
A", Tirjuan 
rri '; - ' xegiaf*E L ' "t

, Memahar,ni pemanfaatan''kap,a$it delanl'rangkaian sederhanai

B. ' Alat dan bahan : .,. ' -' 
',

Amperemeter, voltmeter; ffiu#resistot 1, MO, kapasitor

C.

I00 pF.

Langkah percobann,,,'.,
1. 

*Surunlutt 
rangkaian seperti pada gambar.

7. Amati yang terjadi pada pengukuran arus
(amperemeter), calei dan berikanlah penjelasan.

3. Amati apa yang terjadi pada pengkuran tegangan
(voltmeter), catat dan berikanlah penjelasan.

Pertanyaan
Apa yang terjadi jika kapasitas kapasitor diperbesar

pada pengukuran arus dan tegangan?

Kesimpulan

D.

tr.
Buat kesimpuan dari hasil percobaan, lalu kumpulkan hasilnya ke gurumu.

Kegiatan 2

A. Tirjuan
Memanfaatkan kapasitor Ufittik rnembu,at pawer supply sed€fhqnf'

B. Alat dan bahan

' Papan verob'oard

. 4 buah dioda lN400l

. LM78l2 regularor

a

o

a

a

a

a

a

I

Trafo dengan output 14 V - 35 V AC dengan

arus output antara 100 mA hingga I A
1 buah kapasitor 1.000 PF - 4'7X0 PF

I buah kapasitor I PF

? buah kapasitor . 00'nF .

Kabel jumpe. , , , ,,

Solder

Timah

Cutter trnluk nobmo bng ffi,rroaoara
Voltmeter



C. Langkah percohaan

i Susunlah ftomponen sesuai Cengan diagram U.ntu, pada ueroboard.
l4v.;;3.fl1V-
:i.Tfiif0:,.

It
iaai j
input )

)
)':

)

2-,' Tes teganCfln fteldsran.dgngan tolirnetef.

3. eamt Ua* t l Uut* xe{a kCIian,

Kositnpulan
tsuat kel.irnpum dati hAsi!,poreob4an,,lalu kurnpr ltt*$;Uddffi$dru$ ,

.i

6. Kapasitor Gabungan
Kapasitor dapat digabungkan dengan berbagai cara, misalnya

dengan menyentuh secara langsung, menghubungkan dengan
kawat halus, ataupun dengan hubungan paralel pada kutub-kutub
berpolaritas sama.

Saat dihubungkan, akan terjadi perpindahan muatan dari
kapasitor yang beda potensialnya lebih tinggi ke kapasitor
yang potensial rendah sampai tercapai kesetimbangan tegangan
(tegangan kedua kapasitor sama besar), kita sebut sebagai tegangan
gabungan. Konsep utama dari kondisi ini adalah kekekalan muatan.
Maksudnya, total muatan sebelum dan sesudah digabungkan sama
besar.

2Q = 2Q'

O"
(a)e-
(b)

L__--.=
(c)

Gambar 2.13 Dua kapasitor
dihubungkan (a) secara
langsung, (b) dengan kawat
halus, dan (c) disusun secara
paralel.

C, V, + Cz Vz = 1C, + Cr) Vrua (2.r7)
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, l1s iter,d+iffi,,ffiu6*ngkan den;an ;unr ##gffi=suhffig$p;ld$i#ffi#$.$#d$ ffiry, alau

Qz = 0. Berarti, tegangan gabungannya adalah ': 
: 

:

-Ct,
Ys"u = 3;;!; vt = d?a t2 = 8 Y

Jadi,

Qi=CrYg"6=12Px8=96PC
Qr'=czVg"u=6Px8=48Fc r 

:

Terlihat bahwa total muatan sesudah dan sebelum Ofg"l""gf.* adalah:tonttun

ffi Arus dan Beda Potensiat LisEik

Arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir melalur
penampang penghantar dalam tiap satuan waktu. Besaran ini
dilambangkan dengan l dan dinyatakan dalam satuan ampere. Jika

besar jumlah muatan yang mengalir q dalam waktu / sekon, besar

arus listrik secara matematis dapat kita tulis:

r =1
Jika terdapat N elektron yang mengalir, total muatan

Q=Ne

(2.18)

Q adalah

(2.19)



Arus l ini akan sama di sepanjang penghantar walaupun luas
penampang penghantar pada suatu titik mengalami perubahan. walau
demikian, rapat arusnya dapat mengalami perubahan (mirip seperti
debit pada aliran fluida). Rapat arus dapat kita definisikan sebagai
besar arus yang mengalir dalam tiap satuan luas penampang aliln
yang dilambangkan dengan 'I. Jika luas penampang aliran adalah
A, rapat arus dapat kita tulis sebagai berikut.

t=* (2.20)

l' 'febuah karvat penghantar dfberi beda potensial liqtrik pada kedua ujungnya. Setelah 2 detik
, : oesar. arus yang mengalir secara konstan pada kawat tersebut ierutur 4 R. Hitunslah:
, B. jumlah muatanl'yang mengalir d"lq* tiup satuan.menit;l ,

' b. jumiah etekiron yang'merrgalir AaUm,'tiap menit.. , ,

t

Jawab

Diketahui I 1= 16 A, I = 60 s, dan I elektron = .1,6 x l0*re C.
Ditanyakan : trf ?

Penyelesaian. :

Maka, q = l t = 16 x 60 = 960 coloumb

r ;+=GffiT= 6ffi x toi'"t"tt'on,''
3. eadu piuarl p"nghunt* tu*, ,un* o.*ou tu*u, **uuga m"mitrkr tu* *nun,o*n ,*u.r*I 1 mm'. Pada karvat tem!1sa tersebut ierdapat i i to?r,eliktron bebas per *"r"r p*L"g]- Berapa

Tl"i ad v*e dapat,dihitung apabila kawat tersebut ai*iri u*i tiittiL retu*u t ilemr.liia
diketahui muatan, l,elektron,= 1,6 x lO-le C? , 

,



Dapat kita hitung rapat aruslberdasarkan persamaan beril<ut.

r_r _g_ (Y) _*r-A* T- A 'At
ng* nilai N adalah '

N=Axi
N = I x l0{ m2 i i x l0zr elekrron/mz

N -- 2 x [0r5 elektron

Oiperotetr nilari rapat arusnya Jafaft

t;#

,I *,$;3.fiff

...2:X,10lF,X
=::i-# l,X.l

Fada sebueh ka$/at

rnlatan listrik yang

Wl Hambatan dan Hambatan Jenis

1. Hambatan
Setiap konduktor atau penghantar memiliki kemampuan untuk

menghambat arus yang melewatinya. Lalu bagaimana hubungan

antara nilai hambatan pada konduktor dengan besaran-besaran

listrik? Misalkan terdapat dua penghantar yang sama panjang dengan

jenis bahan yang berbeda. Jika kedua penghantar ini diberi beda

potensial yang sama besar pada kedua ujung setiap penghantar

tersebut, besar arus listrik yang mengalir pada setiap penghantar

akan berbeda. Hal ini disebabkan oleh besar hambatan pada setiap

penghantar berbeda. Berdasarkan hasil ekseperimen, hambatan pada

suatu penghantar ini dapat kita definisikan sebagai perbandingan

anlarabeda potensial Vpada kedua ujung penghantar terhadap besar

kuat arus I yang melewati penghantar. Jika hambatan disimbolkan

dengan R (dari kata resistance), diperoleh



R- (2.21)

Dengan hambatan'R dinyatakan dalam satuan ohin (C)), beda
potensial V dinyatakan dalam volt, dan arus 1 dinyatakan dalam
satuan ampere (A).

