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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pengukuran tekanan darah secara konvensional menggunakan stetoskop 

dan manometer air raksa memanfaatkan metode korotkoff. Kedua tekanan sistole 

dan diastole dapat diukur dengan metode ini, dengan cara mendengar (auskultasi) 

bunyi yang timbul pada arteri brachialis yang disebut bunyi korotkoff. Bunyi ini 

terjadi akibat timbulnya aliran turbulen dalam arteri yang disebabkan oleh 

penekanan manset pada arteri tersebut. Keterbatasan metode ini adalah pemakai 

haruslah mempunyai pendengaran dan penglihatan yang baik, juga seringnya 

melakukan pembulatan pada hasil pengamatan. Sedangkan metode lain yaitu 

metode oscillometric memanfaatkan pulsa-pulsa yang timbul selama pengukuran. 

Penentuan nilai tekanan sistolik dan diastolik sepenuhnya dihasilkan melalui 

proses perhitungan[9]. 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh mahasiswa Politeknik 

Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu atas nama Syamsul Arifin (2008) dengan judul 

“Sphygmomanometer Digital”. Hanya saja pada penelitian tersebut masih terdapat 

beberapa kekurangan, diantaranya hasil pengukuran yang masih berubah ubah 

dikarenakan perubahan resistansi yang terjadi setelah terjadinya perubahan 

tekanan. Alat yang dibuat masih menggunakan jala jala PLN sehingga masih 

mengalami keterbatasan dalam penggunaannya.  
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Pada tahun 2009 telah dilakukan penelitian oleh Winarno dan Rio W dari 

Fakultas Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Pada penelitian ini, tensimeter 

yang dibuat masih sebagaimana tensimeter pada umumnya. Belum adanya 

indikator lain seperti misalnya indikator tekanan darah yang akan dirancang oleh 

penulis.  

Pada tahun 2015 telah dilakukan penenlitian oleh Vida Vanida Damayanti 

dari D3 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini berjudul Alat 

Ukur Tekanan Darah Digital Berbasis Microcontroller ATMega8. Pada penelitian 

ini alat ukur tekanan darah yang dibuat masih sebagai mana tensimeter digital 

pada umumnya. Belum adanya tambahan lain seperti penyimpanan data ataupun 

indikator tekanan darah. Selain itu pengujian yang dilakukan adalah dengan cara 

membandingkan pada tensimeter digital biasa yang masih belum terkalibrasi. 

Sehingga memungkinkan terjadinya error yang lebih besar dari alat itu sendiri 

[10]. 

Pada tahun 2016 Tri Rangga Rizqi dari Jurusan Teknik Elektromedik 

Poltekkes Kemenkes Surabaya telah melakukan penelitian yang berjudul 

Tensimeter Digital Berbasis Microcontroller ATMega8535. Pada penelitian ini 

memang telah berbasis digital, tetapi pemompaan manset masih dikerjaan secara 

manual dengan bantuan bulb[11]. 

Pada penelitian ini, penulis membuat alat pengukur tekanan darah yang 

telah dilengkapi dengan indikator tekanan darah. Namun masih terdapat beberapa 

kekurangan dalam penentuan indikator tekanan darah tersebut. Telah kita ketahui 
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bahwa tekanan darah seseorang dapat kita ketahui berdasarkan 2 faktor, yaitu 

sistolik dan diastolik[9]. Pada alat yang penulis buat, indikator tekanan darah 

hanya berdasarkan tekanan sistolik yang didapat. Hal ini dikarenakan pada 

pengukuran tekanan darah, hasil yang lebih diutamakan adalah pengukuran 

sistolik [5][12]. Selain itu dr. Firman Fauzan, Sp.JP seorang Dokter Spesialis 

Jantung dan Pembuluh Darah RS UGM  dalam Bulan Pengukuran Tekanan Darah 

Tahun 2017 yang diadakan di RS UGM pada tanggal 18 Mei 2017 mengatakan 

bahwa, pengukuran tekanan darah memang berdasarkan tekanan systolic dan 

diastolic, namun tekanan systolic tetap lebih diutamakan dalam pengukuran. 

