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1. Perpotongan antara garis beban dan karakteristik dioda menggambarkan:

A. Titik operasi dari sistem B. Karakteristik dioda dibias forward

C. Karakteristik dioda dibias reverse D. Karakteristik dioda ideal

2. Aproksimasi Dioda yang menggambarkan dioda ideal yaitu :

A. Id = naik dengan cepat, Vd = 0 B. Id = 0, Vd = naik dengan cepat

C. Id = naik dengan cepat, Vd = naik dengan cepat D. Id = 0, Vd = 0

3. Dioda merupakan piranti non-linier karena grafik arus terhadap tegangan bukan berupa garis lurus, hal
ini karena :

A. adanya potensial penghalang B. adanya hambatan penghalang

C. adanya arus penghalang D. adanya daya penghalang

4. Elektron dari sisi N tergerak untuk mengisi hole di sisi P, saat :

A. Forward bias B. Reverse bias

C. Feedback bias D. Benar semua

5. Rangkaian dioda yang memiliki kemampuan memotong sebagian sinyal input tanpa menimbulkan efek
pada bagian lain dari sinyal, adalah :

A. Clamper B. Clipper C. Filter D. Half wave rectifier

6. Rangkaian dioda yang akan melempar sinyal ke level DC yang berbeda, adalah :

A. clamper B. Clipper C. Filter D. Half wave rectifier

7. Junction pada transistor bipolar adalah :

A. Emiter-Kolektor dan Base-Kolektor

B. Base-Emiter-Base dan Base-Kolektor

C. Emiter-Base dan Base-Kolektor

D. Emiter-Base-Emiter dan Base-Kolektor-Base

8. Rangkaian transistor Common Emitter, disebut juga :

A. Rangkaian CC B. Rangkaian CB

C. Rangkaian CE D. Rangkaian EB

9. VBB adalah :

A. besar sumber tegangan yang masuk ke titik emitor

B. besar sumber tegangan yang masuk ke titik kolektor

C. besar sumber tegangan yang masuk ke titik base dan kolektor

D. besar sumber tegangan yang masuk ke titik base
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10. Daerah kerja transistor dimana arus Ic konstan adalah :

A. Saturasi B. Aktif C. Cut off D. Breakdown

11. Daerah kerja transistor dimana transistor berubah dari posisi ON menjadi OFF adalah :

A. Saturasi B. Aktif C. Cut off D. Breakdown

12. Pada bahan semikonduktor..

A. lebar daerah terlarang relatif kecil.

B. pada suhu mutlak 0oKelvin, tidak ada elektron valensi yang keluar ke pita konduksi, sehingga pada
suhu ini bahan semikonduktor merupakan isolator yang baik.
C.  pada suhu ruang, energi panas mampu memindahkan sebagian elektron valensi ke pita konduksi
D.  benar semua

13. Pernyataan berikut ini yang BENAR adalah :

A.Pada bahan semikonduktor tipe p, hole merupakan pembawa muatan minoritas
B. Pada bahan semikonduktor tipe p, elektron  merupakan pembawa muatan mayoritas
C. Pada bahan semikonduktor tipe n, elektron merupakan pembawa muatan mayoritas
D. Pada bahan semikonduktor tipe n, hole merupakan pembawa muatan mayoritas

14. Karakteristik bahan semikonduktor adalah :

A. Sifat-sifat kelistrikannya terletak antara sifat-sifat konduktor dan isolator
B. Sifat-sifat kelistrikan semikonduktor mudah berubah oleh pengaruh temperatur
C. Sifat-sifat kelistrikan semikonduktor mudah berubah oleh pengaruh cahaya
D. Benar semua

15. Pernyataan berikut ini yang SALAH adalah :

A.Dioda semikonduktor dibentuk dengan cara menyambungkan semikonduktor tipe p
an tipe n.

B. Pada saat terjadinya sambungan (junction) p dan n, hole-hole pada bahan p dan elektron-
elektron pada bahan n disekitar sambungan cenderung untuk berkombinasi.

C. Hole dan elektron yang berkombinasi ini saling meniadakan, sehingga pada daerah
sekitar sambungan ini banyak terdapat pembawa muatan.

D. Pada daerah sambungan terbentuk daerah pengosongan (depletion region).

16. Pernyatan berikut yang BENAR adalah :

A. Bias mundur adalah pemberian tegangan negatif baterai ke terminal anoda (A)
B. Bias mundur adalah pemberian tegangan positif baterai ke terminal anoda (A)
C. Bias maju adalah pemberian tegangan negatif baterai ke terminal anoda (A)
D. Bias maju adalah pemberian tegangan positif baterai ke terminal katoda (K)

17. Pada bahan semikonduktor..

A. lebar daerah terlarang relatif kecil.
B.   pada suhu mutlak 0oKelvin, tidak ada elektron valensi yang keluar ke pita konduksi, sehingga
pada suhu ini bahan semikonduktor merupakan isolator yang baik.
C.  pada suhu ruang, energi panas mampu memindahkan sebagian elektron valensi ke pita konduksi
D.  benar semua
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18. Pada gambar 1 berikut ini adalah rangkaian :

Gambar 1

A.Penyearah Gelombang Penuh B. Clipper Postif

C.Penyearah Setengah Gelombang D. Clipper Negatif

19. Pada gambar 2 berikut ini adalah rangkaian :

Gambar 2

A.Penyearah Gelombang Penuh B. Clipper Postif

C.Penyearah Setengah Gelombang D. Clipper Negatif

20. Pada gambar 3 berikut ini adalah dioda yang dirangkai sebagai :

Gambar 3.

