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ANALISIS LANJUTAN 
 
Tingkat Energi & Orbit Elektron 

   

 
 

 
Pita Energi Semikonduktor Intrinsik 

 
Pita Energi Pada Semikonduktor Ter-Doping 
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P-N Junction 
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Bias Maju (Forward Bias) 

 

 
 
 
Bias Mundur (Reverse Bias) 

 

 
 
Hukum Junction 
Telah dibahas bahwa bias maju akan menurunkan barrier potensial, sehingga lebih 
banyak carrier yang dapat melewati sambungan. Berarti pn(0), jumlah carrier positif 
pada sambungan, merupakan fungsi dari V. 
 

 TVV
non epp /)0( =  (3.4) 

 
Persamaan (3.4) yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi hole di sambungan 
junction, pada bagian-n, terhadap konsentrasi carrier minoritas yang jauh dari 
sambungan, di bawah pengaruh tegangan V, disebut hukum junction. Persamaan 
yang sama dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi elektron di daerah p, 
dengan mengganti p dengan n. 
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Karakteristik Volt-Ampere p-n Junction 
Hubungan antara arus I dengan tegangan V pada p-n junction adalah : 

  ( )
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I0 adalah arus saturasi balik. η bernilai satu untuk germanium dan sekitar 2 untuk 
silikon. VT adalah ekivalen tegangan untuk temperatur. 
Pada suhu kamar, T = 300°K, VT = 0,026 V = 26 mV. 

 
 
Efek Avalanche 
Jika dioda diberi tegangan balik yang tinggi, maka carrier minoritas akan mendapat 
percepatan yang cukup besar. Elektron bebas yang mendapat percepatan ini akan 
menabrak elektron lain yang terikat pada atom, yang mengakibatkan munculnya dua 
elektron dan satu ion. Dua elektron yang dihasilkan oleh tabrakan ini akan menabrak 
elektron-elektron lain, sehingga terjadi aliran elektron bebas dalam jumlah besar. Ini 
akan menimbulkan efek berupa aliran arus listrik pada dioda. 
 
Efek Zener 
Jika dioda terbuat dari bahan dengan konsentrasi doping tinggi, depletion region-nya 
menjadi sangat sempit, sehingga medan listrik pada lapisan ini (tegangan dibagi 
dengan jarak) menjadi sangat besar. Medan ini cukup kuat untuk mengeluarkan 
elektron dari pita valensi. Pembentukan elektron bebas dengan cara ini dinamakan 
efek zener (disebut juga high field emission). 
Efek zener menghasilkan tegangan breakdown di bawah -4V, sementara efek 
avalanche terjadi pada tegangan minimal -6V. Jika tegangan breakdown berada 
antara –4 dan –6 V, efek avalanche dan efek zener akan terjadi bersamaan. 
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Silikon vs Germanium 

 
 

Efek Temperatur 
Arus saturasi balik I0, akan meningkat dua kali lipat untuk setiap kenaikan suhu 
sebesar 10°C. 
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Ketergantungan Karakteristik V/I Terhadap Temperatur 
 
Hubungan volt-ampere memiliki ketergantungan implisit terhadap temperatur melalui 
besaran VT dan Io. Secara teoritis, perubahan I0 terhadap T adalah 8 persen/°C untuk 
silikon dan 11 persen/°C untuk germanium. Namun nilai ini ternyata belum 
mencakup unsur kebocoran permukaan, yang tidak bergantung pada suhu. 
 
Data eksperimen menunjukkan peningkatan arus saturasi balik sebesar 7 persen/°C 
untuk silikon maupun germanium. Karena (1,07)10 ≈ 2,0, maka dapat disimpulkan 
bahwa arus saturasi balik meningkat dua kali lipat untuk setiap peningkatan suhu 
10° C. 
 
Jika I0 = I01 pada suhu T = T1, maka nilai I0 pada suhu T adalah : 
 

 ( ) 10/)(
010

12 TTITI −×=  (3.11) 
 
Jika suhu T dinaikan pada saat nilai tegangan V konstan, arus akan meningkat. 
Namun jika kita mengurangi nilai V, arus I dapat kembali ke nilai semula. Untuk 
mempertahankan nilai arus di tengah kenaikan suhu, perlu dilakukan penurunan 
tegangan dV/dT ≈ -2,5 mV/°C (pada suhu ruang). 
 
Perlu juga diingat bahwa nilai [dV/dT] mengecil terhadap kenaikan T. 
 
 
Resistansi Dioda 
 
Resistansi statik dioda R didefinisikan sebagai rasio tegangan terhadap arus, V/I.  
 
Pada dioda terdapat dua macam resistansi, yaitu resistansi statis dan resistansi 
dinamik. 
 
Resistansi statis dioda sangat bervariasi terhadap V dan I dan bukan merupakan 
parameter yang berguna.  
 