2. Hambatan Jenis
Sesuatu yang berhubungan dengan hambatan dan merupakan

karakteristik bahan merupakan hambatan jenis bahan. Setiap bahan
memiliki nilai resistivitas yang unik. Hambatan jenis bahan ini
dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara medan listrik E
terhadap rapat arus ./ di dalam suatu bahan. Besarnya hambatan
jenis dinyatakan dalam satuan ohm meter (Am).

v
T

p=5 (2.22)
Sumber. Dokumen Penerbit

Gambar 2.14 Prinsip kerja
hambatan.

Rapat arus "/ dalam kasus hambatan ini adalah arus yang
mengalir per satuan luas, atau kita tuliskan

t=*
Dengan besar medan listrik yang terjadi di dalam bahan setelah

diberi beda potensial pada kedua ujung penghantar adalah

t=#
dengan V adalah besarnya beda potensial yang bekerja pada ujung-
ujung hambatan dan L adalah panjang konduktor.

Dengan besar rapat arus seperti yang telah diturunkan pada
Persamaan (2.22), dapat diberikan besar hambatan jenis bahan, yaitu

Jika kita substitusikan R =I,besar hambatan total yang terjadi
adalah

(2.23)

dengan R=hambatan(Q)
P = hambatan jenis (Qm)
( = panjang penghantar (m)
A = luas penampang penghantar (m2)

Dari persamaan di atas, kita simpulkan:
1. Semakin panjang suatu penghantar, hambatan juga semakin

besar. Analog dengan jalan, semakin panjang suatu jalan,
semakin banyak kendaraan yang dapat lewat sehingga jalan
menjadi terhambat.

2. Semakin luas penampang, semakin kecil hambatan. Analog
dengan jalan, semakin lebar semakin memperlancar jalan.

v
^EVVAY- J- r- I(.

A

R= p*



3. Konduktor yang berbeda jenis memiliki hambatan jenis yang

berbeda yang memengaruhi besarnya hambatan.

' Besarnya hambatan jenis unfuk berbagai bahan dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Tabel hambatan jenis dan koefisien suhu.

Tembaga t,7 390

Aluminum 2,8 390

Tungsten 5,6 450

Nikel 6,9

Besi 9,7 500

Mangan 44 1

Karbon 3.500 -50

3. Pengaruh Suhu Terhadap Hambatan Jenis
Berdasarkan eksperimen, peningkatan suhu suatu konduktor akan

meningkatkan hambatan jenis bahan (dan tentu saja hambatannya),

sebaliknya penurunan suhu penghantar akan memperkecil nilai
hambatan jenis bahan. Suatu besaran yang menunjukkan karakteristik

perubahan hambatan jenis akibat pengaruh perubahan suhu adalah

koefisien suhu hambatan jenis (dilambangkan dengan a),
yaitu

A= (2.24)

dengan Lp = p - P11dan LT = T - Zo. Persamaan resistivitas bahan

setelah mengalami peningkatan suhu adalah

p=pofl+cr(Z-Zo)] (2.2s)

Jadi nilai hambatan jenis bahan akan meningkat dengan

sendirinya, setelah bahan penghantar tersebut mengalami peningkatan

suhu sehingga hambatan pada bahan tersebut akan bertambah.

4. Resistor dan Nilai Resistor

Resistor adalah komponen elektronika dua terminal yang

menghasilkan beda potensial sebanding dengan besar arus listrik
yang melewatinya. Nilai resistansi dapat dihitung berdasarkan warna

cincin pada kulit resistornya. Biasanya, terdapat empat cincin warna

pada resistor dan setiap warna, berdasarkan posisinya, mengandung

arti dan nilai tertentu. Perhatikan tabel berikut.

tLp
po LT

ft
(a)

#
(b)

@
(c)

Sumber: Dokumen Penerbit

Gambar 2.15 (a) Simbol
resistor di Eropa (b) Simbol
resistor di Amerika (c) Cincin
warna pada resistor memiliki
nilai untuk menentukan nilai
resistansi resistor.



Tabel 2.5 Nilai pita-pita pada resistor.

Hitam 0 0 100 lVo

Coklat 1 I l0r 2Vo

Merah 2 2 lo2 3Vo

Jingga 103 4Vo

Kuning 4 4 104

Hijau 5 5 l0s

Biru 6 6 106

Ungu 7 7 107

Abu-abu 8 8 108

Putih 9 9 l0e

Emas 0,1 5Vo

Perak 0,01 I0Vo

Tak berwarna 20Vo

pada,kdua.u; d#iffiff#irt;ffi$, u $ii p.'ffiffi#j:ffii*lf#i ; r,iap*t: 
i

Jawah,r;r,,,ii;
'DiketnhUt ., ,,:i::

Diany.g, Yli.titi

D ='2mml=Zixl,i#'rn
| =Ztn,l., '' '",,,
V ,7 22A volt : r ir,
p = tJ x tOa,nm ', '
a. Ri ,1,,,, . ,,,.. .,,-.' r',,

1'; ,, .:' ,, . ',,.,,,,

Penyelesaian: '' r-.,
a' R=P*= -#,

= 4 x IJ,x,l'0ft

= 1,08 x t0-2,(}, l,

r#*
t,,.:

J tr f,lilil

b;
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sebesar I ffnz. Kawat tersebut dialiri listtik dengan tegangan sebesar 100 Volt dengan arus

sebesarin.pi'..Hitungnilaihambatanjenisnya.in...'.
Jawab

'i=Y:ry=5qO
DenganmenggunakanrumusR=pft,tenrukannilaip.i.i.

D.ipg.f.slchr, = *'5l :i$$,$#

3i ri, Fi rit+r,r: sebueh,re.$i$l.$$isp, $.#ffi*,:b.fll$I!t
resistansiminimumdanmaksimumnya:j : : " : .

l

:,'
lido!'ffi 

i ffiff [ ! ffirui iffi lffimsel] ffiffit

:

Jadi, nilai resistornya:25 x 10't 5

Nilai minimumnya: 25 - (25 x 5%)

qril

hitunglah besar hambatan jenis baja tersebut.

2. Pada sebuah rangkaian listrik, rnengatir arus iistrit ,"Uur* 3,A; Rangkaian terselut ternyata

terdiri dari sebuah kabel nikel sepanjang'I2 m aengan tuas pgiiampang 0,5 ryqZ, Tentukan

tegangan listrik yang dimiliki oleh rangkaian tgrsibut upaliia'aifetanui namUatjenisnya sebesar

0 .

w

@"ffi Hukum Kirchhoff

Secara singkat, terdapat 2bagian hukum Kirchhoffyang sangat

bermanfaat untuk menganalisis arus dalam rangkaian. Hukum
yang pertama berkaitan dengan arah arus dalam menghadapi titik
percabangan, dan hukum yang kedua bermanfaat untuk menganalisis

arus dalam suatu rangkaian yang kompleks untuk menentukan

tegangan jatuh dalam suatu resistor.



1. Hukum I Kirchhoff
Hukum ini sering juga disebut sebagai Hukum Arus Kirchhoff.

Bunyi dari hukum ini adalah

"Arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam
suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar
dari titik percabangan tersebut."

Gambar 2.16 Pada rangkaian
di atas berlaku
11+ Iz+ 13= 14+ Is+ 16

lmas,rk - Ikeluar

dalnrn jalur AB?