Klasifikasi dari tekanan darah berdasarkan nilai tekanan systolic dan diastolic 

dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Klasifikasi Tekanan darah  

Klasifikasi  Sistolik   Diastolik  

Optimal  < 120 Dan < 80 

Normal 120 – 129 Dan/ atau 80 – 84 

Normal tinggi 130 – 139 Dan/ atau 84 – 89 

Hipertensi derajat 1 140 – 159 Dan/ atau 90 – 99 

Hipertensi derajat 2 160 – 179 Dan/ atau 100 – 109 

Hipertensi derajat 3 ≥ 180 Dan/ atau ≥ 110 

Hipertensi sistolik 

terisolasi 

≥ 140  Dan < 90 

 

Pada modul yang penulis buat, indikator hanya berdasarkan klasifikasi optimal 

(rendah / hipotensi), normal dan hipertensi derajat 1. 

2.2 Tekanan Darah 

Tekanan darah adalah tekanan yang dirasakan oleh dinding arteri ketika 

darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Pada pengukuran tekanan darah ada 

dua nilai penting yang digunakan yaitu sistole dan diastole. Sistole adalah nilai 
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tekanan darah ketika otot jantung mendorong darah dari jantung pada dinding 

arteri , sedangkan diastole adalah nilai tekanan darah saat mengendurnya otot 

ventrikel pada jantung ketika beristirahat [3]. Pada manusia, darah dipompa 

melalui dua sistem sirkulasi terpisah dalam jantung yaitu sirkulasi pulmonal dan 

sirkulasi sistemik. Ventrikel kanan jantung memompa darah yang kurang O2 ke 

paru-paru melalui sirkulasi pulmonal di mana CO2 dilepaskan dan O2 masuk ke 

darah. Darah yang mengandung O2 kembali ke sisi kiri jantung dan dipompa 

keluar dari ventrikel kiri menuju aorta melalui sirkulasi sistemik di mana O2 akan 

dipasok ke seluruh tubuh. Darah mengandung O2 akan melewati arteri menuju 

jaringan tubuh, sementara darah kurang O2 akan melewati vena dari jaringan 

tubuh menuju ke jantung [13]. 

Terdapat dua macam kelainan tekanan darah darah, antara lain yang dikenal 

sebagai hipertensi atau tekanan darah tinggi dan hipotensi atau tekanan darah 

rendah. Hipertensi telah menjadi penyakit yang menjadi perhatian di banyak 

Negara di dunia, karena hipertensi seringkali menjadi penyakit tidak menular 

nomor satu di banyak Negara [2]. 

Resiko hipertensi di Indonesia termasuk tinggi, perubahan gaya hidup 

menyebabkan peningkatan prevalensi hipertensi, pola diet dan kebiasaan 

berolahraga dapat rnenstabilkan tekanan darah. Karena tidak menghindari dan 

tidak mengetahui faktor risiko hipertensi, sehingga mereka cenderung untuk 

menjadi hipertensi berat, sebanyak 50% di antara orang dewasa yang menderita 

hipertensi tidak menyadari sebagai penderita hipertensi [14]. Hipertensi adalah 

penyakit yang sudah menjadi global burden disamping banyak penyakit lainnya 
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yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini didasari pernyataan Ketua Umum 

Perhimpunan Hipertensi Indonesia (PERHI) yaitu Dr. Arieska Ann Soenarto 

bahwa pada tahun 2000, penyakit tekanan darah tinggi menyumbang 12,8% dari 

seluruh kematian [7]. 

2.3 Tensimeter ( Sphygmomanometer ) 

Tensimeter adalah alat pada dunia medis yang digunakan untuk memeriksa 

tekanan darah pada manusia. Umumnya tensimeter dibedakan menjadi dua, yaitu 

tensimeter analog dan tensimeter digital. Tensimeter analog bekerja secara manual 

yang artinya untuk dapat mengetahui tekanan darah secara tepat bergantung pada 

keahlian pemakai. Tensimeter analog bekerja menggunakan metode korotkof 

dimana untuk menentukan sistole dan diastole pasien melalui bunyi detak jantung 

(korotkof sound) dengan bantuan alat stetoskop [3].   