Pada operasi sinyal-lemah (small signal operation), resistansi dinamik atau resistansi 
inkremental r merupakan parameter penting, dan didefinisikan sebagai resiprokal 
gradien pada karakteristik volt-ampere, r ≡ dV/dI. Resistansi dinamik tidak bersifat 
konstan, namun bergantung pada tegangan operasi. Sebagai contoh, untuk dioda 
semikonduktor, konduktansi dinamisnya (g ≡ 1/r) adalah  
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Untuk bias mundur yang lebih besar dari 0,1 V (sehingga |V/VT| >> 1), nilai g sangat 
kecil dan r sangat besar. Sebaliknya, untuk bias maju yang lebih besar dari 0,1 V, 
I  >>I0, dan nilai r adalah : 

 I
V

r Tη
≈  (3.14) 

 
Resistansi dinamik berbanding terbalik terhadap arus; pada suhu ruang dan untuk η = 
1, r = 26/I, dengan I dalam miliamper dan r dalam ohm. Untuk arus maju sebesar 
26 mA, resistansi dinamik bernilai 1 Ω. 
 
Walaupun r berubah terhadap arus, namun dalam model sinyal lemah (small signal 
model) akan lebih baik untuk menggunakan r sebagai konstanta. 
 
 
Kapasitansi CT 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bias mundur menyebabkan menjauhnya 
majority carrier dari junction, sehingga muncul lebih banyak ion. Ketebalan lapisan 
ion di sekitar junction sebanding dengan besarnya tegangan balik. Peningkatan 
jumlah muatan terhadap tegangan ini dinamakan efek kapasitif. Kapasitas 
inkremental CT didefinisikan sbb. : 
 

 dV
dQCT =  (3.15) 

dengan dQ sebagai kenaikan muatan yang disebabkan oleh kenaikan tegangan dV. 
Selanjutnya bisa didefinisikan bahwa perubahan tegangan dV dalam waktu dt akan 
menghasilkan arus i = dQ/dt, atau 
 

 dt
dVCi r=  (3.16) 

CT merupakan bagian yang penting pada saat memandang dioda (atau transistor) 
sebagai elemen rangkaian. Besaran CT sering juga disebut kapasitansi-transition 
region, -space-charge, -barrier, atau – depletion region. 
 
 

JUNCTION DIODE SWITCHING TIMES 
 
Pada saat keadaan dioda berubah dari kondisi reverse-biased ke kondisi forward-
biased, terdapat transien (proses peralihan) pada respon dioda dan dioda memerlukan 
waktu (recovery time) untuk mengembalikan kondisi steady state-nya. 
 
Forward recovery time tfr adalah selisih waktu antara saat dimana dioda memiliki 
10% tegangan awal dan waktu pada saat mencapai 10% tegangan akhirnya. tfr pada 
umumnya tidak menimbulkan masalah praktis yang mengganggu. 
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Diode Reverse Recovery Time 
Pada saat p-n junction mendapat tegangan luar berupa forward-bias, kerapatan 
minority carrier dalam keadaan steady state terlihat seperti gambar 3.14a. Jumlah 
minority carrier sangat besar. Minority carrier ini dipasok oleh sisi berlawanan, yang 
memiliki banyak persediaan karena di sisi lawan merupakan majority carrier. 
 
Jika tegangan eksternal pada rangkaian tiba-tiba dibalik, arus pada dioda tidak bisa 
langsung memasuki kondisi steady-state tegangan-balik. Akan terjadi proses 
peralihan hingga akhirnya tercapai keadaan steady-state baru (untuk tegangan balik) 
seperti pada gambar 3.14b. Dalam kondisi peralihan itu, dioda akan tetap 
mengalirkan arus hingga pn – pn0 (atau np – np0) mencapai nilai nol. 
 

 
Storage and Transition Times 
Rentetan kejadian yang mengiringi pemberian reverse bias pada dioda yang sedang 
menghantar dapat dilihat pada gambar 3.16. 
 
Pada gambar tersebut, dioda mendapatkan bias maju untuk waktu yang cukup lama 
hingga t1. Tegangan bias pada saat itu vi = VF. Resistansi RL diasumsikan cukup besar 
dibandingkan dengan resistansi dioda, sehingga i ≈ VF ≡ IF. 
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Pada saat t = t1 tegangan berbalik secara tiba-tiba, v = -VR. Berdasarkan uraian di 
atas, arus tidak serta merta berubah menjadi nol, melainkan berbalik dengan nilai 
i ≈  -VR/RL ≡ IR antara t1 dan t2 (lihat gambar 3.16c). 
 
Pada saat t = t2, kerapatan minority-carrier pn pada x = 0 mencapai kesetimbangan 
pn0 
 
Jika resistansi ohmik (resistansi pada kedua kontak dioda) bernilai Rd, pada saat t1 
tegangan dioda sedikit turun [sebesar (IF + IR)Rd], namun tidak terbalik (lihat gambar 
3.16d). Pada t = t2, minority carrier "kiriman" sudah berbalik ke asalnya, tegangan 
dioda mulai berbalik dan arus dioda mulai berkurang. Rentang waktu antara t1 dan t2, 
untuk menghabiskan simpanan muatan minoritas, dinamakan storage time ts. 
 
