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• Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20, 
dengan melibatkan tiga buah komponen
utama yaitu :

1. Tabung hampa udara (vacuum tube), 
2. Transistor 
3. Rangkaian terpadu (integrated circuit)



Tabung Hampa

Dalam elektronika, sebuah tabung vakum adalah 
sebuah alat yang biasanya digunakan untuk 
menguatkan sinyal. Dahulu digunakan di banyak 
alat-alat elektronik tapi kini tabung vakum hanya 
digunakan dalam aplikasi khusus.

Bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak 
memiliki kelemahan, seperti: mudah pecah, dan 
mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu 
dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi 
sebagai pendingin



Generasi Pertama

• Tabung



Aplikasi Tabung Hampa
Salah satu computer tabung semacam ini, yakni ENIAC, dibuat pada 
tahun 1946 di Universitas Pennsylvania dan berisi 18.000 tabung 
hampa. Sayangnya terdapat satu tabung hampa yang rusak setiap 
komputer bekerja selama 7 menit. Karena butuh 15 menit untuk 
mencari dan mengganti tabung yang rusak, pekerjaan komputasi pun 
menjadi sulit – selama satu minggu, ENIAC rusak selama sepertiga 
minggu. Dan juga, ENIAC merupakan computer yang sangat besar 
dengan luasan 548,6 m dan beratnya lebih dari 30 ton. ENIAC dapat 
mengerjakan 5.000 perhitungan per detik -10.000 kali lebih lambat 
dibandingkan computer zaman sekarang. Meski relative lebih lambat, 
ENIAC mampu menyelesaikan sebuah kalkulasi selama 20 detik, jauh 
lebih cepat dibandingkan penyelesaian soal yang sama secara manual 
oleh para ahli yang membutuhkan 1 – 2 hari.





TransisToR

E = Emitor
B = Base/ Basis
C = Collector



Generasi Kedua

• Transistor adalah alat semikonduktor yang 
dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit 
pemutus dan penyambung (switching), 
stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau 
sebagai fungsi lainnya. 



Daerah Kerja Transistor



• Semikonduktor, Dioda, Transistor tunggal



Semikonduktor
Untuk mengerti cara kerja semikonduktor, misalkan sebuah 
gelas berisi air murni. Jika sepasang konduktor dimasukan 
kedalamnya, dan diberikan tegangan DC tepat dibawah 
tegangan elektrolisis (sebelum air berubah menjadi Hidrogen 
dan Oksigen), tidak akan ada arus mengalir karena air tidak 
memiliki pembawa muatan (charge carriers). Sehingga, air 
murni dianggap sebagai isolator. Jika sedikit garam dapur 
dimasukan ke dalamnya, konduksi arus akan mulai mengalir, 
karena sejumlah pembawa muatan bebas (mobile carriers, 
ion) terbentuk. Menaikan konsentrasi garam akan 
meningkatkan konduksi, namun tidak banyak. Garam dapur 
sendiri adalah non-konduktor (isolator), karena pembawa 
muatannya tidak bebas.



Semikonduktor

Bahan

Konduktor Semikonduktor Isolator



• Konduktor  bahan padat yang dapat 
menghantarkan listrik dengan baik atau bahan 
yang mengandung banyak elektron bebas

• Isolator  bahan padat yang tidak dapat 
menghantarkan listrik dengan baik atau bahan 
yang hampir tidak mengandung elektron 
bebas



Dioda

Fungsi diode :
• Gerbang dasar
• Rectifier/penyearah
• Clipper
• Clamper
• Multiplier
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Resistor (R), induktor (L), & 
kapasitor (C)

• Komponen utama dalam rangkaian listrik
• Digunalan dalam analisa/ pemodelan sistem 

elektronika



Resistor

Through hole

Surface-mounted 
device (SMD)



Resistor



Variable Resistor (Potentiometer)



Kapasitor



Variable Capacitor



Kapasitor: Through hole



Kapasitor: SMD

Tantalum



Induktor



Induktor: SMD



Induktor



Variable Inductor



IC (Integrated cIrcuIt)



IC / Sirkuit Terpadu

• Sirkuit terpadu adalah komponen dasar yang 
terdiri dari resistor, transistor dan lain-lain. IC 
adalah komponen yang dipakai sebagai otak 
peralatan elektronika.

