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MODUL IV 

KOMPONEN ELEKTRONIKA 

 

Jika kita membuka sebuah alat elektronika seperti radio, tape, vcd player atau yang lain maka kita akan 

mendapati pemandangan yang cukup rumit dengan beberapa kabel bersliweran di dalamnya. Pada dasarnya 

sebuah alat elektronika terdiri dari : 

 Sebuah atau lebih papan rangkaian tercetak (Printed Circuit Board) 

 Komponen tambahan seperti speaker, head 

 Alat tambahan seperti mekanik, tempat batere, terminal antena, terminal listrik AC/DC dan terminal 

input-output 

 Kabel penghubung dari PCB ke komponen dan alat tambahan. 

Jika kita cermati lagi, maka pada PCB terdapat benda-benda mungil dan imut dengan posisi tiduran, berdiri atau 

miring dengan berbagai bentuk dan warna. Benda-benda itu disebut komponen elektronika. 

Komponen elektronika dasar terdiri dari : 

 Resistor 

 Capasitor/ Kondensator 

 Lilitan/ kumparan/ gulungan/ induktor 

 Transistor 

 Diode dan keluarganya (trioda, LED) 

 Pada rangkaian lebih rumit dan canggih, kita akan menemukan IC 

 

A. RESISITOR 

Seperti yang telah dibahas pada modul sebelumnya, resistor merupakan komponen elektronika yang digunakan 

dalam hambatan listrik. Satuan hambatan adalah OHM yang dilambangkan dengan huruf omega Yunani Ω. Jenis 
resistor berdasarkan kegunaannya dapat dibagi menjadi : 

 Resistor tetap 

 Resistor variable 

 Resistor berdasarkan koefisien temperatur 

Resistor tetap adalah resistor yang mempunyai nilai tetap (fix) biasanya terbuat dari arang atau kawat. 

Berikut bagan resistor tetap: 

 

 

Resistor dilambangkan dengan 

 

Membaca nilai resistor dengan dua macam cara yaitu dengan membaca angka langsung pada badan resistor 

(dewasa ini jarang resistor dengan cara ini) dan kedua dengan kode warna pada badan resistor. 

Tabel kode warna resistor 

no Warna Gelang I Gelang II Faktor kali toleransi 

1 Hitam 0 0 1  

2 Coklat 1 1 10  

3 Merah 2 2 100  

4 Jingga 3 3 1.000  

5 Kuning 4 4 10.000  

6 Hijau 5 5 100.000  

7 Biru 6 6 1.000.000  
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8 Ungu 7 7   

9 Abu-abu 8 8   

10 Putih 9 9   

11 Emas   0,1 5% 

12 Perak   0,01 10% 

13 Polos     20% 

 

Sebagai contoh terdapat sebuah resistor dengan gelang warna sebagai berikut (merah-merah-kuning-perak), 

hitung nilai resistansi/ hambatan yang ada. 

 

 

 

Warna gelang resistor tersebut : 

Merah - Merah - Kuning - Perak   

(1) (2) (3) (4)   

Gelang I = 2 - - - 

Gelang II = - 2 - - 

Gelang III = 2 2 X 10.000  

Gelang IV = 2 2 0000 10% 

Nilai bawah = 220.000 - 22.000 = 198.000 

Nilai atas = 220.000 + 22.000 = 242.000 

 

Jadi nilai resistor tersebut antara 198.000 sampai dengan 242.000 Ω 
 

Kelipatan 10 suatu bilangan seringkali lebih nyaman jika disingkat baik dalam penyebutan maupun dalam 

penulisan khususnya kelipatan 1.000.  