Kondisi antara t2 hingga saat dimana dioda mencapai steady-state (nominally 
recovered) dinamakan waktu transisi (transition time), tt. Proses recovery akan 
berakhir ketika minority carrier yang berada di sekitar junction telah terdifusi dan 
menyeberangi junction dan ketika kapasitansi transisi junction mendapat muatan 
melalui RL hingga memiliki tegangan –RL. 
 
Tambahan 
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Dioda - Breakdown  
Gambar 3.17 di bawah ini menunjukkan karakteristik reverse-bias dari dioda, 
termasuk area breakdown. Dioda-dioda yang dibuat khusus untuk bekerja pada 
daerah ini memiliki kemampuan untuk menstabilkan tegangan melalui disipasi daya. 
Pada gambar 3.17b, tegangan RL akan konstan walaupun tegangan input V diubah-
ubah (> 5V). Dioda jenis ini dinamakan dioda avalanche, dioda breakdown, atau 
dioda Zener. 
 
Kemampuan dioda-breakdown ini timbul karena dua mekanisme, yaitu multiplikasi 
avalanche dan efek Zener (telah diterangkan sebelumnya). 
 
Efek Zener terjadi pada saat medan di sekitar junction mendekati nilai 2 x 107 V/m. 
Medan sebesar ini terjadi pada tegangan di bawah 6 V pada semikonduktor ter-
doping berat. 
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Nama dioda Zener lebih umum digunakan untuk dioda-dioda-breakdown, walaupun 
tegangan operasinya tinggi. Dioda silikon yang beroperasi pada breakdown avalance 
mampu mempertahankan tegangan dari beberapa volt hingga ratusan volt, dengan 
daya sekitar 50 W. 
 
 
Karakteristik Temperatur. Sensitivitas dioda Zener terhadap suhu merupakan hal 
yang menarik. Koefisien temperatur dioda zener dinyatakan dalam prosentase 
perubahan tegangan per derajat celsius perubahan suhu. Koefisien bisa bernilai 
positif maupun negatif dengan nilai sekitar + 0,1 persen/°C.  
 
Di daerah zener murni (di bawah 6 V) koefisien bernilai negatif, karena kenaikan 
suhu akan meningkatkan energi elektron valensi, sehingga lebih mudah lepas dari 
ikatan. Jadi di daerah ini, semakin tinggi suhu, tegangan breakdown akan semakin 
rendah. 
 
Di daerah avalanche (tegangan operasi tinggi, > 6V) , kenaikan suhu akan 
meningkatkan vibrasi atom yang berarti akan meningkatkan peluang terjadinya 
tumbukan antara partikel intrinsik dengan atom. Hal ini memperkecil peluang partikel 
intrinsik untuk menembus junction. Berarti, tegangan breakdown semakin tinggi jika 
suhu dinaikkan (koefisien positif). 
 
 
Resistansi Dinamis dan Kapasitansi. Jika gradien-resiprokal ∆VZ/∆IZ  adalah 
resistansi dinamis, maka perubahan arus sebesar ∆IZ pada dioda akan menghasilkan 
perubahan tegangan sebesar ∆VZ = r ∆IZ. Idealnya, r = 0 (sehingga garis pada area 
breakdown benar-benar vertikal). 
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Nilai minimum r pada dioda-breakdown adalah beberapa ohm saja. Namun untuk VZ 
di bawah 6 V atau di atas 10 V serta arus yang cukup kecil (∼ 1 mA), r dapat 
memiliki nilai beberapa ratus ohm. 
 
Sejumlah produsen dioda menentukan nilai arus minimum IZK (gambar 3.17a) yang 
harus diperhatikan. Di bawah arus minimum ini, resistansi dinamis menjadi besar dan 
efek regulasi tegangan akan memburuk. 
 
Kapasitansi pada dioda-breakdown adalah kapasitansi transisi. Karena CT 
proporsional dengan luas penampang dioda, dioda avalanche daya tinggi memiliki 
kapasitansi yang sangat besar, karena penampangnya yang besar. Nilai umum untuk 
CT adalah antara 10 hingga 10.000 pF. 
 
 
 
Dioda-dioda referensi lain. Dioda zener yang tersedia di pasaran memiliki tegangan 
operasi hingga 2 V. Untuk menstabilkan tegangan di bawah 2 V, bisa digunakan 
dioda biasa dengan bias maju. Hal ini bisa dilakukan mengingat karakteristik bias 
maju dioda biasa hampir sama dengan karakteristik reverse bias dioda zener, hanya 
berbeda pada nilai tegangan breakdown-nya (lihat grafik karakteristik dioda).  
 
Beberapa dioda dapat dihubungkan secara serial untuk meregulasi tegangan yang 
lebih tinggi. 
 
 
 
 


