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Laporan Modul 4, EL-2008
Transistor Sebagai Switch

Andri Haryono  (13206202) / Kelompok 12D /Senin, 7 April 2008
Asisten : Heldi

Abstrak- Pada percobaan kali ini, kami akan mempelajari
fungsi transistor sebagai switch (saklar). Pada percobaan
yang pertama kami mengamati Bipolar Junction Transistor
(BJT), lalu akan dilakukan pengukuran terhadap IB,IC,VBE,
dan VCE pada daerah kerja saturasi dan cut-off. Pada
percobaan yang kedua digunakan MOS Field Effect
Transistor (MOSFETs) tipe N-MOS dan CMOS. Untuk
masing-masing tipe dilakukan dua cara, yaitu cara
multimeter dan cara osiloskop. Untuk cara multimeter akan
dilakukan pengukuran terhadap IG,ID,VGS, dan VDS.
Sedangkan untuk cara osiloskop akan diperoleh kurva
hubungan antara Vin dan Vout pada layar osiloskop.

I.Data Percobaan
I.1Bipolar Junction Transistor (BJT)
Pada percobaan ini digunakan rangkaian sebagai berikut:

Gambar 1. Rangkaian Transistor BJT Sebagai Switch

Dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh data sebagai
berikut:
Ø Ketika Rvar pada nilai minimum, untuk VCC = 12,03

V nilai VCE = 12,05 V , IC = 0 mA, dan IB= 0 mA.

VCC (V) IB (mA) VBE (V)  IC (mA)  VCE (V) Relay

12 0,13 0,606 19,1 5,10 offàon

0,15  20,76 on

0,17 23,10 on

0,2  31,99 on

0,09 0,626 16,32 5,76 onàoff

11 0,12 0,660 22,75 2,53 offàon

0,16 28,13 on

0,19 28,28 on

0,25 28,33 on

0,035 0,63 6,22 8,64 onàoff

10 0,135 0,69 22,63 9,17 offàon

0,21 25,25 on

0,29 25,36 on

0,41 25,13 on

0,02 0,64 3,95 8,13 onàoff

9 0,14 0,70 22,99 0,86 offàon

0,26 24,66 on

0,37 23,64 on

1,56 24,74 on

0,02 0,64 4,32 7,76 onàoff

Grafik VBE -VCE pada Vcc tertentu

IB minimum penyebab saturasi 0,12 mA
IB minimum penyebab cut off 0,02 mA
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I.2MOS-Field Effect Transistor (MOSFET)
I.2.1 N-MOS (Cara Multimeter)
Pada percobaan ini digunakan rangkaian sebagai berikut:

Gambar 2. Rangkaian Transistor N-MOS untuk Analisis Saturasi

Dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh data sebagai
berikut:
Ø Ketika Rvar pada nilai minimum, untuk VDD = 5 V

nilai VDS = 5,03 V dan ID = 0 mA.

VDD (V) VGS (V) VDS
(V)

ID
(mA)

IG
(mA)

5 1,883 4,90 0,01 0
6 1,870 5,89 0,01 0
7 1,854 6,93 0,01 0

7,5 1,845 7,45 0,01 0
8 1,880 7,93 0.01 0

10 1,848 9,95 0,01 0

Grafik VGS - ID  pada N-MOS:

Tegangan Treshold = 0,5 V
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I.2.2 N-MOS (Cara Osiloskop)
Grafik VIN –VOUT  pada N-MOS:

Tegangan Treshold = 0,6 V

I.2.3 Inverter CMOS (Cara Multimeter)
Pada percobaan ini digunakan rangkaian sebagai berikut:

Gambar 4. Rangkaian Transistor Inverter CMOS untuk Analisis Saturasi
Dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh data sebagai
berikut:
Ø Ketika Rvar pada nilai minimum, untuk VDD =  5  V

nilai VOUT = 5 V,  IS = 0 mA, dan ID = 0,01 mA

VDD (V) VGS (V) Vout (V) ID (mA) IS (mA) IG (mA)
5 0 4,99 0 0 0

0,7 4,99 0 0 0
2,5 4,72 0,32 0,31 0
4,3 0 0 0 0
4,9 0 0 0 0

10 0 9,97 0 0 0
0,7 9,96 0 0,01 0

5,00 8,26 4,56 4,56 0
9,30 0 0 0 0
9,78 0 0 0 0

Grafik VGS –Vout pada CMOS:

Untuk VDD = 10 V

I.2.4 Inverter CMOS (Cara Osiloskop)
Dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh:
Ø Grafik VIN –VOUT 1 pada CMOS

Tegangan Treshold = 0,7 V

Ø Grafik VIN –VOUT 2  pada CMOS

III.Analisis Hasil Percobaan
1.Bipolar  Junction Transistor  (BJT)
Pada percobaan ini, indikaotr bahwa transistor berada dalam
fungsi switch-on adalah saat lampu menyala. Dengan
menaikkan tegangan base secara perlahan-lahan, lampu akan
menyala. Hal ini menandakan bahwa transistor sedang  bekerja
pada daerah saturasi. Saat tegangan catu diturunkan secara
perlahan-lahan, lampu akan padam. Tepat saat lampu padam,
transistor akan  mengalami perpindahan daerah kerja dari
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saturasi menjadi cut-off. Pada daerah cut-off, transistor
berfungsi sebagai switch off.
Pada keadaan awal saat Rvar masih pada posisi minimum dan
lampu masih padam (untuk setiap nilai VCC), diketahui bahwa
nilai IC = 0 mA, IB= 0 mA, dan VBE= 0V. Sedangkan nilai VCE
sama dengan nilai VCC-nya, artinya transistor berada dalam
mode cut-off. Setelah Rvar diputar ke arah maksimum, lampu
akan menyala. Berdasarkan pengamatan diperoleh bahwa nilai
IC mencapai nilai maksimum dan VBE mendekati 0,7 V. IB
minimum penyebab transistor bekerja pada daerah saturasi
diperoleh sekitar 0,12 mA. Nilai IB minimum ini adalah nilai
arus pada basis tepat saat lampu menyala untuk pertama
kalinya selama kita memutar-mutar Rvar. Seketika setelah
lampu padam kembali, diperoleh IB sekitar 0,02 mA. IB yang
diperoleh merupakan arus maksimum yang mengalir di basis
yang  menyebabkan transistor kembali bekerja pada daerah cut
off.
Switch/saklar berasal dari sebuah relay yang terdapat pada
rangkaian. Relay ini dipasang paralel dengan suatu dioda yang
memberi beda tegangan pada ujung-ujung relay sehingga relay
dapat bekerja. Jika kita menginginkan transistor bekerja
sebagai switch on maka nilai VBC dan VBE  harus bernilai
positif karena pada saat ini arus mengalir dari kolektor menuju
basis dan relay akan berfungsi sebagai switch on. Pada keadaan
reverse bias, arus akan mengalir dari basis menuju ke kolektor.
Pada keadaan ini relay tidak akan bekerja, sehingga arus yang
menuju VCC  akan dialirkan melalui dioda dan relay-off.

2.MOS-Field Effect Transistor (MOSFET)
Selain BJT, MOSFET juga dapat berfungsi sebagai switch.
Ada dua tipe dari MOSFET: N-MOS dan P-MOS.
2.1 N-MOS
N-MOS bekerja dengan memberikan tegangan positif pada
gate. N-MOS akan berfungsi sebagai switch adalah dengan
membuatnya bekerja disekitar daerah saturasinya. Daerah kerja
dari N-MOS adalah sebagai berikut:

Pada percobaan ini, indikasi bahwa transistor berfungsi sebagai
switch adalah saat terdapat arus di drain (ID). Dengan
menaikkan tegangan di gate (dengan memutar Rvar) secara
perlahan-lahan, maka ada arus yang mengalir di drain (ID). Hal
ini menandakan bahwa transistor sedang  bekerja pada daerah
saturasi.
Pada keadaan awal saat Rvar masih pada posisi minimum dan
belum ada arus di drain/ID ( untuk setiap nilai VDD), diketahui
bahwa nilai ID = 0 mA dan IG= 0 mA. Sedangkan nilai VDS
sama dengan nilai VDD-nya. Keadaan ini menandakan bahwa
transistor masih dalam keadaan cut off. Setelah Rvar diputar ke
arah maksimum sehingga terdapat arus yang mengalir di drain,
diperoleh bahwa nilai IG selalu sama dengan 0mA karena dalam
struktur n-MOS sendiri terdapat sekat SiO2 sehingga arusnya
tetap nol. Sedang pada VGS, ID akan semakin membesar seiring
dengan naiknya VGS. Dari grafik, dapat diketahui bahwa
hubungan VGS terhadap ID adalah fungsi kuadrat. Dari grafik
juga dapat ditentukan tegangan threshold N-MOS yakni
sebesar 0,6 V. Tegangan threshold adalah tegangan batas sesaat

