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KATA PENGANTAR
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3)
mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas
dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Implementasi dari undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut yang
dijabarkan melalui sejumlah peraturan pemerintan, memberikan arahan tentang perlunya
disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, diantaranya adalah
standar sarana dan prasarana. Guna peningkatan kualitas lulusan SMK maka salah satu
sarana yang harus dipenuhi oleh Direktorat Pembinaan SMK adalah ketersediaan bahan
ajar siswa khususnya bahan ajar Peminatan C1 SMK sebagai sumber belajar yang
memuat materi dasar kejuruan.
Kurikulum yang digunakan di SMK baik kurikulum 2013 maupun kurikulum
KTSP pada dasarnya adalah kurikulum berbasis kompetensi. Di dalamnya dirumuskan
secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai
peserta didik serta rumusan proses pembelajaran dan penilaian yang diperlukan oleh
peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Bahan ajar Siswa Peminatan
C1 SMK ini dirancang dengan menggunakan proses pembelajaran yang sesuai untuk
mencapai kompetensi yang telah dirumuskan dan diukur dengan proses penilaian yang
sesuai.
Sejalan dengan itu, kompetensi keterampilan yang diharapkan dari seorang
lulusan SMK adalah kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah
abstrak dan konkret. Kompetensi itu dirancang untuk dicapai melalui proses
pembelajaran berbasis penemuan (discovery learning) melalui kegiatan-kegiatan
berbentuk tugas (project based learning), dan penyelesaian masalah (problem solving
based learning) yang mencakup proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Khusus untuk SMK ditambah dengan
kemampuan mencipta. Bahan ajar ini merupakan penjabaran hal-hal yang harus
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dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan
pendekatan kurikulum yang digunakan, peserta didik diajak berani untuk mencari
sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Bahan ajar ini
merupakan edisi ke-1. Oleh sebab itu Bahan Ajar ini perlu terus menerus dilakukan
perbaikan dan penyempurnaan.
Kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi
berikutnya sangat kami harapkan; sekaligus, akan terus memperkaya kualitas penyajian
bahan ajar ini. Atas kontribusi itu, kami ucapkan terima kasih. Tak lupa kami
mengucapkan terima kasih kepada kontributor naskah, editor isi, dan editor bahasa atas
kerjasamanya. Mudah-mudahan, kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan
dunia pendidikan menengah kejuruan dalam rangka mempersiapkan Generasi Emas
seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).
Jakarta, Agustus 2017
Direktorat Pembinaan SMK
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BAB 1
LISTRIK STATIS
Prasyarat
Untuk dapat mengerti pembahasan bab ini dengan baik,siswa sebaiknya telah
mempelajari dan mengerti tentang masalah Gaya aksi reaksi dan kinematika. Dalam segi
matematika, siswa diharapkan telah mengerti tentang vektor, perkalian vektor, serta
makna tentang elemen panjang dan integral.
Beberapa penurunan rumus diturunkan dengan integral, namun demikian apabila
ini dirasa sulit maka siswa dapat mengambil hasil langsung penurunan rumus tanpa harus
mengikuti penurunan matematika secara integral.

Peta Konsep

Konsep Dasar Listrik Statis
Jika sebuah batu ambar digosok-gosokkan pada kain wool akan menarik bulu ayam
maka itu adalah fenomena adanya listrik statis. Gejala tarik menarik antara dua buah
benda seperti batu ambar dan bulu ayam dapat dijelaskan dengan konsep muatan
listrik.Listrik statis (electrostatic) membahas muatan listrik yang berada dalam keadaan
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diam (statis), muatan listrik tersebut terdapat di dalam proton dan elektron yang
merupakan partikel-partikel pembentuk atom.
Berdasarkan konsep muatan listrik, ada dua macam muatan listrik, yaitu muatan
listrik positif dan muatan listrik negatif yang masing-masing dikandung oleh proton dan
elektron. Muatan listrik yang ada di dalam proton dan elektron tersebut sama besar tetapi
berbeda sifatnya sehingga diberi tanda positif dan negatif. Wujud dari listrik sebenarnya
berupa gaya. Gaya yang timbul dari setiap titik di permukaan proton yang digambarkan
berbentuk bola berupa gaya dorong keluar dengan lintasan berupa garis lurus dan tegak
lurus pada permukaan proton. Sementara gaya yang ada di setiap titik permukaan bola
elektron berupa gaya tarik ke dalam juga dengan lintasan berupa garis lurus dan tegak
lurus permukaan elektron.
Pada kondisi normal setiap atom mempunyai jumlah proton dan elektron yang
sama sehingga atom bersifat netral. Muatan listrik timbul karena adanya elektron yang
dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Benda yang kekurangan elektron
dikatakan bermuatan listrik positif, sedangkan benda yang kelebihan elektron dikatakan
bermuatan listrik negatif. Elektron merupakan muatan listrik dasar yang menentukan
sifat listrik suatu benda.
Dua buah benda yang memiliki muatan listrik sejenis akan saling tolak menolak
ketika didekatkan satu sama lain. Adapun dua buah benda dengan muatan listrik yang
berbeda (tidak sejenis) akan saling tarik menarik saat didekatkan satu sama lain. Tarik
menarik atau tolak menolak antara dua buah benda bermuatan listrik adalah bentuk dari
gaya listrik yang dikenal juga sebagai gaya coulomb.
Selanjutnya pada bab ini juga dipelajari tentang medan listrik, yaitu area di mana
pengaruh garis gaya listrik masih dapat dirasakan, kekuatan medan listrik, potensial dan
energi listrik serta aplikasi dari penyimpanan muatan listrik pada komponen elektronik
yang disebut kapasitor.

A.

Muatan Listrik
Rasanya hampir tidak ada orang yang belum pernah mendengar kata ―listrik‖,

bahkan hampir semua orang sudah memanfaatkannya. Jika kalian ditanya apa itu
―listrik‖? darimana listrik tersebut berasal ?, pada umumnya kalian tidak bisa
menjawabnya dengan tepat. Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat orang
harus memahami terlebih dahulu tentang muatan listrik dan hubungannya dengan teori
atom.
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Bagian terkecil dari suatu unsur adalah atom, sedangkan unsur adalah bahan alam
yang membentuk zat. Di dunia ini zat dibedakan menjadi tiga macam yaitu zat cair, zat
padat dan zat gas. Sebagai contoh, air adalah salah satu zat cair. Jika segelas air diurai
menjadi bagian-bagian yang paling kecil maka bagian terkecil tersebut yang berupa
setitik air disebut sebagai molekul air atau molekul H2O, karena air adalah senyawa dari 2
atom hidrogen dan satu atom oksigen. Jadi, atom adalah bagian terkecil dari suatu
molekul atau bagian terkecil dari suatu unsur dan pada ilustrasi tentang air ini unsur-unsur
pembentuk zat air adalah hidrogen dan oksigen.
Ada berbagai teori tentang model atom mulai dari awal para ilmuwan mempelajari
tentang atom. Mulai dari model atom Dalton, Rutherford sampai model atom Niels Bohr.
Model atom yang paling mutakhir dari Niels Bohr menyatakan bahwa ternyata suatu
atom masih terdiri dari tiga macam partikel pembentuknya yaitu proton, netron dan
elektron, yang secara sederhana dari gambaran perspektif dimensi dua dan tiga dapat
digambarkan sebagai berikut.

Sumber: http://juniorcertscience.weebly.com

Gambar 1. 1 Struktur atom dalam dua dimensi

Sumber: https://pynecode.wordpress.com

Gambar 1. 2 Struktur atom dalam tiga
dimensi

Baik menurut Rutherford maupun Niels Bohr menyatakan bahwa atom ternyata
masih terdiri dari tiga macam partikel pembentuknya. Di bagian inti atom disebut nukleus
terdiri dari dua macam partikel yaitu proton dan netron. Proton dan netron atau nukleus
terikat sangat kuat oleh adanya energi nuklir yang dimiliki oleh netron, sehingga fungsi
netron sebenarnya adalah sebagai ―pengikat― proton. Sementara di sekelilingnya terdapat
partikel lain yang jauh lebih kecil dan lebih ringan yaitu elektron yang bergerak
mengelilingi inti sambil berotasi pada lintasan-lintasan orbit tertentu membentuk lapisan
– lapisan yang disebut kulit atom, dan masing – masing lintasan mempunyai kapasitas
maksimum untuk ditempati elektron. Kulit atom yang terdapat pada atom memiliki
tingkat energi yang berbeda. Kulit yang paling dekat dengan inti yaitu kulit K kemudian
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diikuti L, M, N, O, P, Q, R dan seterusnya, kulit ini memiliki energi paling rendah, makin
jauh kulit atom dari inti atom energi kulit tersebut makin tinggi. Elektron-elektron pada
sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik, dan elektron yang yang
makin jauh dari inti atom atau terletak pada kulit yang paling jauh dari inti maka elektron
tersebut makin mudah dilepaskan atau hanya dibutuhkan energi yang rendah untuk
melepaskan elektron tersebut.

Sumber: https://rahmikimia.wordpress.com

Gambar 1.3 Lapisan kulit atom

Ukuran proton jauh lebih besar daripada elektron, sedangkan massa proton serta
netron hampir sama dan massa keduanya hampir 2000 kali lebih berat daripada elektron
sehingga pada suatu atom massanya hanya ditentukan oleh banyaknya proton dan netron
sementara massa elektron dapat diabaikan. Tetapi walaupun proton dan elektron
mempunyai ukuran maupun massa yang jauh berbeda namun keduanya mempunyai
muatan listrik yang sama besar, hanya saja kedua muatan listrik yang dikandung oleh
proton dan elektron tersebut berbeda sifat sehingga diberi tanda positif dan negatif.
Proton dinyatakan mempunyai muatan listrik positif sedangkan elektron mempunyai
muatan listrik listrik negatif. Ssementara netron adalah partikel atom yang tidak
mempunyai muatan listrik. Pada kebanyakan buku biasanya hanya dinyatakan sebagai
proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan listrik negatif tanpa menyebutkan
kata listrik sebagai muatan listrik dari proton dan elektron. Pernyataan yang salah inilah
yang seringkali menimpulkan kesalahan pemahaman bagi pembaca yang mempelajari
tentang muatan listrik. Dengan pemahaman ini sekarang terjawablah pertanyaan di atas
bahwa jika ditanya apakah listrik tersebut, maka jawabnya listrik adalah apa yang dimuat
atau berada di dalam proton dan elektron, dan keduanya diberi tanda yang berlawanan
yaitu positif dan negatif karena masing-masing muatan listrik tersebut berbeda sifatnya.
Pada kondisi normal setiap atom mempunyai jumlah proton dan elektron yang
sama sehingga muatan listrik positif maupun negatif sama besar dan atom dikatakan
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bersifat netral. Namun karena elektron bergerak dan dapat berpindah posisi baik dari
lintasan yang satu ke lintasan yang lain di dalam atom itu sendiri maupun berpindah
posisi ke lintasan atom yang lain yang dapat dilakukan oleh elektron yang berada di
lintasan kulit terluar maka jika sebuah atom kehilangan elektronnya atom tersebut akan
kelebihan muatan listrik positif dan disebut ion positif, sedangkan atom lain yang
ketambahan elektron di lintasan kulit terluarnya akan kelebihan muatan listrik negatif dan
disebut ion negatif. Jadi ion adalah atom yang kelebihan muatan listrik positif maupun
muatan listrik negatif.

Atom netral

Atom positif

Atom negatif

Sumber: http://nasri-mm.blogspot.co.id

Gambar 1.4 Ion positif dan ion negatif

Sebagai ilustrasi jika dilakukan gosok menggosok antara kaca dan kain sutera
maka elektron dari kaca akan

berpindah ke kain sutera atau dikatakan kain sutera

mendapatkan tambahan elektron dari kaca, demikian pula elektron dari kain wool
berpindah ke mistar plastik maka dinyatakan, mistar plastik mendapatkan tambahan
elektron dari kain wool dan seterusnya, dan pada tabel berikut diberikan contoh
perpindahan muatan listrik antara beberapa macam benda jika dilakukan proses gosok
menggosok antara masing-masing benda-benda di bawah ini

Tabel 1. 1 Contoh perpindahan muatan listrik dari interaksi berbagai benda
Bahan-bahan

Hasil

Proses

Kaca - Kain Sutera

Kaca (+), Sutera (−)

Elektron dari kaca berpindah ke kain
sutera

Mistar plastik - Kain wool

Mistar plastik (−),
Kain wool (+)

Elektron dari kain wool berpindah
ke mistar plastik

Sisir - Rambut Manusia

Sisir (−), Rambut
Manusia (+)

Elektron dari rambut manusia
berpindah ke sisir

Penggaris/mistar plastik Rambut manusia

Penggaris (−), Rambut
Manusia (+)

Elektron dari rambut manusia
berpindah ke penggaris

Balon - Kain Wool

Balon (−), Kain Wool (+)

Elektron dari kain wool berpindah
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Bahan-bahan

Hasil

Proses
ke balon

Ebonit - Kain Wool

1.