Besaran umum Penyingkatan 

1 - 

10 - 

100 - 

1.000 Kilo (K) 

1.000.000 Mega (M) 

1.000.000.000 Giga (G) 

1.000.000.000.000 Tera (T) 

 

Jadi jika nilai resistor seperti diatas 242.000 Ω maka dapat kita tuliskan cukup dengan 242K Ω. Selain itu dalam 
dunia eletronika penyingkatan dapat pula dalam satuan bukan standar seperti dalam tabel diatas diantaranya : 

2.500 dapat ditulis 2K5 

250 dapat ditulis K25 

 

Resistor geser adalah jenis resistor yang nilainya dapat berubah dengan jalan menggeser. Besarnya nilai 

berkisar pada maksimum dan minimum. Resistor geser yang paling banyak digunakan yaitu potensiometer dan 

trimpot. Pada beberapa kasus potensiometer digabung dengan komponen tambahan yaitu saklar. Lambang dari 

resistor geser adalah  

 

Resistor geser digolongkan jadi 2 macam: 

a. Potensiometer, ada 2 macam 

- potensio linier: potensio yang apabila kontak gesernya dipindah, nilai hambatannya berubah sesuai 

dengan perhitungan linier. 

- Potensio logaritmis: potensio yang bila kontak gesernya dipindah, nilai hambatannya berubah sesuai 

dengan perhitungan logaritma. 
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Potensiometer kebanyakan digunakan sebagai alat pengatur misalnya: 

- alat pengatur suara (volume control) 

- alat pengatur nada (tone control) 

- alat pengatur nada tinggi (treble control) 

- alat pengatur nada rendah (bass control) 

cara merubah nilai hambatan pada potensiometer adalah dengan memutar atau menggeser stangnya. 

b. Trimmer potensio = trimpot 

Cara mengubah nilai hambatan pada trimpot adalah dengan jalan memutar memakai obeng (drei) 

 

Resistor dengan koefisien temperatur adalah jenis resistor yang nilai resistansinya berubah oleh perbedaan 

suhu sekitarnya.  

Lambang resistor ini adalah  

 

 

B. KONDENSATOR 

Kondensator (kapasitor) adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik, dengan cara 

mengumpulkan keseimbangan internal dari muatan listrik. 

Satuan Kondensator = Farad. Ditemukan oleh Michael Faraday.  

Kondensator identik mempunyai dua kaki dan dua kutub yaitu positif dan negatif, dan memiliki elektrolit yang 

biasanya berbentuk tabung. Lambang kondensator (mempunyai kutub positif dan negatif) pada skema 

elektronika: 

 

Lambang kapasitor (tidak mempunyai kutub) pada skema elektronika: 

 

Kondensator sering disebut kapasitor (capacitor) dan disingkat dengan huruf (C).  

Satuan kondensator: Farad. 

 

Dielektrikum. 

Dielektrikum adalah bahan penyekat antara 2 keping logam pada kondensator/ kapasitor. Bahan penyekat 

kondensator diantaranya : 

 Udara 

 Mika 

 Polyester 

 Kertas 

 Larutan elektrolit 

 

1 Farad = 9 x 1011 cm2 artinya luas permukaan kepingan tersebut menjadi 1 farad = 106 mikro  

Farad (µF), jadi 1 µF = 9 x 105 cm2 

volt

coulomb
Farad

1

1
1 =  

Artinya: kemampuan kapasitor untuk menyimpan tenaga listrik atau muatan listrik 1 coulomb, apabila kapasitor 

itu diberi tegangan listrik 1 volt. 

