansi dan kepopuleran yg cukup 

tinggi. Hanya saja kelemahan dari Kapasitor Tantanum ini yang mesti kalian 

ketahui ialah sering meledak jika digunakan terus menerus di tekanan yg 

tinggi. 

 

Gambar 2.12 Kapasitor Tantalum 
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2.3 INDUKTOR 

2.3.1 Pengertian Induktor 

Induktor merupakan komponen Elektronika Pasif yang sering ditemukan 

dalam Rangkaian Elektronika, terutama pada rangkaian yang berkaitan 

dengan Frekuensi Radio. Induktor atau dikenal juga dengan Coil adalah 

Komponen Elektronika Pasif yang terdiri dari susunan lilitan Kawat yang 

membentuk sebuah Kumparan. 

 

Gambar 2.13 Simbol Induktor  

2.3.2 Fungsi Induktor  

Berikut ini adalah beberapa fungsi dari induktor diantaranya adalah : 

1. Menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet 

2. Menahan arus bolak balik (AC) 

3. Meneruskan atau meloloskan arus searah (DC) 

4. Sebagai penapis (filter) sebagai penalaan (tunning) 

5. Kumparan atau koil (lilitan) ada yang memiliki inti udara, inti besi, 

dan inti ferit 

6. Tempat terjadinya gaya magnet 

7. Bersama kapasitor induktor dapat berfungsi sebagai rangkaian 

resonator yang dapat beresonansi pada frekuensi tinggi 

8. Dua induktor atau lebih yang terkopel secara magnetic membentuk 

transformator 

9. Pelipat ganda tegangan yang dialirkan 

10. Sebagai pembangkit getaran 
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2.3.3  Jenis-Jenis Induktor 

a. Induktor inti udara 

Induktor dengan inti udara dan terlihat seperti tanpa bahan inti. Induktor 

jenis ini memiliki nilai induktansi yang kecil dan banyak dipakai pada 

aplikasi frekuensi tinggi deperti pemancar dan penerima radio FM. 

 

Gambar 2.14 Induktor Inti Udara 

b. Induktor Inti Ferit/Besi 

Induktor dengan inti dari bahan ferit atau besi. Induktor jenis ini memiliki 

nilai induktansi yang lebih besar dan biasanya dipakai pada frekuensi 

menengah seperti pada frekuensi IF radio. 

 

Gambar 2.15 Induktor Inti Ferit 
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c. Toroid 

Induktor dengan inti melingkar seperti kue donat. Induktor jenis ini 

memiliki induktansi yang lebih besar lagi dan biasa dipakai pada trafo daya 

atau SMPS. 

 

Gambar 2.16 Induktor Toroid 

d. Trafo 

Induktor dengan banyak lilitan minimal dua yaitu lilitan primer dan 

sekunder. Induktor jenis ini memanfaatkan transformasi energi antar dua 

lilitan dalam satu inti. Induktor jenis trafo banyak dipakai pada power supply 

dan penguat IF pada penerima radio. 

 

Gambar 2.17 Induktor Trafo 
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e. Induktor Variabel 

Induktor dengan nilai induktansi yang dapat ubah dengan cara mengatur 

panjang inti. Biasanya pengaturan ini dilakukan dengan cara memutar inti 

yang sudah dibuat ulir sehingga bisa keluar masuk lilitan. 

 

Gambar 2.18 Induktor Variabel 

 

2.3.4 Nilai Induktansi Induktor 

Nilai induktansi sebuah induktor dinyatakan dengan satuan Henry dan ditulis 

dengan notasi huruf H. Besarnya induktansi dari induktor yang ada 

dipasaran rata-rata pada kisaran mikroHenry (µH) dan miliHenry (mH). 

 

Nilai induktansi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : 

a. Jumlah lilitan, semakin banyak lilitan semakin besar nilai induktansinya. 

b. Panjang lilitan, semakin pendek lilitan (yang dimaksud bukan panjang 

kawat) semakin besar nilai induktansinya. 

c. Kerapatan lilitan, semakin rapat lilitan semakin besar nilai induktansinya. 

d. Diameter inti lilitan, semakin besar diameter inti semakin besar nilai 

induktansinya. 

e. Panjang inti lilitan, semakin panjang inti semakin besar nilai induktansinya. 

f. Permeabilitas bahan inti, semakin tinggi permeabilitas bahan semakin besar 

nilai induktansinya. 
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2.3.5 Rumus Induktor  

 

Menurut hukum Faraday, semua perubahan fluks magnetik akan menghasilkan 

tegangan induksi yang besarnya : 

 

Dimana : 