Ebonit (−), Kain Wool (+)

Elektron dari kain wool berpindah
ke ebonit

Elektroskop
Alat yang digunakan untuk mengetahui adanya muatan listrik pada sebuah benda

adalah elektroskop. Elektroskop juga dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan
listrik suatu benda. Elektroskop bekerja berdasarkan prinsip induksi listrik. Induksi listrik
adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda karena pada benda tersebut
didekati benda lain yang bermuatan listrik. Contoh kejadian induksi listrik digambarkan
sebagai berikut.
Benda netral didekati benda bermuatan
listrik negatif, maka muatan listrikmuatan listrik negatif benda netral
tertolak menjauh, sedangkan muatan
listrik-muatan listrik positif mendekati
benda yang menginduksi.

Benda netral didekati benda bermuatan
listrik positif, maka muatan listrikmuatan listrik positif benda netral
tertolak menjauh, sedangkan muatan
listrik-muatan listrik negatif mendekati
Sumber : www. Indonesiacerdas.web.id

Gambar 1.5 Induksi Muatan listrik Listrik

benda yang menginduksi

Pada umumnya bentuk elektroskop adalah seperti gambar berikut.
Elektroskop terdiri dari sebuah bola konduktor yang
dihubungkan melalui batang konduktor dengan dua
buah daun logam tipis (biasanya terbuat dari emas)
yang dapat bergerak bebas. Sebagai penyekat
digunakan

bahan

isolator,

selanjutnya

daun

elektroskop dimasukkan ke dalam sebuah wadah
Sumber: http://nokadela.blogspot.co.id

Gambar 1.6 Bentuk elektroskop

yang terbuat dari dinding kaca.
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Pada kondisi tidak terinduksi, bola konduktor pada kepala elektroskop maupun
pada daun – daun di kaki elektroskop bersifat netral, artinya jumlah muatan listrik
positifnya sama dengan jumlah muatan listrik negatif. Sebagai ilustrasi jika sebuah benda
misalnya pelat politen yang bermuatan listrik negatif didekatkan pada kepala elektroskop
yang netral, maka muatan listrik negatif dari benda akan tolak menolak dengan muatan
listrik negatif dari kepala elektroskop, sehingga muatan listrik negatif di kepala
elektroskop kemudian menjauh jalan-jalan ke bawah /kaki.Akibatnya, daun kaki yang
tadinya netral, seimbang jumlah muatan listrik positif dan negatifnya. Sekarang menjadi
lebih banyak muatan listrik negatifnya, sehingga kaki elektroskop akan terbuka akibat
gaya tolak menolak muatan listrik negatif di kaki kiri dan kanan elektroskop.

2.

Gaya Listrik dan Hukum Coulomb
Wujud listrik yang berada di dalam proton dan netron sebenarnya adalah berupa

gaya. Jika proton dan elektron digambarkan bentuknya sebagai bola, maka pada setiap
titik di permukaan kulit bola elektron maupun proton tersebut akan ada gaya yang
berbeda arahnya. Gaya yang ada pada setiap titik di permukaan bola proton berupa gaya
dorong keluar dengan arah tegak lurus pada permukaan bola dan diberi tanda positif,
sedangkan gaya yang ada pada setiap titik di permukaan bola elektron berupa gaya
tarik kedalam dan diberi tanda negatif.
Sifat – sifat garis gaya listrik :
1. Garis gaya listrik berasal dari
muatan

listrik

positif

menuju

muatan listrik negatif.
2. Garis gaya listrik tidak pernah berpotongan.
Sumber: Halliday & Resnick. 2007

Gambar 1.7 Garis gaya pada proton dan
elektron

3. Semakin rapat garis gaya listrik
semakin kuat medan listriknya.

Dengan adanya garis-garis gaya yang timbul dari adanya muatan listrik positif di
dalam proton maupun muatan listrik negatif di dalam elektron, maka jika ada dua buah
muatan listrik yang terletak berdekatan, misalnya jika kedua muatan listrik adalah samasama muatan listrik positif, maka arah garis-garis gaya di antara kedua muatan listrik
tersebut akan menjadi seperti gambar berikut :
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Dari gambar di samping dapat ditunjukkan
bahwa akibat garis – garis gaya di antara
kedua muatan listrik yang sama-sama positif
tersebut akan menyebabkan kedua muatan
listrik saling tolak menolak, fenomena ini
dikenal sebagai Hukum Coulomb, dimana
berdasarkan hasil percobaannya Charles
Agustin
Sumber: Serway Jewet. 2004

Gambar 1.8 garis gaya diantara dua muatan
listrik sejenis

Coulomb

(1736-1806)

menyimpulkan jika dua buah muatan yang
sejenis terletak berdekatan akan timbul gaya

tolak menolak sedangkan jika kedua muatan listrik tersebut tidak sejenis maka yang
timbul adalah gaya tarik menarik. Keadaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Endarko.2008

Gambar 1.9 Gaya di antara dua buah muatan listrik

Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua partikel bermuatan
listrikberbanding langsung dengan perkalian besar muatan listrik dan berbanding terbalik
dengan kuadrat jarak antara kedua muatan listrik tersebut atau dirumuskan sebagai :

di mana :
F
k

= gaya tarik-menarik atau tolak-menolak/gaya Coulomb (Newton)
= bilangan konstanta =

= 9. 109N m2/C2

q1, q2 = muatan listrik listrik pada benda 1 dan benda 2 (Coulomb/C)
r

= jarak pisah antara kedua benda (m)
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Gaya Coulomb termasuk besaran vektor. Apabila pada sebuah benda bermuatan
listrik dipengaruhi oleh benda bermuatan listrik lebih dari satu, maka besarnya gaya
Coulomb yang bekerja pada benda itu sama dengan jumlah vektor dari masing-masing
gaya Coulomb yang ditimbulkan oleh masing-masing benda bermuatan listrik tersebut.
Misalnya untuk tiga buah muatan listrik.

+q
3

r1

α
F1
1

q1

q2

F2

r

F1 F

r2

2

q3

F

q1 listrik
Gambar 1.10 Gaya Coulomb pada tiga muatan

q2

Besarnya Gaya Coulomb yang dialami oleh q3 pada F = F1 + F2
F=k

+k

di mana :
F1 = gaya Coulomb pada q3 akibat yang ditimbulkan olehq1
F2 = gaya Coulomb pada q3akibat yang ditimbulkan oleh q2
F = gaya Coulomb padaq3akibat muatan listrik q1 dan q2
Gaya Coulomb pada muatan listrik q3 adalah F = F1 +F2. Karena letak ketiga
muatan listrik tidak dalam satu garis lurus, maka besarnya nilai F dihitung dengan:

dengan α adalah sudut yang diapit antara F1 dan F2.
Selanjutnya didefinisikan besaran lain yang disebut sebagai permitivitas ε yaitu
kemampuan suatu medium untuk dilalui medan listrik. Untuk ruang hampa disebut
permitivitas absolut dan diberi lambang ε0 ,

sedangkan hubungan antara tetapan

Coulomb dengan permitivitas absolut dinyatakan sebagai:

εO=

= 8,85 . 10-12
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Permitivitas medium lain umumnya lebih besar dari

εodan

dituliskan sebagai

ε.

Perbandingan antara pemitivitas suatu medium dan permitivitas hampa disebut tetapan
dielektrik (K).
K=

B.

atau

ε= K εo

Aplikasi Muatan Listrik pada bidang Agrobisnis dan
Agroteknologi
Sebenarnya ada banyak sekali contoh penerapan muatan listrik statik pada bidang

agrobisnis dan agroteknologi , namun pada bab ini hanya akan diberikan beberapa contoh
aplikasi muatan listrik antara lain pada beberapa alat berikut ini.
1.

Penangkal Petir
Penggunaan penangkal petir sangat dibutuhkan pada beberapa lokasi seperti rumah

tinggal khususnya rumah bertingkat, gedung-gedung bertingkat tinggi serta pada pabrik
pabrik. Pada menara-menara yang tinggi biasanya akan dilengkapi dengan grounding atau
sistem pentanahan yang gunanya adalah sebagai penangkap petir.
Petir merupakan fenomena alam yang selalu menghantarkan muatan listriknya ke
bumi tanpa kendali dan dapat menyebabkan kerugian harta benda dan bahkan nyawa
manusia sekalipun. Apabila aliran listrik akibat sambaran petir mengalir melalui tubuh
manusia maka organ tubuh yang dilaluinya akan mengalami shock (terkejut). Arus
tersebut dapat menyebabkan terhentinya kerja jantung. Selain itu efek rangsangan dan
panas akibat arus petir pada organ tubuh dapat juga melumpuhkan jaringan otot bahkan
bila energinya terlalu kuat dapat menghanguskan tubuh manusia.

Sumber : Halliday & Resnick.2007

Gambar 1.11 Fenomena petir di langit
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Penangkal petir adalah perangkat yang digunakan untuk menyalurkan listrik dari
petir ke tanah. Penangkal petir diperlukan agar aliran listrik dari petir bisa ‗dijinakkan‘
sehingga tidak membahayakan struktur atau makhluk hidup.Alat ini sering disebut pula
sebagai konduktor petir atau batang Franklin. Penangkal petir secara luas digunakan di
seluruh dunia sebagai sistem perlindungan petir.
Penangkal petir dianggap efektif karena mengurangi kerugian terkait kebakaran
dan kerusakan struktural akibat sambaran petir. Alat ini umumnya terbuat dari logam,
idealnya logam yang sangat konduktif seperti tembaga.Ketika petir menyambar logam
tersebut, listrik akan disalurkan melalui kawat menuju ke tanah (grounding). Penangkal
petir bekerja dengan mengalihkan listrik dari struktur bangunan yang rentan. Itu sebabnya
alat ini lazim dipasang di atas bangunan atau menara

Benjamin Franklin

Eksperimen Petir oleh Benjamin Franklin

Benjamin Franklin merupakan orang yang diakui sebagai penemu penangkal petir.
Franklin melakukan sejumlah eksperimen dengan petir, termasuk menggunakan layanglayang yang dicanteli kunci. Dia merupakan ilmuwan yang sangat tertarik mengeksplorasi
petir dan listrik. Menyadari bahwa petir merupakan ancaman besar, Franklin datang
dengan ide penangkal petir yang kemudian langsung melejit kepopulerannya.
Ratusan tahun kemudian, orang masih menggunakan desain dasar yang ditemukan
Benjamin Franklin. Ada beberapa perdebatan bagaimana bentuk ujung penangkal petir.
Penangkal petir rancangan Franklin berbentuk seperti jarum raksasa dengan ujung yang
lancip.Banyak orang Amerika menyukai desain ini karena dianggap sangat efektif.
Namun, sebagian desainer Inggris berpendapat bahwa penangkal petir akan lebih baik
jika ujungnya berbentuk bola.

2.

Pengendap Elektrostatis/Penggumpal Asap
Pada bidang agrobisnis dan agroteknologi sangat berhubungan dengan pabrik-

pabrik baik sebagai pengolah maupun produsen bahan hasil pertanian. Pernahkah kalian
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mengamati apa yang umumnya terdapat di bagian atap dari pabrik – pabrik tersebut ? alat
apa yang umumnya ada di sana ? jika kalian amati hampir di setiap pabrik pasti dijumpai
cerobong asap yang bias jadi dilengkapi dengan pengendap elektrostatis/penggumpal
asap. Alat ini berfungsi untuk membersihkan partikel-partikel abu hasil pembakaran gas
pada cerobong asap, sehingga mengurangi pencemaran udara. Terdiri dari 2 pelat logam
datar dan kawat vertikal yang terbentang di antaranya. Pelat-pelat logam yang ditanahkan,
tetapi kawat-kawat di antara pelat dijaga bermuatan listrik sangat kuat. Dengan demikian,
ada medan listrik kuat dalam daerah di antara kawat dan keping. Listrik kuat ini
menyebabkan ion-ion terbentuk dalam udara di antara kawat. Ion positif udara ditarik ke
kawat bermuatan listrik negatif, tetapi ion negatif udara ditangkap partikel polutan.
Partikel polutan bermuatan listrik positif ini kemudian bergerak menuju pelat logam dan
terkumpul di bagian dasar.

