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BAB V 

KESIMPUPAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan perhitungan dan pembahasan serta analisis dari bab 

sebelumnya maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan seperti di berikut: 

1. Hasil perhitungan transmitansi elektron dan rapat nilai arus terobosan 

menggunakan metode analitik dan MMT untuk M1 dan M2 pada 

struktur transistor dwikutub sambungan hetero 

Si(110)/Si0.5Ge0.5/Si(110) anisotropik untuk mode operasi aktif-maju 

hasilnya adalah sama. Perbedaan penggunaan massa efektif elektron 

membuat karakteristik kurva I-V berbeda. Untuk M1 nilai transmitansi 

dan rapat arus terobosan semakin mengecil dengan bertambahnya 

kecepatan elektron sedangkan untuk M2 nilai transmitansi dan rapat 

arus terobosan semakin membesar dengan bertambahnya kecepatan 

elektron. Kemudian nilai transmitansi dan rapat arus terobosan untuk 

M1 lebih kecil dibandingkan nilai transmitansi dan rapat arus terobosan 

untuk M2. 

2. Nilai transmitansi elektron dan rapat arus terobosan pada mode aktif-

mundur untuk M1 pada kecepatan 0  𝑚
𝑠⁄  atau tanpa efek kopling lebih 

besar dibandingkan pada kecepatan 8.25 𝑥 105  𝑚 𝑠⁄  sedangkan untuk 

M2 nilai transmitansi elektron dan rapat arus terobosan pada kecepatan 

0  𝑚
𝑠⁄  atau tanpa efek kopling lebih kecil dibandingkan pada 

kecepatan 8.25 𝑥 105  𝑚 𝑠⁄  . Kemudian nilai transmitansi elektron dan 
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rapat arus terobosan pada kecepatan 8.25 𝑥 105  𝑚 𝑠⁄  untuk M1 lebih 

kecil daripada nilai transmitansi dan rapat arus terobosan untuk M2.    

 

5.2 Saran 

Ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan agar penelitian nantinya bisa 

lebih diperbaiki yaitu:  

1. Untuk perhitungan transmitansi dan rapat arus terobosan pada mode 

operasi aktif-mundur dilakukan menggunakan MMT. Agar hasilnya 

lebih baik, perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode analitik sehingga dapat dibandingkan hasilnya. 

2. Agar mendapatkan gambaran karakteristik dari nilai transmitansi dan 

rapat arus yang lebih detail kecepatan elektronnya dapat divariasikan 

lebih banyak lagi. 
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