Karena nilainya negntlfi {tlllbe#f*##*n dengan prediksi kita $$m$la; Mrani $ebenamya arus /o nla$uk'

Jadi. arus vans mesuk I^ + I. = 2 + 5 = 7 A

Arus yang keluar I, * Io = l0 + 1o

Menurut Hukum I Kirchhoff. 7 = 10 + 14 11+ = -3 A

belunn kita ketahui, sehingga kita

Jika padagarnbardi alas. $.fflnte*gnlirrpda:11:* 4;A; {i *,3"Af Ii *,5 Ai *an,1u;rZAttituhglah

Perh*tikan rangkaian,herikUti

Perhatikan garrbar bef i&Ufl

; +;,";;;i I I I I t:ttr:l trrrrrirrri' llr {;;';;i; i i;;; i;; ;; i;
i 1 I ii tl I lt t1 I I tl I :1 1 tl I t::l:i !;di;;;;;;; ::t::l:: 1:i1.1:1r 1 irl!1.; ;x::-"".1: l;:i.:l lli:i. ".

i}l;+l:iirrijra;r I gfiiireihj#f iik+St6tls'danr;
it#ij;Ii:;r:rirriri;;iiiiilIiiii;;iIiir:ijrriiiri:r:



Arah arus listrik
(dari + ke -)

R3

Sumber: Dokumen Penerbit

Gambar 2.'17 Sebuah rangkaian

sederhana.

2. Hukum II Kirchhoff
Suatu rangkaian tertutup yang terdiri dari komponen-komponen

' elektronika dan beda potensial'dapat dianalisis dengan Hukum II
Kirchhoff. Aturan ini sangat sederhana, yaittt bahwa total beda

potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah nol.

Perhatikan rangkaian listrik sederhana pada Gambar 2.17.

Beberapa resistor dihubungkan dengan beda potensial. Pada

rangkaian mengalir arus listrik sebesar L
Pada Gambar 2.I7 terlihat tanda panah yang menunjukkan

sebuah loop. Arah tanda panah tersebut menunjukkan arah aliran

arus listrik. Untuk rangkaian yang terdiri dari beberapa resistor dan

beberapa beda potensial, kadang kita kesulitan untuk menentukan

arah arus listrik pada setiap segmen rangkaian.

Dalam hal tersebut, aturan Kirchhoff dapat kita gunakan

untuk menyelesaikan permasalahan. Pada Gambar 2.l7,kita dapat

menganalisis besaran-besaran listrik yang terdapat pada rangkaian'

Perhatikan gambar rangkaian dengan saksama. Tanda panah loop

ketika melewati beda potensial bertemu dengan kutub negatif

terlebih dahulu. Dengan demikian beda potensial pada ujung-ujung

sumber tegangan adalah

Vua=Va-Vu=1t
Jika tanda panah loop melewati beda potensial bertemu dengan

kutub positif terlebih dahulu, beda potensial pada titik{itik tersebut

adalah

Vou=Vu-Va=-e
Bagaimana dengan arah arus listrik pada resistor? Jika arah

loop searah dengan arah arus listrik yang mengalir pada suatu

resistor, beda potensial pada resistor tersebut adalah

Vua=-IR
Sebaliknya, jika arah loop berlawanan dengan arah arus listrik

pada resistor, beda potensial pada resistor tersebut adalah

Vaa= * IR
Untuk lebih jelasnya perhatikan ringkasan konsep aturan

Kirchhoff pada gambar berikut ini.

V"o = Vo - Vu= *e

q-:-+--9 vou=vu-vb=-€
e

b) ,-/ 
^ffi----! 

vau=-rR

<-

?f4# v"o=+tR

Aturan Kirchhoff untuk rangkaian listrik yang terdiri dari

beberapa resistor dan beberapa beda potensial.



Perhatikan contoh berikut ini. Untuk mengetahui besaran-
besaran listrik seperti arus listrik dan tegangan yang mengalir pada

resistor, kita akan menerapkan aturan Kirchhoff.

''j"*.'
iti 'l

,I*iti.litit ' iy..e$gJ ryi it6$.X8.t #iffi!,ff$,:,=,ffi:f:ffi;

$. . :if :1.

" ::\ -r

i,fiadit.s.E##Eri#l*li 

' 
ffii ! li$$l ii f 'liftnsan 'aian;;{,iipi ; 

,

iil#d#*'m$!i,fii #iiffi$f1iK$#ffi$$ *.{+g,'t€rliba1.'pada, 
:

I ; /dratj ls= bffi i i$$iffi iff ffi i I i ffi i ffi l *==l.l.$$r, teganga$ 5 
. 
V, 

1 :

i;B.+.t er,k#;?#ffi:$1ilad!#ffiiffii$ ;:,,,, . i .. .. .,,l

E

5=-:ffil*ffi#i9 {t*'r.t#,'
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Hubungan Antarrangkaian

Resistor dirancang untuk mempunyai nilai hambatan bermacam-
macam. Beragamnya nilai resistor sangat bermanfaat untuk
kebutuhan rangkaian elektronika yang beragam. Akan tetapi, tidak
mudah mendapatkan nilai resistor yang spesifik. Hal yang dapat

iteiV

4igrfl

Perhatikan igarnbar di sampilgi den jawablah,@Vt*rni*nVeg i. I i,c'ifl
u".itut.i , -' 

---r:3 -'- ' - t='' ,' I - i, 
''l 

.lif 
.:.'.i 

i.[.'i',
: i _t;ll iii;i

hi: ;,,ltit$fisnffi I Mat' ffi$ :ffffigi dffi$fl*ffi :f.,Sft , i



dilakukan adalah menghubungkan satu resistor dengan resistor
lainnya sedemikian rupa sehingga didapatkan suatu nilai resistor
yang mendekati nilai resistor yang kita harapkan. Secara umum,
terdapat 3 jenis rangkaian antar resistor, yaitu rangkaian seri, paralel,
dan kombinasi. Perhatikan pembahasan berikut.

1. Hubungan Seri Resistor
Apabila resistor kita susun seri di dalam suatu rangkaian, besar

arus listrik yang melalui setiap resistor akan sama besar seperti
yang terlihat pada Gambar 2.18 berikut ini.

Ir=Iz=Iz=I (2.26)

Besar potensial listrik sumber e adalah sama dengan jumlah
potensial listrik pada masing-masing resistor.

€=Vr+Vz+Vj
dengan €=GGLbaterai,

Vr = tegangan jatuh di Rl,

Vz = tegangan jatuh di R, dan

Vt = tegangan jatuh di R'
Besarnya e adalah

t=IR"

(2.27)

dengan l adalah arus yang dihasilkan sumber baterai dan R, adalah

hambatan pengganti.

Besar V,, V, dan V, berturut berdasarkan hukum Ohm adalah

V, = IrR, ; Vz = IrRr; V, = ItRt

Dengan menggunakan persamaan dapat diperoleh hubungan

1R, = 1,R, + IzR2+ \R3
sehingga

Rr=Rr+Rr+R, (2.28)

2. Hubungan Paralel Resistor

Hubungan antarresistor selanjutnya, yaitu susunan paralel.
Dalam susunan ini, besar potensial listrik pada setiap resistor
sama besar, yaitu sama dengan sumber seperti yang kita lihat pada

Gambar 2.19 berikut ini.

Gambar 2.18 Susunan seri
resistor.

Gambar 2.19 Susunan paralel resistor.



Pada susunan ini berlaku

e=Vt=Vz=Vz
Berdasarkan hukum Kirchhoif, jumlah arus yang masuk

pada titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar

dari titik percabangan tersebut berarti.

I=Ir+Ir+1,

(2.2e)

(2.30)

(2.31)

(2.32)

Dengan menggunakan persamaan t =X,

,-vr-r. ,-vr-r. ,-vr-,
'' =4=4t'r=4=4t',=4=o.

Misalnya seluruh resistor dapat diganti dengan satu buah resistor

Ro, besar arus dalam rangkaian adalah

r=ft
Sehingga, Persamaan (2.30) dapat dituliskan

4=f, *fr*f;=e(+.+.t)
didapatkan

l_1,1,1
Ro-R,'Rr'R,

Ffitung hailai ag1p,gnfi$

Penyelesaian: , , ,., ,' '

Terlebih dahulu ki-ta harus menghitung,nilai ,frarnhatin,p"ogg*ti. n*gkai* di atas merupakan

kombinasiantaraseridanparalei.i...i...'i..].-..'..'.'..:...'.:.