Sumber : Serway jewett.2004

Gambar 1.12 (a) skema alat pembersih gas pembakaran (b) cerobong dengan hasil pembakaran

Contoh soal :
1. Dua muatan listrik titik masing-masing sebesar 0, 1 μC dipisahkan pada jarak 10 cm.
Tentukan:
(a) besarnya gaya yang dilakukan oleh satu muatan listrik pada muatan listrik lainnya
(b) jumlah satuan muatan listrik dasar pada masing-masing muatan listrik.

Pembahasan:
Kedua muatan listrik dan gambar gaya yang bekerja seperti berikut.
0.1C

0.1C
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= 9× 109

(a)

(

)(
(

)
)

= 9 ×10-3 N.
(b) q = Ne
N=

=

= 6,24 x 1011

2. Dua buah partikel bermuatan listrik berjarak R satu sama lain dan terjadi gaya tarikmenarik sebesar F. Jika jarak antara kedua muatan listrik dijadikan 4 R, tentukan nilai
perbandingan besar gaya tarik-menarik yang terjadi antara kedua partikel terhadap
kondisi awalnya!

Pembahasan:
F=k
sehingga
=(

)2

Atau
F2 = (

)2 x F1

F2 = ( )2 x F
F2 =

F

Tugas Latihan Soal
1. Dua muatan listrik besarnya 5 μCdan 25 μC. Jika besar gaya Coulomb yang dialami
kedua muatan listrik sebesar 20.000 N. Berapakah jarak kedua muatan listrik ?
2. Dua benda masing-masing bermuatan listrik 5 μC (1 mikro Coulomb = 10-6 C)
ditempatkan pada jarak 20 cm. Jika jarak kedua benda dijadikan 40 cm, berapakah
gaya Coulomb kedua benda sekarang?
3. Diketahui tiga buah muatan listrik titik ketiganya terletak pada sumbu X ; dimana q1 =
30 nC terletak pada titik asal, sedangkan q2 = - 20 nC berada pada X = 3 m, dan qo =
20 nC berada pada X = m. Tentukan berapakah gaya total pada qo akibat q1 dan q2 ?
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C.

Medan Listrik
Muatan listrik adalah sumber medan listrik, menurut hukum Coulomb jika suatu

muatan listrik listrik Q berada di suatu titik , maka muatan listrik lain yang berada di
sekeliling muatan listrik Q tersebut akan mengalami gaya listrik. Hal ini menunjukkan
bahwa terdapat medan listrik di setiap titik di sekeliling muatan listrik Q. Arah dari
medan listrik pada suatu tempat adalah samadengan arah gayayang dialami muatan
listrik uji positif di tempat itu. Jadi pada muatan listrik positif, arah medan listriknya
adalah arah radial menjauhi sumber medan (arah keluar). Sedang pada muatan listrik
negatif arah medannya adalah arah radial menuju ke muatan listrik tersebut (arah
ke dalam).
Medan listrik dapat digambarkan dengan garis-garis khayal yang dinamakan
garis-garis medan (garis-garis gaya). Garis-garis medan listrik tidak pernah saling
berpotongan, menjauhi muatan listrik positif dan menuju kemuatan listrik negatif.
Apabila garis gayanya makin rapat berarti medan listriknya semakin kuat. Sebaliknya
yang garis gayanya lebih renggang maka medan listriknya lebih lemah. Arah garis gaya
muatan listrikpositif dan negatif diperlihatkan padaGambar1.18 di bawah:

(a)

(b)
Sumber: Serway – jewett. 2004

Gambar 1.13 (a) arah medan listrik muatan listrik positif
(b) arah medan listrik muatan listrik negatif

Jika dalam ruangan tersebut terdapat dua buah muatan listrik atau lebih yang saling
berinteraksi maka arah medan listriknya dapat digambarkan sebagai berikut.

(a) dua muatan listrik sama besar
(b) dua muatan listriktidak sama besar
Sumber: Serway-Jewett.2004

Gambar 1.14 Arah medan listrik oleh dua muatan listrik positif dan negatif
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Dari gambar 1.15 di atas nampak bahwa di tempat-tempat di mana garis medan
berdekatan, di situ medan listrik kuat sekali. Garis medan listrik timbul (keluar) dari
muatan listrik positif (karena muatan listrik positif menolak muatan listrik uji positif) dan
menuju ke muatan listrik negatif (karena muatan listrik negatif menarik muatan listrik uji
positif).

1.

Arah Medan Listrik

Gambar 1.15 Arah medan listrik

Perhatikan gambar di atas
a. Pada gambar 1a, muatan listrik listrik positif (+Q) mengerjakan gaya listrik
pada muatan listrik uji positif (+q), di mana arah gaya listrik (F) menjauhi
muatan listrik +Q.
b. Pada gambar 1b, ketika muatan listrik uji dihilangkan maka pada titik
tersebut terdapat medan listrik (E) yang arahnya menjauhi muatan listrik
listrik Q.
c. Pada gambar 2a, muatan listrik listrik negatif (-Q) mengerjakan gaya listrik
pada muatan listrik uji positif (+q), di mana arah gaya listrik (F) mendekati
muatan listrik -Q.
d. Pada gambar 2b, ketika muatan listrik uji dihilangkan maka pada titik
tersebut terdapat medan listrik (E) yang arahnya mendekati muatan listrik
listrik -Q.

Berdasarkan gambar dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa arah
medan listrik menjauhi muatan listrik positif dan mendekati muatan listrik negatif.
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2.

Kuat Medan Listrik
Kuat medan listrik di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya

Coulomb

per satuan muatan listrik di titik tersebut. Kuat medan listrik dinyatakan

dengan lambang huruf E. Seperti halnya gaya Coulomb maka kuat medan listrik juga
merupakan besaran vektor dengan arah yang sama dengan arah gaya Coulomb di titik
tersebut. Untuk menyatakan kuat medan di suatu titik dalam medan listrik perhatikan
gambar di bawah, menggambarkan suatu benda bermuatan listrik q yang menimbulkan
medan listrik di sekitarnya.
P

Tinjau suatu titik P yang berada pada jarak r dari q, untuk menentukan kuat medan
listrikdi titik P, diletakkan sebuah muatan listrik penguji sebesar q`. Besarnya kuat
medan di titik P dapat dituliskan :

di mana :
= kuat medan di titik P (Newton/Coulomb)
k

= Konstanta = 9.109 N m2 C-2

q

= muatan listrik penimbul medan (C)

r

= jarak antara titik P ke muatan listrik q (m)
Dari persamaan di atas terlihat bahwa untuk mengetahui besarnya kuat medan

listrik dari sebuah muatan listrik, hanya diperlukan besarnya muatan listrik tersebut serta
jarak muatan listrik uji dari muatan listrik yang akan dicari besar medan
listriknya.Terlihat bahwa semakin besar muatan listriknya, semakin besar pula kuat
medan listriknya untuk jarak yang sama. Semakin dekat muatan listrik uji dari suatu
muatan listrik yang akan dicari kuat medannya, semakin besar kuat medan listriknya
untuk muatan listrik yang sama.

a.

Kuat medan listrik oleh beberapa muatan listrik
Apabila pada suatu titik dipengaruhi oleh medan listrik yang ditimbulkan oleh

lebih dari satu benda bermuatan listrik, maka kuat medan listrik di tempat itu sama
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dengan jumlah vektor dari masing-masing kuat medan. Dalam hal ini ada dua macam
posisi muatan listrik – muatan listrik, yang pertama, jika kedua muatan listrik atau lebih
berada dalam posisi segaris, misalnya seperti gambar berikut :
Pada gambar di samping terlihat
bahwa

titik B terletak di antara

titik A dan titik C di mana pada
titik A terdapat muatan listrik Q1,
sedangkan pada titik C terdapat
muatan listrik Q2, sehingga pada
Gambar 1.16 Kuat medan oleh beberapa muatan listrik
segaris

titik B ada dua medan listrik yang
timbul

masing-masing

akibat

muatan listrik Q1 dan Q2
E1 adalah kuat medan listrik karena pengaruh muatan listrik Q1 dirumuskan:

Sedangkan E2 adalah medan listrik karena pengaruh muatan listrik Q2, dirumuskan:

Besar kuat medan listrik yang dialami oleh B adalah merupakan resultan vector dari E1
dan E2, dirumuskan:
=k(

)

Keterangan :
Eb = kuat medan listrik pada titik B akibat pengaruh Q1 dan Q2dalam satuan N/C
Q1 = besar muatan listrik pertama dalam satuan C
Q2 = besar muatan listrik kedua dalam satuan C
r1

= jarak dari Q1 ke titik B dalam satuan m

r2

= jarak dari Q2 ke titik B dalam satuan m
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Kedua, jika posisi muatan listrik-muatan listrik tidak segaris dan terlihat seperti
gambar berikut ini :

Sumber: http://tentrisimbolon.blogspot.co.id

Gambar 1.17 Kuat medan listrik oleh muatan listrik-muatan listrik tidak segaris

Dari gambar di atas, titik A berada dalam pengaruh medan listrik dari muatan
listrik Q1 dan Q2, sehingga antara titik Q1, A, dan Q2 membentuk sebuah sudut apit
dengan nilai tertentu. Total kuat medan listrik yang dialami oleh titik A adalah resultan
dari vector E1 dan E2. Untuk menentukan besarnya digunakan rumus resultan vektor
=√
pada persamaan di atas harga E1 dan E2 masing-masing dapat dicari terlebih dulu dengan
menggunakan rumus kuat medan dari sebuah titik yang dipengaruhi oleh sebuah muatan
listrik seperti yang dinyatakan oleh rumus sebelumnya . Hal yang perlu diperhatikan
dalam menggunakan rumus di atas adalah jenis muatan listrik sumber dan muatan listrik
uji. Hal tersebut akan menentukan tanda positif (+) dan negatif (–) dari medan listrik
yang dialami.

b.

Gerak Partikel Bermuatan listrik dalam Medan Listrik
Misalkan sebuah partikel bermuatan listrik bergerak di dalam sebuah medan E,

bergerak dengan laju vo dalam arah yang tegak lurus medan seperti pada berikut.

Sumber: http://fisikon.com

Gambar 1.18 Medan listrik pada gerak partikel bermuatan listrik
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Medan

listrik E arahnya

vertikal

ke

bawah.

Jika

partikel

bermuatan

listrik q memasuki medan listrik E, maka pada partikel bekerja gaya F= qE dalam arah
medan (vertikal). Partikel tersebut akan mendapat percepatan ay, dengan:

⁄

⁄

Dalam arah horizontal partikel tidak mengalami percepatan berarti gerakannya
berupa GLB.
⁄
Dengan demikian akan diperoleh :

Persamaan di atas adalah persamaan parabola, dan ini berarti lintasannya berbentuk
parabola.Bila elektron tersebut muncul keluar dari pelat-pelat di dalam gambar di atas,
maka elektron tersebut menempuh sebuah garis lurus (dengan mengabaikan gravitasi)
yang menyinggung parabola pada titik keluar.

Contoh Soal Kuat Medan Listrik
1. Hitunglah kuat medan listrik dari sebuah muatan listrik Q yang muatan listriknya
28×10-9 C pada suatu titik yang jaraknya 14 cm dari muatan listrik tersebut!

Pembahasan:
Diketahui : Q = + 28 × 10-9 C
r = 14 cm = 14 × 10-2 m
Ditanya

: E = .... ?

Jawab

: E = k. (Q) / r2
= 9 x 109 (28 x 10-9) : (14 x 10-2)2
= 1,29 × 104 N/C

Jadi, kuat medan listriknya sebesar 1,29 × 104 N/C.
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2. Diketahui besar muatan listrik dengan posisi seperti gambar berikut.