Alat ukur tekanan darah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh seorang 

dokter bedah asal Rusia bernama dr.Nikolai Korotkov. Saat itu jenis tensimeter 

yang digunakan menggunakan cairan raksa untuk menentukan standar emas di 

dalam proses pengukuran tensi darah. Penggunaan logam berat berbahaya tersebut 

sangat membahayakan lingkungan. Tensimeter atau lebih dikenal dengan nama 

sphygmomanometer terdiri atas bagian- bagian berupa pompa udara, penyumbat 

aliran udara yang bisa diputar, kantong karet yang terbungkus dengan kain serta 

pembaca tekanan [7].  

Tensimeter digital merupakan jenis tensimeter modern yang digunakan 

untuk menampilkan tekanan darah manusia secara digital. Tensimeter digital 

bekerja berdasarkan metode oscillometry dimana untuk menentukan sistole 
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diastole pasien menggunakan sensor tekanan sebagai tranduser yang akan 

mendeteksi tekanan darah dan perubahan sinyal osilasi akibat detak jantung [3].  

Tensimeter digital dipilih kerena dinilai cukup praktis dalam 

penggunaannya. Manset cukup dipasang pada lengan kiri pasien dengan jarak 

kira-kira 2 cm diatas siku. Operator hanya perlu menekan tombol start yang 

tertera dan tensimeter akan segera bekerja. Sebelumnya posisi pasien lebih baik 

dalam keadaan duduk dan tangan dalam keadaan bertumpu [13].  

2.4  Microcontroller ATMega 8 

ATMega8 memiliki perfoma yang tinggi serta pemakaian energi yang 

hemat. Dengan kecepatan eksekusi dalam satu siklus clock yang mencapai 16 

MHz, sehingga perancang sistem dapat mengoptimalkan konsumsi daya. 

Microcontroller ATMega8 juga mempunyai memori untuk menyimpan program 

yaitu Programmed Read Only Memory (PROM) dan dapat dihapus tulis hingga 

10.000 kali [15]. Gambar dari ATMega8 dapat dilihat pada gambar 2.1.  

 
Gambar 2.1 ATMega 8 

 

ATMega8 memiliki 28 pin, yang masing masing pinnya memiliki fungsi 

yang berbeda beda baik sebagai port maupun fungsi yang lainnya. Seperti terlihat 

pada gambar 2.2. dibawah ini: 
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Gambar 2.2 konfigurasi pin ATMega8 

 

Masing masing kaki dari microcontroller ATMega8 ini memiliki fungsi 

yang berbeda. Fungsi dari masing masing kaki ATMega8 adalah sebagai berikut: 

a. VCC 

Merupakan supply tegangan digital. 

b. GND 

Merupakan ground untuk semua komponen yang membutuhkan 

grounding. 

c. Port B (PB0...PB7) 

Jumlah Port B adalah 8 buah pin, mulai dari pin B.0 sampai dengan 

B.7. Tiap pin dapat digunakan sebagai input maupun output. Sebagai 

input, pin-pin 7 yang terdapat pada port B yang secara eksternal 

diturunkan, maka akan mengeluarkan arus jika pull-up resistor diaktifkan. 

Khusus PB6 dapat digunakan sebagai input Kristal.  

d. Port C (PC5…PC0) 

Port C merupakan sebuah 7-bit bidirectional I/O port yang di dalam 

masing masing pin terdapat pull-up resistor. Sebagai keluaran/output port 
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C memiliki karakteristik yang sama dalam hal menyerap arus (sink) 

ataupun mengeluarkan arus (source). 

e. RESET/PC6 

Jika RSTDISBL Fuse diprogram, maka PC6 akan berfungsi sebagai 

pin I/O. Pin ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pin pin yang 

terdapat pada port C lainnya. Namun jika RSTDISBL Fuse tidak 

diprogram, maka pin ini akan berfungsi sebagai input reset. Dan jika level 

tegangan yang masuk ke pin ini rendah dan pulsa yang ada lebih pendek 

dari pulsa 8 minimum, maka akan menghasilkan suatu kondisi reset 

meskipun clock-nya tidak bekerja.  