F, enyede. i.,hana:*n'tp.e rm,d.{l@kan'pada,*;,dan R, secara paraiei,

* =t;+=+.+=+
='*+ ' "' !ir:;;..""' ' ' r- 

.

..-..R;.i.s*;],*ij.].,..i...i.......
Ke*udlm n;. dan ft;di$+bu*g seeara,seri,i, .',

R.r=Rr+Rr=6+12=18

Hasil perhitungan Rn1

Rrz=Rpr+R; ;
digabung dengan Fo dengan perhitungan secara seri.

l-875+15=16,875

Perhitungan selanjutnya adalah penggabungan antara ltr, dengan ^R*, dengan cara paralel.

= ;f * * r l ffi = effi*s = 38ffi # n;i + ffi = a,z

4e
Ro, = 8,7 C! Ra=4()

Perhitungan terakhir adalah penggabungan antara Ro, dengan Ru secara seri.

J?=Roz+Ru=*,r*OI 
,

n ='li.,t n
Sekarang. kita akan dapatkan nilai kuat arus listrik dengan menggunakan persamaan V = I R.

t =I=={0==393A'-R-12.7-''
Nilai kuat arusnya adalah sebesar 3,93 A.

l. Tentukan hambatan pengganti antara titik A dan B.

f,):':r: r: r:.:::. :,:
' ::::,::::10o $

A0:Sl

150,: . : :l : : :,90: f,2 : :=l : :: :20: :(}

R"r;-i,S.is cl 
--. 

&';-t-S .,
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W, Energi dan Daya Listrik

Seperti pada pembahasan sebelumnya, besar beda potensial
listrik antara dua titik sama dengan besar energi yang diperlukan
dalam memindahkan muatan di antara kedua titik tersebut per

satuan muatan, atau

V=VaatW=Vq (2.33)

Arus listrik merupakan besar muatan yang mengalir persatuan

waktu, yaitu

I=larrr Q=lt (2.34)

Sehingga besar energi listrik yang mengalir melalui suatu

penghantar adalah

W-qV=VIt (2.3s)

Pada saat muatan melintasi hambatan R, muatan akan kehilangan

sebagian dari energi potensial listriknya yang terserap menjadi energi

panas. Oleh karena besar arus yang melalui hambatan tersebut adalah

I = #, besar energi listrik yang hilang tersebut dapat kita tulis

w=vlt=v#t=$,
karena V = IR, sehingga

w=vlt=(IR)I|=PRt
dengan: VI/ = energi listrik (oule atau J)

1 = arus listrik (ampere atau A)
Y = potensial listrik (volt atau V)
R = hambatan (ohm atau Q)
| = waktu (sekon atau s)

Berdasarkan konsep usaha, daya listrik adalah besarnya usaha

dalam memindahkan muatan per satuan waktu atau dapat juga

dikatakan kecepatan gaya listrik dalam melakukan usaha, yang

dilambangkan dengan P dan dinyatakan dalam satuan watt. Secara

matematis dapat kita tulis dalam bentuk persamaan

(2.36)

(2.37)



P =v^t
Persamaan (2.35), (2.36), dan (2.37) disubstitusikan
(2.38), didapatkan

P=VI= FnTP
R

(2.38)

ke Persamaan

(2.39)



l. Unrut g".U* ooekui* Oi U-*J, o*tukan erqgi,y*g ti*U"f A"p:Agf,*y" Oafu* nu*U*tuo i n,

Dua buah lampu A dan B setiap memiffi spesifikasi l?Vl24W',dan !2V/4SW dirangkai seri

aan dihubungkan dengan bateiai l2V, tlitunglah besar daya totat aari rangkaian tersebut '

Hitungtalr daya total pada rangkaian (soal no. 2) jikt kedut iarnpu dihubungkan secara paralel.

,

3.

Sumber: wikimedia.com

Gambar 2.20 Amperemeter.

1. Amperemeter
Amperemeter merupakan alat untuk mengukur arus listrik, baik

arus searah (DC) maupun bolak-balik (AC) dalam sebuah rangkaian

listrik tertutup. Salah satu bagian terpenting dari amperemeter yang

berguna saat melakukan pengukuran arus listrik adalah galvanometer.

Amperemeter terdiri dari galvanometer yang dihubungkan secara

paralel dengan resistor yang memiliki nilai hambatan yang rendah

di dalam amperemeter. Tujuan dari pemasangan secara paralel

adalah untuk menaikkan nilai batas ukur amperemeter. Hasil
dari pengukuran akan dapat terbaca pada skala yang ada pada

amperemeter. Galvanometer bekerja dengan prinsip gaya magnet

antaramedan magnet dan kumparan berarus. Prinsip dari pengukuran

arus menggunakan amperemeter adalah semakin besar arus yang

melewati kumparan tersebut, semakin besar pula gaya magnet yang

dihasilkan sehingga simpangan pada galvanometer tersebut juga

akan meningkat.

a. Cara penggunaan amperemeter

Amperemeter harus dipasang secara seri pada sebuah rangkaian

listrik. Skema pemasangan sebuah amperemeter dapat digambarkan

seperti pada Gambar 2.21. Dalam pemasangannya, harus ada kabel

yang dihubungkan secara langsung ke amperemeter.

b. Pembacaan nilai arus

Proses pembacaan dari tampilan amperemeter harus dilakukan dengan

cara saksama. Dengan memperhatikan amperemeter pada Gambar

2.2I, dapat dibaca satuan arus dari alat tersebut berdasarkan jurum



Lampu

Baterai

sebuah

c. Penggunaan resistor shunt
Dalam penggunaannya sehari-hari, terkadang terjadi sebuah

pengukuran nilai arus yang melebihi batas ukur dari sebuah
amperemeter. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita dapat
melakukan peningkatan nilai batas ukur pada amperemeter dengan
menambahkan sebuah hambatan yang dipasang secara paralel, yang
disebut hambatan shunt (R.n). Pada aplikasi penambahan arus
dengan menggunakan amperemeter di rangkaian listrik, hambatan
shunt harus dipasang secara paralel. Skema pemasangan hambatan
shunt untuk menambah nilai batas ukur sebuah amperemeter dapat
dilihat pada Gambar 2.23.

Besar arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah

'= (' 
. FJt

dengan R, = hambatan shunt (C))

Rr = hambatan dalam rangkaian (O)
1 = irus dalam rangkaian

1z = arus yang terukur pada amperemeter

Jadi, dengan mengetahui arus 1r, kita dapat mengukur arus 1 dalam
rangkaian.

2. Voltmeter
Voltmeter adalah sebuah alat untuk mengukur beda potensial

(tegangan listrik) dalam sebuah rangkaian listrik tertutup. Voltmeter
juga menggunakan Galvanometer sebagai pengukur nilai beda
potensial yang dihubungkan secara seri dengan resistor.

a. Cara penggunaan voltmeter

Menggunakan voltmeter memiliki cara yang berbeda dengan
amperemeter. Perbedaannya terletak pada pemasangan alat tersebut.
Voltmeter harus dipasang secara paralel terhadap rangkaian listrik
sedangkan amperemeter harus dipasang secara seri. Berikut ini

ffilrbrjr
Surnber: Dokumen penerbit

Gambar 2.22 Skema
penyimbolan pada sebuah
rangkaian listrik dengan
tambahan amperemeter.

Surnber: Dokumen penerbit

Gambar 2.21 Skema
pemasangan Amperemeter
pada sebuah rangkaian listrik.