 N ialah banyaknya lilitan, 

 A ialah luas penampang inti (m2), 

 Φ ialah fluks magnetik (Wb), 

 µ ialah permeabilitas material inti, 

 l adalah panjang induktor (m), 

 (di/dt) adalah laju perubahan arus dalam satuan A/s. 
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Laju perubahan medan magnetik (dΦ/dt) yang menginduksi tegangan besarnya 

proporsional dengan laju perubahan arus listrik  (di/dt) . atau dapat ditulis: 

 

atau 

 

dimana L adalah induktansi induktor yang besarnya : 

 

Maka tegangan induksi sebuah induktor dapat ditulis : 

 

Nilai Induktansi sebuah Induktor (Coil) bergantung dari 4 faktor, diantaranya 

adalah Jumlah Lilitan (N), semakin banyak lilitannya semakin tinggi Induktasinya, 

Diameter Induktor (A), Semakin besar diameternya semakin tinggi pula 

induktansinya, Permeabilitas Inti, yaitu bahan Inti yang digunakan seperti Udara, 

Besi ataupun Ferit. Ukuran Panjang Induktor (L), semakin pendek inductor (Koil) 

tersebut semakin tinggi induktansinya. 
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2.4 DIODA 

2.4.1 Pengertian Dioda 

Dioda merupakan komponen semikonduktor yang paling sederhana. Kata 

dioda  berasal dari pendekatan kata yaitu dua elektroda yang mana (di berarti 

dua) mempunyai dua buah elektroda yaitu anoda dan katoda. Dioda adalah 

komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor, yang 

memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah (kondisi  panjar maju) dan 

menghambat arus dari arah sebaliknya (kondisi panjar mundur). Dioda dapat 

disamakan sebagai fungsi katup di dalam bidang elektronika. Dioda sebenarnya 

tidak menunjukkan karakteristik kesearahan yang sempurna, melainkan 

mempunyai karakteristik hubungan arus dan tegangan kompleks yang tidak 

linier dan seringkali tergantung pada teknologi atau material yang digunakan 

serta  parameter penggunaan. Beberapa jenis dioda juga mempunyai fungsi 

yang tidak ditujukan untuk penggunaan penyearahan. 

2.4.2 Fungsi Dioda 

Fungsi Dioda adalah untuk menyalurkan arus listrik yang mengalir dalam satu 

arah dan menahan arus tersebut dari arah sebaliknya. Dioda juga dapat 

berfungsi sebagai penyearah arus, rangkaian catu daya dan juga untuk 

stabilisator tegangan. Fungsi dioda sebenarnya tidak menunjukan hidup mati 

yang sempurna atau bisa di  bilang benar benar menghantar saat panjar maju 

dan menyumbat pada saat panjar mundur, tetapi mempunyai karakteristik listrik 

tegangan arus tak linier kompleks yang tergantung pada teknologi yang kita 

gunakan dan kondisi penggunaanya. 

Gambar dibawah ini menunjukan bahwa Dioda merupakan komponen 

Elektronika aktif yang terdiri dari 2 tipe bahan yaitu bahan tipe-p dan tipe-n : 

                                   

        Gambar 2.19 Susunan dioda               Gambar 2.20 Simbol Dioda 
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2.4.3 Cara Kerja Dioda 

Prinsip kerja dioda adalah Untuk menghantarkan dan menghambat aliran arus 

listrik, dibawah ini adalah rangkaian dasar contoh pemasangan dan penggunaan 

Dioda dalam sebuah rangkaian Elektronika. 

Cara pemasangan dioda  

 

Gambar 2.21 Dioda menghantarkan arus listrik lampu menyala 

 

 

Gambar 2.22 Dioda menghambat arus listrik lampu tidak menyala 

Untuk mengetahui apakah sebuah Dioda dapat bekerja dengan baik sesuai dengan 

fungsinya, maka diperlukan pengukuran terhadap Dioda tersebut dengan menggunakan 

Multimeter (AVO Meter).  
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2.5 DIODA ZENER 

2.5.1 Pengertian Dioda Zener  

Dioda Zener merupakan komponen elektronika yang terbuat dari semikonduktor, 

termasuk jenis dioda yang memiliki warna unik. Pada saat di pasangkan pada 

rangkaian forward-biased (bias maju), dioda zener akan memiliki karakteristik dan 

fungsi sama seperti dioda normal lainnya, mengalirkan arus dari anoda ke katoda. 

Hanya saja ketika diberika reverse-biased (bias terbalik) dioda zener akan 

mengalirkan arus dari katoda ke anoda, dengan syarat di beri satu tegangan yang 

lebih besar dari tegangan dadal, tegangan tembus (breakdown voltage) dioda zener 

tersebut. Oleh karena itu meski mendapatkan catu cara reverse-biased, bila 

tegangan catu kurang dari tegangan tembus dioda zener, maka arus dari katoda 

tidak akan di alirkan (ditahan) menuju anoda. Dioda biasa hanya mampu 

mengalirkan arus atau arah saja dari anode ke katoda (forward-biased) sementara 

itu arus dari katoda menuju anoda ( reverse-biased ) akan di tahan. 