Berapakah kuat medan listrik dititik C ? (k = 109 Nm2/C2)
Pembahasan:
Diketahui : q1 = 4 C
q2 = 3 C
r1 = 3 m
r2 = 1 m

Ditanya : EC = ?
Jawab :
((
(
(

)

(

)

)

)

)

Tugas Latihan Soal
Kerjakan soal – soal berikut ini sebagai latihan soal
1. Sebuah muatan listrik uji Q = +25.105 C diletakkan dalam suatu medan listrik. Jika
gaya yang bekerja pada muatan listrik uji tersebut adalah 5 N. Berapa besar medan
listrik pada muatan listrik uji tersebut?
2. Hitunglah kuat medan listrik pada titik B yang terletak sejauh 15 cm dari

sebuah

-9

muatan listrik Q dengan besar muatan listriknya adalah15 × 10 C
3. Diketahui dua buah titik berjarak 10 meter bermuatan listrik masing-masing +q1 dan
+q2. Berapa perbandingan antara q1 dan q2 jika medan listrik pada titik yang berjarak 2
meter dari q1 bernilai nol ?
4. Titik P berada di antara muatan listrik Q1 = - 10.10-6 C dan Q2 = + 15.10-6 C yang
berajarak 1,5 meter. Jika jarak P ke muatan listrik Q2 adalah 20 cm, berapa kuat
medan listrik yang dialami oleh P?

20

D.

Hukum Gauss
Hukum Gauss diperkenalkan oleh Carl
Friedrich Gauss (1777–1866) seorang ahli
matematika dan astronomi dari Jerman.
Hukum

Gauss

digunakan

untuk

menentukan kuat medan listrik akibat
distribusi muatan listrik tertentu.
Carl Friedrich Gauss
Gauss menurunkan hukumnya berdasarkan pada konsep-konsep garis medan
listrik. Kita bahas terlebih dulu konsep fluks listrik. Fluks listrik didefinisikan sebagai
jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang.
Fenomena tersebut dapat digambarkan seperti sebuah kipas angin yang tertutup
oleh sebuah kertas, apabila kertas tegak lurus dengan arah hembus anangin maka
hembusan angin akan terasa lebih keras artinya vektor luas permukaan sebanding dengan
arah hembusan angin, sebaliknya apabila kertas sejajar dengan arah hembusan angin
maka tekanan angin terasa ringan. Lihat gambar berikut:

Sumber : Fisikon.com

Gambar 1.19 (a) Garis-garis medan listrik yang menembus di antara bidang A, (b) Garis-garis
medan listrik menembus bidang dengan sudut θ, (c) θ adalah sudut antara arah medan listrik dan
arah normal bidang n.

Perhatikan medan listrik serba sama yang arahnya seperti ditunjukkan pada
Gambar 1.19..a Garis-garis medan menembus tegak lurus suatu bidang segiempat seluas
A. Jumlah garis-garis medan per satuan luas sebanding dengan kuat medan listrik,
sehingga jumlah garis medan listrik yang menembus bidang seluas A sebanding dengan
ExA. Hasil kali antara kuat medan listrik tersebut dinamakan fluks listrik Φ, jadi :
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Φ = E × A. Satuan untuk E adalah N/C, sehingga satuan untuk fluks listrik (dalam SI)
adalah (N/C)(m2) atau dinamakan weber (Wb) sehingga 1 weber = 1 NC-1m2
Bunyi Hukum Gauss adalah :
" Jumlah garis-garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding
dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut "

Sumber: Joko Budiyanto.2009

Gambar 1.20 Fluks Listrik pada Permukaan Tutup

Permukaan tertutup tersebut sering disebut sebagai permukaan Gauss. Pada gambar
di atas terlihat jumlah fluks yang menembus permukaan S1 adalah positif (ada muatan
listrik positif), sedangkan jumlah fluks yang menembus permukaan S2 adalah negaitif
(ada muatan listrik negatif), sementara itu jumlah fluks yang menembus permukaan S3
adalah nol (tidak ada muatan listrik) demikian pula jumlah fluks yang menembus
permukaan S4 juga nol (jumlah muatan listrik nol). Berdasarkan hukum Gauss tersebut
jumlah fluks dapat didefinisikan menurut rumus :
∮

dimana;
Φ = jumlah fluks listrik dalam satuan Weber (Wb)
E

= kuat medan listrik dalam satuan Newton/Coulomb (N/C)

A = luas permukaan tertutup dalam satuan meter persegi (m2)
Σq = jumlah muatan listrik dalam satuan Coulomb (C)

ε0

= permitivitas absolut ruang hampa = 8,85. 10-12

1.

Penggunaan Hukum Gauss

a.

Medan oleh Muatan Listrik Titik q yang Terisolasi
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat permukaan Gauss

melingkupi permukaan q. Pada langkah ini sebenarnya kita dapat memilih permukaan
sembarang, namun untuk mempermudah pengerjaan dapat dipilih bola yang mempunyai
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berjari- jari r dan pusatnya pada permukaan tersebut. Keuntungan dalam menggunakan
permukaan ini adalah dari segisi metri, maka E harus tegak lurus dengan permukaan
tersebut dan harus mempunyai besar yang sama pada semua titik permukaan tersebut.

Gambar 1.21 Medan oleh muatan listrik titik yang terisolasi

Pada gambar di atas E dan dA pada setiap titik permukaan Gauss berarah keluar di
dalam arah radial.Sudut antaraE dan dA adalah nol,sehingga kuantitasE.dA akan menjadi
EdA saja. Dengan menggunakan Hukum Gauss maka diperoleh

Karena E adalah konstan untuk semua titik bola, maka E dapat dikeluarkan dari
dalam tanda integral yang menghasilkan:

dimana integral tersebut tiada lain adalah luas bola. Persamaan ini memberikan:

Persamaan diatas digunakan untuk menghitung besarnya gaya medan listrik E pada
setiap titik yang jaraknya r dari sebuah muatan listrik q.
b.

Medan listrik di antara dua keping sejajar
Dengan menggunakan hukum Gauss dapat dihitung medan listrik diantara dua

bidang pararel (keping sejajar) yang mempunyai kerapatan muatan listrik yang di
distribusikan merata dan memiliki besar yang sama namun berlawanan arah.
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Anggaplah tiap keping memiliki luas
yang sama, misalnya A. Muatan listrik
total permukaan
Salah satu keping adalah Q, maka
fluksl istrik yang melewati keping
Sumber: Joko Budiyanto.2009

Gambar 1.22 Medan keping sejajar

dinyatakan melalui rumus berikut ini:
𝑸

= EA 𝐜𝐨𝐬 𝜽 = 𝜺

𝑸

Oleh karena medan listrik E sejajar (tegak lurus) dengan permukaan keping,
0

maka sudut Ө=0 sehingga:

dengan :
E = Kuat medan listrik diantara keping sejajar (N/C)
𝛔= Rapat muatan listrik keping(C/m2)
Ԑ0=Permitivitas ruang hampa (8,85 x 10-12C2/Nm2)
c.

Medan Listrik akibat Bola Konduktor Bermuatan listrik
Jika konduktor bola berongga diberi muatan listrik, maka muatan listrik itu tersebar

merata di permukaan bola (di dalam bola itu sendiri tak ada muatan listrik). Untuk
menentukan kuat medan listrik di dalam bola, pada kulit bola, dan di luar bola, dapat
digunakan hukum Gauss.
Untuk menentukan medan listrik di dalam bola dengan menggunakan Hukum
Gauss, pertama-tama dibuat permukaan Gauss di dalam bola (r<R). Muatan listrik yang
dilingkupi oleh permukaan sama dengan nol sebab di dalam bola tidak ada muatan listrik
(q=0). Lihat gambar berikut:
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Permukaan Gauss

Sumber: http://fisikon.com

Gambar 1.23 Konduktor bola berongga

Arah medan listrik oleh bola bermuatan listrik sama dengan muatan listrik titik
yaitu meninggalkan muatan listrik positif dan menuju muatan listrik negatif. Sedangkan
kuat medan listriknya dapat ditentukan dari hukum Gauss. Dari hukum Gauss dapat
dijelaskan bahwa medan listrik timbul jika ada muatan listrik yang dilingkupinya. Apabila
titiknya berada di dalam bola. Luasan yang dibutuhkan titik A tidak melingkupi muatan
listrik berarti kuat medannya nol, atau dinyatakan dengan : EA = 0
Untuk titik dipermukaan bola dan di luar bola akan memiliki luasan yang
melingkupi muatan listrik Q tersebut sehingga dapat diturunkan dengan hukum Gauss
sebagai berikut:
(

)=

E=
Jadi dapat disimpulkan kuat medan listrik oleh bola konduktor sebagai berikut:

d.



Di dalam bola :E=0



Di luar/permukaan (r= R)

Perluasan Hukum Gauss

Pada materi hukum Coulomb telah dipelajari gaya antar muatan listrik
listrik. Dalam ulasan mengenai medan listrik telah dibahas bentuk lain dari hukum
Coulomb yang dinyatakan melalui persamaan F = q E, di mana F adalah gaya
listrik, q adalah muatan listrik dan E adalah medan listrik. Dapat dikatakan bahwa
hukum Coulomb merupakan hukum fisika yang menjelaskan hubungan antara muatan
listrik (q) dengan medan listrik (E).
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Hukum

Gauss

merupakan

hukum

fisika

lainnya yang menjelaskan keterkaitan antara muatan
listrik dengan medan listrik. Medan listrik yang
ditimbulkan oleh satu atau beberapa muatan listrik
dapat dihitung dengan mudah menggunakan hukum
Coulomb, tetapi perhitungan menjadi lebih rumit jika
yang ditentukan adalah medan listrik yang dihasilkan
oleh suatu distribusi (segerombolan) muatan listrik.
Hukum Gauss menyediakan cara yang lebih mudah untuk menentukan medan listrik yang
dihasilkan oleh suatu distribusi muatan listrik. Selain itu, jika diketahui medan listrik
maka hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan distribusi muatan listrik yang
menghasilkan medan listrik tersebut. Berikut ini diulas konsep dan rumus hukum
Gauss.Tinjau sebuah muatan listrik positif yang berada di pusat bola sebagaimana tampak
pada gambar di atas. Apabila jari-jari bola adalah R maka kuat medan listrik yang
dihasilkan muatan listrik tersebut di seluruh permukaan bola adalah E = k Q / R 2 dan luas
permukaan bola adalah A = 4 π R2. Untuk memvisualisasikan medan listrik maka
digambarkan garis-garis medan listrik tetapi pada gambar hanya diwakili empat garis
medan listrik. Muatan listrik positif karenanya garis-garis medan listrik digambarkan
keluar dari pusat bola di mana muatan listrik berada dan masing-masing garis medan
listrik tegak lurus dengan permukaan bola yang dilewatinya. Semakin jauh dari muatan
listrik, medan listrik semakin kecil sehingga jarak antara garis-garis medan listrik juga
semakin jauh.
Fluks listrik yang menembus permukaan bola dihitung menggunakan rumus
berikut :
(

)

keterangan :
Φ = fluks listrik,
Q = muatan listrik listrik,
k = 9 x 109 N m2/C2,
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εo(permitivitas ruang hampa) = 8,85 x 10-12 C2/N m2,
π = 3,14.

Berdasarkan persamaan ini disimpulkan fluks listrik (Φ) yang melewati suatu
permukaan berbentuk bola, sebanding dengan jumlah muatan listrik (Q) di dalamnya dan
tidak bergantung pada jari-jari bola (R).
Gambar

di

samping menunjukkan

empat permukaan tertutup yang di dalamnya
terdapat sebuah muatan listrik Q. Permukaan
pertama berbentuk bola sedangkan permukaan
lainnya mempunyai bentuk tak beraturan.
Muatan listrik positif sehingga garis-garis
medan listrik yang diwakili empat tanda panah
digambarkan

keluar

tersebut.