(b)
Sumber: Dokumen Penerbit

Gambar 2.23 (al Rangkaian
awal (b) Skema pemasangan
resistor shunt pada sebuah
rangkaian listrik secara paralel.

(2.42)



merupakan skema pemasangan

listrik tertutup sederhana.

voltmeter pada sebuah rangkaian

Voltmeter

trl>
,l
V

100mV 50mV 0
? ?

-.&.-
-6ffi-

w
Lampu

2
{
00 mA

i0 mA{

f--;b>
I
A

Amperemeter
Sumber: Dokumen Penerbit

Gambar 2.24 Skema
penyimbolan pada sebuah
rangkaian listrik dengan
tambahan voltmeter dan
amperemeter.

(b)

Gambar 2.25. (al Ohmmeter
analog dan (b) proses kalibrasi
ohmmeter.

Baterai 
sumbel: Dokumen Penerbit

Gambar 2.23 Skema pemasangan voltmeter secara
paralel pada sebuah rangkaian listrik tertutup.

b. Pembacaan nilai beda potensial

Seperti halnya pada pembacaan nilai arus pada amperemeter,

pembacaan nilai beda potensial pada voltmeter juga memiliki
cara yang sama. Pada voltmeter juga terdapat nilai batas
tegangan pada tampilannya. Nilai beda potensial yang ditunjuk
oleh jarum merupakan nilai skala terhadap nilai tegangan listrik
sebenarnya.

,Nilaiukur=ffi

3. Ohmmeter
Ohmmeter adalah alat ukur hambatan listrik yang dinyatakan

dalam satuan ohm. Ohmmeter ini menggunakan galvanometer untuk
mengukur besarnya arus listrik yang lewat pada suatu hambatan
listrik (R), yang kemudian dikalibrasikan ke satuan ohm.

Alat ukur ini dapat menjadi satu dengan amperemeter dan

voltmeter, yaitu yang biasa disebut sebagai avometer. Namun ada

pula yang terpisah seperti tampak pada Gambar 2.25. Jika tidak
didapatkan ohmmeter, atau mungkin saja pengukur hambatan
pada avometer rusak karena suatu sebab, kita dapat mengukur
hambatan dengan mengukur besarnya arus l yang melewati resistor
dengan tegangan jatuh adalah V pada resistor dengan voltmeter,
kemudian menggunakan hukum Ohm untuk mencari nilai R,
yaitu

R =+



Hal yang penting sebelumAnda mengukur adalah pertama-tama
Anda harus menepatkan penunjukan jarum ke angka nol di ujung
kanan skala "ohm". Penepatan ini dilakukan dengan memutar tombol
kalibrasi ohm sambil menyentuhkan kedua ujung kabel pengetesan
sampai pembacaan jarum penunjuk angka 0 pada skala ohm (O)
di ujung kanan skala tersebfi". Kalibrasi ini lrurus dilakukan setiap
kali mengubah jangka selektor.

penurunan potensial

Analisis rangkaiarr tertutup dari gambar di samping
menggunakan hukum Kirchoff akan menghasilkan:

Percobaan Hulsurn Kirehhoff Pada Rangkaian Arus Listrik Solak-Balik

I. Prinsip Dasar

Sebuah rangkaian sederhana dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan V = lR
Tidak hanya rumus tersebut. akan letapi aturan rangkaian dari hambatan seri dan paralel
atau dengan menyederhanakan rangkaian lersebut menjadi sebuah rangkaian lottp juga
merupakan parameter dalam melakukan pengujian sebuah rangkaian.
Untuk menganalisis rangkaian digunakan dua prinsip dasar yang disebut sebagai hukum
Kirchhoff. yaitu
l. Aturan percabangan: jumlah arus yang masuk suatu sambungan akan sama dengan

jumlah arus keluar dari sambungan tersebut.
2. Aturan loop: pada rangkaian tertutup jumlah sumber tegangan akan sama dengan jumlah

(4)

(5)
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Dari ketiga persarrraan tersebut diperoleh:

(l)
(2)

(3)

Yt -,,' Ii{:i
ttl

V^ * I^R"4)J

R2

Gailtbar tangkaian hambatan yang
dlsugun secara paralel.Ir=

I^-

Prosedur Feicbtinnn

Hukum Kirchhoff pada rangkaian seri
1. Dengan menggunakan papan elektronik, susun

hambatan dan sumber tegangan dalam hubungan seri

seperti gut tba. di samping.
2. .Tentukan besar tegangan sumber.

3. Baca dan calat besar arus di titik a, b. dan c.

4, ,, Catat besar togangan di titik ab dan bc.

5.., ,,Ulangi langkah ,perc,obaan di alas untuk harga.hmga

. ,,,: ,fi,r, idan,fti yang,berbeda,
Gambar rangkaian tlambatan
9en



B;..,Hm* -.i.:.]I(i*hihbff.p"add:E. tr : =:p-etb 
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4. Ukur besar tegangan pada u;ung-uj;;g hambatan R, dan:ftr. 
,

5,,..-u**. *u*CIb t 11 1f.$,bs$ tt *i:4l$ fi+$i si# fi*,

. l Catu daya dc

. 2 Multimeter :i :

. I Set kabel koneksi
'i,,'i,

Langkah Percobaan :

l. -Buatlah 
rangkaian sepertiyang ditunjuttan paOa gumUat di bawah ini. 

.,2. Tentukan besar tegangan (V) yang digunakan.

3. Ukur arus yang lewat pada hambatan ft,. Rr, dan R, serta catat dan perhatikan

arahnya. ':

4. ulangr langkah 3 jika sumber tegangan dibalik polaritasnya- ' ' 
:

i

IfI. Pengolahan nata dan E-valuasi
l: -Buktik; 

Uuit*u hukum ams Kirchhotr:(arus) berlaku untuk arui ai percabangan,

2. Buktikan batrwa trutum tegangrtr Kircilrof (utu*n ,oop) berlaku unrut'rangtaian !1!1q1
,seri dan pararel.

3 Pada pet"oU*n C, hitung I, dan 1, dari Uasilip"ngulrurar y,'ddn t;,.banOlngfan hasilnyb
jikt diukur langsung dengan amperemeter. . . , '' , , '

4'nnatGispgrcobaaninjdanberikesimpuIandariseluruh:percobaanini.



Buatlah kesimpulan dan ringkasan di buku tugasmu mengenai materi yang telah dipelajari, lalu kumpulkan
hasilnya ke gurumu.

Amperemeter Alat untuk mengukur kuat arus listrik.
Hukum Coulomb Besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan dan berbanding terbalik dengan
kuadrat jarak antara kedua muatan.

Kapasitor Suatu peralatan yang dapat menyimpan muatan dan energi listrik.
Kuat medan listrik Besaran yang menyatakan medan listrik di sekitar muatan listrik statis.
Medan listrik Daerah di sekitar muatan listrik yang menyebabkan muatan listrik di sekitarnya mengalami
gaya listrik.

Ohmmeter Alat untuk mengukur hambatan listrik.
Potensial listrik Besamya energi potensial per satu muatan.

Voltmeter Alat untuk mengukur tegangan listrik.

I. Pilihan ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Dalam suatu percobaan tetes minyak Milikan 3.
diperoleh sebuah tetesan minyak beratnya
3,2 x 10-14 N. Tetesan minyak tersebut diam
diantara dua buah keping yang kuat medan
listriknya 4 x l}a N/C, jumlah elektron yang
terkandung di dalam tetesan minyak tersebut
adalah. . . .

a. I
b.2
c.3

2. Dua buah muatan saling berdekatan,
setiap muatan besamya 50 pC dan l0 pC.
Besar gaya pada setiap muatan 5.000 N.
Jarak pisah kedua muatan tersebut adalah

a. l0 cm
b. 2O cm
c. 30 cm

Muatan Q diletakkan 4 cm dari muatan 40 pC.
Gaya yang dialami sebesar 20.000 N. Besar
muatanQadalah....
a. 2O 1tC d. 88 pC
b. 40 pC e. 100 pC
c. 68 FC

Besar medan listrik pada jarak 20 cm dari titik
muatan terisolasi adalah 2,7 x lO8 N/C. Besar
muatan titik terisolasi tersebut adalah . . . .

d.4
e.5

4.

