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BAB I

PENDAHULUAN

1.Pendahuluan

Untuk memenuhi  kebutuhan pekerjaan  yang mengandalkan ketrampilan 

maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan pekerjaan bengkel elektromekanik sub 

bengkel elektronik dengan susunan petunjuk sebagai berikut; 

• Pengenalan organisasi bengkel secara umum

• Pengenalan  penggunaan  peralatan  mekanik  dasar  maupun  lanjutan  yang 

berguna pada pekerjaan bengkel elektronik

• Teori  penunjang  setiap masalah yang akan diselesaikan nantinya,  termasuk 

keamanan  pengerjaannya/  penggunaan  perangkat  yang  terperinci  sebagai 

berikut;

Pengungkit

Penjepit

Panas

Pelelehan

Loncatan kaki komponen/ keamanan tang potong

Ujung sentuh panas baut solder/ soldering iron

Korosi/ isolasi panas saat penyolderan

Kebersihan ujung baut solder / tip

Penyolderan kabel/ lelehan isolasi batas pemotongan

Pemasangan komponen Semikonduktor
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Jenis solder/ Tinol  perbandingan campuran timah hitam dan timah putih.

Selanjutnya pembahasan tiap bab, merupakan petunjuk kerja juga,  yang 

diusahan  cukup  lengkap,  artinya  penekanan  pada  setiap  bab  merupakan  kunci 

penyelesaian  pekerjaan  bengkel,  namun  pada  penggunaan  lembar  kerja  dapat 

diperbaharui tergantung kondisi komponen penunjang yang ada, sehingga tujuan 

pekerjaan pada setiap lembar kerja merupakan tujuan yang arus dicapai. 

Dalam cara penilaian pekerjaan dpat dilakukan secara kelompok maupun 

perseorangan tergantung sarana yang tersedia.

1.1 Pengenalan Organisasi Bengkel

Sebuah  organisasi  tentu  mempunyai  aturan  dan  susunan  namun  secara 

umum yang disebut bengkel bukan hanya meja dan peralatan tulis menulis tapi 

masih ditambah beberapa fasilitas dengan perangkat mekanik dan elektrik cukup 

memadai sehingga dapat terjadi proses pengerjan suatu pekerjaan rekayasa dan 

perawatan,  untuk  memenuhinya  maka  bengkel  elektronik  mempunyai  susunan 

saling terkait dengan bengkel mekanik, dan ini dibuktikan adanya gudang sebagai 

penyedia sarana penunjang  yang dibagi menjadi dua yaitu gudang instrumen dan 

gudang barang habis pakai, pada gudang yang disebut terakhir sebagaian besar 

adalah bahan habis pakai tapi pejabat kepala gudang dijabat hanya oleh seorang 

saja, juga bengkel mempunyai pejabat kepala bengkel untuk saat ini di  program 

studi telkom hanya ada seorang kepala bengkel yang sekaligus kepala perawatan 

perangkat bengkel bekerjasama dengan kepala gudang.
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Pembagian pada paragraf sebelumnya dijelaskan agar para pengguna dan 

kepengurusan segala keperluan menjadi  lebih lancar tanpa terjadi simpang siur 

pengurusan  terutama  saat  terjadi  kegiatan  non  reguler,  sebab  untuk  kegiatan 

reguler sudah terencana sebelumnya.

  
1.2 Pengenalan penggunaan alat mekanik

Penggunaan alat mekanik seperti tang ragum/ penjepit benda kerja statis/ 

kerja bangku tetap menggunakan standar/ acuan bengkel mekanik termasuk acuan 

keamanan pengoperasian, khusus penggunaan mesin bor perlu diperhatikan sebab 

penggunaan mata bor yang relatif kecil sehingga perlu kecepatan lebih tinggi.
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Pengaturan kecepatan dilakukan 
pemindahan belt pada puli antara 

motor dan cam

Motor
Cam

Gambar  1.1 Bor duduk listrik dan bagaiannya

Pedestal gerak

Pedestal tetap/ Dudukan
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BAB II

2.Penggunaan sifat hukum Fisika dan mekanik

Menyangkut  hukum  Fisika  yang  digunakan  berdasarkan  rincian 

sebelumnya adalah adanya pengungkit yang diterapkan pada perangkat mekanik 

seperti tang kombinasi, tang potong, dan penjepit.

2.1.Pengungkit dan penjepit

Azas pengungkit dengan susunan tangkai seperti Gambar 2.1 dipraktekkan 

menjadi sebuah perangkat yang dinamai dengan tang,

Gambar 2.1

 

Mengacu pada Gambar 2.1 dengan adanya perbandingan antara tangkai ‘a’ 

dan  tangkai  ‘b’  maka  penekanan  pada  tangkai  ‘b’  menjadi  lebih  ringan 

dibandingkan langsung menjepit benda langsung tanpa menempatkan pada ujung 

tangkai  ‘a’  jadi  azas  pengungkit  telah  diterapkan  pada  perangkat  mekanik 

sehingga adanya pertimbangan makin panjang tangkai  ‘b’ dibanding tangkai  ‘a’ 

akan makin besar daya pada titik ujung ‘a’ perlu diingat juga titik tumpu berupa as 
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pada  pertemuan  antar  tangkai  harus  mempunyai  gesekan  yang  kecil,  untuk 

pemakaian tertentu  seperti  tang potong kaki  komponen dipasang per  sehingga 

tang  akan  selalu  membuka  sendiri  tanpa  menambah  beratnya  penekanan  pada 

ujung tangkai ‘b’.

2.2 Panas dan pelelehan

Panas  merupakan  suatu  kuantitas  energi  yang  dapat  digunakan  untuk 

berbagai keperluan, sehingga kandungan atau sifat-sifat  khas seperti  penjalaran 

yang secara  pengambaran model   dapat  diasumsikan seperti  nilai  resistor  dari 

sebuah rangkaian listrik.

Termasuk  pula  sifat  penyebaran  panasnya  dapat  diasumsikan  sebagai 

desipasi  daya,  yang pada keadaan tertentu akan mengubah struktur  bahan dari 

wujud padat  menjadi  cair  atau meleleh dan ini  terjadi  pada isolasi  kabel yang 

terbuat dari plastik, bertitik tolak dari kenyataan itu maka pada pemasangan kabel 

dengan penyolderan perlu  diperhatikan gejala  pelelehannya,  tidak hanya kabel 

yang akan meleleh karena panas tapi juga lem untuk merekatkan antara pertinak 

dan lapisan tembaga yang biasa disebut PCB kosong/  copper clad, juga meleleh 

dan akibat yang ditimbulkan  mengelupasnya jalur PCB.

2.3 Loncatan potongan kaki komponen

Setelah  adanya  perangkat  mekanik  pemotong  yang  berguna  memotong 

kaki komponen yang sudah terpasang pada PCB dan selanjutnya disolder agar 

hasil  solderan  juga  menutup  kaki  komponen  terpasang  biasanya  dilakukan 

pemotongan  dengan  tang  potong,  jika  tang  potongnya  cukup tajam dan  keras 
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maka saat dipotong sisa kaki komponen tersebut akan berlompatan kemana mana 

yang  akan  mengurangi  keamanan  perangkat  listrik  jika  sampai  potongan  kaki 

tersebut   mengakibatkan  hubungan  singkat  dan  juga  tidak  kalah  pentingnya 

keamanan mata manusia jika potongan tersebut terlontar dan mengenai mata maka 

sangat  berbahaya,  demi  mencegah  kejadian  yang  membahayakan  maka 

diusahakan potongan kaki komponen tersebut tertahan saat pemotongan dilakukan 

dengan mendekatkan salah satu jari tangan kebagaian kaki komponen terpotong 

tersebut, 

Gambar 2.2 Pencegahan potongan kaki komponen terlontar

2.4 Ujung Sentuh Panas

Penyaluran  panas  untuk  pelelehan  timah/  penyolderan,  pada  dasarnya 

adanya sambungan panas antara sumber panas/ baut solder bagaian ujung, dengan 

benda  kerja  yang  akan  disatukan  dengan  jalur  PCB  dan  media  pemersatunya 