 

Gambar 2.23 simbol dioda zener 

2.5.2 Fungsi Dioda Zener  

Dioda zener berfungsi menjaga tegangan keluaran power supply pada level 

tertentu. Pada aplikasi sederhana, dioda zener dipasang secara paralel terhadap 

nasukan. Besarnya tegangan keluaran kemudian mengacu pada tegangan dioda 

zener. Dengan cara ini maka tegangan keluaran akan tetap stabil meski tegangan 

masukan  berubah-ubah. 

 

2.5.3 Cara Kerja Dioda Zener 

Bila kita menghubungkan sebuah dioda seri dengan sebuah sumber tegangan DC 

sehingga dioda mengalami bias maju (forward bias), tegangan dioda akan 

cenderung konstan walaupun tegangan power supplynya dinaikkan terus. Arus 

yang mengalir pada dioda yang bias maju, proporsional dengan pangkat tegangan. 
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Karena linier atau proposrional dengan pangkat tegangan, maka sedikit saja 

kenaikan tegangan dioda pada saat bias maju, arus yang mengalir cenderung naik 

lebih besar. arus dioda dioda ditentukan oleh tegangan power supply, resistansi 

resistor, dan tegangan on dioda (untuk dioda silikon sebesar 0.7 V). Pada saat 

tegangan power supply dinaikkan, maka tegangan resistor juga naik dalam jumlah 

yang hampir sama, sedangkan tegangan dioda hanya naik sedikit saja. Begitu juga 

apabila kita mengurangi tegangan power supply, maka tegangan dioda berkurang 

sedikit saja. Kesimpulannya, dioda pada rangkaian gambar 1a berfungsi sebagai 

regulator tegangan karena tegangan dioda tersebut cenderung konstan sebesar 0.7 

V walaupun tegangan power supply diubah-ubah 

 

Gambar 2.24 Tegangan Balik Breakdown Dioda Zener 

 

2.6 PENYEARAH SETENGAH GELOMBANG  

2.6.1 Pengertian Penyearah Setengah Gelombang  

Penyearah setengah gelombang (half wave rectifier) adalah sistem penyearah yang 

menggunakan satu blok dioda tunggal (bisa satu dioda atau banyak dioda yang 

diparalel) untuk mengubah tegangan dengan arus bolak-balik (AC) menjadi 

tegangan dengan arus searah (DC). sinyal. Prinsip kerja penyearah setengah 

gelombang memanfaatkan karakteristik dioda yang hanya bisa dilalui arus satu 

arah saja. Disebut penyearah setengah gelombang karena penyearah ini hanya 

melewatkan siklus positif dari sinyal AC. 

Rangkaian penyearah setengah gelombang banyak dipakai pada power supply 

dengan frekuensi tinggi seperti pada power supply SMPS dan keluaran 

transformator Flyback Televisi. Sistem penyearah setengah gelombang kurang 
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baik diaplikasikan pada frekuensi rendah seperti jala-jala listrik rumah tangga 

dengan frekuensi 50Hz karena membuang satu siklus sinyal AC dan mempunyai 

riak (ripple) yang besar pada keluaran tegangan DC-nya sehingga membutuhkan 

kapasitor yang besar. 

 

Gambar 2.25 Sinyal keluaran penyearah setengah gelombang 

Penyearah setengah gelombang memiliki kelebihan dari segi rangkaian yang 

sangat simpel dan sederhana. Karena menggunakan satu dioda maka biaya yang 

dibutuhkan untuk rangkain lebih murah. Kelemahan dari penyearah setengah 

gelombang adalah keluarannya memiliki riak (ripple) yang sangat besar sehingga 

tidak halus dan membutuhkan kapasitor besar pada aplikasi frekuensi rendah 

seperti listrik PLN 50Hz. Kelemahan ini tidak berlaku pada aplikasi power supply 

frekuensi tinggi seperti pada rangkaian SMPS yang mempunyai duty cycle diatas 

90%. Kelemahan penyearah setengah gelombang lainnnya adalah kurang efisien 

karena hanya mengambil satu siklus sinyal saja. Artinya siklus yang lain tidak 

diambil alias dibuang. Ini mengakibatkan keluaran dari penyearah setengah 

gelombang memiliki daya yang lebih kecil. 