5.

d. 40 cm
e. 50 cm

a. 1.000 pC
b. 1.200 pC

d. 6.000 pC
e. 8.000 ttc

d. 216 N
e. 100 N

c. 4.000 pC

Dua buah muatan A dan B dengan besar
muatan 60 pC dan -40 gC berjarak 20 cm.
Besar gaya yang bekerja pada setiap muatan
adalah. . . .

a. 540 N
b. 400 N
c. 300 N



6. Sebuah muatan +q yang berada di antara pelat
bermuatan A dan B mengalami gaya listrik
sebesarF. Besarnya Vadalah.. ..
+V -V a. FdT

Fd
q

sFd
Fd
F
F
na

Dua buah muatan masing-masing -10 pC dan
24 pC terpisah sejauh 12 cm di udara. Besar
gaya tarik yang bekerja pada setiap muatan
adalah....
a. 100 N d. 360 N
b. 150 N e. 480 N
c. 300 N

Muatan listrik 4, segaris dengan q2 seperti
tampak pada gambar.

Ao -------.-------o
gt = +4C 1 cm O,U "t o, = *a"

Besar kuat medan listrik di titik A adalah

a. 6,8 x lOe N/C d. 784 x 108 N/C
b. 7,84 x 10e N/C e. 984 x 108 N/C
c. 684 x 108 N/C

9. Tiga buah muatan titik identik +4, menempati
ketiga sudut-sudut segitiga sama sisi dengan
sisi a. Jika gaya antara muatan A dan B adalah
Fo, EaYa pada muatan C adalah . . . .

12. Besar potensial listrik pada titik 18 cm dari
muatan titik terisolasi 100 pC adalah . . . .

10. Dua buah pelat sejajar dengan pemisah sejauh

2 cm, diberi beda potensial 100 volt. Gaya yang
dialami oleh muatan tersebut adalah 0,04 N.
Besar muatan yang diletakkan di antara kedua
pelat tersebut adalah . . . .

a. 2N
b. 4pC
c. 6pc

11. Sebuah proton ditempatkan di daerah dengan

medan listrik sebesar 2,5 x 10-4 N/C. Gaya listrik
yang dialami proton tersebut adalah . . . .

a. 0,04 x 10-24 N d. 40 x 10-24 N

b. 0,4x1024N
c. 4x10-24N

a. 5x106V
b. l0x106V

d. 25x106V
e. 30x106V

c. 15x106V

Dua buah muatan titik identik A dan B,
besarnya +q, beruda pada jarak r satu sama
lain. Muatan ketiga, C, yang besarnya sama
tetapi berlawanan tanda diletakkan tepat di
tengah keduanya. Besar medan listrik pada
titikAadalah....

kq .kqa. ; d. 4+rr
kq kab. 2+ e. s+rr
kac. J --;
r-

Sebuah bola konduktor berjari-jari 9 cm. Jika
medan listrik pada permukaan bola 7 x 107 N/C,
muatan yang didistribusikan pada bola tersebut
sebesar....
a. 63 pC
b. 53 pC
c. 43 pC

15. Sebuah muatan titik q diletakkan pada titik
asal, (0, 0), sistem koordinat Cartesian. Jika
kuat medan listrik pada titik (4,3) cm adalah
1.000 N/C, potensial listrik pada titik tersebut
adalah....
a. 5V
b. 10v
c. 50V

Dua buah muatan yang besamya 1,6 x 10-6 C
tetapi berlawanan tanda, terpisah sejauh 6 cm
satu sama lain. Besar dan arah kuat medan listrik
di titik tengah antar muatan adalah . . . .

a. 3,2 x IO7 N/C menuju muatan (+)
b. 3,2 x lO7 N/C menuju muatan (-)
c. 1,6 x 107 N/C menuju muatan (+)
d. 1,6 x 107 N/C menuju muatan (-)
e. 1,0 x 107 N/C menuju muatan (+)

Dua buah pelat sejajar dengan jarak pisah
3 cm diberi muatan 10 pC dan kemudian
dihubungkan dengan kutub baterai 20 volt.
Kuat medan listrik diantara kedua pelat tersebut
adalah. . . .

a. 0,5 x l0-2 N
b. 1,5 x 10-2 N
c. 2,5 x 10-2 N

13.
b.

c.

d.

7.

14.
8.

d. 33 pC
e. 23 1tC

a. 2Fo

b. ,[5 Fo

c' Fo

d. 
^[-zFoe' too

d. 8pC
e. 10 pC

16.

d. 100 v
e. 500 V

d. 5xl0-2N
e. 10 x 10-2 N

17.

e. 400 x 10-24 N



18. Sebuah bola konduktor yang berjari-jari l0 cm
didistribusikan muatan sebesar 30 pC. Besar
medan listrik pada permukaan bola adalah . . . .

a. 30 x 107 N/C d. 2,7 x 107 N/C
b. t0 x lo7 N/C e. 2.5 x 107 N/c
c. 5x107N/C

Dua buah muatan terpisah sejauh x cm.

Qr 30 cm.+
Kuat medan di P akan bernilai nol jika panjang
radalah....
a. 20 cm
b. 40 cm
c. 60 cm

24, Pada 27"C, hambatan sepotong kawat adalah
1 Q. Jika koefisien hambatan kawat adalah
0,00125oC-1, suhu yang dibutuhkan agar
hambatan kawat menjadi 2 kali lipatnya adalah

a. 1.000 K
b. 1.083 K
c. 1.100 K

25. Sebuah kawat baja dengan panjang 5 m
diberi beda potensial 200 volt pada kedua
ujung kawatnya. Jika besar hambatan 2 ohm,
diameter kawat tersebut adalah . . . .

19.

a. 0,12 mm
b. 0,20 mm

d. 1.127 K
e. 1.154 K

d. 0,32 mm
e. 0,50 mm

d. 2xl0l2buah
e. I x lOl2buah

4s

20. Tiga buah muatan ditempatkan di sudut-sudut
bujur sangkar. Jika medan listtrik muatan +q di
P adalah Eo, medan listrik total akibat ketiga
muatan tersebut adalah . . . .

a' Eo

b. 2Eo
c. E6l2

21. Sebuah kawat diberi beda potensial di kedua
ujungnya. Besar arus yang mengalir pada
kawat tersebut adalah 5 A. Jumlah muatan
yang mengalir dalam waktu 10 sekon adalah

c. 0,23 mm

Sebuah rangkaian resistor dirangkai secara
paralel dengan hambatan l0 ohm, 20 ohm,
30 ohm, dan 40 ohm. Arus listrik yarig
mengalir jika rangkaian tersebut dihubungkan
dengan sumber tegangan 480 V adalah . . . .

d. 200 A
e. 250 A

d. 90 cm
e. 120 cm

d. En[S

e. Eo,Ed

d. 15c
e. 50C

d. r20 c
e. 240 C

d. 4 saja
e. 1,2,3 dan 4

26.

22, Jlka arus 4 A mengalir dalam kawat yang
ujung-ujungnya memiliki beda potensial 12V,
besar muatan per menit yang mengalir melalui
kawatadalah....
a. 4C
b. t2c
c. 60C

Faktor-faktor yang menentukan besar hambatan
jenis suatu kawat logam adalah:
1. panjang kawat
2. suhu kawat
3. luas penampang kawat
4. bahan kawat
Pernyataan yang benar adalah . . . .

