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A. Kompetensi :  
Memahami karakteristik transformator dan diode. 

 

B. Sub Kompetensi : 
Setelah selesai praktikum mahasiswa dapat : 

1. Menggambarkan kurva karakteristik V-I pada diode maju maupun diode bias balik. 

2. Mengukur tegangan pada out put step down transformator. 

3. Merangkai penyearahan setengah gelombang dan gelombang penuh. 

  

C. Alat dan Bahan : 
1. Multi meter 

2. Power suplay 

3. Training kit LED-OTO-001 

4. Osiloscop 

 

D. Keselamatan Kerja :  
1. Hati-hati saat bekerja dengan obyek yang berhubungan dengan arus listrik. 

2. Kalibrasi multi meter sebelum digunakan. 

3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 

4. Laksanakan praktikum sesuai dengan prosedur kerja. 

5. Tanyakan pada instruktur apabila mengalami permasalahan praktikum. 

 

E. Langkah Kerja :  

1. Periksa diode apakah masih dalam keadaan baik ? 

 
Anoda (positif); Katoda (negatif) 

a. Putar selektor multi meter pada posisi ohm meter. 

b. Hubungkan colok ukur hitam pada anode diode dan colok ukur merah dengan 

katode diode, jarum ohm meter harus bergerak menuju 0 ohm. 
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c. Hubungkan colok ukur hitam pada katode diode dan colok ukur merah dengaan 

anode diode, jarum ohm meter tidak boleh bergerak maju. Bila data 

pemeriksaan demikian berarti diode masih baik. 

d. PENTING : Jika kita memeriksa diode menggunakan multimeter analog, ketika 

test lead positif kita hubungkan dengan katode dan test lead negative (hitam) 

kita hubungkan dengan anode maka jarum penunjuk akan bergerak menuju ke 

0. Hal ini terjadi sebab pada multimeter analog pada posisi ohmmeter test lead 

hitam sebagai sumber (+), sedangkan test lead hitam sebagai sumber (-), 

sehingga memungkinkan terjadinya bias maju pada dioda (Terjadi aliran listrik) 

Sebaliknya jika test lead merah kita hubungkan dengan katode dan test lead 

hitam kita hubungkan dengan anode, maka jarum penunjuk tidak bergerak 

(tetap di angka tidak terhingga), sebab terjadi bias balik yang tidak 

memungkinkan terjadinya arus listrik pada diode. 

Akan tetapi jika kita melakukan pemeriksaan menggunakan multimeter digital, 

maka yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika kita menghubungkan test lead 

merah (test lead merah sebagai sumber (+)) dengan anode dan test lead hitam 

(sebagai sumber (-)) dengan katode maka multimeter akan menunjukkan angka 

tahanan. Sebaliknya, jika test lead merah kita hubungkan dengan katode dan 

test lead hitam kita hubungkan anode maka angka pada display menunjukkan 

angka tidak terhingga. 

2. Buatlah rangkaian berikut ini. 

a. Rangkaian bias maju diode 

 

 

 

b. Rangkaian bias mundur diode 
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3. Atur tegangan power suplay pada tegangan 0,5, 1 dan 2 volt. Amati dan catat arus 

baik pada bias maju maupun bias mundur. 

Bias maju (Positif sumber tegangan dihubungkan dengan anode/positif diode) 

V (Volt) 0,5 1 2 

I    

Bias mundur (positif sumber tegangan dihubungkan dengan katode/negative diode) 

V (Volt) 0,5 1 2 
I    

Berdasarkan hasil pengukuran di atas, simpulkan karakteristik diode dalam suatu 

rangkaian kelistrikan!  

4. Hubungkan primer transformator ke tegangan AC 220V dan ukur tegangan dan 

arus input pada kumparan primer maupun pada kumparan sekunder. 

 V.  Primer V. Sekunder 
Tertulis 220 3 6 9 12 

Terukur      

5. Buatlah rangkaian sistem penyearah setengah gelombang . Amati dan gambar 

bentuk gelombang sebelum dan setelah diode menggunakan osiloskop.  

 

6. Hitung frekuensi gelombang listrik yang dihasilkan transformator berdasarkan data 

dari osiloskop. 

Periode (T) = ..........s  

Frekuensi (f) = ............Hz 

7. Buatlah rangkaian sistem penyearahan gelombang penuh, amati dan gambar 

bentuk gelombang setelah diode menggunakan osiloskop 

0 V 

R 1000 Ω 
 

220 V 

Lokasi pengamatan gelombang 1 

6 V 

Lokasi pengamatan gelombang 2 



  FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

JOB SHEET LISTRIK DAN ELEKTRONIKA DASAR 

Semester II TRANSFORMATOR DAN PENYEARAHAN 
GELOMBANG 100 menit 

No. JST/OTO/OTO 311/05 Revisi : 02 Tgl. : 31 Januari 2013 Hal 4 dari 4 

 

Dibuat oleh : Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen  
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

Diperiksa oleh : 

 

 
F. Lampiran 

1. Pertanyaan dan tugas. 
a. Gambarkan grafik karakteristik kurva V-I dari diode, grafik penyearahan 

setengah gelombang dan gelombang penuh! 

b. Gambar rangkaian sistem kelistrikan kendaraan yang menggunakan diode. 

Jelaskan peran diode pada rangkaian tersebut! 

c. Buatlah laporan praktikum dilengkapi jawaban dari tugas-tugas tersebut! 
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