• Pada komputer, IC yang dipakai adalah 
mikroprosesor. Dalam sebuah mikroprosesor Intel 
Pentium 4 dengan frekuensi 1,8 trilyun getaran 
per detik terdapat 16 juta transistor, belum 
termasuk komponen lain. Fabrikasi yang dipakai 
oleh mikroprosesor adalah 60nm.



Generasi Ketiga

• SSI (Small Scale 
Integrated 
Circuit) < 100 
transistor

• MSI (Medium 
Scale 
Integrated 
Circuit) > 100 
dan < 1000 
transistor



Generasi Keempat

• LSI (Large Scale 
Integrated Circuit) > 
1000 dan < 10000 
transistor

• VLSI (Very Large 
Scale Integrated 
Circuit) > 10000 dan 
< 1 jt transistor



Generasi Kelima

• ULSI (Ultra Large Scale Integrated Circuit) > 1 jt 
transistor



Generasi Keenam

• Belum ada nama 



Thomas Alva Edison
• Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil

menemukan bahwa elektron bisa berpindah
dari sebuah konduktor
ke konduktor lainnya
melewati ruang hampa.



John Ambrose Fleming
Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek
Edison ini untuk menemukan dua buah elemen
tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda



• Lee De Forest mengikutinya pada tahun 1906 dengan
tabung tiga elemen, yang disebut trioda. 

• Tabung hampa udara menjadi devices yang dibuat untuk
memanipulasi kemungkinan energi listrik sehingga bisa
diperkuat dan dikirimkan.

Lee De Forest



• Pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur
dari Bell Laboratories. 

John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley 
menerima penghargaan Nobel untuk penemuan mereka, 
tapi sedikit yang memimpikan secepat dan sedramatis apa
transistor dapat mengubah dunia. Fungsi transistor  sama
seperti tabung hampa udara



• Revolusi elektronika besar-besaran dimulai saat
ditemukannya Transistor, sehingga dimungkinkan untuk 
membuat suatu alat dengan ukuran yang lebih kecil. 
Dalam kurun waktu 10 tahun sejak ditemukan nya 
transistor, ditemukan sebuah rangkaian terintegrasi yang 
dikenal dengan IC



• Sirkuit semikonduktor menjadi sesuatu yang sederhana, 
yang menggabungkan transistor dan dioda (sebagai
komponen aktif) serta kapasitor dan resistor (sebagai
komponen pasif) dalam sebuah unit planar atau chip.



• Transistor bipolar dan sirkuit terintegrasi digital 
yang pertama kali dibuat masih bersifat IC analog, 
kemudian integrasi skala besar (LSI), dan integrasi
skala sangat besar (VLSI) mengikutinya pada
pertengahan tahun 1970-an. 

• Perkembangan teknologi LSI semikonduktor sangat
pesat, seiring dengan tuntutan berkecepatan tinggi, 
Capability yang tinggi, Hemat energy, maka
sampailah perkembangan terakhir pada level 
nanometer ( 1 per 1 milyar meter atau 10-9 meter).



• Nanoteknologi merupakan teknologi yang dibangun
dengan orde 10 pangkat -9 meter alias 
0.0000000010 m atau 10-9 m. Bisa dibayangkan
sebuah ukuran yang amat sangat kecil. Bandingkan
dengan diamater sebuah atom yang berkisar
0.00000000010 m atau 10-10 m. 



• Dalam perkembangan teknologi saat ini, yang 
dibutuhkan adalah improvisasi alat/device. 
Untuk lebih mendapatkan material yang 
secara makroskopis baik dari segi sifat listrik
maupun optisnya

• Dengan perkembangan teknologi
semikonduktor mampu, menghasilkan dioda, 
transistor bahkan yang lebih kompleks lagi
yaitu mikroprosesor



Aplikasi Dari Nanoteknologi



Bidang Militer

• Israel menggunakan teknologi nano untuk
membuat robot pengintaiyang di beri nama 
"bionic hornet" atau bisa di sebut Remote 
Pilot-less Vehicle (RPV) yang dapat mengitari 
target yang tidak bisa
di jangkau oleh 
peluncur rocket



Bidang Kesehatan

• Dalam bidang kesehatan nanoteknologi di
kembangkan sebagai alat yang didesain 
mampu menyusup ke dalam tubuh untuk 
mencari sel kanker