27. Tiga buah kapasitor yaitu2 F,F, 3 p,F, dan 6 pF
dirangkai seri kemudian dihubungkan dengan
sumber tegangan 12 volt. Besar muatan yang
tersimpan dalam kapasitor adalah . . . .

d. 12 pC

e. 24 trtC

28. Ketika sebuah tombol kalkulator direkan,
baterai tersebut memberikan arus sebesar
640 FA selama I ms. Banyaknya elekron yang
mengalir pada waktu tersebut adalah . . . .

a. 2C
b. 5c
c. l0C

a. 50A
b. 100 A
c. 150 A

a. Epc
b ftuc
c. 6pC

a. 5x1012buah
b. 4xl0r2buah
c. 3xl0l2buah

23.
29. Sepotong kawat yang memilki hambatan

R dipotong menjadi 3 bagian, kemudian
potongan-potongan tersebut dirangkai secara
paralel. Hambatan rangkaian tersebut adalah

d. 3R

e. 9R
a. 1,2, dan3
b. 1dan3
c. 2dan4

a.fn
b. {n
c.R



30. Sebuah lampu pijar 60 W 110 V dipasang
pada tegangan 100 V sehingga:
(1) daya yang digunakan l4mpu 54,5 watt
(2) lampu lebih redup
(3) arus yang melalui lampu 0,6 ampere
(4) hambatan lampu tetap 201,7 ohm
Pernyataan yang benar adalah . . . .

a. (4) saja
b. (1) dan (3)
c. (2) dn @)

31. Tiga buah resistor disusun secara paralel dalam
rangkaian dengan hambatan 20 O, 30 Cl,

dan 60 C). Kemudian rangkaian tersebut
dihubungkan dengan sumber tegangan searah

120 volt. Besar daya yang terpakai selama
5menitadalah....

36. Sebuah rangkaian resistor dihubungkan secara

paralel dengan sumber tegangan searah 60
volt dengan. hambatan 2O Cl dan 30 C). Energi
panas yang timbul pada resistor selama 2 menit
adalah. . . .

a. 6.000 joule
b. 9.000 joule
c. 10.000 joule

37. Lima buah resistor dengan besar hambatan
10 O, 20 Q, 50 Q, 30 Q, dan 35 Q. Resistor
kedua dan keempat tersusun secara paralel,
sedangkan resistor pertama, ketiga, dan kelima
tersusun seri dalam rangkaian. Hambatan total
pada resistor tersebut adalah . . . .

a. 1.000 W
b. 1.200 w
c. 1.400 W

a. 22,6 mm
b. 20 mm
c. 17 mm

d. (l), (2), dan (3)
e. (1),(2),(3),dan(4)

d. 1.440 W
e. 1.500 W

d. 15 mm
e. 13 mm

a. 100 Q
b. 102 c)

a. 100 W
b. 200 w
c. 300 W

d. 18.000 joule
e. 36.000 joule

d. 1t2 dt
e. 145 C)

d. 400 w
e. 500 W

d. l20v
e. 360 V

d. 1,6 A
e. 6A

38.

c. 107 Q

Sebuah rangkaian menggunakan energi listrik
sebesar 84.000 joule selama 7 menit. Besar
daya listrik yang terpakai adalah . . . .32. Sepotong kawat baja yang berdiameter 7 mm

dihubungkan dengan sumber tegangan 210 V
dengan besar hambatan 10 Q. Panjang kawat
baja tersebut adalah . . . .

33. Sebuah lampu dengan daya 6 W ingin
dinyalakan dengan bantuan accu 18 volt
selama 10 sekon. Agar dapat menyala dengan

normal, lampu tersebut perlu diberi hambatan

sebesar

d. t20 Q
e. 160 Q

34. Seutas kawat logam 50 Q ditarik hingga
panjangnya menjadi 3 kali panjang awalnya.

Hambatan baru kawat logam tersebut adalah

39. Empat buah resistor yang besarnya identik
yaitu 30 C), dirangkai menjadi secara seri
dan paralel. Resistor pertama disusun seri
sedangkan resistor kedua, ketiga, dan keempat

disusun secara paralel. Jika arus listrik yang

melalui resistor ketiga adalah 0,5 A, besarnya
potensial listrik pada rangkaian tersebut adalah

a. 20O
b 60C)
c. 80O

a. 20Y
b. 60v
c. 90V

35. Sebuah botrlam lampu 100 watt/25 V dihubungkan

dengan sumber DC 125 V. Hambatan listrik
yang diperlukan agar bohlam tersebut dapat

bekerja dengan layak adalah . . . .

a. 20 f,) secara seri
b. 20 Cl secara paralel
c. 25 C) secara seri
d. 25 Cl secara paralel
e. 20 Cl secara seri dan 30 C) secara paralel.

40. Tiga baterai dirangkai paralel seperti gambar

di bawah ini.
P

4V.30

Arus yang mengalir melalui baterai 6 V adalah

u.' 
' 

O,A e
b. 1A
c. 1,2 A

a. 16,67 Q
b. 53c)
c. 150 O

d. 200 o
e. 25O {,



41. Sebuah lampu 90W/30V ingin dinyalakan
dengan bantuan accu @ V. Agar dapat menyala
dengan normal, lampu tersebut perlu diberi
hambatansebesar...

43. Sebuah baterai dengan CIGL 12 volt dialiri arus

listrik sebesar 2 A. Hambatan dalam baterai
tersebutadalah..--
a. 2A
b. 4a
c. 6O

44. Sebuah pesawat TV dinyalakan rata-rata
6 jam per hari. Pesawat tersebut dihubungkan
pada tegangan220Y. Jika arus yang mengalir
2,5 ampere dan harga energi listrik tiap kwh
Rp15, TV tersebut memerlukan energi listrik
perhariseharga....
a. Rp90,00 d. Rp49,50
b. Rp37,50 e. Rp60,00
c. Rp30,00

45. Sebuah amperemeter yang memiliki batas
ukur l0 mA dipasang secara paralel dengan
hambatan 25 O. Jarumnya akan menyimpang
maksimum ketika besar 1= 90 mA. Hambatan
dalam amperemeter tersebut adalah . . . .

a. 10 ohm
b. 20 ohm
c. 30 ohm

d. 8o
e. l0Od. 40 ohm

e. 50 ohm

d. 4 saja
e. Semua benar

42. Sebuah hambatan R dihubungkan dengan
sumber tegangan yang dapat diubah-ubah
nilainya. Hasil pengukuran arus dan dayanya
diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

ffi='#5ffi'-:if*ilil ffi##.$i*.Hfl ffifrHr

2 24

J 54

4 96

5 150

l. Besamya R adalah 6 Q
2. Tegangan pada hambatan sebanding

dengan arus

3. Daya sebanding dengan 1

4. Daya sebanding dengan V
Pernyataan yang benar adalah . . . .

a,

b.

c.

500 ohm
200 ohm
180 ohm

d. 50 ohm
e. 9 ohm

a. 1,2, dan 3

b. ldan3
c. 2dan4

II. Esai

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.

1. Mengapa pada interaksi Coulomb kita tidak
memperhitungkan gaya gravitasi?

2. Jika di suatu tempat tidak terdapat gaya
Coulomb, apakah dapat disimpulkan bahwa
tidak terdapat muatan di tempat tersebut? 5.
Jelaskan.

3. Terdapat dua partikel bermuatan Adan B yang
terpisah sejauh d. Muatan partikel A dua kali
muatan partikel B. Hitunglah berapa besarnya 6.
medan listrik yang dialami oleh partikel A.