adalah lelehan timah, yang sebelumnya berbentuk tinol/  campuran timah putih 

dan  timah  hitam  berbentuk  kawat  dengan  inti  berisi  padatan  pempermudah 

penempelan, sehingga ujung sentuh sangat mempengaruhi hasil yang diharapkan 
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untuk  penggunaan  daya  sekitar  30-40  watt  solder  mempunyai  berbagai  ujung 

sentuh mulai lancip sampai ceper dan setengah ceper

Gambar 2.3 Ujung sentuh yang sesuai

Dengan  memperhatikan  Gambar  2.3  Ujung  sentuh  yang  sesuai  maka 

dengan ujung sentuh yang optimum adalah selebar pad yang disolder dan dengan 

lebar tersebut hasil soderan akan mantab, dan tidak kalah penting perhatian juga 

ditujukan  pada  kebersihan  tip/  ujung  sentuh  solder  tersebut,  harus  bersih  dan 

terlapis timah agar tidak ada isolasi panas antara ujung dan bagaian yang akan 

disolder  dan  untuk  membersihkan  kita  dapat  menggunakan  spon  tahan  panas 

namun jika tidak ada dapat digunakan kain katun yang dibasahi dulu dengan air 

dan diperas secukupnya tapi tidak terlalu kering dan perangkat ini dinamai oleh 

penulis dengan sebutan Bantal Setan .

2.5 Korosi sebagai isolasi panas

Korosi atau berkarat adalah perubahan bentuk permukaan logam karena 

bersenyawa  dengan  udara  sehingga  dapat  disamakan  dengan  abu  hasil 
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pembakaran kayu yang mempunyai sifat sebagai isolasi panas dapat dibuktikan 

dengan peletakan abu cukup tebal pada telapak tangan setelah itu kita ambil bara 

dari arang yang masih menyala jika diletakkan diatas abu tersebut telapak tangan 

kita  tidak   merasakan  panas  dan  ini  merupakan  bukti  bahwa  hasil  korosi 

merupakan  isolasi  panas,  mengingat  logam  tembaga  dan  yang  lain  juga 

mengalami korosi maka perlu pembersihan korosi tersebut sebelum penyolderan 

dilangsungkan,  untuk korosi  yang tidak begitu  kuat  cukup dibersihkan dengan 

mengosok dengan kertas kasar, bila korosi sudah cukup parah maka kertas gosok 

dan  mungkin  gerinda  halus  ataupun  kikir  dapat  kita  gunakan  untuk 

membersihkannya, khusus permukaan PCB pengosokan dilarang terlalu keras dan 

kasar karena lapisan tembaganya hanya sekitar 35 micrometer.

2.6 Pemasangan kabel dengan solder

Kabel yang dimaksud disini adalah konduktor dengan inti  tembaga dan 

mempunyai  isolasi  plastik  yang  mempunyai  keterbatasan  terhadap  suhu  untuk 

bahan  isolasinya,  bertitik  tolak  dari  kondisi  tersebut  maka  saat  melakukan 

penyolderan kita harus selalu memperhatikan panas dan lama penyolderan dengan 

tetap memperhatikan cara pengupasan isolasi sehingga tetap tidak terlelehkan oleh 

penyolderan yang kita lakukan,  

Gambar 2.4 pengupasan isolasi kabel
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2.7 Pemasangan komponen semikonduktor/ peka panas

Komponen yang peka terhadap panas seperti  transistor, dioda, FET dan 

yang  lainya  perlu  penanganan  khusus  terutama akibat  penjalaran  panas  solder 

kedalam struktur  dalam komponen  yang  akan  berakibat  vatal  yaitu  kerusakan 

permanen, dan hal tersebut dapat  didapatkan pada data sheet setiap komponen 

misalnya  dilarang  menyolder  lebih  dari  5  detik,  dengan  pembersihan  yang 

memenuhi  syarat  dan  penyiapan  tip  sebaik  mungkin  maka  dengan  solder  30-

40watt  dapat dilakukan penyolderan kurang dari 5 detik.

2.8 Jenis tinol/ timah solder

Media  penyolderan  atau  perekat  antara  logam  yang  dilakukan  dalam 

penyolderan disebut timah solder yang saat ini digunakan antara campuran timah 

putih, timah hitam dan arpus solder pada saat suhu ruang, perbandingan antara 

timah putih dan timah hitam dapat dilihat pada Gambar 2.5 grafik panas yang 

dibutuhkan untuk pelelehan tinol ( FIG 1 PHASE DIAGRAM FOR TIN – LEAD)
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Dari  keterangan  pada  BAB  II  sebelumnya,  merupakan  landasan  untuk 

segala pekerjaan yang akan dilakukan pada bab-bab selanjutnya yang merupakan 

lembar  kerja  untuk  dilaksanakan  langsung  berdasar  waktu  yang  dialokasikan 

sesuai  dengan  pencapaian  yang  diharapkan,  sedikit  catatan  karena  keadaan 

bengkel  adalah dinamis  maka setiap lembar kerja  juga  berisi  improfisasi  yang 

mungkin  ada  berdasarkan  pengalaman  pengajar  masing  masing  atau  pengajar 

sebelumnya, dan akan lebih indah jika pengajar mata praktek ini telah menempuh 

berbagai  pelatihan  dan  magang  pada  industri  yang  seharusnya  dilakukan  oleh 

akadimisi profesional sesuai dengan tujuan pendidikan politeknik.
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BAB III

LEMBAR KERJA

3.Lembar kerja

Pembagian  lembar  kerja  didasarkan  pada  hubungan  dengan  bengkel 

mekanik  dan  sudah  disebutkan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  urutan  dapat 

diimprofisasi sesuai dengan keadaan yang ada dan pembagian tersebut terdiri dari;

• Penyolderan kabel solid/ pejal berisolasi pada matrik/ papan matrik

• Pembuatan lay out/ jalur PCB dari kertas grafik sampai kertas HVS

• Pembacaan nilai resistor/ hambatan dengan kode warna

• Penyolderan kabel solid 2 dengan kondisi kabel agak korosi

• Pembacaan nilai kapasitor dengan angka tertera

• Pengukuran dioda dengan mengunakan Ohm meter

• Pembuatan lay out power supply sederhana/ bag regulator

• Penentuan sambungan kaki transistor bipolar/ BJT dengan Ohm meter

• Teknik pensablonan pada kertas, pembuatan screnning pada scren nylon

• Pengenalan bahan sablon dengan media pengerjaan air/ Ulano 133, 5, 8

• Pemantapan penggunaan sablon sebagai alat produksi massal

• Pelatihan  pemantapan  penggunaan  rumus  V=  I  .  R  dan  P  =  I  .  V  dan 

turunannya .

• Perancangan  jalur/  Lay  out  dengan  meperhatikan  arus  yang  lewat, 

berlandaskan hasil riset CEDC India.
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• Pembuatan  daftar  dan  gambar  pictorial  semua  komponen  yang  digunakan 

pada latihan yang berlangsung, sebagai bahan perencanaan jalur atau pintorial 

PCB.

Sesuai  dengan  perkembangan  yang  mungkin  terjadi  tidak  tertutup 

kemungkinan  latihan  yang  disebutkan  akan  ditambahi  dengan  pekerjaan 

ketrampilan lebih lanjut ini,

• Penyolderan komponen pasif dan aktif dengan PCB yang sudah jadi

• Pelepasan komponen yang sudah terpasang pada PCB dengan teknik penyedot 

timah dan pengungkitan termasuk pelepasan paksa

• Pelatihan pembuktian hukum hukum arus tegangan dan daya dari rangkaian 

dasar elektronik
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Lembar kerja I

Judul : Penyolderan kabel solid (pejal) berisolasi pada papan matrik

Tujuan : Setelah melakukan latihan pada lembar kerja I diharapkan 

mahasiswa dapat mengenali cara mensolder secara dasar

Prasarat : Pengenalan alat baut solder, tinol, PCB matrik, bantal setan

Alat :  Solder  listrik 30-40 watt  ujung lancip,  cutter  (pemotong),  tang 

potong, tang lancip, pengaris.