f. Port D 

Port D merupakan 8-bit bi-directional I/O dengan internal pull-up 

resistor. Fungsi dari port ini sama dengan port-port yang lain. Hanya saja 

pada port ini tidak terdapat kegunaan-kegunaan yang lain. Pada port ini 

hanya berfungsi sebagai masukan dan keluaran saja atau biasa disebut 

dengan I/O.  

g. Avcc  

Pin ini berfungsi sebagai supply tegangan untuk ADC. Untuk pin ini 

harus dihubungkan secara terpisah dengan VCC karena pin ini digunakan 

untuk analog saja. Bahkan jika ADC pada AVR tidak digunakan tetap saja 

disarankan untuk menghubungkannya secara terpisah dengan VCC. Jika 

ADC digunakan, maka AVcc harus dihubungkan ke VCC melalui low 

pass filter. 
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h. AREF 

 Merupakan pin referensi jika menggunakan ADC 

2.5  Liquid Crystal Display (LCD) 

Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi 

sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun grafik. LCD adalah 

salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic yang 

bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada 

di sekelilingnya terhadap front-lit atau mentransmisikan cahaya dari back-lit. LCD 

berfungsi sebagai penampil data. Gambar dari LCD karakter 16 X 2 dapat dilihat 

pada gambar 2.3.  

 
 

Gambar 2.3 LCD 2 X 16 

 

Dalam modul LCD terdapat microcontroller yang berfungsi sebagai 

pengendali tampilan karakter LCD. Microcontroller pada suatu LCD dilengkapi 

dengan memori dan register. Memori yang digunakan microcontroller internal 

LCD : 
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a. Display Data Random Access Memory (DDRAM) merupakan memori tempat 

karakter yang akan ditampilkan berada.  

b. Character Generator Random Access Memory (CGRAM) merupakan memori 

untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana bentuk dari karakter 

dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan.  

c. Character Generator Read Only Memory (CGROM) merupakan memori 

untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana pola tersebut merupakan 

karakter dasar yang sudah ditentukan secara permanen oleh pabrikan pembuat 

LCD tersebut sehingga pengguna tinggal mangambilnya sesuai alamat 

memorinya dan tidak dapat merubah karakter dasar yang ada dalam CGROM.  

Register control yang terdapat dalam suatu LCD diantaranya adalah : 

1. Register perintah yaitu register yang berisi perintah-perintah dari 

microcontroller ke panel LCD pada saat proses penulisan data atau 

tempat status dari panel LCD dapat dibaca pada saat pembacaan data.  

2. Register data yaitu register untuk menuliskan atau membaca data dari 

atau ke DDRAM. Penulisan data pada register akan menempatkan data 

tersebut ke DDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur sebelumnya.  

3. Pin data adalah jalur untuk memberikan data karakter yang ingin 

ditampilkan menggunakan LCD dapat dihubungkan dengan bus data dari 

rangkaian lain seperti microcontroller dengan lebar data 8 bit. 19  

4. Pin R/W (Read Write) berfungsi sebagai instruksi pada modul jika low 

tulis data, sedangkan high baca data. Pin E (Enable) digunakan untuk 

memegang data baik masuk atau keluar.  
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5. Pin VLCD berfungsi mengatur kecerahan tampilan (kontras) dimana pin 

ini dihubungkan dengan trimpot 5K ohm, jika tidak digunakan 

dihubungkan ke ground, dengan tegangan catu daya ke LCD sebesar 5 

Volt.  

6.  Pin RS (Register Select) berfungsi sebagai indikator atau yang 

menentukan jenis data yang masuk, apakah data atau perintah tersebut 

menunjukan logika low, atau menunjukan logika high.  