Keempat

melewati

permukaan

dari

muatan

listrik

garis

medan

listrik

berbentuk

bola dan

permukaan lainnya yang mempunyai bentuk tak beraturan. Pada ulasan mengenai fluks
listrik dinyatakan bahwa fluks listrik merupakan garis-garis medan listrik yang
menembus suatu luas permukaan tertentu. Garis medan listrik yang menembus keempat
permukaan sama sehingga fluks listrik pada keempat permukaan mempunyai nilai yang
sama. Fluks listrik yang menembus permukaan berbentuk bola setara dengan Φ = Q/εo,
sehingga fluks listrik yang menembus permukaan lain yang bentuknya tak beraturan juga
mempunyai nilai yang sama yakni Φ = Q/εo. Berdasarkan penjelasan ini dapat
disimpulkan bahwa fluks listrik yang menembus suatu permukaan tertutup yang di
dalamnya terdapat muatan listrik, tidak bergantung pada bentuk permukaan tersebut dan
besarnya adalah Φ = 4 π k Q = Q/εo.
Gambar di samping menunjukkan dua muatan
listrik yang berada di dalam permukaan tertutup. Muatan
listrik Q1 dan Q2positif sehingga jika digambarkan maka
masing-masing muatan listrik mempunyai garis medan
listrik yang menembus keluar dari dalam permukaan
tersebut. Fluks listrik total adalah jumlah total garis-garis
medan listrik yang menembus keluar dari permukaan
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tertutup. Karena garis-garis medan listrik dari muatan listrik Q1 setara dengan fluks listrik
senilai Φ = Q1/εo dan garis-garis medan listrik dari muatan listrik Q2 setara dengan fluks
listrik senilai Φ = Q2/εo maka jumlah total garis-garis medan listrik sama dengan Q1/εo +
Q2/εo = 1/εo (Q1 + Q2).
Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa fluks listrik total adalah
1/εo kali muatan listrik total dalam permukaan tertutup tersebut. Pernyataan ini
merupakan hukum Gauss.
Secara matematis : Φtotal = 1/εo (Qtotal)  Persamaan hukum Gauss
Q total adalah jumlah total muatan listrik yang berada di dalam permukaan
tertutup. Jika ada muatan listrik di luar permukaan tertutup maka muatan listrik tersebut
tidak diperhitungkan karena fluks listrik yang dihasilkannya bernilai nol. Fluks listriknya
bernilai nol karena garis-garis medan listrik yang berasal dari muatan listrik tersebut,
menembus masuk ke dalam permukaan tertutup lalu keluar lagi sehingga resultan fluks
bernilai nol. Permukaan tertutup pada hukum Gauss merupakan permukaan khayal yang
dihadirkan untuk menghitung fluks listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Dengan
kata lain, muatan listrik-muatan listrik tidak harus berada di dalam suatu permukaan
tertutup nyata. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan medan listrik jika
distribusi muatan listrik diketahui atau dapat juga digunakan untuk menentukan distribusi
muatan listrik apabila medan listrik diketahui.

2.

Contoh Aplikasi Hukum Gauss
Contoh aplikasi hukum gauss dalam kehidupan sehari-hari adalah kapasitor plat

sejajar. Prinsip kerjanya

yaitu, Kapasitor (yang pada awalnya disebut kondensator)

secara struktur pinsipnya terdiri dari dua buah pelat konduktor yang berlawanan muatan
listrik, masing-masing memiliki luas permukaan A, dan mempunyai muatan listrik
persatuan luas σ. Konduktor yang dipisahkan oleh sebuah zat dielektrik yang bersifat
isolator sejauh d. Zat inilah yang nantinya akan memerangkap elektron-elektron bebas.
Muatan listrik berada pada permukaan konduktor yang jumlah totalnya adalah nol. Hal
ini disebabkan jumlah muatan listrik negatif dan positif sama besar. Bahan dielektrik
adalah bahan yang jika tidak terdapat medan listrik bersifat isolator, namun jika ada
medan listrikyang melewatinya, maka akan terbentuk dipol-dipol listrik, yang arah
medan magnetnya melawan medan listrik semula.
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Sebelum

adanya muatan listrik pada

kedua pelat, bahan dielektrik memiliki
dipole acak sehingga bersifat isolator.
Setelah

plat

bermuatan

listrik

yang

menghasilkan medan listrik ke arah kanan,
muatan listrik pada dielektrik terpolarisasi
oleh medan listrik. Muatan listrik positif
perlahan lahan menuju pelat negatif, dan
Sumber: https://www.tneutron.ne

muatan listrik negatif ke pelat positif.

Gambar 1.24 Kapasitor Pelat Sejajar

Akibatnya terdapat medan listrik baru pada dielektrik yang melawan medan listrik
semula yang saling menghilangkan, sehingga medan listrik total menjadi nol, dan arus
berhenti mengalir.

Sumber: https://www.tneutron.net

Gambar 1.25 Prinsip Kerja Kapasitor Pelat Sejajar

Contoh Soal dan Pembahasan
1. Jika suatu medan listrik homogen sebesar100 N/C ditembakkan ke suatu daerah
berbentuk bidang persegi dengan panjang sisi 20cm, dengan arah yang tegak lurus
bidang persegi tersebut, berapa jumlah garis medan listrik (Fluks listrik) yang
menembus bidang persegi tersebut?
Pembahasan:
2

-2

2

Luas Persegi = 20 x 20 = 400 cm = 4 x 10 m
Jumlah Garis yang menembus bidang

Φ = E. A
-2

Φ = 100. 4x 10 m
Φ = 4 weber
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2. Diketahui sebuah bidang lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Jika ada kuat medan listrik
sebesar 800 N/C mengarah pada bidang tersebut dengan membentuk sudut 300
terhadap bidang. Tentukan berapa fluks listrik tersebut?
Pembahasan:
Luas Bidang = Luas lingkaran = πr2 = 22/7 x 49 = 154 cm2= 1,54 x 10-2 m2
Cosθ = Cos 60o
(θ = sudut yang dibentuk oleh E dan garis normal— lihat gambar sebelumnya–)
Φ = E. A.cosθ
Φ = 800. 1,54 x 10-2. 0,5
Φ = 6,16 weber

Tugas Latihan Soal
Kerjakan soal-soal berikut ini :
1. Dua buah keping konduktor sejajar yang tiap kepingnya berbentuk persegi panjang
bermuatan listrik masing-masing - 20 μC dan 20 μC. Luas penampang masing-masing
keping adalah 0,50 m2. Bila diantara keping diisi udara dengan permitivitas udara
adalah εo=8,85 x 10-12 C2/N .m.
Tentukan :
a. rapat muatan listrik pada keping
b. kuat medan listrik antara dua keping
2. Sebuah bola konduktor jari-jarinya 35 cm, diberi sejumlah muatan listrik yang total
muatan listriknya adalah 1200 μC. Tentukan :
a. rapat muatan listrik pada permukaan bola.
b. kuat medan listrik pada jarak 35 cm dari permukaan bola.
c. kuat medan listrik pada jarak 70 cm dari permukaan bola.
d. kuat medan listrik pada jarak 140 cm dari permukaan bola.
3. Sebuah muatan listrik titik sebesar 0,9 μC terletak di tengah – tengah sebuah kubus
berjari – jari 10cm. Hitung fluks listrik yang menembus permukaan kubus tersebut!
4. Medan listrik disekitar permukaan bumi mempunyai arah vertikal ke bawah. Pada
ketinggian 100 m medan listrik terukur sebesar 50 N/C sedangkan pada ketinggian
150 m medan listrik terukur sebesar 30 N/C. Berapa jumlah muatan listrik yang
terdapat di dalam kubus bersisi 10 m dengan permukaan horizontal terletak pada
ketinggian 100 m dan 150 m?
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E.

Potensial Listrik
Besaran lain yang berkaitan dengan keberadaan muatan listrik adalah potensial

listrik. Berbeda dengan gaya Coloumb dan medan listrik yang merupakan besaran vektor,
potensial listrik merupakan besaran skalar, yakni besaran yang hanya memiliki nilai, tidak
memiliki arah. Dari Hukum Kekekalan Energi,maka dapat didefinisikan bahwa usaha
untuk memindahkan muatan listrik sama dengan perbedaan energi potensial listrik, atau
dinyatakan sebagai:
WAB = ∆ EP = EPB – EPA.
Beda potensial listrik di titik B terhadap titik A didefinisikan sebagai usaha yang
diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari titik A ke titik B dibagi besar muatan
listrik yang dipindahkan. Secara matematis, dituliskan sebagai berikut.
VBA = VB– VA =

=

Potensial listrik di titik B dapat ditentukan dengan membuat VA = 0. Hal ini dapat
dilakukan dengan menghubungkan titik A ke tanah. Dengan demikian, dari persamaan
terakhir di atas diperoleh potensial listrik di titik B sebagai berikut.
VB =
Satuan potensial listrik dan beda potensial adalah joule/voulomb (J/C) dan diberi
nama khusus Volt (V), berasal dari nama ilmuwan Italia dan penemu baterai listrik,
Alessandro Volta (1745-1827) dimana dinyatakan juga bahwa :
1 V = 1 J/C.

1.

Beda Potensial
Potensial listrik di suatu titik misalnya potensial listrik di titik a yakni EPa, tidak

dapat diketahui nilainya karena yang bermakna adalah perubahan potensial listrik.
Perubahan potensial listrik dapat diketahui nilainya baik melalui perhitungan maupun
pengukuran. Potensial listrik berubah ketika muatan listrik q bergerak dari satu titik ke
titik lainnya. Misalkan muatan listrik q bergerak dari titik a ke titik b maka perubahan
potensial listrik adalah :

Vab adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam medan listrik, misalnya
titik a dan titik b. Beda potensial listrik antara titik a dan titik b (Vab) sama dengan usaha
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yang dilakukan oleh gaya listrik pada muatan listrik listrik ketika bergerak dari titik a ke
titik b, per satuan muatan listrik (Wab/q). Perlu diketahui bahwa usaha yang dilakukan
oleh gaya listrik pada muatan listrik q ketika bergerak dari titik a ke titik b (Wab) sama
dengan perubahan energi potensial listrik muatan listrik q (ΔEP). Karenanya pada
persamaan di atas ΔEP bisa diganti dengan Wab.
Ketika suatu benda berada pada ketinggian tertentu di atas permukaan tanah maka
benda itu mempunyai energi potensial gravitasi, di mana permukaan tanah digunakan
sebagai titik acuan. Dalam hal ini ketinggian permukaan tanah dan energi potensial
gravitasi tepat di permukaan tanah ditetapkan bernilai nol. Serupa dengan energi potensial
gravitasi, ketika kita menyatakan suatu titik mempunyai potensial listrik tertentu maka
harus ada titik lain yang digunakan sebagai titik acuan, mengingat hanya perbedaan
potensial listrik yang dapat dihitung nilainya. Biasanya tanah (ground) atau konduktor
listrik yang dihubungkan ke tanah dipilih sebagai titik acuan, di mana potensial listrik
pada konduktor itu atau potensial listrik di dalam tanah, ditetapkan bernilai nol. Jadi
apabila suatu titik mempunyai potensial listrik senilai 12 Volt maka beda potensial listrik
antara titik tersebut dengan tanah adalah 12 Volt. Pada baterai 6 Volt, beda potensial
listrik antara terminal positif dengan terminal negatif adalah 6 Volt. Karena satuan beda
potensial listrik adalah Volt maka beda potensial listrik di antara dua titik biasanya
disebut sebagai tegangan listrik (voltage).
Persamaan beda potensial listrik di atas dapat ditulis lagi seperti di bawah ini:

Apabila muatan listrik q melewati beda potensial listrik Vab maka energi
potensialnya berubah sebesar ΔEP. Misalnya muatan listrik 4 Coulomb melewati beda
potensial listrik sebesar 6 Volt maka energi potensial listriknya berubah sebesar (4 C)(6
V) = 24 Joule. Demikian juga bila muatan listrik 4 Coulomb melewati beda potensial
listrik sebesar 24 Volt maka energi potensial listriknya berubah sebesar (4 C)(24 V) = 96
Joule.
Jadi perubahan energi potensial listrik (ΔEP) sebanding dengan muatan listrik (q)
dan tegangan listrik (Vab). Semakin besar muatan listrik dan/atau tegangan listrik,
semakin besar perubahan energi potensial listrik. Energi potensial berkaitan dengan
kemampuan melakukan usaha sehingga jika perubahan energi potensial listrik besar maka
kemampuan melakukan usaha juga besar.

32

Persamaan beda potensial listrik di atas masih bersifat umum. Untuk mendapatkan
persamaan potensial listrik yang lebih detail maka tinjau beda potensial listrik di dalam
medan listrik homogen dan beda potensial listrik yang ditimbulkan oleh sebuah muatan
listrik tunggal.