Bahan :  PCB matrik,  kabel  pejal  diameter  kawat  0.5  mm,  tinol,  kertas 

gosok halus

Cara kerja :

Periksa  kondisi  PCB  matrik,  jika  bersih  tanpa  karat  maka  siap 

untuk  digunakan,  jika  mulai  ada  karat  bersihkan  dengan  kertas 

gosok  pelan-pelan  pada  pad  yang  akan  disolder  sesuai  dengan 

susunan penomoran dibawah ini,

C1 ke c7 e1 ke e7 g1 ke g7 i1 ke i7

K1 ke k7 m1 ke m7 o1 ke o7 q1 ke q7

Penyambungan  dengan  kabel  menempel  pada  bagaian  isolator 

(pictorial)
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Pemasangan dengan kabel menempel pada 
sisi pictorial, perhatian tekukan kawat 

usahakan berupa lingkaran agar tidak patah
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Selanjutnya  penomoran  dengan  pemasangan  tegak  pada  sisi 

pictorial juga,

T2 ke v2 t4 ke v4 t6 ke v6

Dari  keterangan  gambar  tersebut  diatas  mengenai  pengertian 

menempel pada pictorial dan berdiri pada sisi pictorial masih ada 

satu lagi yang disebut melalui, gambarannya sebagai berikut,

Maka penomoran yang harus dikerjakan adalah,

N4 ke p4 melalui n10 dan q10 g4 ke a10 melaluig10

I4 ke c12 melalui i12
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Kabel dengan isolasi

Pengupasan isolasi

Pad tempat penyolderan

Kawat sisa dipotong sampai tinggal 1-2 mm 
yang tersisa sehingga saat disolder tertutup 

oleh timah solder

Pertinak pcb bagaian bawah disebut daerah lay out dan bagaian 
atas disebut daerah pintorial, saat ini PCB dipandang dari 

samping dan komponen berada pada sisi atas

Dua buah tekukkan 
tersebut disebut melalui
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Perlu diingat kaki kupasan (kawat) kabel harus juga diperhatikan 

kekorosianya,  jika  terjadi,  korosi  perlu  digosok  dengan  kertas 

gosok sehingga cukup bersih dan selanjutnya dilapisi timah dengan 

solder  titis  saja,  cara melapisi  mengingat gravitasi  bumi,  dengan 

meletakkan seutas kabel tersebut tegak dan pelapisan dimulai dari 

sisi yang dekat dengan isolasi kabelnya,

Setelah lengkap mengenai  penomoran untuk pad dan kaki  kabel 

yang akan disolder dan persiapan kabel yang akan dipasang, maka 

langkah  selanjutnya  adalah  mempersiapkan  baut  solder  listrik, 

periksa tegangan operasi harus 220v, permukaan tip (ujung sentuh 

harus bersih dan terlapis timah jika tidak panaskan dulu beberapa 

saat selanjutnya bersihkan dengan bantal setan yang sudah dibasahi 

terlebih dulu dengan air,  setelah terusap bersih segera sentuhkan 

tinol pada ujung panas tersebut agar terlapisi timah, saat ini sudah 

dapat anda lakukan penyolderan sesuai dengan pad yang ternomori, 

suatu saat jika terlalu lama mempersiapkan penyolderan atau media 

yang  disolder  belum  siap  perlu  kiranya  mengoperasikan  solder 
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pada  setengah  (1/  2)  daya  jika  disediakan  pada  pengatur  baut 

solder, jika tidak lepas dulu baut solder dari stop contak listriknya 

hal ini selain  penghematan juga menjaga ujung sentuh panas baut 

solder jadi awet ! , perawatan baut solder yang lain adalah selalu 

meletakkan  baut  solder  pada  tempat  terminal  yang  sudah 

disediakan jangan diletakkan diatas meja kerja langsug sebab akan 

membakar kayu meja tersebut.

Untuk dasar  operasional  penyoldera  dapat  dibaca  bacaan/  reader 

berikut;

Tips on Soldering
Good soldering results depend on a few but important steps to follow as 
outlined below.

1. Pre-heat the soldering iron for approximately five minutes, tin the tip, 
and roll the tip on a moistened sponge until it appears bright and 
shiny. Brush the soldering iron tip on the moistened sponge prior to 
each use to remove burnt rosin and to ensure proper heat transfer. 

2. Place the pre-heated, tinned, soldering iron tip, simultaneously, 
against the printed circuit board foil and the component lead for 
approximately three to five seconds as in Figure 1 below.

Apply solder to the component lead opposite the soldering iron and permit 
the solder to melt evenly around the connection as indicated in Figure 2. Do 
not apply solder directly to the soldering iron tip.
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Next remove the solder and then remove the soldering iron. This sequence is 
important as reversing it may result in a cold solder joint. Permit the joint to 
cool before attempting to move the part or otherwise stressing the joint. The 
soldering joint when properly soldered should appear bright and uniform 
with an even miniscus as indicated in Figure 3 below.

Penilaian untuk pekerjaan penyolderan didasarkan pada;

• Kematangan  hasil  solderan  dengan  indikasi  mengkilat  sebab 

untuk latihan ini digunakan tinol dengan perbandingan 60/40, 

karena jumlah timah putih lebih besar maka akan didapatkan 

hasil yang mengkilap

• Pokok kepanjangan kaki komponen (kabel) harus tertutup oleh 

solder agar tidak terjadi korosi dikemudian hari

• Keadaan  isolasi  kabel  meleleh  atau  tidak  jika  tidak  meleleh 

maka termasuk baik

• Keamanan dan perawatan perangkat solder (baut solder listrik)
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• Waktu penyelesaian pekerjaan

• Diharapkan  pada  penyolderan  yang  terakhir  semakin  baik 

hasilnya

NO Sambungan Hasil/ koreksi Keterangan

Lembar Kerja II

18
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Judul : Pembuatan Lay out (Jalur PCB) dari kertas grafik ke HVS

Tujuan :  setelah  melakukan  latihan  dan  membaca  bacaan  terlampir 

mahasiswa diharapkan dapat membedakan lay out dan pictorial 

disamping  mengenali  alat  alat  pembuat  lay  out,  mengenali 

berbagai  aspek  tentang  copper  clad  sampai  PCB  terutama 

pengaliran arus yang mungkin terjadi.

Prasyarat : hukum fisika mengenai resistansi, ilmu bahan dasar isolator dan 

konduktor, bentuk-bentuk pad lay out

Alat : pinsil, pengaris, rapido, penghapus

Bahan : kertas milimeter blok, kertas HVS, letter pres

Cara kerja :

Perhatikan rangkaian regulator sebagai berikut;

19

Masukan 
belum 

teregulasi 
dengan 

potensial 3 
volt 

diatasnya

Keluaran 
teregulasi 
tergantung 
nilai dioda 

zener 
sedikit 

dibawah

Gambar regulator satu transistor

Perhatikan masukan regulator harus 3 volt lebih tinggi dari 
harapan dioda zener, untuk keluaran 0,5 volt lebih rendah dari 
nilai zener yang tertera.
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Dari gambar regulator tersebut dapat dikenali berbagai komponen 

mulai  transistor  resistor  maupun  kapasitor,  ukur  dimensi  untuk 

setiap komponen yang tertera dan arsipkan secara baik dalam map 

kelompok  sebagai  acuan  membuat  diagram  pictorial,  sebagai 

contoh untuk pengambaran pictorial sebagai berikut;

20

Pictorial transistor titik tiga buah adalah 
Basis, Emitor, Colektor

Untuk transistor dimensi bulat

Pictorial
Kapasitor bi polar bagaian hitam negatif

Pictorial
Resistor biasanya disertai nilai dalam Ohm

Kadang juga dayanya

Pictorial
Potesiometer panah menandakan dapat diubah

Nilainya sepanjang nilai yang ada

Pictorial
Dioda yang umumnya tanda panah adalah aliran 

maju/ forward, untuk arus plus

Sambumgan dengan perlindungan pentanahan 
atau grounding

Perlindungan terhadap gangguan
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Bagan bagan utama telah disampaikan maka pelaksanaan lay out 

dapat  dilakukan  dengan  mengingat  sambungan  kaki  komponen 

dilihat  dari  sisi  bawah  berkebalikan  dengan  sisi  pictorial,  untuk 

ketepatan antara pictorial terhadap lay out perlu penandaan berupa 

segi sudut dan mungkin ditambah bentuk huruf yang tidak mungkin 

terbalik,

Catatan penting untuk lay out;

21

Ab

Bentuk huruf  untuk 
menghindari terbaliknya

Lay out terhadap pictorial

Batas sisi akhir ruang rancangan lay out dan pictorial
Terutama pada bagaian

Lay out agar tidak terjadi hubung singkat

W

3.W

Ukuran pad harus tiga kali lipat 
lebar jalur yang ada sampai batas 
tertentu 

Khusus untuk jalur yang 
membelok perlu bentuk melingkar 
untuk menghindari loncatan listrik 
pada sisi yang tajam
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Panjang jalur usahakan sependek mungkin tapi masih punya nilai 

seni,  sementara  belum  diharuskan  membuat  jalur  yang  sangant 

pendek misalnya untuk frekuensi tinggi.