A. Clipper B. Clamper D. Penyearah D. Penyetabil Tegangan
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21. Berikut ini grafik yang BENAR untuk karakteristik dari Dioda Ideal  (Aproksimasi I) adalah :

A. B  . C. D. SALAH SEMUA

22. Berikut ini grafik yang BENAR untuk karakteristik dari Dioda Aproksimasi Piecewise-linear
model adalah :

A. B. C. D. SALAH SEMUA

23. Berikut ini grafik yang BENAR untuk karakteristik dari Dioda Aproksimasi Simplified model adalah :

A. B. C. D. SALAH SEMUA

24. Pada gambar 4 yaitu Kurva karakteristik dioda Zener di bawah ini, daerah yang ditandai dengan
"X" adalah daerah ...

"X"

Gambar 4.

A. Daerah cut-off B. Daerah Saturasi C. Daerah Breakdown D. Daerah Aktif
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26. Berikut ini adalah karakteristik op-amp dasar, kecuali

A. Impedansi masukan besar

B. Impedansi keluaran kecil

C. Penguatan lup terbuka  besar

D. Penguatan lup terbuka kecil

27. Berikut ini adalah termasuk dalam rangkaian dasar op-amp, kecuali

A. Rangkaian pembanding tegangan

B. Rangkaian pemotong tegangan

C. Rangkaian penguat penjumlah tegangan

D. Rangkaian pengikut tegangan

28. Transistor 2N4401 adalah transistor silikon (seperti pada gambar 6 di bawah ini) dengan βdc = 10 dan
Rb = 100 KΩ. Berapakah nilai IB ?

Gambar 6

A. 0,193 mA B. 0,293 mA C. 0,393 mA D. 0,493 mA

29. Dari pernyataan soal nomor 28 di atas, berapakah nilai IC ?

A. 1,93 mA B. 2,93 mA C. 3,93 mA D. 4,93 mA

30. Dari pernyataan soal nomor 28 di atas, berapakah nilai VCE?

A. 23,605 V B. 24,605 V C. 25,605 V D. 26,605 V

31. Berapa nilai Arus yang mengalir pada rangkaian dioda
disamping...
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a. 8,4 mA c. 9,4 mA e. 10 mA
b. 8,5 mA d. 9,5 mA

PERNYATAAN BERIKUT UNTUK SOAL NO. 32 – 34
Dalam rangkaian seperti gambar berikut , hambatan Barrier (rB) dari dioda silikon adalah 50Ω.

32. Tentukan dengan cara aproksimasi III, arus puncak (Ip)!
a. 9 mA c. 10 mA e. 13 mA
b. 11 mA d. 12mA

33. Tentukan dengan cara aproksimasi II, arus puncak (Ip)!
a. 9,3 mA c. 11,3 mA e. 13,3 mA
b. 10,3 mA d. 12,3 mA

34. Tentukan dengan cara aproksimasi III, tegangan beban puncak (Vp) !
a. 9 V c. 10 V e. 13 V
b. 11 V d. 12 V

PERNYATAAN BERIKUT UNTUK SOAL NO. 35 - 40

Suatu rangkaian penguat menggunakan bias tetap dengan stabilisasi emitor seperti pada gambar
berikut. Diketahui nilai β = 50

35. Berapa nilai RB ?
a. 44,6 KΩ c. 54,6 KΩ e. 64,6 KΩ
b. 45,6 KΩ d. 46,6 KΩ

36. Berapa nilai VBB ?
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a. 4,05 V c. 4,07 V e. 4,09 V
b. 4,06 V d. 4,08 V

37. Berapa nilai titik kerja IB ?
a. 0,010 mA c. 0,012 mA e. 0,014 mA
b. 0,011 mA d. 0,013 mA

38. Berapa nilai titik kerja Ic ?
a. 0,4 mA c. 0,6 mA e. 0,9 mA
b. 0,5 mA d. 0,7 mA

39. Berapa nilai titik kerja IE ?
a. 0,609 mA c. 0,611 mA e. 0,613 mA
b. 0,0610 mA d. 0,612 mA

40. Berapa nilai VCE ?
a. 18,664 V c. 18,666 V e. 18,668 V
b. 18,665 V d. 18,667 V