4. Tiga buah muatan yang identik bermuatan

IslT pc.

BJ ___ -__ - -. 2._ _____ __ ac

Hitunglah besarnya gaya yang bekerja pada

sebuah muatan uii Qz = -15,[Z pC yang
diletakkan pada titik berat segitiga muatan
MBC.

Duabuahmuatan, 4 o=3A,13 r{. dan qr= -1ffi 76,
terpisah sejauh 1 m. Tentukan jarak suatu titik
dari muatan eadi mana kuat medan listrik di
titik itu bernilai nol.

Dua buah muatan terpisah sejauh 10 cm seperti
gambar di bawah.

ltQo = 10 C

Tentukan besarnya kuat medan listrik di
titik R.

At

2a

,\,,\
,: +s" \

eo = 1o cG--a-;i---. R



11.7. Dua buah partikel bermuatan identik dengan
massa masing-masing m berada pada sebuah

bidang setengah lingkaran (lihat gambar). Jika
sistem berada pada kondisi kesetimbangan,

berapakah muatan partikel masing-masing.

Sejumlah muatan identik disusun seperti pada
gambar. Tentukan berapakah gaya total yang

dialami oleh A jika besarnya q = 2 pC dan
s=3cm.

Proton ditembakkan dengan kecepatan awal

9,55 x 103 m/s pada suatu daerah yang terdapat

medan listrik homogen E = -720 J N/C.
Perhatikan gambar, jika proton menghantam

target pada jarak horizontal 1,27 mm, tentukan

besarnya sudut I dan waktu yang dibutuhkan
untuk mencapai target.

Di tengah-tengah cincin bermuatan diletakkan
partikel bermuatan 4. Tentukan besamya medan

listrik di A (puncak bola).
Petunjuk: bola tidak bermuatan dan tidak
memengaruhi sistem cincin dan partikel.

A

Dua muatan listrik dengan besar muatan 42 ;rC
dan -60 pC terpisah pada jarak 34 cm.
a. Tentukanlah potensial listrik di titik yang

terletak pada garis hubung kedua muatan
dan terletak pada jarak 10 cm dari muatan
42 1tC.

b. Tentukanlah letak titik pada garis hubung
yang memiliki potensial listrik nol.

Sebuah persegi pada ujung-ujungnya diberi
muatan berturut-turut 4 pC, -4 ttC,4 pC, dan

-4 ltC.
a. Hitunglah potensial listrik di pusat

persegi.

b. Hitunglah medan listrik di pusat persegi

terhadap muatan $i -2 ytC.

c. Jikaterdapat muatan sebesar 10 nC dijauh
tak berhingga, tentukan besarnya usaha

untuk memindahkan partikel tersebut ke
titik tengah persegi.

Diketahui sebuah partikel bermuatan 2O nC
bergerak dari posisi X ke Y. Energi kinetik
partikel di titikX dan lberturut-turut 12 x l0-5 J
dan 10 x lO-s J. Berapakah beda potensial

antaratitikXdan Y? Petunjuk: gunakan konsep
hukum kekekalan energi mekanik.

Dua buah pelat sejajar diberi muatan +885 pC
dan -885 pC. Keduanya terpisah pada jarak
5 mm. Hitunglah medan listrik di antara kedua
pelat. Hitung pula potensial listrik di titik
tengah dua pelat tersebut.

Dua buah keping logam sejajar (arak pisah

d = I cm) diletakkan secara horizontal dan
diberikan beda potensial sebesar 105 V. Sebuah

muatan memasuki logam dan mengapung di
antara kedua pelat.

Hitunglah massa muatan tersebut. Petunjuk:
gaya berat muatan sama dengan gaya magnet
yang bekerja pada muatan.

Terdapat kapasitor memiliki kapasitansi 5 mF
jika bahan dielektriknya udara. Nilai kapasitansi

akan melonjak menjadi 30 mF jika bahan

dielektriknya porselin. Hitunglah konstanta
dielektrik bahan porselin.

12.

8.

13.

14.

15.

10.

g = (-720y) N/C

16.



,,,17.

18.

19.

20.

Sebuah kapasitor 16 p,F dihubungan dengan
sumber tegangan 16 V, sedangkan kapasitor
12 gF dihubungkan dpngan tegangan 32 Y.

Jika kedua kapasitor digabungkan, hitunglah
muatan akhir kapasitor masing-masing.

a. Buktikan bahwa energi per satuan
volume (atau rapat energi) pada kapasitor
dirumuskan sebagai

p*=|eoEz
Dengan ao = permitivitas udara dan
E = medan listrik di antara kedua pelat.
Ingat, energi listrik disimpan dalam
bentuk medan listrik di antara kedua pelat.

b. Berdasarkan persamaan yang telah Anda
buktikan, hitunglah rapat energi dua buah
pelat yang diberi beda potensial sebesar

2.000 V dan terpisah sejauh 15 mm.

Tiga buah kapasitor berturut-turut 5 UF, l0 ttF,
dan 15 pF dihubungkan secara seri, lalu
dihubungkan dengan tegangan 15 V. Hitunglah:
x. besar kapasitansi kapasitor ekuivalen,
b. besar muatan masing-masing kapasitor,
c. tegangan pada kapasitor 15 pF.

Hitunglah kapasitor ekuivalen untuk rangkaian
kapasitor berikut jika diukur dari titik AB.A. ;HH=ttA-4 t-Btt

!HHHF-J

Sebuah kawat baja yang berdiameter 3 mm
dan panjang l0 m dihubungkan dengan sumber
tegangan 220 volt. Hitunglah:
a. besar hambatan,
b. arus listrik yang mengalir,
c. rapat arus.

Dari soal nomor 2 di atas, berapakah besar
arus yang mengalir dalam kawat baja ketika
suhu kawat mencapai 30oC?

Tiga buah resistor dengan besar hambatan
40 Q, 50 C), dan 60 O. Resistor R, disusun
paralel terhadap resistor Rr. Resistor paralel
ini dihubungkan secara seri terhadap resistor
ketiga R, seperti pada gambar di bawah.

Jika rangkaian resistor seri-paralel ini
dihubungkan dengan sumber tegangan searah
40 V, berapakah besar potensial listrik pada

masing-masing resistor?

Dari gambar di atas, jika besar arus listrik
dalam rangkaian 0,5 A, berapakah besar
hambatan pada resistor R?

Dua buah resistor 30 O dan 40 C) disusun
paralel dalam rangkaian dan dihubungkan
dengan sumber tegangan searah 60 volt.
Berapakah besar daya dan energi listrik yang
terpakai selama ) menit?

Pada gambar rangkaian di bawah ini, jika
seluruh resistor bernilai 6 fl tentukanlah:
a. hambatan listrik antara titik A dan B
b. hambatan listrik antara titik A dan D

23.

24.

c'f

o/ l*,

25.

26.

27.

b 
^-l T-l Ffl F

--r&[r l'

Suatu kawat konduktor"diberi beda potensial

listrik pada kedua ujungnya. Setelah f menit
kemudian ternyata jumlah muatan yang
dilewatkan 4,5 x IOa C. Berapakah besar arus

listrik dalam kawat konduktor tersebut?

21.



30.tL f,)i aara susunan lampu berikut, manakah
yane pafing redup? Manakah yang paling
terang? Jelaskan jawaban Anpa.

Dari rangkaian berikut, hitunglah:
a. arus yang mengalir pada jalur A-8,

b. daya disipasi pada resistor 2 C),

c. tegangan jatuh pada resistor 6 C).

Tentukanlah hasil pembacaan dari avometer
berikut ini.
a. Pembacaan tahanan jika rentang selektor

diset pada 10 Q.

Pembacaan tegangan berikut jika rentang
selektor diarahkan ke 25 V dan 50 V.

b.

29.