2.

Potensial Listrik dalam Medan Listrik Homogen
Beda potensial listrik antara dua titik di dalam medan listrik homogen, misalnya

titik a dan titik b, dapat dihitung menggunakan persamaan di bawah :

keterangan :
Vab = beda potensial listrik antara dua titik,

3.

E

= medan listrik dan

s

= jarak antara dua titik.

Potensial Listrik yang Ditimbulkan oleh Muatan Listrik Tunggal
Potensial listrik pada suatu titik akibat adanya muatan listrik tunggal yang

menghasilkan medan listrik, dapat dihitung menggunakan persamaan:

keterangan :
Vab = beda potensial listrik antara dua titik,

F.

k

= konstanta Coulomb,

Q

= muatan listrik tunggal yang menimbulkan medan listrik,

r

= jarak antara muatan listrik Q dan titik di mana potensial listrik dihitung.

Hubungan antara Medan Listrik dan Potensial Listrik
Medan listrik merupakan besaran vektor sedangkan potensial listrik merupakan

besaran skalar. Besaran vektor melibatkan arah sehingga lebih sulit dihitung
dibandingkan dengan menghitung besaran skalar. Untuk mempermudah perhitungan
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medan listrik maka digunakan persamaan yang menyatakan hubungan antara medan
listrik dengan potensial listrik.
Persamaan beda potensial yang telah dijelaskan sebelumnya ditulis kembali seperti
di bawah :

Secara matematis, usaha merupakan hasil kali gaya dengan perpindahan, di mana
gaya merupakan hasil kali muatan listrik dan medan listrik. Hubungan antara usaha, gaya
dan perpindahan dinyatakan melalui persamaan di bawah :
Jika kedua persamaan di atas disatukan maka dihasilkan persamaan baru seperti
di bawah:

keterangan :
E

= Medan listrik,

Vab = beda potensial listrik antara dua titik misalnya titik a dan b,
d

= jarak antara dua titik.

Satuan beda potensial adalah Volt dan satuan jarak adalah meter sehingga medan
listrik dapat dinyatakan dalam satuan Volt per meter (V/m).
Persamaan di atas dapat digunakan untuk menentukan medan listrik (homogen)
jika diketahui beda potensial antara dua titik dan jarak antara kedua titik. Berdasarkan
persamaan, medan listrik sebanding dengan potensial listrik dan berbanding terbalik
dengan jarak. Ini artinya semakin besar potensial listrik maka semakin besar medan listrik
dan semakin besar jarak maka semakin kecil medan listrik.

G.

Aplikasi Potensial listrik pada bidang Agrobisnis dan Agroteknologi
Pemanfaatan dari medan listrik maupun potensial listrik pada bidang agrobisnis dan

agroteknologi banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu

pemanfaatannya seperti yang sudah dicontohkan di atas adalah pada penangkal petir yang
harus selalu di pasang khususnya pada gedung-gedung bertingkat. Prinsip kerja dari
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penangkal petir kurang lebih dengan memanfaatkan medan listrik di sekitar petir dan
menariknya ke batang konduktor. Saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah
tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik
kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor , menuju ke ujung batang
penangkal petir. Ketika muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap, daya tarik
menarik antara kedua muatan listrik semakin kuat, muatan listrik positif di ujung-ujung
penangkal petir tertarik ke arah muatan listrik negatif. Pertemuan kedua muatan listrik
menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah, melalui kabel
konduktor, dengan demikian sambaran petir tidak mengenai bangunan. Tetapi sambaran
petir dapat merambat ke dalam bangunan melalui kawat jaringan listrik dan bahayanya
dapat merusak alat-alat elektronik di bangunan yang terhubung ke jaringan listrik itu,
selain itu juga dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Untuk mencegah kerusakan
akibat jaringan listrik tersambar petir, biasanya di dalam bangunan dipasangi alat yang
disebut penstabil arus listrik (surge arrestor).
Contoh aplikasi berikutnya adalah pada konduktor yang bermuatan listrik, pada
keadaan ini konduktor ada dalam kesetimbangan elektrostatis

setiap titik di permukaan konduktor bermuatan listrik
dalam keadaan setimbang memiliki potensial listrik

yang sama

Sepanjang lintasan yang menghubungkan kedua titik A dan B, medan E selalu
tegak lurus dengan perpindahan ds; sehingga E . ds = 0. Dapat disimpulkan bahwa beda
potensial antara A dan B adalah nol:
∫
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Hasil ini berlaku untuk dua titik pada permukaan konduktor. Dengan demikian, V
konstan pada semua bagian permukaan konduktor bermuatan listrik dalam keadaan
setimbang. Dengan kata lain, permukaan konduktor bermuatan listrik yang berada dalam
kesetimbangan elektrostatik merupakan permukaan ekipotensial, karena medan listrik
bernilai nol di dalam konduktor, sehingga dapat disimpulkan bahwa potensial listrik
adalah konstan pada semua bagian konduktor dan nilainya sama dengan potensial listrik
di permukaan konduktor.Karena itu pula, tidak diperlukan usaha untuk memindahkan
muatan listrik uji dari bagian dalam suatu konduktor bermuatan listrik ke permukaannya.
Salah satu contoh penerapan potensial listrik adalah akumulator atau biasa disebut
aki. Lempeng timbal dioksida dan timbal murni disusun saling bersisipan akan
membentuk satu pasang sel akumulator yang saling berdekatan dan dipisahkan oleh
bahan penyekat berupa isolator. Beda potensial yang dihasilkan setiap satu sel
akumulator 2 volt. Dalam kehidupan sehari-hari, ada akumulator 12 volt yang digunakan
untuk menghidupkan starter mobil atau untuk menghidupkan lampu sein depan dan
belakang mobil. Akumulator 12 volt tersusun dari 6 pasang sel akumulator yang disusun
seri. Kemampuan akumulator dalam mengalirkan arus listrik disebut kapasitas
akumulator yang dinyatakan dengan satuan Ampere Hour (AH). Kapasitas akumulator
50 AH artinya akumulator mampu mengalirkan arus listrik 1 ampere yang dapat bertahan
selama 50 jam tanpa pengisian kembali.

Soal dan Pembahasan
1. Diketahui suatu bidang empat persegi ABCD dan pada titik sudut persegi tersebut
diberi muatan listrik masing-masing QA = QC = + 25 . 10-6C dan QB = QD = - 25 . 106

C. Jika rusuk persegi tersebut 10 cm, maka hitunglah potensial listrik total pada

perpotongan diagonal persegi tersebut?
Pembahasan:
Vtot = Va + Vb + Vc + Vd
Vtot = k (Qa / Ra) + (- k (Qb/Rb)) + k (Qc/Rc) + (- k (Qd/Rd))
Vtot = k (+25 . 10-6C/10√2 - 25 . 10-6C/10√2 + 25 . 10-6C/10√2 - 25. 10-6C/10√2)
Vtot = 9 x 109 Nm2/C2 x (0)
Vtot = 0
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2. Diketahui keadaan muatan listrik seperti gambar

Berapakah besar potensial mutlak di titik C dan B ?
Pembahasan:
Menghitung Vc
Vc = k Qa / Ra + k Qd / Rd
Vc = 9 x 109 Nm2/C2 (2 x 10-10 C/0,8 m + (-1 x 10-10 C/0,2 m))
Vc = 9 x 109 Nm2/C2 (2,5 . 10-10 C/m - 5 x 10-10 C/m)
Vc = 2,25 V
Menghitung Vb
Vb = k Qa / Ra + k Qd / Rd
Vb = 9 x 109 Nm2/C2 (2 x 10-10 C/0,2 m + (-1 x 10-10 C/0,8 m))
Vb = 9 x 109 Nm2/C2 (10 . 10-10 C/m - 5 x 10-10 C/m)
Vb = 7,87 V

Tugas Latihan Soal
1. Jika medan listrik antara dua plat paralel sebesar 3600 N/C dan jarak antar kedua plat
0,25 cm, maka berapakah beda potensialnya ?
2. Sebuah bola konduktor memiliki rapat muatan listrik permukaan 10 mC/m2 dan
diameter 16 cm. Berapakah potensial dititik yang berjarak 20 cm dari pusat bola ?
3. Elektron pada tabung televisi ditembakkan ke layar dengan beda potensial 12.000 volt.
Jika 0,25% energi yang diterima layar diubah menjadi panas maka berapakah kalor
yang diterima layar dari setiap elektron ?

H.

Kapasitor
Pada bidang elektronika ada beberapa komponen utama yang sangat berperan

untuk pembuatan rangkaian-rangkaian elektronik, dan komponen elektronika tersebut
dibedakan antara komponen aktif dan komponen pasif. Salah satu komponen pasif
elektronika adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat
menyimpan muatan listrik/arus listrik di dalam medan listrik sampai batas waktu tertentu
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dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik/arus listrik.
Sebenarnya fungsi kapasitor hampir sama dengan fungsi batere atau akumulator yaitu
sama-sama sebagai penyimpan muatan listrik, tetapi batere dan kapasitor mempunyai
prinsip kerja yang sama sekali berbeda. Jika Baterai memiliki dua terminal yaitu terminal
di dalam baterai bekerja untuk reaksi kimia menghasilkan elektron pada satu terminal dan
menyerap elektron pada terminal lain, maka prinsip kapasitor jauh lebih sederhana
daripada baterai, karena tidak dapat menghasilkan elektron baru dan hanya
menyimpannya.
Di dalam kapasitor, terdapat dua pelat logam yang dipisahkan oleh sebuah zat
dielektrik. Kita dapat dengan mudah membuat kapasitor dari dua potong aluminium foil
dan kertas. Namun hal tersebut tidak akan menjadi sebuah kapasitor yang sangat baik
dalam hal kapasitas penyimpanan, tetapi tetap akan bekerja. Bahkan alam menunjukkan
kapasitornya dalam bentuk petir. Satu lempengannya adalah berupa awan, dan lempeng
lainnya adalah tanah dan petir adalah energi yang dihasilkan antara dua ―lempengan
tersebut.‖ Hal ini jelas menggambarkan bahwa dalam kapasitor yang besar, kita dapat
menyimpan sejumlah besar energi.

Sumber: http://4.bp.blogspot.com

Gambar 1.26 Kapasitor

Penemuan kapasitor melalui berbagai tahapan, ada catatan yang menunjukkan
seorang ilmuwan Jerman bernama Georg von Kleist Ewald menemukan kapasitor pada
bulan November 1745. Beberapa bulan kemudian Pieter van Musschenbroek, seorang
profesor Belanda di Universitas Leiden datang dengan perangkat yang sangat mirip dalam
bentuk botol Leyden. The Leyden Jar adalah perangkat yang sangat sederhana. Terdiri
dari tabung kaca, diisi setengah penuh dengan air dan dilapisi dalam dan luar dengan
kertas logam. Gelas bertindak sebagai dielektrik.
Bertahun-tahun kemudian, kimiawan Inggris Michael Faraday(1791-1867)
sebagai pelopor aplikasi praktis pertama untuk kapasitor dalam mencoba untuk
menyimpan elektron yang tidak terpakai dari eksperimennya. Hal ini pertamakalinya
kapasitor digunakan yang terbuat dari barel minyak besar.Kemajuan Faraday dengan
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kapasitor inilah yang akhirnya memungkinkan kita untuk memberikan tenaga listrik pada
jarak yang jauh. Sebagai hasil dari prestasi Faraday di bidang listrik, satuan pengukuran
untuk kapasitor atau kapasitansi dikenal dengan sebutan Farad (F). Kapasitansi adalah
jumlah elektron yang dapat disimpan dibawah tekanan yang diberikan oleh listrik
(tegangan/voltase).
Satu Farad = 9×1011 cm2 yang artinya luas permukaan kepingan tersebut. Sebuah
kapasitor 1 farad biasanya akan cukup besar bahkan terlalu besar. Mungkin sebesar
kaleng sarden tuna atau botol soda 1 liter, tergantung pada tegangan yang didapat, oleh
karena itu pada umumnya kapasitor yang digunakan dalam peralatan elektronika adalah
dalam satuan Farad yang dikecilkan menjadi piko Farad, Nano Farad dan Micro
Farad.Konversi Satuan Farad adalah sebagai berikut :
1 Farad = 1.000.000µF (mikro Farad)
1 µF