sebelum ada arus yang mengalir di drain (ID). Untuk daerah
saturasi, tegangan threshold-nya akan lebih besar atau sama
dengan tegangan gate-source ( Vth  VGS).
Dengan menggunakan osiloskop diketahui kurva karakteristik
VIN-VOUT pada N-MOS. Dari kurva, didapat bahwa VDD= 1,2.
Tegangan threshold (Vth)= VDD/2  =  1,2/2  =  0,6  V.  Vth yang
diperoleh menunjukkan nilai yang mendekati sama.

2.2CMOS
CMOS merupakan gabungan dari N-MOS dan P-MOS. Untuk
CMOS, agar dapat bekerja sebagai switch, kita harus
mengubah-ubah daerah kerjanya antara cut-off dan saturasi.
Sama halnya dengan percobaan sebelumnya, indikasi bahwa
transistor berfungsi sebagai switch adalah saat terdapat arus di
drain (ID). Dengan menaikkan tegangan di gate (dengan
memutar Rvar) secara perlahan-lahan, maka ada arus yang
mengalir di drain (ID). Hal ini menandakan bahwa transistor
sedang  bekerja pada daerah saturasi.
Pada keadaan awal saat Rvar masih pada posisi minimum dan
belum ada arus di drain/ID ( untuk setiap nilai VDD), diketahui
bahwa nilai IG = 0 mA dan IS= 0 mA. Sedangkan nilai VOUT
sama dengan nilai VDD-nya. Keadaan ini menandakan bahwa
transistor masih dalam keadaan cut off. Setelah Rvar diputar
sedemikian rupa sehingga VGS meningkat (sesuai tabel) , untuk
setiap nilai VDD saat VGS = 0,55 V kondisi VOUT,  ID,IS,IG sama
dengan keadaan awalnya. Saat VGS = 0,5VDD , VOUT mengalami
sedikit penurunan ,nilai ID cenderung sama dengan nilai IS, dan
nilai IG tetap sama dengan 0mA. Dan saat  nilai VGS mendekati
atau sama dengan nilai VDD semua parameter yang diukur
bernilai sama dengan nol. Dengan menggunakan osiloskop
diketahui kurva karakteristik VIN-VOUT1 pada CMOS. Dari
kurva, didapat bahwa VDD= 1,4 V. Tegangan threshold (Vth)=
VDD/2 = 1,4/2 = 0,70 V.
Dari kurva karakteristik yang diperoleh, diketahui bahwa saat
VIN(VGS) mendapat tegangan tinggi, p-MOS akan off dan n-
MOS akan on dengan resistansi RDSN , sehingga nilai tegangan
output akan “low”(VOUT=0). Sedangkan saat VIN mendapat
tegangan rendah, p-MOS akan akan on dengan resistansi RDSP
dan n-MOS akan off sehingga nilai tegangan output akan
”high”( VOUT =VDD).

IV.Kesimpulan
Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Transistor dapat berfungsi sebagai switch
Ø Switch off: saat transistor bekerja pada daerah cut-off
Ø Switch on : saat transistor bekerja pada daerah saturasi

2. Selain BJT, MOSFET juga dapat berfungsi sebagai switch.
Sifat switch dari MOSFET lebih baik karena membutuhkan
arus yang kecil untuk operasinya.

3.  Tegangan threshold transistor yang dipakai berada dalam
range 0,5 – 1,0 V.

4. Pada N-MOS Untuk daerah saturasi, tegangan threshold-
nya  akan lebih besar atau sama dengan tegangan gate-
source ( Vth  VGS).

5. CMOS merupakan gabungan dari N-MOS dan P-MOS.
Agar  CMOS dapat bekerja sebagai switch, kita harus
mengubah-ubah daerah kerjanya antara cut-off dan saturasi.

5.  Tegangan threshold dapat dihitung dengan formula:
     Vth= VDD/2
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