Penggunaan kertas grafik untuk menepatkan ukuran pictorial dan 

lebar  jalur,  selanjutnya kertas HVS untuk dapat  di  foto copy ke 

bentuk kertas  kalkir  sehingga dapat  dijadikan klise  untuk screen 

sablon .

Bahan dasar PCB adalah PCB kosong (Copper Clad) yang terdiri 

dari  isolasi  umumnya  dari  Pertinak  dan  koduktor  dari  tembaga 

yang direkatkan dengan perekat. 

Perpaduan  antara  filler  dan  resin  merupakan  bahan  isolator  dan 

perekat langsung.

Pengunaan pengaris sling sehingga jejak ujung rapido tidak terseret 

pengaris,

Penggunaan  rapido  untuk  menghitamkan  jalur  dan  blok  pada 

pembuatan  lay out di kertas HVS.

Selesai  pembuatan  jalur  tersebut  dapat  langsung  di  foto  copy 

kedalam  kertas  kalkir  dan  siap  dgunakan  sebagai  klise  screen 

sablon.

22

Gambar pegaris geser agar hasil jejak rapido tidak terseret
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Lembar Kerja III

Judul :Pembacaan nilai resistor (hambatan) dengan kode warna

Tujuan :  Setelah  menyelesaikan  hafalan  dan  pengamatan  dan 

mencoba menterjemahkan kode warna resisitor, diharapkan dapat 

menyebutkan  nilai  resistor  secara  pasti  termasuk  toleransi,  nilai 

yang distandarisasi.

Prasyarat :  Tidak  buta  warna,  mengenali  sistim  matematika  teknik 

perpangkatan

Alat : catatan, tabel E12, E24, Ohm meter

Bahan : Resistor 4 gelang warna, resistor 5 gelang warna

Cara kerja :

Hafalkan dulu nilai warna dasar tersebut dibawah ini;

Empat gelang; 

• Gelang pertama nilai

23

Coklat : 1
Merah : 2
Oranye : 3
Kuning : 4
Hijau : 5
Biru : 6
Ungu : 7
Abu-abu : 8
Putih : 9
Hitam : 0

Toleransi
Emas : 5%
Coklat : 1%

Co
M
O
K
Hi
Bi
U
A
Pu
H

Cara menghafalkan nilai



TU
T W

URI HANDAYANI

Politeknik  Negeri 
Malang

  Bengkel Elektromekanik sub Elektronik

• Gelang kedua nilai

• Gelang ketiga pengali, sepuluh pangkat ‘x’ = x10

• Gelang toleransi perak umum 5%

Nilai resistor lima gelang

• Gelang pertama = nilai

• Gelang kedua    = nilai

• Gelang ketiga   = nilai

• Gelang keempat= Pengali, sepuluh pangkat ‘x’ = x10

Contoh

• Merah merah coklat perak
         2    2 110 5%

220 Ω  toleransi 5%

• Coklat hijau hitam perak
1     5 010 5%

15 Ω    5%

• Coklat hitam hijau perak

1    0  510 5%

24
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 nilainya 1 MΩ

Standart Elektron

12E 24E

Contoh lain;

Kuning hijau perak perak
4 7 110− 5%

Nilainya 4,7 Ω  5%

25

1
1,2
1,5
1,8

2,2
2,7
3,3
3,9

4,7
5,6
6,8
8,2

1
1,1
1,2
1,3
1,5
1,6

1,8
2
2,2
2,4
2,7
3

3,3
3,6
3,9
4,3
4,7
5,1

5,6
6,2
6,8
7,5
8,2
9,1
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Ukur juga nilai nilai yang sudah dikenal dengan Ω meter

Hubungkan  juga  nilai  toleransi  yang  ada  dan  susun  kesimpulan 

percobaan ini

Hal hal yang dinilai 

• Ketepatan  penyebutan  nilai  dengan  landasan  12E  sehingga 

memperkecil kesalahan baca

• Penggunaan Ω meter secara benar.

Perhatian  lain  mengenai  jenis  resistor,  kerugian,  keuntungan  berdasar 

kenyataan penggunaanya.

26
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Lembar Kerja IV

Judul : Penyolderan kabel solid  pada matrik dengan kondisi 

kabel sedikit korosi dan pelepasan kabel terpasang.

Tujuan :  Setelah  menjalani  latihan  ini  diharapkan  mahasiswa  dapat 

membedakan  cara  penyolderan  dengan  kondisi  tidak 

menguntungkan dan melakukan perawatan secara dasar.

Prasaryarat : Pengoperasian kertas gosok, pengenalan susunan kaki komponen 

terlapis timah

Alat : Baut solder listrik, kikir halus (instrument), tang

Bahan : komponen pasif sedikit berkarat, kabel pejal diameter 0,5 mm

Cara kerja : 

• Melanjutkan  latihan  penyolderan,  dengan  tetap  mengikuti 

syarat-syarat  dasar  penyolderan  harus  dipenuhi  termasuk 

kebersihan baut solder.

• Gosok  komponen  atau  pad  PCB yang  akan  disolder   secara 

halus

• Lapisi  kaki  komponen  atau  kaki  kabel  yang  telah  digosok, 

dengan lapisan timah tipis

• Pasang pada pad PCB, sebaiknya tiap pad telah dilapisi timah 

tipis juga

27



TU
T W

URI HANDAYANI

Politeknik  Negeri 
Malang

  Bengkel Elektromekanik sub Elektronik

Laksanakan latihan dengan lebih hati hati tapi cepat untuk mencapai hasil 

yang lebih baik.

Lembar Kerja V

Judul : Pembacaan nilai kapasitor dengan angka tertera, dan 

pengetesan kondisi secara arus searah

Tujuan :  Diharapkan  dapat  mengenali  dan  membedakan  nilai  kapasitor 

dengan kode angka, bagi para mahasiswa yang mengikuti pelatihan 

ini

Prasyarat : Pengenalan nilai resistor dengan kode warna

Alat :  tabel  angka  susunan  nilai  angka  yang  mungkin,  E12, 

avometer

Bahan : Kapasitor dengan nilai dibawah 1µF ( satu mikro Farad )

Cara kerja :

Baca catatan mengenai nilai resistor dengan kode warna 4 

gelang,  maka  akan  dapat  disimpulkan  bahwa  gelang  ke-1,  ke-2 

adalah  nilai,  baru  pada  gelang  ke-3  adalah  pengali  dengan 

perpangkatan,  x10 maka  ‘x’ pada  perpangkatan  tersebut  didapat 

dari nilai gelang ketiga, namun pada kapasitor nilai tersebut didapat 

dari nilai ke-3 dari nilai yang tertera pada kemasannya .

Baca contoh kapasitor yang ada dan catat nilai tersebut pada tabel 

dengan tiga kolom dan lima baris

28
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Ingat nilai kapasitor dasar dalam pikoFarad (pF) atau  1210− , jadi 

jika didapat misalnya nilai 104 artinya,

10 . 410 . 1210−  Farad = 10 . 810−  Farad = 100 . 910−

Farad

atau  biasa  disebut   100  nanoFarad  (seratus 

nanoFarad)

Cobalah untuk nilai yang lain dan susun daftar nilai dengan sebutan 

untuk dapat dimengerti ditempat penjualan komponen.

Catatan

Berlaku  juga  aturan  12E  untuk  orde  ratusan  dan  puluhan 

nanoFarad, namun untuk ukuran pikoFarad tidak banyak berlaku 

sebab nilainya dalam perubahan satu digit.