2.6 Sensor Tekanan MPX5100GP 

Sensor MPX5100GP berfungsi untuk mengetahui besar tekanan gas dalam 

sebuah media tekanan gas. Sensor ini bekerja berdasarkan sifat piezoresistif, yaitu 

perubahan nilai resistansi suatu benda karena perubahan bentuk permukaan dari 

benda tersebut. Berdasarkan karakteristik kerja sensor pada datasheet, 

MPX5100GP dapat bekerja dengan baik apabila diberi tegangan masukan sebesar 

± 5V DC dan arus sebesar 7 - 10 mA[16]. Tegangan keluaran yang dihasilkan 

sensor ini berada pada range 0.3 volt- 4.7 volt dengan range tekanan 0 kPa – 100 

kPa dan meiliki sensitivitas sebesar 45 mV/kPa [17]. Gambar 2.4. menunjukkan 

sensor MPX 5100 GP. 
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Gambar 2.4 Sensor MPX 5100 GP 

2.7 Selenoid valve 

Solenoid valve terdiri dari sebuah kumparan yang berbentuk silinder 

dimana pada bagian tengahnya terdapat sebuah inti besi yang disebut dengan 

plunger. Apabila kumparan dialiri arus listrik maka kumparan menjadi 

elektromagnet sehingga akan mengangkat/menarik plunger ke tengah kumparan 

dan akibatnya akan membuka katup. Apabila aliran listrik dimatikan maka medan 

magnet kumparan akan hilang dan plunger karena beratnya sendiri akan turun 

sehingga menutup katup [18]. Gambar solenoid valve yang digunakan dapat 

dilihat pada gambar 2.5.  

 

Gambar 2.5 Selenoid Valve 

2.8 Airpump  

Airpump adalah salah satu mesin yang berfungsi untuk memompa aliran 

udara. Airpump akan bekerja ketika mendapatkan logika high. Airpump dapat 

bekerja dengan baik pada tegangan 10V DC. Gambar 2.6 menunjukkan gambar 

dari airpump.  
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Gambar 2.6 Airpump 

2.9.  Variable Resistor  

Variable Resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat 

berubah dan diatur sesuai dengan keinginan. Pada umumnya variable resistor 

terbagi menjadi potensiometer, rheostat dan trimpot. 

 

 

Gambar 2.7 Variable Resistor 

Trimpot adalah sebuah resistor variabel kecil yang biasanya digunakan pada 

rangkaian elektronika sebagai alat tuning atau bisa juga sebagai re-kalibrasi. 

Seperti potensio juga, trimpot juga mempunyai 3kaki selain kesamaan tersebut 

sistem kerja/cara kerjanya juga meyerupai potensio hanya saja kalau potensio 

mempunyai gagang atau handle untuk memutar atau menggeser sedangkan 

trimpot tidak. cara merubah nilai resistansi sebuah trimpot adalah dengan cara 

mengetrimnya menggunakan obeng pengetriman. Gambar 2.8 menunjukkan kaki 

kaki pada trimpot.  
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Gambar 2.8 Kaki kaki pada trimpot 

2.10. Kapasitor 

Pengertian Kapasitor adalah perangkat komponen elektronika yang 

berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dan terdiri dari dua konduktor yang 

dipisahkan oleh bahan penyekat (dielektrik) pada tiap konduktor atau yang disebut 

keping. Kapasitor biasanya disebut dengan sebutan kondensator yang merupakan 

komponen listrik dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan 

listrik. 

Prinsip kerja kapasitor pada umumnya hampir sama dengan resistor yang 

juga termasuk ke dalam komponen pasif. Komponen pasif adalah jenis komponen 

yang bekerja tanpa memerlukan arus panjar. Kapasitor sendiri terdiri dari dua 

lempeng logam (konduktor) yang dipisahkan oleh bahan penyekat (isolator). 

Penyekat atau isolator banyak disebut sebagai bahan zat dielektrik. 