Selain untuk menyimpan tenaga atau muatan listrik, kapasitor juga dapat digunakan untuk: 

- peredam bunga api (kapasitor keramik) 

- perata denyut arus listrik (kapasitor elektrolit) 

- rangkaian resonansi dalam tuning sirkuit, atau mencari gelombang radio (kapasitor variabel) 

- menggeser gelombang atau menempatkan frekuensi (kapasitor trimmer) 

- untuk stabilisasi arus listrik 

- pembangkit frekuensi tinggi 

PENYINGKATAN DAN PENYEBUTAN NAMA KONDENSATOR 

Untuk bilangan kecil kelipatan 1000 ada penyingkatan nama untuk memudahkan penyebutan dan penulisan. Ini 

akan berlaku juga pada penyebutan dan penulisan satuan kondensator 
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1 - 

0,1 - 

0,01 - 

0,001 Mili 

0,000001 Mikro 

0,000000001 Nano 

0,000000000001 Piko  

 

Satuan yang banyak digunakan: 

1 Farad = 1.000.000 µF (mikro Farad) 

1 µF = 1.000.000 pF (piko Farad) 

1 µF = 1.000 nF (nano Farad) 

1 nF = 1.000 pF (piko Farad) 

1 pF = 1.000 µµF (mikro-mikro Farad) 

Cara memperluas kapasitor dengan jalan: 

1. Menyusunnya berlapis-lapis. 

2. Memperluas permukaan variabel. 

3. Memakai bahan dengan daya tembus besar. 

 

Disamping untuk menyimpan tenaga atau muatan listrik kapasitor dapat digunakan untuk: 

- peredam bunga api (kapasitor keramik) 

- perata denyut arus listrik (kapasitor elektrolit) 

- rangkaian resonansi dalam tuning sirkuit, atau mencari gelombang radio (kapasitor variabel0 

- menggeser gelombang atau menempatkan frekuensi (kapasitor trimmer) 

 

Berdasarkan kegunaannya kondensator kita bagi dalam: 

1. Kondensator tetap (nilai kapasitasnya tetap, tidak dapat diubah) 

2. Kondensator elektrolit (Electrolite Condenser = Elco) 

3. Kondensator variabel (nilai kapasitasnya dapat diubah-ubah) 

 

1. Kondensator tetap ialah suatu kondensator yang nilainya konstan dan tidak berubah-ubah. Kondensator 

tetap ada tiga macam bentuk: 

1.a.  Kondensator keramik (Ceramic Capacitor) 

Bentuknya ada yang bulat tipis, ada yang persegi empat berwarna merah, hijau, coklat dan lain-lain. 

Dalam pemasangan di papan rangkaian (PCB), boleh dibolak-balik karena tidak mempunyai kaki positif 

dan negatif. Mempunyai kapasitas mulai dari beberapa piko Farad sampai dengan ratusan Kilopiko Farad 

(KpF). 

Dengan tegangan kerja maksimal 25 volt sampai 100 volt, tetapi ada juga yang sampai ribuan volt. 

Contoh misal pada badannya tertulis = 203, nilai kapasitasnya = 20.000 pF = 20 KpF = 0,02 µF. 

1.b. Kondensator polyester 

Pada dasarnya sama saja dengan kondensator keramik begitu juga cara menghitung nilainya. Bentuknya 

persegi empat seperti permen. Biasanya mempunyai warna merah, hijau, coklat dan sebagainya. 

1.c. Kondensator kertas 

Kondensator kertas ini sering disebut juga kondensator padder. Misal pada radio dipasang seri dari spul 

osilator ke variabel condensator. Nilai kapasitas yang dipakai pada sirkuit oscilator antara lain: 

Kapasitas 200 pF - 500 pF untuk daerah gelombang menengah (Medium Wave / MW) = 190 meter - 500 

meter. 

Kapasitas 1.000 pF - 2.200 pF untuk daerah gelombang pendek (Short Wave / SW) SW 1 = 40 meter -130 

meter. 

Kapasitas 2.700 pF - 6.800 pF untuk daerah gelombang SW 1, 2, 3 dan 4, = 13 meter - 49 meter. 

Nilai kapasitasnya ada yang tertulis langsung ada juga ada pula yang memakai kode warna. 