2.6.2 Prinsip Kerja Penyearah Setengah Gelombang  

Tegangan yang dihasilkan oleh generator listrik yang berbentuk tegangan bolak-

balik akan dilewatkan melalui satu buah diode penyearah sehingga akan nampak 

bahwa tegangan output yang dihasilkan hanya pada satu fase saja yaitu pada saat 

fase positif dan pada saat fase negatif tegangannya akan dihilangkan. Ketika 

generator listrik atau transformator memberikan tegangan pada saat fase positif, 

maka dioda penyearah akan dalam keadaan forward bias (bias maju) sehingga 

tegangan dari generator listrik atau transformator ini dapat melewati dioda 
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penyearah dan tegangan ouput yang dihantarkan besarnya sama dengan tegangan 

inputnya. Sedangkan saat generator listrik atau transformator memberikan 

tegangan pada fase negatif, maka dioda penyearah akan dalam posisi reverse bias 

(bias mundur) sehingga tegangan dari generator listrik atau transformator ini akan 

ditahan atau tidak dapat  melewai dioda penyearah, akibatnya besar tegangan yang 

dikeluarkan pada fase ini tegangan output akan sama dengan nol volt. 

 

 

Gambar 2.26 Rangkaian Penyearah Setengah Gelombang 

2.6.3 Perhitungan Rangkaian Penyearah Setengah Gelombang 

Perhitungan tegangan DC keluaran dari penyearah setengah gelombang mengacu 

pada kondisi saat fasa on dan off pada gelombang output. Pada saat fase positif, 

dioda menghantar sehingga tegangan keluaran saat itu sama dengan Vmax dari 

sinyal input. Kemudian saat fase negatif, dioda tidak menghantar sehingga 

tegangan keluaran pada fase ini sama dengan nol. 

 

 Gambar 2.27 AC Masukan             Gambar 2.28 Keluaran  

Berdasarkan kondisi diatas maka dapat dirumuskan bahwa besarnya tegangan 

output dari penyearah setengah gelombang adalah Vmax dibagi dengan π (pi). 

Dimana besarnya Vmax adalah tegangan puncak (V-peak) dari salah satu siklus 

sinyal AC. Atau sebesar 0.318Vmax. Dan jika dihitung dengan nilai RMS 

menjadi 0.318 kali √2 sama dengan 0.45Vrms. 
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2.7 PENYEARAH GELOMBANG PENUH  

2.7.1 Pengertian Penyearah gelombang Penuh 

Penyearah gelombang penuh (full wave rectifier) adalah sistem penyearah yang 

menyearahkan semua siklus gelombang sinus menggunakan dua blok dioda (satu 

blok dioda bisa berupa satu atau beberapa dioda yang diparalel) yang bekerja 

secara komplenen. Satu dioda bekerja pada fase siklus positif dan satu dioda 

bekerja pada fase siklus negatif yang telah dibalik. Oleh karena itu penyearah 

gelombang penuh identik dengan penggunaan transformator center tap (CT) yang 

memiliki dua buah output sinyal AC dengan fase berkebalikan. 

 

Gambar 2.29 Sinyal keluaran penyearah gelombang penuh 

Kelebihan dari reangkaian penyearah gelombang penuh jelas terlihat pada 

keluarannya yang lebih halus,stabil dan efisien karena menegluarkan semua siklus 

sinyal masukan AC. Kelemahan dari rangkaian ini hanya dari segi biaya saja. Jika 

dipakai untuk menghasilkan power suply tunggal (singel-supply) terlihat lebih 

mahal karena harus menyediakan satu lilitan lagi pada transformator untuk 

membalik fase. 

 

2.8 SERIES CLIPPER 

2.8.1 Pengertian Series Clipper 

Rangkaian clipper (pemotong) digunakan untuk memotong atau menghilangkan 

sebagian sinyal masukan yang berada di bawah atau di atas level tertentu. Contoh 

sederhana dari rangkaian clipper adalah penyearah setengah gelombang. 

Rangkaian ini memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan di atas 
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atau di bawah level nol. Secara umum rangkaian clipper dapat digolongkan 

menjadi dua, yaitu: seri dan paralel. Rangkaian clipper seri berarti diodanya 

berhubungan secara seri dengan beban, sedangkan clipper paralel berarti diodanya 

dipasang paralel dengan beban.  

 

Gambar 2.30 Rangkaian seri clipper 

Poin-poin yang perlu diperhatikan dari rangkaian clipper seri dengan dioda adalah 

: 

 Dioda dan baterai sebagai rangkaian utama clipper dipasang secara seri 

dengan sumber sinyal. 

 Bila output rangkaian adalah katoda dioda, maka bagian positip dari sinyal 

input akan dilewatkan, dan bagian negatip akan dipotong (berarti clipper 

negatip). 

 Bila output rangkaian adalah anoda dioda, maka bagian negatip dari sinyal 

input akan dilewatkan, dan bagian positip akan dipotong (berarti clipper 

positip). 

 Besarnya clipping atau pemotongan sinyal adalah tegangan batrai + 

tegangan dioda (0,7 untuk Si, 0,3 untuk Ge atau Vz bila menggunakan 

dioda zener). 
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