Perlakuan  berikutnya  adalah  cara  menguji  kapasitor  dengan 

AVOmeter maka perlu pengenalan sifat pengisian kapasitor yang 

menaik  beda  tegangan  secara  eksponensial,  jadi  bila  digunakan 

Ohmmeter  maka resistansi menaik berdasar waktu dan makin lama 

jika  kita  gunakan  range  Ohmmeter yang  tinggi  atau  nilai 

kapasitansi  tinggi  dan  diharapkan  nilainya  tak  hingga bila 

kapasitor  diukur pada waktu yang lama,  jika kita  dapatkan nilai 

resistansi tertentu kemungkinan kapasitor rusak .

29
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Cara pengukuran dengan Ohmmeter kebocoran kapasitor.

Catatan  ;  untuk  kapasitor  bi  polar  salah  polaritas  dapat  menyebabkan 

pengukuran seakan kapasitor bocor ( R tidak tak terhingga)

Lembar Kerja VI

Judul : Pengukuran dioda dengan Ohmmeter

Tujuan : Setelah melalui latihan pada lembar kerja VI diharapkan 

mahasiswa  dapat mengenali dan mengenali sifat dioda.

Prasyarat : Kenal teori semikonduktor dan arah arus listrik, kenal persamaan 

V =  I  .  R  dan  mengenal  susunan  Ohmmeter  sebagai  alat  ukur 

resistansi analog.

Alat : Ohmmeter

Bahan : Dioda rectifier, dioda detector, diode zener

Cara kerja :

Penentuan  polaritas yang  dikeluarkan  oleh  Ohmmeter  saat 

dioperasikan untuk pengukuran resistansi, 

• Siapkan dua buah Avometer  analog, set  sebuah sebagai  Volt 

meter DC dengan polaritas yang benar  (merah = positif, hitam 

= negatif)

30
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• Siapkan meter lain pada kondisi Ohmmeter pada pengukuran 

1X atau 10X.

• Ukur  polaritas  dari  colok  Ohmmeter  dengan  menggunakan 

Voltmeter,  jika  jarum  bergerak  kekiri  berarti  polaritas  yang 

masuk Volt meter terbalik maka baliklah alat ukur Voltmeternya 

dan sekalian ukur  tegangan yang disalurkan oleh Ohmmeter, 

ingat referensi polaritas pada Voltmeter.

31

Voltmeter
Referensi
Polaritas

Ohmmeter
Polaritasnya
Yang diukurPindahkan 

colok jika  
Voltmeter
Bergerak 

jarum 
penunjuknya 

kekiri

Gambar pengukuran polaritas Ohmmeter
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Setelah  didapatkan  polaritas  yang  dikeluarkan  Ohmmeter  dapat 

dilanjutkan  pengukuran  dioda  yang  secara  hukum  dasar  hanya 

mengalirkan arus pada satu arah saja sebagai berikut,

Perhatikan polaritas  sumber gambar  aliran arus  dioda maka saat 

diketahui  polaritas  Ohmmeter  akan  diketahui  Anoda  dan 

Katodanya dan kondisi kebocoran dioda tersebut, saat arus dapat 

mengalir  artinya  resistansi  rendah  yang  akan  ditunjukkan  oleh 

Ohmmeter pengukur,  sebaliknya jika polaritas atau colok dibalik 

akan didapatkan nilai resistansi tak hingga sebab hampir tidak ada 

arus mengalir terutama untuk jenis dioda silikon.

Pengukuran dapat dilanjutkan untuk jenis dioda yang lain dan hasil 

yang  didapatkan  harus  ditulis  sehingga  merupakan  catatan  hasil 

percobaan  baik  alat  ukur  maupun  karakteristik  diodanya, 

perhatikan juga tanda tanda fisis berupa gelang putih atau titik yang 

akan  menunjukkan  posisi  Anoda  dan  Katodanya,  untuk  hasil 

pengukuran dioda zener hasilnya tentu hampir sama dengan dioda 

rectifier sebab tegangan yang diberikan masih dalam range diatas 

tegangan  break  reverse,  perhatikan  karakteristik  dioda  zener 

dibawah,
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Vak

I

Gambar karakteristik dioda Zener arus terhadap tegangan 
maju dan mundur antara anoda katoda
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Memperhatikan  karakteristik  jadi  yang  tergambar  untuk  dioda 

tersebut, ada catatan yang perlu, bahwa karakteristik reverse khusus 

dioda penyearah (rectifier) merupakan PIV (peak inverse voltage) 

yang pada prakteknya bila dilampaui akan merusak dioda tersebut, 

namun untuk dioda Zener adalah memang inverse voltage tersebut 

yang  digunakan  agar  terjadi  stabilisasi  tegangan  dengan  metoda 

pembagian arus,
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R

RDioda zener
Pembagi arus

Masukan
Tidak 

teregulasi
Keluaran
Teregulasi

Gambar peregulasi sederhana menggunakan dioda zener
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Melalui penjelasan tentang grafik inverse voltage dioda zener dan 

pengetahuan  pembagian  arus  jelaskan  cara  kerja  peregulasi 

sederhana tersebut !

Memang  peregulasi  tersebut  hanya  bekerja  pada  batas  tertentu 

terutama terhadap kemampuan dioda zener mendesipasikan daya.

Tugas lain, baca atau cari data sheet dioda dan coba kenali apa apa 

yang tertera pada data sheet tersebut !

Perlu diingat bahwa kemampuan arus dioda rectifier pada dasarnya 

adalah kemampuan maksimum arus maju dioda, demikian tentang 

pengenalan dioda.

Lembar Kerja VII

Judul  :Pembuatan lay out dan pictorial Regulator Power Supply 

Tujuan :Terampil  menyusun  lay  out  dan  pictorial  dengan 

mempertimbangkan  teknik  rekayasa  hasil  penelitian  lembaga 

penelitian

Prasyarat :  Mengenali  pemakaian pertimbangan arus  yang mengalir  pada 

rangkaian

Alat :  Tabel  perbandingan lebar  jalur  terhadap arus  yang lewat  dari 

TEDC India (dari buku PCB Design)

Bahan : Kertas milimeter blok penghapus dan kertas HVS

Cara kerja :

Perhatikan skema rangkaian berikut;
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Masukan 
belum 

teregulasi 
dengan 

potensial 3 
volt 

diatasnya

Keluaran 
teregulasi 
tergantung 
nilai dioda 

zener 
sedikit 

dibawah



TU
T W

URI HANDAYANI

Politeknik  Negeri 
Malang

  Bengkel Elektromekanik sub Elektronik

Dengan  memperhatikan  jalur  atau  besarnya  garis  pada  skema 

tersebut,  yang  menandakan  makin  besar  arus  yang  lewat  atau 

memperkecil  nilai  resistansi  agar  terjadi  penstabilan  yang  baik, 

untuk  dasar  stabilisasi  akan  diberikan  dengan  contoh  dan 

pemodelan pada latihan yang lebih lengkap atau suplement buku 

ini,  lebih  lanjut  akan  diperkenalkan  tabel  dari  hasil  percobaan 

lembaga riset PCB,
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Grafik kemampuan  pengaliran  arus  fungsi  suhu  dan lebar  jalur 

PCB yang diperkenankan maximum panjang jalur 10 cm

Peraturan keamanan besar   perbandingan jalur  yang berasal  dari 

buku riset yang sama sebagai berikut,

           W Sinyal < W Supply < W Ground

Atau       Wground = 2 . W Supply

Dan    Wsupply = 2 . W Sinyal

Dengan syarat tersebut maka dapat disusun lay out seperti  tugas 

penyusunan  sebelumnya,  perhatian  masalah  belokan  yang  harus 

melingkar dan besarnya diameter Pad harus tiga kali  lebih besar 

dibanding  jalur  yang  digunakan,  ketentuan  besar  jalur  terkecil 

adalah  0,8 mm dengan alasan ketebalan lapisan tembaga PCB dan 

kemudahan pengerjaan manualnya.
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Kiranya  pelaksanaan  yang  akan  dilakukan  termasuk  rumit  tapi 

bukan berarti tidak mungkin, maka selalu lakukan konsultasi setiap 

langkah pengerjaan lay out ini.