Tabel perkalian kondensator kertas: 

Warna Nomor  Faktor perkalian Toleransi Voltase maksimum 

Hitam 0 X 1 ±20%  

Coklat 1 X 101  100 V 

Merah 2 X 102  250 V 
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Jingga 3 X 103  250 V 

Kuning 4 X 104  400 V 

Hijau 5 X 105  400 V 

Biru 6   630 V 

Ungu 7   630 V 

Abu-abu 8   630 V 

Putih 9  ±10% 630 V 

 

Selain dengan kode warna, kondensator dewasa ini banyak yang menggunakan kode angka yang tertulis pada 

badan kondensator terutama kondensator buatan jepang. Pada contoh di bawah ini akan memperjelas angka 

yang sering terdapat pada kondensator. 

103 berarti 10 x 103 pF = 10.000 pF atau 0,01 µF 
202 berarti 20 x 102 pF = 2.000 pF atau 0,002 µF 
473 berarti 47 x 103 pF = 7.000 pF atau 0,047 µF 
Terkadang selain tiga angka seperti diatas, juga ada huruf yang menyertai yaitu J dan K. J mempunyai toleransi 

5% dan K mempunyai toleransi 10%. 

 

2. KONDENSATOR ELEKTROLIT 

Kondensator elektrolit atau Electrolytic Condenser (sering disingkat Elco)  

adalah kondensator yang biasanya berbentuk tabung, mempunyai dua kutub kaki berpolaritas positif dan 

negatif, ditandai oleh kaki yang panjang positif sedangkan yang pendek negatif atau yang dekat tanda minus (-) 

adalah kaki negatif. Nilai kapasitasnya dari 0,47 µF (mikroFarad) sampai ribuan mikroFarad dengan voltase kerja 

dari beberapa volt hingga ribuan volt. Macam-macam bentuk kondensator elektrolit: 

  

 

Selain kondensator elektrolit yang mempunyai polaritas pada kakinya, ada juga kondensator yang berpolaritas 

yaitu kondensator solid tantalum.  

 

Kerusakan umum pada kondensator elektrolit di antaranya adalah: 

 Kering (kapasitasnya berubah) 

 Konsleting 

 Meledak, yang dikarenakan salah dalam pemberian tegangan positif dan negatifnya, jika batas 

maksimum voltase dilampaui juga bisa meledak. 

 

Tujuan dari penggunaan kapasitor dalam suatu rangkaian : 

1. sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain (pada PS ). 

2. sebagai filter dalam rangkaian PS 

3. sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antenna. 

4. untuk menghemat daya listrik pada lampu neon. 

5. menghilangkan bouncing ( loncatan api ) bila dipasang pada saklar. 

 

C. REAKTANSI KAPASITIF 

Apa yang terjadi jika sebuah rangkaian kondensator seperti gambar dialiri dengan arus AC dan DC. 
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Pada rangkain RC, yang dilalui arus DC, proses yang terjadi adalah arus Ic akan mengisi terlebih dahulu. Setelah 

itu tegangan Vc menyusul. Proses pengisian arus pada kondensator dinamakan charge. 

 Dalam proses pengisian arus DC pada kondensator, arus bergerak terlebih dahulu 

 Setelah proses pengisian berlangsung, arus akan mengalir sampai kondensator menjadi jenuh (saturasi) 

 Setelah proses saturasi terpenuhi, arus akan berhenti mengalir dan seterusnya arus mutlak tidak akan 

mengalir. 

 Selama proses penyimpanan arus, terjadi proses penyimpanan energi listrik dalam kondensator. 

 

Kondensator dialiri arus AC akan terjadi hal-hal sebagai berikut : 

 Arus Ic akan bergerak terlebih dahulu 

 Tegangan Vc akan tertinggal 90o  

 

Pada waktu kondensator dihubungkan ke sumber AC. Arus akan segera mengisi (charge) setelah itu tegangan 

Vc menyusul. Jadi tegangan Vc tertinggal 
4

1
fase atau 90o. Pada rangkaian ini akan terbentuk beda fase 90o. 