= 1.000 nF (nano Farad)

1 µF

= 1.000.000 pF (piko Farad)

1 nF

= 1.000 pF (piko Farad)

Kapasitor disebut juga kondensator dan biasanya dalam bidang elektronika diberi
lambang C dengan gambar simbolnya sebagai berikut :

Sumber: Joko Budiyanto.2008

Gambar 1.27 Simbol kapasitor

Secara teori, dielektrik dapat berupa zat non konduktif atau zat isolator yang tidak
bisa menghantarkan listrik misalnya seperti plastik. Namun, untuk aplikasi praktis
material khusus yang digunakan dan paling sesuai dengan fungsi kapasitor adalah mika,
keramik, selulosa, porselin, mylar, teflon dan bahkan udara adalah beberapa bahan non
konduktif yang sering digunakan.
Dielektrik yang digunakan pada suatu kapasitor bergantung pada jenis pemakaian
atau fungsi kapasitor. Untuk kapasitor yang akan digunakan untuk tegangan tinggi akan
berbeda jenis dan ukuran dielektriknya dengan kapasitor yang akan digunakan pada
tegangan tinggi. Kapasitor dapat diproduksi untuk memenuhi tujuan apapun, dari
kapasitor plastik terkecil di kalkulator hingga kapasitor ultra yang dapat dijadikan
kekuatan bus komuter. Bahkan NASA juga menggunakan kapasitor kaca untuk
membantu membangun sirkuit pesawat ulang-alik dan membantu penerbangan pesawat
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antariksa. Berikut ini ada beberapa contoh penggunaan kapasitor dengan masing-masing
jenis dielektriknya yaitu :


Air – sering digunakan dalam rangkaian radio tuning



Mylar – paling sering digunakan untuk sirkuit waktu seperti jam, alarm dan
penghitung



Kaca – baik untuk aplikasi tegangan tinggi



Keramik – digunakan untuk tujuan frekuensi tinggi seperti antena, X-ray dan
mesin MRI (Magnetic Image Resonance)



Kapasitor super – digunakan sebagai powers listrik dan mobil hibrida

Bentuk kapasitor
1. kapasitor kertas (besar kapasitas maksimal 0,1 F)
2. kapasitor elektrolit (besar kapasitas maksimal 105 pF)
3. kapasitor variabel (besar kapasitas bisa di ubah-ubah dengan nilai kapasitas
maksimum 500 pF)
Berikut ini adalah gambar berbagai jenis kapasitor dengan masing – masing
simbolnya dan juga gambar berbagai kapasitor dengan masing-masing jenis
dielektriknya:

Sumber: http://bagi-ilmu-elektronika.blogspot.co.id

Gambar 1.28 Berbagai Jenis kapasitor
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1.

Bagian-bagian Kapasitor
Pada umumnya sebuah kapasitor terdiri dari bagian – bagian sebagai berikut :
Konektor muatan
negatif
Konektor muatan
positif

Dielektri
k
Plat
Logam
Aluminium
Isolasi Plastik
Sumber: http://elektrofev.blogspot.co.id

Gambar 1.29 Bagian – bagian kapasitor

3

1

2

Keterangan Nomor pada
gambar:
1. Elektroda Positif
2. Elektroda negatif
3. Dielektrik

Sumber: https://www.digikey.com

Gambar 1.30 Komponen utama kapasitor

Secara garis besar kapasitor terbagi menjadi dua jenis yaitu :
a.

Kapasitor Keping Sejajar
Kapasitor yang biasa digunakan adalah kapasitor keping sejajar yang menggunakan

dua keping konduktor sejajar. Dalam praktik, keping ini dapat berupa lapisan-lapisan
logam yang tipis, yang terpisah dan terisolasi satu sama lain dengan suatu tumpukan
kertas. Tumpukan kertas tersebut dapat digulung untuk menghemat ruang. Ketika kepingkeping terhubung pada piranti yang bermuatan listrik. Contohnya baterai, muatan listrik
dipindahkan dari satu konduktor ke konduktor lainnya sampai perbedaan potensial antara
konduktor-konduktor, akibat muatan listrik-muatan listrik yang sama dan berlawanan
tanda yang memiliki konduktor-konduktor tersebut, sama dengan beda potensial antara
ujung-ujung baterai. Jumlah muatan listrik bergantung pada perbedaan potensial dan pada
geometri dari kapsitor. Contohnya pada luas dan jarak antara keping pada kapasitor
keping sejajar. Misalkan Q adalah besar muatan listrik pada tiap keping dan V adalah
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perbedaan potensial antara keping-keping. Ketika kami mengatakan muatan listrik pada
suatu kapasitor berarti besar muatan listrik pada setiap keping. Rasio Q/V disebut C.
C=Q/V
Kapasitansi adalah suatu ukuran dari kapasitas penyimpanan muatan listrik untuk
suatu perbedaan potensial tertentu. Satuan SI dari kapasitansi adalah Coulomb per volt,
yang sering disebut Farad.Kapasitansi dari kapasitor keping sejajar adalah :

b.

Kapasitor Silinder
Kapasitor silinder terdiri dari suatu konduktor silinder kecil atau kabel dengan jari-

jari a dan suatu lapisan konduktor berbentuk silinder konsentrik dengan jari-jari b yang
lebih besar dari a. Kabel koaksial, seperti yang digunakan pada televisi dapat
dikategorikan sebagai kapasitor silinder. Kapasitansi pada persatuan panjang dari suatu
kabel koaksi penting dalam penentuan karakteristik transmisi kabel.Kapasitansinya
adalah :
(

)

Dengan demikian kapasitansi sebanding dengan panjang konduktor. Semakin
panjang konduktor yang digunakan, semakin besar jumlah muatan listrik yang dapat
ditampung oleh konduktor tersebut untuk suatu perbedaan potensial.Hal ini disebabkan
medan listrik dan perbedaan potensial hanya bergantung pada muatan listrik per satuan
panjang.

2.

Rangkaian Kapasitor

a.

Rangkaian Seri
Dua kapasitor atau lebih dapat disusun secara seri dengan ujungnya yang

disambung-sambungkan secara berurutan seperti pada gambar di bawah ini:

Sumber: Joko Budiyanto. 2008

Gambar 1.31 Rangkaian seri kapasitor
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Pada rangkaian seri ini muatan listrik yang tersimpan pada kapasitor akan
sama, jadi Q Total sama dengan muatan listrik di kapasitor 1, kapasitor 2 dan
kapasitor 3, akibatnya beda potensial tiap kapasitor akan berbanding terbalik
dengan kapasitas kapasitornya, sesuai dengan persamaan
zQ = C V
Pada rangkaian seri beda potensial= tegangan sumber=tegangan total E=V tot, akan
terbagi menjadi tiga bagian. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan sifat-sifat yang
dimiliki rangkaian seri sebagai berikut:
a. Q total = Q1 = Q2 = Q3
b. E= Vtot = V1 + V2 + V3
c. 1/Cs = 1/C2 + 1/C2 + 1/C3

b.

Rangkaian Paralel
Rangkaian paralel adalah gabungan dua kapasitor atau lebih dengan kutub-kutub

yang sama menyatu seperti gambar di bawah ini:

Sumber: Joko Budiyanto. 2008

Gambar 1.32 Rangkaian paralel kapasitor

Pada rangkaian ini beda potensial ujung-ujung kapasitor akan sama karena
posisinya sama. Akibatnya muatan listrik yang tersimpan sebanding dengan kapasitornya.
Muatan listrik total yang tersimpan sama dengan jumlah totalnya. Dari keterangannya
dapat disimpulkan sifat-sifat yang dimiliki paralel sebagai berikut :

3.

a.

Q total = Q1 + Q2 + Q3

b.

E = Vtotal = V1 = V2 = V3

c.

Cp = C1 + C2 + C3

Energi Kapasitor
Misalkan kita memiliki dua pelat logam paralel diatur dalam jarak d dari satu sama

lain. Kita menempatkan muatan listrik positif pada salah satu pelat dan muatan listrik
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negatif di sisi lain. Dalam konfigurasi ini, akan ada medan listrik seragam di antara
mereka. Besarnya kuat medan bidang ini ditentukan oleh rumus :
E=V/d
di mana V adalah perbedaan potensial (tegangan) antara dua pelat.
Jumlah muatan listrik, Q, yang dihasilkan oleh masing-masing lempeng diberikan
oleh:
Q = C.V
dimana V adalah perbedaan tegangan antara pelat dan C adalah kapasitansi dari
konfigurasi pelat. Kapasitansi dapat dianggap sebagai kemampuan yang dimiliki
perangkat untuk menyimpan muatan listrik. Dalam kasus plat paralel kapasitansi
diberikan oleh

dimana A adalah luas pelat, d adalah jarak antara pelat, dan εo adalah permitivitas ruang
hampa yang nilainya 8,854 .10-12 C / V.m. Energi yang tersimpan dalam kapasitor
sebesar:
W = ½ CV2

4.

Dielektrik
Dielektrik adalah suatu bahan yang memiliki daya hantar arus yang sangat kecil

atau bahkan hampir tidak ada. Bahan dielektrik ini dapat berwujud padat, cair dan gas.
Ketika bahan ini berada dalam medan listrik, muatan listrik yang terkandung di dalamnya
tidak mengalami pergerakan sehingga tidak akan timbul arus seperti bahan konduktor
ataupun semikonduktor, tetapi hanya sedikit bergeser dari posisi setimbangnya yang
mengakibatkan terciptanya pengutuban dielektrik. Pengutuban tersebut menyebabkan
muatan listrik positif bergerak menuju kutub negatif medan listrik, sedangkan muatan
listrik negatif bergerak pada arah berlawanan (yaitu menuju kutub positif medan listrik).
Hal ini menimbulkan medan listrik internal (di dalam bahan dielektrik) yang
menyebabkan jumlah keseluruhan medan listrik yang melingkupi bahan dielektrik
menurun. Sifat inilah yang menyebabkan bahan dielektrik itu merupakan isolator yang
baik.
Meskipun isolator juga memiliki konduksi listrik yang rendah, namun istilah
―dielektrik‖ biasanya digunakan untuk bahan-bahan isolator yang memiliki tingkat
kemampuan pengutuban tinggi yang besarannya diwakili oleh konstanta dielektrik.

44

Konstanta dielektrik atau permitivitas listrik relatif adalah sebuah konstanta yang
melambangkan rapatnya fluks elektrostatik dalam suatu bahan bila diberi potensial
listrik. Konstanta ini merupakan perbandingan energi listrik yang tersimpan pada bahan
tersebut jika diberi sebuah potensial, relatif terhadap ruang hampa, yang dapat ditulis
secara matematis:

dimana εs merupakan permitivitas statis dari bahan tersebut, dan ε0 adalah permitivitas
ruang hampa. Permitivitas ruang hampa diturunkan dari persamaan Maxwell dengan
menghubungkan intensitas medan listrik E dengan kerapatan fluks listrik D. Pada ruang
hampa, permitivitas ε sama dengan ε0, sehingga konstanta dielektriknya adalah 1.
Permitivitas relatif dari sebuah medium berhubungan dengan kerentanan
(susceptibility) listriknya (χe) melalui persamaan :
εr = 1 + χe
Karena sifatnya yang sangat sulit menghantarkan listrik, maka bahan dielektrik ini
identik dengan bahan-bahan selain konduktor dan semikonduktor, yaitu isolator. Contoh
umum tentang dielektrik adalah sekat isolator di antara plat konduktor yang terdapat
dalam kapasitor. Bahan dielektrik ada dua jenis, yakni polar dan non-polar. Molekul
dielektrik polar berarti bahwa molekul dielektrik tersebut dalam keadaan tanpa medan
listrik, antara elektron dan intinya telah membentuk dipol. Sedangkan molekul non-polar
ketika tidak ada medan listrik antara elektron dan inti tidak tampak sebagai dua muatan
listrik terpisah.
Dielektrik molekul polar maupun non polar bila diletakkan dalam medan listrik
akan mengalami polarisasi. Bagian permukaan dielektrik yang terpolarisasi terdapat
muatan listrik-muatan listrik negatif disatu permukaan dan muatan listrik positif di
permukaan lain. Muatan listrik-muatan listrik ini bukan muatan listrik bebas, tetapi
masing-masing terikat pada molekul yang terletak didekat permukaan, dan selebihnya
dielektik bermuatan listrik total nol.
Dielektrik sebagai salah satu bahan listrik mempunyai beberapa sifat-sifat
kelistrikan. Adapun fungsi yang paling penting dari suatu bahan dielektrik adalah :
a. Untuk mengisolasi antara satu penghantar dengan penghantar lainnya.
b. Menahan gaya mekanis akibat adanya arus pada konduktor yang diisolasinya.
c. Mampu menahan tekanan yang diakibatkan panas dan reaksi kimia.
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Tekanan yang diakibatkan oleh medan elektrik, gaya mekanik, thermal maupun
kimia dapat terjadi secara serentak. Dengan kata lain, suatu bahan dielektrik dapat
dikatakan ekonomis jika bahan dielektrik tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu
yang lama dengan menahan semua tekanan tersebut diatas.