Jenis - jenis kapasitor yang digunakan : 

a.  Kapasitor Keramik (Ceramic Capasitor) 

http://komponenelektronika.biz/pengertian-kapasitor.html
http://komponenelektronika.biz/
http://komponenelektronika.biz/kapasitor
http://komponenelektronika.biz/resistor


19 
 

Kapasitor Keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari 

keramik dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi empat. Kapasitor 

keramik tidak memiliki arah atau polaritas, jadi dapat dipasang bolak-balik 

dalam rangkaian elektronika. Pada umumnya, nilai kapasitor keramik 

berkisar antara 1pf sampai 0.01µF. Gambar kapasitor keramik dapat dilihat 

pada gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Kapasitor Keramik 

b. Kapasitor Polyester (Polyester Capacitor) 

Kapasitor polyester adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari 

polyester dengan bentuk persegi empat. Kapasitor polyester dapat dipasang 

terbalik dalam rangkaian elektronika (tidak memiliki polaritas arah). 

Kapasitor polister dapat dilihat pada gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Kapasistor Polister 
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c. Kapasitor Elektrolit (Electrolyte Capacitor) 

Kapasitor elektrolit adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat 

dari elektrolit (electrolyte) dan berbentuk tabung / silinder. Kapasitor 

elektrolit atau disingkat dengan elco ini sering dipakai pada rangkaian 

elektronika yang memerlukan kapasintasi (capacitance) yang tinggi. 

Kapasitor elektrolit yang memiliki polaritas arah positif (-) dan negatif (-) 

ini menggunakan bahan aluminium sebagai pembungkus dan sekaligus 

sebagai terminal negatif-nya. pada umumnya nilai kapasitor elektrolit 

berkisar dari 0.47µf hingga ribuan microfarad (µf). Kapasitor elektrolit 

dapat dilihat pada gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11 Kapasitor Elektrolit 

Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa karakteristik kapasitor 

selain kapasitansi juga tak kalah pentingnya yaitu tegangan kerja dan 

temperatur kerja. Tegangan kerja adalah tegangan maksimum yang diijinkan 

sehingga kapasitor masih dapat bekerja dengan baik. Misalnya kapasitor 

10uF25V, maka tegangan yang bisa diberikan tidak boleh melebihi 25 volt 

DC. Umumnya kapasitor-kapasitor polar bekerja pada tegangan DC dan 

kapasitor non-polar bekerja pada tegangan AC. Sedangkan temperatur kerja 
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yaitu batasan temperatur dimana kapasitor masih bisa bekerja dengan 

optimal. 

2.11. Dioda 

Dioda berasal dari kata di = dua dan oda = elektroda atau dua elektroda, 

dimana elektroda-elektrodanya tersebut adalah anoda yang berpolaritas positif dan 

katoda yang berpolaritas negatif. Dioda adalah komponen aktif yang memiliki dua 

kutub dan bersifat semikonduktor. Dioda juga bisa dialiri arus listrik ke satu arah 

dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Dioda sebenarnya tidak memiliki 

karakter yang sempurna, melainkan memiliki karakter yang berhubungan dengan 

arus dan tegangan komplek yang tidak linier dan seringkali tergantung pada 

teknologi yang digunakan serta parameter penggunaannya. Karakteristik diode 

dapat dilihat pada gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Karekteristik dioda penyearah 

Fungsi Dioda : 

a. Penyearah, contoh : dioda bridge 

b. Pensatabil tegangan (voltage regulator), yaitu dioda zener 

c. Pengaman /sekering 

d. Sebagai rangkaian clipper, yaitu untuk memangkas/membuang level 

sinyal yang ada di atas atau di bawah level tegangan tertentu. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Diode
http://komponenelektronika.biz/dioda
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e. Sebagai rangkaian clamper, yaitu untuk menambahkan komponen dc 

kepada suatu sinyal ac 

f. Pengganda tegangan. 

g. Sebagai indikator, yaitu LED (light emiting diode) 

h. Sebagai sensor panas, contoh aplikasi pada rangkaian power amplifier 

i. Sebagai sensor cahaya, yaitu dioda photo 

j. Sebagai rangkaian VCO (voltage controlled oscilator), yaitu dioda 

varactor 

 