Tegangan Vc terhambat karena adanya reaktansi kapasitif pada kondensator C. Untuk mengetahui reaktansi 

kapasitif kondensator C dapat ditentukan dengan rumus : 

fC
X c π2

1=  

Xc = reaktansi kapasitif dalam ohm 

π = 3,14 
f = frekuensi dalam Hertz 

C = kapasitas kondensator dalam farad 

 

Kesimpulan atas reaktansi kapasitif 

 Arus DC tidak dapat mengalir melalui kondensator 

 Makin rendah kondensator makin besar reaktansi kapasitifnya berarti makin besar hambatannya. 

 Makin tinggi frekuensi arusnya, makin kecil reaktansi kapasitifnya makin kecil pula hambatannya. 

 Kondensator dapat digunakan untuk filter frekuensi dan bypass arus AC. 

 

D. IMPEDANSI 

Jika komponen elektronika pasif dilalui 2 jenis arus AC/DC maka komponen akan mengalami hambatan yang 

disebut impedansi. Notasi impedansi adalah Z dengan satuan ohm. 

Contoh : 

Sebuah loudspeaker tertulis 8 Ω 2 watt. Apa artinya? 
8 Ω berarti impedansi speaker tersebut 8 Ω. Berarti speaker tersebut mengalami reaktansi sebesar 8 Ω untuk 
arus sinyal suara. Jika diukur dengan ohmmeter maka besar hambatannya kurang dari 8 Ω kareana spul yang 
diukur menderita resistansi Ω. resistansinya tergantung pada panjang lilitan, hambat jenis dan penampang 
lilitan.  

 

E. INDUKTOR dan LILITAN lainnya 

Induktor atau lilitan adalah komponen elekronika yang terdiri dari kawat tembaga yang dilapisi enamel dan 

digulung sedemikian rupa. Satuan induktansi adalah HENRY yang dilambangkan dengan huruf H kapital dan 

lambang komponennya secara umum adalah : 

 

Bagaimana menghitung nilai induktasi dapat dilihat di modul 3 
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Induktor sebagai kopel. 

Induktor sebagai kopel berarti induktor berfungsi sebagai penghubung. Dalam hal ini yang dihubungkan tentu 

sesuatu yang berhubungan dengan elektronika sepereti frekuensi radio, arus listrik dan audio. Induktor sebagai 

kopel maka lilitan tersusun atas beberapa lapis lilitan dan dua atau lebih jumlah lilitan. Azas penyambungan ini 

karena adanya induksi dari gulungan satu ke gulungan lainnya atau lazim disebut dari gulungan primer ke 

gulungan sekunder. Lambang dari induktor ini adalah lambang induktor secara umum berhadapan. 

 

Pada bagian tengah induktor diisi dengan inti yang berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan apa yang akan 

disambungkan. Ada tiga jenis inti yang sering digunakan yaitu : 

 Inti udara 

 Inti ferit 

 Inti besi 

Inti udara sering digunakan untuk resonator atau pemilih gelombang radio serta membangkitkan gelombang 

radiio (osilasi). Inti ferit sama dengan inti udara. Perbedaannya hanya pada frekuensi yang dihasilkan. 

Sedangkan inti besi biasa digunakan pada frekuensi rendah seperti audio dan tegangan. 

 

F. TRANSFORMATOR 

Trafo atau transformator atau transformer (yang ini bukan judul film Hollywood) adalah induktor yang berfungsi 

mengubah tegangan listrik. Inti dari trafo adalah besi. Mengubah tegangan listrik berarti dapat menaikkan atau 

dapat menurunkan tegangan.  

 

 Trafo yang dapat menaikkan tegangan disebut trafo step up 

 Trafo yang dapat menurunkan tegangan disebut trafo step down.  

