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Abstrak – Tujuan praktikum ini diantaranya
mempelajari mengetahui dan mepelajari fungsi transistor
sebagai penguat, mengetahui karakteristik penguat
berkonfigurasi common emitter, mengetahui dan
mempelajari cara mencari resistansi input, resistansi
output dan konfigurasi Common Emitter.
Ada 3 macam konfigurasi dari rangkaian penguat
transistor yaitu Common-base, Common-Emitter,
Common-Collector. Konfigurasi common emitter paling
sering digunakan karena memiliki penguatan tegangan
dan penguatan arus yang tinggi. Keseluruhan praktikum
ini pada umumnya menentukan nilai resistansi input,
resistansi output dan faktor penguatan.
Pada praktikum ini ada empat percobaan yang akan
dilakukan yaitu setup perangkat, faktor penguatan,
resistansi input dan resistansi output. Setup perangkat
adalah tahap perancangan rangkaian dengan transistor
agar transistor bekerja pada daerah aktif agar bisa
berfungsi sebagai penguat.

I. Data Percobaan

Set up Rangkaian
Pada percobaan ini akan disusun rangkaian dasar  seperti
gambar dibawah ini

Gambar 1. Set up Percobaan

Pada rangkaian diatas Va, Vb, Vout dihubungkan ke
osiloskop, dan Vs disupply dari generator fungsi. Pada awal
keadaan nilai dari IB, IC dan VCE yang terukur di multimeter
adalah
IB = 0.26 mA, IC = 64.4  mA dan VCE = 5.74 V

Pengukuran Faktor Penguatan
Percobaan ini dimulai dengan melepas semua multimeter
pada gambar 1 kemudian mengatur generator fungsi agar
menghasilkan sinyal sinus  dengan frekuensi 10kHz, VPP =
40 mV dan  200. Simbol Vs adalah sumber tegangan

dari generator sinyal, Va, Vb, dan Vc adalah tegangan yang
diamati dengan channel osiloskop.

Gambar 2. Rangkaian Percobaan Faktor Penguatan

Jenis
Rangkaian

Rangkaian
standar Tanpa C3

Tanpa C3 dan
RE

Va (V) 3 0.4 3.2
Vb (mV) 40 40 40
Vc (mV) 40 40 40

Vb saat Vc
Terdistorsi (V) 0.2 1.32 0.205

Av 75 10 80

Tabel 1. Faktor Penguatan

Jika mengamati hasil yang didapat pada osiloskop, terlihat
bahwa antara Va dan Vc selalu berbeda fasa 180 .

Gambar 3. Perbandingan Va dan Vc

Pengukuran Resistansi Input
Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan rangkaian
sebagai berikut



Gambar 4. Rangkaian Pengukuran Resistansi Input

Percobaan ini dilakukan dengan mengubah-ubah nilai Rvar
sampai nilai tegangan Va menjadi ½ dari bacaan osiloskop
awal. Nilai Ri dihitung dengan rumus

Ri = Rvar + Rs
(Rs = 50  untuk generator berkonektor koaksial).

Jenis Rangkaian Va (V) Rvar ( ) Rin ( )
Rangkaian standar 3 269.8 319.8

Tanpa C3 0.4 216.6 266.6
Tanpa C3 dan RE 3.2 210 260

Tabel 2. Pengukuran Resistansi Input

Pengukuran Resistansi Output

Rangkaian yang digunakan dalam percobaan ini adalah
sebagai berikut

Gambar 5. Rangkaian Pengukuran Resistansi Output

Percobaan ini mirip seperti percobaan mencari reaistansi
input. Hanya Rvar nya dipasang dibeban. Dengan kata lain
pengukuran resistansi dilihat dari beban. Lalu nilai Rvar
diubah-ubah sehingga diperoleh nilai Va’ = ½ Va maka

Rout = Rvar

Jenis Rangkaian Va (v) Rout ( )
Rangkaian standar 3 86

Tanpa C3 0.4 87
Tanpa C3 dan RE 3.2 81.4

Tabel 2. Pengukuran Resistansi Input

Setelah semua sumber tegangan dimatikan, lalu diukur
resistansi pada kolektor dan diperoleh Rc = 87.5 .

II. Analisis Hasil Percobaan
Bahasan Umum
Pada percobaan ini dipakai 3 kapasitor yang besarnya 47

F. Impedansi  yang terjadi akibat nilai kapasitor ini adalah
–j0.34 . Nilai ini cukup kecil sehingga bisa diabaikan. Hal
yang harus diperhatikan dalam praktikum ini adalah
terjadinya gangguan karena kualitas kabel kurang baik.

Set up Rangkaian
Pada percobaan ini akan disusun rangkaian agar transistor
berada dalam mode aktif sehingga dapat digunakan sebagai
penguat.  Daerah kerja aktif memenuhi kondisi
EBJ forward biased dimana VBE > VBEon ; VBEon = 0.5 V s/d

0.8 V, umumnya yang dipakai VBE = 0.7 V.
CBJ reversed biased dimana VBC <  VBCon ;  VBCon = 0.4 V,

umumnya  VBC = 0.4  V ,  VCE  0.3 V, dan IB,  IC,  IE
lebih besar dari 0.