Lembar kerja VIII

Judul :  Teknik  pensablonan  pada  kertas  (pengerjaan 

screenning)

Tujuan :  Setelah  melakukan  latihan  ini  diharapkan  mahasiswa  dapat 

mengoperasikan pemakaian screen untuk pengerjaan teknik sablon

Prasyarat :  Pengenalan  screen  nylon,  pengenalan  salah  satu  bahan  foto 

screening.

Alat :  Screen sablon 25x35 cm nylon, rakel, perata/ pengaris platik tak 

tajam, lampu penyinaran

Bahan : Ulano 133, ulano 5, ulano 8

Cara kerja :
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• Peringatan  Ulano  atau  salah  satu  pelapis  foto  media 

pencucianya adalah air.

Pemeriksaan  berikutnya  adalah  keadaan  screen  apakah  cukup 

bersih,  kering tidak berminyak atau sudah ada  bekas screenning 

sebelumnya,  jika  cukup  bersih  maka  proses  selanjutnya  adalah 

mempersiapkan ruang gelap secukupnya karena bahan foto yang 

akan ditempelkan pada screen adalah bahan peka cahaya.

Persiapkan cawan kecil  untuk tempat  mencampur antara  adonan 

berwarna hijau dari  ulano 133 dengan stabilizer yang jumlahnya 

berkisar  satu  banding  sepuluh  sampai  satu  banding  dua  puluh 

antara  stabilizer  dengan  adonan  hijau,  untuk  mempermudah 

pengambilan  adonan  dengan  sendok  the  (sendok  makam  bayi) 

sekitar satu sendok lalu ambil spuit (alat suntik) untuk mengambil 

cairan stabilizer, sehingga dapat kita campur dengan cara penetesan 

dengan spuit tersebut,
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Ulano 133
hijau

Cawan

Spuit/ suntikan

Stabilizer

Sendok teh

Aduk rata
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Ratakan  dengan  pengaris  plastik  tumpul  ujungnya  agar  tidak 

merobek screen, dipilih pengaris plastik karena kerataannya cukup 

terjamin bentuknya kira kira seperti gambar,

Dan untuk perataan usahakan secepat mungkin karena bahan foto 

tersebut cepat kering, selanjutnya keringkan diruangan yang tidak 

terlalu banyak sinar matahari (ruang gelap cuci foto).

Persiapan selanjutnya adalah klise dari kertas kalkir atau film yang 

sudah berisi jalur lay out sehingga ada bagaian yang tembus cahaya 

ada yang tidak, letakkan pada perangkat penyinaran dengan lampu 
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Bahan pelapis foto pada screen warna agak lebih kuning

Lapiskan pada dua muka 
screen ini secara rata
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ultra  violet  atau  lampu  neon  dengan  intensitas  cukup  besar, 

peletakan harus mengacu pada luas pelapisan pada screen namun 

untuk mempermudah pembersihan cat  sablon  biasanya  pelapisan 

screen sampai penuh seluruh permukaan secara rata.

Karena tempat lampu penyinaraan biasanya agak terang maka perlu 

persiapan kainpenutup screen warna hitam dan adanya busa perata 

yang diletakkan pada sisi lubang screen sehingga permukaan screen 

jadi  rata dan menempel pada klise film saat  penyinaran antinya, 

dan susunan penumpukan jika dilihat dari samping sebagai berikut,

Lampu  penyinaran  dengan  kaca  rata  pada  permukaan  atasnya, 

selanjutnya klise yang akan dicetak, bagian screen yang rata, kain 

hitam, busa pendorong perata permukaan screen dan terakhir tutup 

penahan atau beban penahan kerataan.

Waktu penyinaran dengan campuran 1 :  10 sekitar  5 – 6 menit, 

selesai penyinaran bawa screen hasil penyinaran siram dengan air 

secara  rata  selajutnya  dengan  sedikit  menyemprotnya  sehingga 

tampak  bagaian  dari  yang  berwarna  hijau  rontok  dan patronnya 

persis dengan klise kalkir kita, jika hasil cukup memenuhi syarat 

maka pengelontoran dapat diakhiri, lanjutkan dengan pengeringan 

dengan pengering rambut.

Hal – hal mungkin terjadi dari proses membuat screen adalah,

• Lapisan  hijau  foto  tergelontor  habis,  ini  berarti  kurang 

penyinaran atau campuran stabilizer ulano kurang banyak
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• Lapisan hijau tak nampak yang hilang pada bagaian sebentuk 

lay  out  dari  klise  kalkir  walaupun  disemprot  cukup  lama, 

artinya adalah penyinaran terlalu lama atau lapisan foto sudah 

terkena  cahaya  terlalu  kuat  sebelum  proses  penyinaran  atau 

terlalu banyak campuran stabilizer ulanonya.

• Bagaian  tertentu  rontok  dan  bagaian  lain  tetap  buntu  pada 

seharusnya  ikut  tergelontor,  hal  ini  dapat  diakibatkan  oleh 

kurang  ratanya  penyinaran,  kurang  ratanya  klise  saat 

pembuatannya,  atau  penekan  perata  screen  kurang  rata  dan 

tekanan.

Semua  akibat  yang  mungkin  terjadi  pada  proses  membuat  klise 

tersebut adalah latihan untuk menggunakan pengaturan waktu dan 

cara  pencampuran  bahan  foto  dan  tidak  kalah  penting  adalah 

kesabaran pelapisan ulano pada screen,  sabar  pada pekerjaan ini 

bukan  berarti  lambat  tapi  menggunakan  perasaan  untuk 

mengerjakan tanpa mengabaiakan standar waktu pengerjaan.
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Busa perata screen

Kain hitam penutup

Screen dengan frame kayu

Klise lay out diatas kaca

Kotak penyinaran dengan lampu neon

Gambar susunan penempatan pada penyinaran screen
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Setelah  kering  screen  dengan  patron  lay  out  tersebut  dapat 

digunakan untuk mencetakkan cat sablon kemedia tertentu, untuk 

latihan  kita  lakukan  penyablonan  pada  kertas  dulu,  walaupun 

dengan kerapatan screen lebih besar dari 100 lubang per sentimeter 

cukup  baik  untuk  mencetak  pada  media  yang  mengkilap  tidak 

menyerap cat  seperti  kertas  atau kaos,  persiapan yang dilakukan 

adalah  memempelkan  lak  ban  (isolasi  dari  bahan  kertas  dengan 

lem) pada sekeliling daerah screen yang tidak mengandung lubang 

pensablonan agar cat sablon tidak tercecer pada pada pingir screen 

yang  akan  belepotan  selain  juga  sulit  untuk  membersihkannya, 

penempelan lak band juga perlu ditambahi kertas agar frame screen 

yang terbuat dari kayu tidak terkena cat sablon juga.
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Perhatian  Cat sablon solven pengencernya adalah minyak misal 

M3 maka  saat  pengenceran  maupun  pembersihan  cat  digunakan 

minyak tersebut.

Pemasangan screen yang sudah dipersiapkan ke meja sablon adalah 

dengan  menjepit  pada  engsel  berjepit  seperti  ragum,  engsel 

digunakan  agar  mudah  mengangkat  screen  saat  memasang  atau 

mengambil  benda  kerja  yang  disablontanpa  karus  selalu 

menepatkan  kembali  letak  pencetakan  lay  out  tersebut  dan 

gambarannya meja sablon jika dipandang dari samping, dan perlu 

diperhatikan  adanya  ukuran  ketinggian  jarak  screen  terpasang 

terhadap permukaan meja sablon yang nantinya digunakan untuk 

meletakkan  benda  kerja,  dan  penentuan  ini  juga  mempengaruhi 

hasil pensablonan. 
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screen yang rata akan menempel 
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Gamdar pandang samping meja sablon manual
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Untuk  mengulas  cat  sablon  yang  sudah  dituang  dengan  jumlah 

tertentu  kita  gunakan  Rakel,  yaitu  sejenis  karet  tahan  minyak 

dipegangi dengan kayu atau alumunium, dan permuakaannya rata, 

jika dipandang dari  samping terdiri  dari dua jenis rakel,  pertama 

jenis permukaan tirus ( menyempit saat makin kedepan), dan rata 

mulai ujung atas sampai ujung bawah, karet rakel tingginya tidak 

lebih  dari  dua  puluh  milimeter  (20  mm),  sehingga  untuk 

memegangnya  ditambah  stang  kayu  atau  akuminium  tersebut, 

pandang samping jenis rakel,
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Permukaan tirus/ lancip Permukaan kotak

Gambar permukaan rakel tirus atau kotak
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Permukaan  Rakel  menentukan  cara  pemakaian  untuk  rakel  tirus 

karena sudah lancip maka posisi pengusapan tegak sudah langsung 

hasilnya  baik,  untuk rakel  ujung  kotak perlu  memiringkan rakel 

agar ujung yang tajam dapat menyapu cat sablon pada ppermukaan 

screen  tersebut,  penekanan  rakel  juga  menentukan  hasil 

pensablonan.