Sebuah transformator terdiri atas: 

1. sebuah inti besi yang tak berujung pangkal dan terdiri dari beberapa lapisan tipis yang disekat satu sama 

lain 

2. dua buah kumparan yang dililitkan dengan inti besi.  

Kumparan yang satu dihubungkan dengan sumber arus, dan disebut kumparan primer. Kumparan lainnya 

adalah kumparan sekunder dimana arus dilepaskan dari trafo. 

Cara kerja transformator: 

1. jika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik maka kumparan primer akan 

timbuk garis gaya magnet yang berubah-ubah. 

2. perubahan garis gaya dari kumparan primer menginduksi kumparan sekunder sehingga pada kumparan 

sekunder timbul arus bolak-balik. 

Lambang elektronika untuk trafo adalah  

 

 

Besar tegangan yang dihasilkan tergantung dari jumlah lilitan yang ada. Selain tegangan, kuat arus juga 

berubah. Berikut rumus untuk perubahan tersebut : 

s

p

s

p

V

V

N

N
=  

p

s

s

p

I

I

N

N
=  

Pp = Ps 

Dimana : 

Np = jumlah lilitan di gulungan primer 

Ns = jumlah lilitan di gulungan sekunder 

Vp = besar tegangan primer (satuan volt) 

Vs = besar tegangan sekunder (satuan volt) 
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Ip = kuat arus gulungan primer (satuan ampere) 

Is = kuat arus gulungan sekunder (satuan ampere) 

Pp = daya primer (watt) 

Ps = daya sekunder (watt) 

 Namun: 

 Transformator atau trafo atau transformer hanya dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan 

tegangan listrik arus bolak-balik dan tidak dapat bekerja pada arus searah. 

 Transformator hanya mengubah tegangan dan kuat arus tidak dapat mengubah besarnya daya listrik. 

 

G. REAKTANSI INDUKTIF 

Bila suatu lilitan dialiri arus DC (searah) maka gulungan/ lilitan tersebut akan membangkitkan medan magnetik 

tetap. Gaya magnetik ini akan tetap bila arus yang mengalir pada gulungan tersebut tetap. Namun bila arus 

yang mengalir pada gulungan tersebut adalah arus AC atau bolak-balik maka medan magnet yang terjadi juga 

bolak-balik.  

 

Pada gambar diatas, gulungan L baik yang dilalui arus DC maupun yang dilalui arus AC mempunyai nilai 

induktansi sama sebesar 100mH. Besar tegangannya juga sama yaitu 6 volt. Yang membedakan adalah AC dan 

DC. Apakah besar resistansi kedua rangkaian sama, jawabnya TIDAK. Hal ini dapat diterangkan karena setiap 

gulungan jika dialiri arus DC akan mempunyai resistansi tergantung pada : 

 Panjang kawat 

 Luas irisan/ penampang kawat 

 Tahanan jenis kawat 

Hambatan kawat dapat diketahui dengan rumus : 

A

tjp
r

.=  

r = resistansi/ hambatan dalam Ω 
p = panjang kawat dalam meter 

tj = tahan jenis (lihat tabel) 

A = luas penampang kawat dalam mm2 

 

Sementara jika gulungan dialiri arus AC maka resistansinya berbeda karena memperhitungkan frekuensi AC. 

fLX L π2=  

XL = reaktansi induktif dalam Ω 
π = 3,14 
f = frekuensi arus dalam Hertz 

L = induksi gulungan dalam Henry 

 

Oleh karena itu : 

 Gulungan yang dilalui arus DC mempunyai hambatan kecil 

 Gulungan yang dilalui arus AC tergantung dari frekuensi arus yang mengalir. Makin tinggi frekuensinya 

makin besar resistansinya dan sebaliknya. 

 Hambatan gulungan yang dilalui arus AC dinamakan resistansi induktif atau sering pula disebut 

reaktansi (reactance). Jadi reaktansi adalah penyebab yang mengakibatkan terhalangnya arus serta 

tegangan. 
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