Nilai yang kami pakai pada percobaan ini adalah IB = 0.26
mA, IC = 64.4  mA dan VCE = 5.74 V
Dari sini dapat diketahui nilai , yaitu :

Nilai yang dipakai di atas telah memenuhi untuk syarat
transistor bekerja pada daerah aktif.

Faktor Penguatan, Resistansi Output dan Resistansi
Input

Rangkaian tersebut memenuhi persamaan  di bawah ini

untuk RL =  berlaku

Pada percobaan ini diukur besar faktor penguatan dari suatu
rangkaian penguat common-emitter. Dengan menggunakan
rangkaian pada gambar 2, dari grafik terlihat bahwa nilai
penguatan Vout/Vin adalah 75 untuk kapasitor C3
terhubung.
Untuk kapasitor bypass C3 terlepas diperoleh nilai
penguatan Vout/Vin adalah 10. Hal ini terjadi karena ketika
kapasitor bypass C3 terpasang, cabang emitter akan
terhubung ke ground seperti short circuit dan arus tidak
melewati resistor RE sehingga sesuai dengan fungsinya
kapasitor tersebut disebut kapasitor bypass. Pada saat
kondisi C3 tak terhubung maka rangkaian tidak lagi
merupakan common-emitor namun sudah berubah menjadi
common emitter degenerate.
Dengan adanya resistansi Re tanpa kapasitor bypass C3
menyebabkan pengurangan tegangan yang besarnya sama
dengan penambahan resistansi masukkan Rib (resistansi
dilihat dari cabang base) sehingga penguatan tanpa
kapasitor bypass C3 lebih kecil dari yang lain.
Nilai penguatan pada percobaan diperoleh dengan mencari
kemiringan garis pada selang linearnya. Tegangan Vout
pada sumbu y yaitu panjang div dikali skala Volt/Div pada
sumbu tersebut, dan tegangan Vin pada sumbu x yaitu
panjang div dikali skala Volt/Div untuk sunbu x, maka
dengan membagi Vout/Vin diperoleh nilai penguatan.
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Gambar 7. Pengukuran faktor penguatan pada mode XY osiloskop

Untuk kapasitor bypass C3 terlepas dan resistor Re
dihubungsingkatkan diperoleh grafik penguatan seperti
gambar  8 dengan nilai penguatan Vout/Vin adalah 80,
nilai data ini lebih lebih besar dari yang lainnya karena
sesuai rumus jika Re = 0 maka Av (penguatan) semakin
besar.
Untuk menghitung resistansi input Rin digunakan
rangkaian ekivalen sinyal kesil model  sebagai berikut

Gambar 8. Rangkaian pengganti AC Model-

Rangkaian diatas memenuhi rumus sebagai berikut pada
rangkaian emitter di-ground maka Rib = r  maka

|| r

Pada keaadaan normal nilai RB >> r  maka Rin = r  . Nilai
r diketahui dengan rumus

r   = VT / IB
= 25 mV / 0.26 mA
= 96.1 

Maka nilai Rin dari perhitungan adalah 96.1 , nilai
tersebut berbeda dengan yang diperoleh dari pengukuran
karena selama percobaan sinyal yang dihasilkan tidak halus
dan tidak diam (amplitudonya berubah-ubah), setelah dicek
ternyata kesalahan terletak pada kabel penghubung yang
agak sensitif terhadap getaran sehingga terjadi kesalahan
pembacaan tegangan.
Untuk kapasitor bypass C3 tidak terhubung nilai

Sesuai rumus diatas jika C3 dilepas maka arus pada Re
semakin besar sehingga untuk menjaga VBE ~ 0.7 maka
nilai Rvar semakin besar sehingga nilai Rin dan Rout pada
kondisi ini lebih besar dibandingkan pada kondisi C3
terhubung.
Pada saat sinyal terdistorsi nilai tegangan masukan Vin
yang terbaca adalah nilai tegangan batas aktif biasnya, jika
tegangan melebihi nilai tersebut maka penguatan tidak akan
tetap lagi namun berubah-ubah.

III. Kesimpulan

Transistor dapat digunakan sebagai penguat, untuk
dapat digunakan sebagai penguat transistor harus
bekerja pada daerah aktif dan konfigurasi rangkaian
penguat transistor yang biasa digunakan  adalah
common-emitter karena memiliki penguatan arus dan
penguatan tegangan yang tinggi
Untuk mencari nilai Rout, Rin dan penguatan tegangan
digunakan analisis rangkaian ekivalen sinyal kecil
model-T atau model-  dimana seluruh sumber DC di-
ground dan semua kapasitor di-short circuit.
Pada rangkaian common-emitter terhubungnya
kapasitor bypass menyebabkan nilai penguatan
tegangan Vout/Vin meningkat namun resistansi input
menjadi menurun.
Nilai Rin dan nilai Rout rangkaian penguat common-
emitter pada kondisi kapasitor bypass C3 terlepas lebih
tinggi dibandingkan pada kondisi C3 terhubung.
Jika nilai tegangan input melebuhi batas aktif biasnya
maka penguatannya akan terpotong dan vout akan
terdistorsi sehingga grafik penguatan tidak linear.
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