Untuk  benda kerja  saat  disablon sebaiknya  tetap pada posisinya 

untuk  memenuhi  hal  itu  perlu  dipasang penahan berupa sesuatu 

yang keras dan tebalnya sama dengan benda kerja tersebut,
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Arah gerakan rakel pada screen
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Untuk  mempermudah  penempatan  benda  kerja  pertama  kali 

lakukan penyablonan pada kaca dari  meja sablon itu sendiri  dan 

keringkan  dengan  bubuk kapur  tulis,  dan  dengan  landasan  hasil 

penyablonan  pada  kaca  tersebut  lebih  mudah  untuk  meletakan 

penahan benda kerja.

Setelah penyablonan selesai ada dua pilihan pertama sudah tidak 

diperlukan lagi screen dengan rangkaian tertentu maka bersihkan 

seluruh  cat  sablon  dengan  menampung  kembali  setelah  digosok 

dengan rakel dan bersihkan denga solven cat sablon tersebut seperti 

jenis M3 jika sudah bersih siram sedikit solven pada screen agar 

lubang  tempat  cat  mengalir  bersih,  lanjutkan  dengan  memberi 

sabun pembersih gosok dan bilas dengan air hal ini dapat dilakukan 

karena sabun pembersih membuat emulsi untuk cat dan air, setelah 

bersih hapus lapisan foto screen tersebut dengan ulano 5, tunggu 

beberapa menit lalu bilas dengan air ulangi sekali lagi untuk ulano 

5, dan bilas hingga bersih, keringkan.

Yang kedua mungkin rangkaian lay out tersebut akan digunakan 

lagi  suatu  saat  maka  pembersihan  tetap  dengan  minyak  dan 
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dilanjukan dengan pencucian dengan bahan pencuci seperti sabun 

deterjen,  bilas  dengan air  segera mungkin karena sabun deterjen 

dengan konsentrasi tertentu dapat membocorkan lapisan foto pada 

screen  sablon,  jika  sudah bersih keringkan dan simpan ditempat 

kering seperti layaknya foto (kertas foto) agar tidak rusah karena 

kelembaban.

Kiranya cukup lengkap keterangan tentang penyablonan jika masih 

ada persoalan akan terjawab saat praktek dilakukan.

Lembar Kerja IX

Judul :  Penentuan   sambungan  kaki  transistor  bipolar  (BJT) 

dengan  Ω  meter

Tujuan : Setelah melakukan praktek pengenalan dengan landasan aliran 

listrik  arus  searah  ohmmeter  mahasiswa  sanggup  menentukan 

sambungan  kaki  transistor  yang  terdiri  dari  Emitor  Basis  dan 

Kolektor

Prasyarat :  Pengenalan  pengukuran  dioda,  mengenali  atau  pembedaan 

anoda katoda dari dioda, terampil mengoperasikan AVO meter

Alat : Ω meter, jepit penahan sambungan konduktor

Bahan : Transistor silikon universal dan transistor power

Cara kerja :
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Persiapkan  Ω meter  secara  operasi  dalam  arti  sambungan 

kalibrasi  saat  range X1 sehingga tidak ada kemungkinan putus 

sambungan colok-coloknya

Kenali  polaritas tegangan dari colok colok Ω meter dengan cara 

pengukuran  dengan  volt  meter  seperti  lembar  kerja  pengukura 

dioda.

Catat  ketentuan  hasil  percobaan  P  N  pada  dioda  dengan 

menggabungkan pengenalan katoda anoda pada percobaan dioda, 

pengenalan cara operasi prategangan (bias) dari operasi transistor 

secara normal kelas operasi A atau sudah mengalir arus saat sinyal 

belum ada.

Perhatikan gambar pengganti rangkaian PNP dan NPN transistor 

dibawah ini,
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Gambar arah pengganti rangkaian transistor dengan gambaran dioda 
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Dengan berpedoman sambungan pengganti  arah arus  gambaran 

dioda untuk transistor PNP atau NPN maka kita dapat mencoba 

mengukur  apakah  jenis  transistor  tersebut  PNP atau  NPN  dan 

mengetahui juga letak kaki basisnya,
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Dengan colok AVO berpolaritas seperti tersebut, dan  hasil pengukuran  
resistansi kecil maka didapat Basis transistor NPN, keboscoran diuji 

dengan membalik polaritas

Dengan AVO berpolaritas seperti tergambar dan hasil ukur didapat 
resistansi kecil maka didapat Basis transistor PNP, kebocoran diuji 

dengan membalik polaritas keluaran AVO meter

Resistor
Bias 

Jika didapat nilai resistansi cukup kecil maka terjadi pengaliran arus 
artinya terjadi pembiasan dan bagaian  plus_nya merupakan Colektor 

untuk transistor NPN 
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Percobaan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai variasi hasil 

tergantung jenis  dan  kegunaan transistor  yang diukur  misalnya 

transistor  power  beda  dengan  transistor  universal  dan  adanya 

komponen  yang  terpasang  langsung  dalam  transistor  misalnya 

adanya dioda proteksi pada Emitor ke Kolektor jika diukur antara 

emitor ke Kolektor seperti adanya arus maju pada dioda proteksi 

tersebut.

Perlu  dicatat  bahwa  beberapa  transistor  dengan  metoda 

pengukuran tersebut beda resistansi yang didapat sangat kecil hal 

ini  karena digunaka range  Ω meter yang terlalu peka misalnya 

digunakan 1 K x, sehingga tetap diperlukan data sheet transistor 

sebagai  pedoman pengukuran tersebut  dan perlu diingat  bahwa 

saat tertentu dengan meletakkan colok yang diikuti resistansi bias 

misalnya  colok  keluaran  plus  berada  pada  sisi  Emitor  akan 

terdapat nilai resistansi juga namun jelas lebih kecil.

Untukmempermudah  pengukuran  resistor  bias  dapat  dganti 

dengan resistansi kulit pengukur (antar jari) untuk type transistor 

universal misalnya BC 107.
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Untuk  tidak  salah  ukur  maka  perlu  diingat  mengenai  polaritas 

keluaran Ω meter sebab ada dua versi keluaran dan ada juga yang 

dapat disetel terbalik.

Setelah tersedia semua komponen yang ada sebaiknya perbanyak 

latihan dan segera daftarkan hasil percobaan anda sehingga dapat 

didiskusikan  bersama  sambil  mencoba  mengingat-ingat  cara 

melakukannya,  penggunaan  seluruh  jari  untuk  memegangi 

komponen  adalah  merupakan  cara  praktis  jadi  usahakan  tanpa 

bantuan teman karena saat kita mencoba mengukur sat membeli 

komponen dipertokoan tidaklah mungkin selalu berdua, dan akan 

sangat  sulit  mencari  bantuan untuk hal  tersebut,  kiranya teknik 

yang  diterapkan  juga  mengandung  teknik  penggunaan  dipasar 

komponen  eceran  elektronik  dan  kemungkinan  banyak  terjadi, 

termasuk kesiapan penyediaan komponen jika suatu saat memang 

harus menjadi pengusaha rumah tangga (home industri).

Kemampuan  penyeleksian  komponen  yang  baik  dan  tidak 

mengurangi resiko kegagalan pemasangan komponen elektronika 

dan mempercepat penyelesaian pekerjaan perawatan dan reparasi 

pada tingkat manual.
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Lembar Kerja  X

Judul : Pemantapan penggunaan rumusan V = I . R dan P = I . V , 

serta perhatian  rancangan jalur berdasar CEDC  India.