Bidang Otomotif

• Pemanfaatan Nano teknologi di bidang
Industri dapat di manfaatkan sebagai pelumas
pada kendaraan yang memiliki umur 300% -
400% lebih lama dan

• menjaga keawetan
• mesin dengan baik



• Nanokomposit
• Nanokristal
• Nanopartikel
• Bahan Nanostruktur
• Nanotubes
• Nanokatalis
• Nanofilter



NanoKomposit

• Dipelopori oleh pabrik mobil General Motor 
dan Toyota

• Dapat meningkatkan ketahanan akan 
permeabilitas 

• terjadi penurunan koersivitas manakala 
ukuran butir (kristal) dalam ukuran nanometer 
(di bawah 50 nm)



NanoKristal

• Logam nanokristal mempunyai kekuatan 
mekanik lebih tinggi, lebih tahan gores, 
sehingga dapat digunakan sebagai ‘bearing’ 
atau seperti komponen kompoter, sensor dan 
lainnya. 

• Nano kristal dapat mengabsorb cahaya 
matahari lebih bagus sehingga dapat 
dipergunakan untuk alat potovoltaik



NanoPartikel

• Polimer ukuran nano mulai dari 10 nm hingga 
100 nm

• dipergunakan untuk cat tembok luar, perekat, 
pelapis kertas, pelapis kain, kosmetik, dan
campuran propelan

• Dikembangkan pada bidang kedokteran untuk
di terapkan di bidang kesehatan



Bahan Nanostruktur

• Nanodyne membuat logam paduan dengan 
sintering komposit bubuk dari Tunsten-
karbida-kobalt yang mempunyai ukuran 
partikel 15 nm.

• Dapat digunakan untuk memproduksi OLED 
(‘organic light emitting diode’)



NanoTubes

• bersifat konduktor, dapat berbentuk pejal atau 
berongga

• dipergunakan pula untuk layar monitor 
monokrom

• dengan lebar separuh molekul DNA 
dipergunakan untuk menyalurkan cahaya 
‘near-infra red’ dari laser ke sel kanker



NanoKatalis

• dipergunakan untuk mencairkan batu bara 
yang kemudian dijadikan minyak disel, bensin

• Dapat diplikasikan sebagai katalis konverter 
pada mobil

• Katalis yang mampu mereduksi O2 langsung 
menjadi H2O, sehingga meningkatkan 
efesiensi fuel cell dan lebih ekonomis selain 
itu juga ramah lingkungan



NanoFilter

• Dapat di terapkan untuk menyaring partikel 
ukuran sangat kecil

• Dapat menyaring 99,9999% virus dengan 
kecepatan aliran beberapa ratus kali lebih 
besar dibanding membran ultra filtrasi



MANFAAT NANOTEKNOLOGI 
DALAM KEHIDUPAN MANUSIA



Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, melalui
nanoteknologi dapat diciptakan “mesin nano” 
yang disuntikan ke dalam tubuh guna
memperbaiki jaringan atau organ tubuh yang 
rusak. 



Bidang Industri

Dengan nanoteknologi, kita bisa membuat
pesawat ruang angkasa dari bahan komposit
yang sangat ringan tetapi memiliki kekuatan
seperti baja.



Bidang Luar Angkasa

Nanoteknologi juga sudah berhasil
menyodorkan suatu material hebat yang 
sangat ringan, tetapi kekuatannya 100 kali 
lebih kuat dari baja! Material hebat ini diberi
nama Carbon Nano-Tube (CNT). Material ini
hanya tersusun dari atom karbon (C), seperti
grafit dan berlian.



Bidang Teknologi Tahan Gempa

Nanoteknologi jadikan beton kokoh dan tahan
gempa. Konstruksi bangunan menjadi dua kali 
lebih kokoh, tahan gempa, kedap air laut
dengan ditemukannya bahan konstruksi
nanosilika, suatu jenis mineral yang melimpah
ruah di Indonesia dan diolah melalui teknologi
nano.



Bidang Teknologi Informasi

Dunia informatika dan komputer/elektronik
bisa menikmati adanya kuantum yang mampu
mengirimkan data dengan kecepatan sangat
tinggi. 