Tujuan :  Setelah  menyelesaiakan  persoalan  latihan  penerapan  rumus 

umum dan memperhatikan cara penggunaan tabel hasil penelitian 

mahasiswa diharapkan mulai memperhatikan hasil riset lembaga 

penelitian  serta  terampil  menggunakan  hasil  tersebut  untuk 

menangani masalah rangkaian

Prasyarat :  seluruh prasyarat  umum bengkel  elektronika,  pengenalan  dan 

pemakaian  bahasa  umum  dunia  (inggris)  untuk  berhubungan 

dengan literatur yang tersebar di blantika kiilmuan elektronik.
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Alat : Perangkat pembuat lay out, tabel hasil penelitian

Bahan : bahan dasar penyusunan lay out dan gambar pictorial

Cara kerja :

Seluruh proses  pembuatan PCB dari Copper Clad harus sudah 

dikenal  dan  selalu  menjadi  perhatian  utama  perancangan  dan 

aplikasi rumus-rumus kelistrikan untuk menjamin kondisi  aman 

dari  operasi  seluruh  komponen  pasif  maupun  aktif  rangkaian 

elektronika,  dan  untuk  amannya  pemakaian  daya  diambil 

seperempat  dari  daya  maksimal  yang  mungkin  dan  untuk 

tegangan operasi diusahakan juga lebih kecil termasuk arus yang 

harus dialirkan hal ini mengingat komponen yang ada dipasaran 

lokal  jauh  dari  standart  industri,  dan  data  data  yang  ada 

merupakan dasar operasi jika suatu saat mahasiswa bekerja pada 

industri yang mapan.

Mengingat  kita  telah  mencoba membuat  latihan lay out  power 

supply  linier  dengan  kemampuan  diatas  satu  Ampere  maka 

rangkaian  tersebut  digunakan  sebagai  salah  satu  aplikasi 

penghitungan daya  dan percobaan penggunaan tabel  jalur  PCB 

hasil riset lembaga penelitian PCB di India sesuai dengan literatur 

yang digunakan penulis, dan gambar rangakaian tersebut sebagai 

berikut, 
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Berdasar  gambar  tersebut  sebenarnya  regulator  diacukan  pada 

dioda  zener  (Dz)  yang  akan  mendapatkan  arus  melewati  R 

sedemikian rupa sehingga saat tidak ada aru yang mengalir pada 

basis transistor  satu (Tr 1) maka seluruh arus akan mengalir pada 

dioda tersebut,  perlu diketahui  dioda yang dijual  dipasar  bebas 

dan mudah didapatkan adlah dioda zener dengan daya seperempar 

watt ( 1/ 4 Watt) mka saat digunakan dioda zener 6,2 Volt dari 

sumber misalnya empat belas volt (14 Volt) maka ;

• 14 V – 6,2 V =  P Volt

• P = I . V  jadi   I = 0,25 Watt / P Volt …..>>>arus lewat

• Selanjutnya  dapat  dihitung  berapa  resistor  yang  harus 

dipasang  dan  kemampuan  daya  resistor  agar  tidak  rusak, 

dengan  membuat  empat  kali  lebih  besar  dari  daya  yang 

terdapat pada hitungan yang dilakukan.
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• Setelah didapat  nilai  resistor dan daya yang mungkin maka 

dapat  ditentukan  arus  yang  dapat  mengalir  ke  basis  Tr  1 

mendekati  1/ 4 arus maksimum mengalir ke dioda zener, dari 

penghitungan  tentukan  juga  dari  data  sheet  transistor 

sedemikian rupa misal didapat  β = 50 maka didaptkan arus 

emiter yang besarnya 50 kali arus basis jadi tertentukan juga 

arus  maksimum yang  dapat  mengalir  pada  basis  Tr  2,  jika 

meninjau  faktor  aman  maka  kita  gunakan  seperempat  arus 

maksimum yang mungkin dari emiter transistor sebelumnya, 

berikutnya  juga  kita  dapatkan arus  yang mungkin  mengalir 

pada  Tr  3  dan  dalam  kasus  ini  terbesar  arus  yang  akan 

mengalir pada Tr 3 dapat kita tentukan, maka untuk arus yang 

cukup besar tersebut tentu memerlukan lebar jalur yang lebih 

besar dari jalur standart (0.8 mm) dan untuk keadaan tersebut 

dapat  ditentukan lebar  jalu  tersebut  berdasar  tabel  dibawah 

ini,  misal arus yang lewat sebesar  enam ampere maka tari 

garis kekanan dari tabel besar arus sebelah kiri atas tabel atas, 

sampai garis aman suhu,  
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Maka garis akan menyentuh garis tegak tabel atas dengan nilai 

0.15  selanjutnya  tarik garis  lurus  kebawah sampai  menyentuh 

garis  dengan  ketebalan  tembaga   35µm dan akan  berpotongan 

dengan lebar jalur 4 mm lebih sedikit maka dengan demikian jalur 

supaya  aman  dan  tidak  menimbulkan  panas  diatas  suhu 

lingkungan maka dibuat jalur setidak tidaknya 5mm lebarnya.

Selain didapat besar jalur maka juga perlu dipilih jenis transistor 

yang  digunakan,  umum untuk  mempermudah  dari  bentuk  fisis 

dan  data  transistor  yang sering  digunakan untuk  power  supply 

maka  dapat  ditentukan  misal  untuk  Tr  1  dipilih  9013  yang 

mempunyai β = 50-100 dan merupakan transistor universal kecil 

dilanjutkan dengan Tr 2 = 2 SC 1162 maka dilanjutkan Tr 3 = 

2N3055  maka  kemampuan  arus  lewat  berkisar  2  Ampere  dan 

perlu diingat untuk regulasi jika besar tegangan dibawah 30 Volt 
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beri kesempatan besar sekunder trafo daya 3 Volt lebih tinggi dari 

tegangan yang diperlukan, tapi jarak tegangan sekunder tersebut 

jangan  terlalu  jauh  karena  akn  banyak  terbuang  daya  pada 

transistor daya dan ini tidak menguntungkan dalam banyak segi 

terutama kemampuan daya transistor terakhir yang menyalurkan 

arus terbesarnya.

Dari pernyataan tersebut diatas dapat diketahui bahwa tersedianya 

besar tegangan trafo yang dipasarkan misal  15 Volt digunakan 

untuk keluaran  12 Volt teregulasi, dan seterusnya.

Khusus untuk rectifier kemampuan arus yang tertera pada dioda 

adalah arus maksimum maka demi keamanan usahan kemampuan 

arus dioda empat kali arus keluaran maksimum dari power suppy 

yang direncanakan.

Untuk  kapasitor  tandon  (reservoir)  besar  tegangan  tidak  boleh 

kurang  dari  satu  setengan  kali  tegangan  puncak  hasil  perataan 

dioda  perata,  dan  ini  akan dibicarakan  dalam  sub  judul  buku 

penentuan  nilai  dan  tegangan  terpakai,  yang  disebut  terakhir 

tersebut akan merupakan pelengkap buku ini.
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BAB IV

Bacaan/ Reader

Petunjuk penggunaan bacaan tentang soldering ;

• Bahan  bacaan  diambil  dari  berbagai  sumber  untuk  menambah  khasanah 

mahasiswa tentang cara dan teknik yang berhubungan dengan penyoldera dan 

bahan solder.

• Perhatihan harap diberikan pada penggunaan soldering pada media yang akan 

disolder  dan  seberapa  kuat  solderan  harus  dibentuk  termasuk  pengetahuan 

tentang  komposisi  tinol,  karena  adanya  perbedaan  antara  yang  digunakan 
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untuk dunia elektronika dengan untuk dunia kabel arus kuat termasuk untuk 

jenis lagam lain semisal besi.

• Cara membaca perlu dilihat dari jumlah halaman yang tersedia misal 1of 5 

berarti halaman 1 dari lima halaman yang ada.

• Urutan Bacaan:

1. Soldering

2. Manual soldering Beyond the Basics

3. Steps to Better Soldering

4. An Introduction to Soldering

5. Tip on Soldering

• Selamat mengaruni dunia global di:

     www.aad.educations.net
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