I.

Aplikasi Kapasitor dalam Bidang Agrobisnis dan Agroteknologi
Setiap komponen elektronika memiliki fungsi tersendiri, demikian pula dengan

fungsi kapasitor. Berikut ini adalah beberapa fungsi kapasitor yang terdapat dalam
sebuah rangkaian/sistem elektronika.
 Sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain (pada

power supply).
 Sebagai filter/penyaring dalam rangkaian power supply.
 Sebagai frekuensi dalam rangkaian antena.
 Untuk menghemat daya listrik pada lampu neon.
 Menghilangkan bounching (loncatan api) bila dipasang pada saklar
 Untuk menyimpan arus/tegangan listrik.
 Untuk arus DC berfungsi sebagai isolator/penahan arus listrik, sedangkan untuk

arus AC berfungsi sebagai konduktor/melewatkan arus listrik.
 Perata tegangan DC pada pengubah AC to DC. Pembangkit gelombang AC atau

oscillator, dan sebagainya.

Perbedaan antara kapasitor dan baterai adalah bahwa kapasitor dapat menyimpan
seluruh energi dalam sedikit waktu bahkan dalam hitungan detik, berbeda dengan baterai
yang menyimpan energi dalam hitungan menit untuk sepenuhnya terisi, itu sebabnya
flash elektronik di kamera menggunakan kapasitor. Energi baterai menghasilkan lampu
kilat kapasitor hanya dalam beberapa detik. Begitupun dengan TV yang sering kita lihat
mengandung kapasitor yang jauh lebih besar dibandingkan kamera.
Kadang-kadang, kapasitor digunakan untuk menyimpan energi pada peralatan
yang menggunakan kecepatan tinggi, seperti laser dengan energi yang besar
menggunakan teknik ini untuk mendapatkan cahaya yang sangat terang dalam sesaat.
Selain itu sifat kapasitor adalah dapat memblokir tegangan DC. Jika kita
menghubungkan kapasitor kecil ke baterai, maka tidak ada arus akan mengalir antara
kutub baterai setelah pengisian kapasitor. Namun, sinyal alternating current (AC)
mengalir melalui sebuah kapasitor tanpa hambatan. Itu karena kapasitor akan mengisi
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debit energi karena sifatnya yang fluktuatif dari arus bolak balik menimbulkan kesan
bahwa arus bolak-balik tetap mengalir. Kapasitor bahkan mengeliminasi riak atau
mengeliminir kejutan listrik serta dapat menyeimbangkan tegangan listrik serta menyerap
energi secara penuh dan mengisi kembali energi tersebut kepada alat elektronik yang
digunakan.

Contoh Soal dan Pembahasan
1. Kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas C dan memiliki jarak antar keping sejauh
d, seperti gambar berikut :

Jika jarak kedua keping diubah menjadi ½-nya dan di antara kedua keping disisipi
bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik 2, berapakah kapasitasnya ?
Pembahasan:
Kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas C.
C1 = C
Jarak kedua keping diubah menjadi ½-nya.
d2 = ½ d1
Di antara kedua keping disisipi bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik 2
(konstanta dielektrikum semula dianggap 1).
ε1 = 1
ε2 = 2
Pernyataan soal maupun gambar tidak menyebutkan adanya pengubahan pada luas
keping. Berarti luas keping konstan.
Rumus yang berlaku untuk kapasitor keping sejajar adalah
C=
Karena luas keping konstan maka:
C=
=

.
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= .
=4
= 4C
Jadi, kapasitas kapasitor tersebut berubah menjadi 4 C
2. Tiga buah kapasitor C1, C2, dan C3 dengan kapasitas masing-masing 4 µF, 2 µF, 5 µF
disusun seri. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga kapasitor C2
mempunyai beda potensial sebesar 4 Volt. Berapakah muatan listrik pada kapasitor
C3?
Pembahasan:
Diketahui: C1 = 4 µF
C2 = 2 µF
C3 = 5 µF
V2 = 4 V
Ditanya:

Q3 = ... ??

Jawab:

Q3 = Q2 = C2 . V2
= 2 µF . 4 V = 8 µC

Tugas Latihan Soal
1. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di bawah.

Berdasarkan gambar rangkaian kapasitor di atas, berapa besar energi listrik pada
rangkaian tersebut ?
2. Kapasitor bola berongga memiliki jari-jari sebesar 3,6 cm. Jika 1/4πεo = 9 x 109 dalam
satuan internasional, tentukan berapakah kapasitas kapasitor tersebut ?
3. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas 1000 μF. Jika luas penampang
keping dijadikan tiga kali semula dan jarak antar keping dijadikan 1,5 kali semula,
tentukan berapakah nilai kapasitasnya yang baru ?
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4. Kapasitor keping sejajar dengan luas penampang masing-masing keping adalah 60
cm2 tanpa bahan pengisi (berisi udara). Jarak antar keping adalah 3 cm dan kedua
keping diberi beda potensial 120 volt. Jika εo adalah 8,85 x 10− 12 C2 N − 1 tentukan :
a. kapasitas kapasitor
b. muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor
c. kuat medan listrik antara kedua keping

Rangkuman Listrik Statis:
 Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat dari
unsur tersebut.
Atom terdiri dari :
a. Inti atom, bagian yang berada di pusat atom dan yang terdiri dari :
1. Proton (bermuatan listrik positif, biasanya diberi notasi +)
2. Netron (Tidak bermuatan listrik)
b. Elektron (bermuatan listrik listrik negatif dan diberi notasi -) yang bergerak
mengelilingi inti atom.

 Dalam Satuan Internasional, satuan muatan listrik listrik adalah Coulomb (C).
Elektron dapat pindah

ke atom lain, tetapi proton sangat sukar pindah.

Perpindahan elektron/proton menyebabkan suatu atom bermuatan listrik. Muatan
listrik suatu atom ditentukan oleh jumlah proton (+) dan jumlah elektron (-). Atom
dikatakan bermuatan listrik listrik + jika jumlah proton lebih banyak daripada
elektron. Atom bermuatan listrik listrik

- jika jumlah elektron lebih banyak

daripada proton.
 Muatan listrik Listrik bersifat :
a. Benda-benda bermuatan listrik sejenis akan tolak menolak
b. Benda-benda bermuatan listrik tidak sejenis akan tarik menarik
 Hukum Coulomb :
Hukum ini berbunyi besar gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara
dua benda yang bermuatan listrik listrik sebanding dengan muatan listrik
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masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara
kedua benda itu.
Dari bunyi hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa rumus gaya tarik menarik
atau tolak menolak dari 2 benda bermuatan listrik adalah :

 Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya muatan listrik
pada suatu benda.
Cara kerja alat ini :
Apabila benda yang bermuatan listrik positif didekatkan ke bola logam,maka
pemisahan muatan listrik terjadi melalui induksi, elektron tertarik naik menuju
bola,dan proton berkumpul pada daun elektroskop. Karena daun Elektroskop
mempunyai muatan listrik yang sama,maka akan terjadi tolak menolak, sehingga
kedua daun elektroskop akan terbuka.
 Induksi Listrik adalah proses pemisahan muatan listrik dalam suatu benda yang
berbeda didekatkan dengan benda bermuatan listrik.
 Medan Listrik, Menurut hukum Coulomb jika suatu muatan listrik Q berada di
suatu titik, maka muatan listrik lain yang berada di sekeliling muatan listrik Q
tersebut akan mengalami gaya listrik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat medan
listrik di setiap titik di sekeliling muatan listrik Q. Dapat dikatakan bahwa muatan
listrik adalah sumber medan listrik. Medan listrik dapat digambarkan dengan garisgaris khayal yang dinamakan garis-garis medan (garis-garis gaya). Garis-garis
medan listrik tidak pernah saling berpotongan, menjauhi muatan listrik positif dan
menuju ke muatan listrik negatif. Apabila garis gayanya makin rapat berarti medan
listriknya semakin kuat. Sebaliknya yang garis gayanya lebih renggang maka
medan listriknya lebih lemah.
 Kuat medan listrik di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya
Coulomb per satuan muatan listrik di titik tersebut. Kuat medan listrik dinyatakan
dengan lambang huruf E dan dirumuskan dengan :
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 Hukum Gauss, menyatakan bahwa :
"Jumlah garis-garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan tertutup
sebanding dengan jumlah muatan listrik listrik yang dilingkupi oleh permukaan
tertutup tersebut"
Secara matematis hukum Gauss dirumuskan dengan :
∮

 Potensial listrik, merupakan besaran skalar, yakni besaran yang hanya memiliki
nilai, tidak memiliki arah. Beda potensial listrik di titik B terhadap titik A
didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik
listrik dari titik A ke titik B dibagi besar muatan listrik yang dipindahkan. Secara
matematis, dituliskan sebagai berikut.
VBA = VB– VA =

=

Potensial listrik di titik B dapat ditentukan dengan membuat VA = 0. Dengan
demikian diperoleh potensial listrik di titik B sebagai berikut.
VB =
Satuan potensial listrik dan beda potensial adalah joule/voulomb (J/C)
 Hubungan antara medan listrik dan potensial listrik, medan listrik merupakan
besaran vektor sedangkan potensial listrik merupakan besaran skalar, hubungan
antara keduanya dapat dinyatakan melalui rumus :

keterangan :
E

= Medan listrik,

Vab = beda potensial listrik antara dua titik misalnya titik a dan b,
d

= jarak antara dua titik.

Satuan beda potensial adalah Volt dan satuan jarak adalah meter sehingga medan
listrik dapat dinyatakan dalam satuan Volt per meter (V/m).
 Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik
arus listrik di dalam medan listrik sampai batas waktu tertentu dengan cara
mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik arus listrik.
Kapasitor disebut juga kondensator dan biasanya dalam bidang elektronika diberi
lambang C dengan gambar simbolnya sebagai berikut :
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Di dalam kapasitor, terdapat dua pelat logam yang dipisahkan oleh sebuah zat
dielektrik. Dielektrik dapat berupa zat non konduktif atau zat isolator yang tidak
bisa menghantarkan listrik misalnya seperti plastik. Namun, untuk aplikasi praktis
material khusus yang digunakan dan paling sesuai dengan fungsi kapasitor adalah
mika, keramik, selulosa, porselin, Mylar, Teflon dan bahkan udara adalah beberapa
bahan non konduktif yang sering digunakan.

Beberapa buah kapasitor dapat dirangkai secara seri maupun secara paralel masingmasing dengan atruan sebagai berikut :
 Rangkaian Seri Kapasitor

Rumus kapasitansi total dari rangkaian seri kapasitor adalah :
1/Ctotal = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 + …. + 1/Cn
Dimana :Ctotal = Total Nilai Kapasitansi Kapasitor
C1

= Kapasitor ke-1

C2

= Kapasitor ke-2

C3

= Kapasitor ke-3

C4

= Kapasitor ke-4

Cn

= Kapasitor ke-n

Rangkaian Paralel Kapasitor :
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Rumus kapasitansi total dari rangkaian paralel kapasitor adalah :
Ctotal = C1 + C2 + C3 + C4 + …. + Cn
dimana :
Ctotal = Total Nilai Kapasitansi Kapasitor
C1

= Kapasitor ke-1

C2

= Kapasitor ke-2

C3

= Kapasitor ke-3

C4

= Kapasitor ke-4

Cn

= Kapasitor ke-n

Uji Kompetensi
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E di depan jawaban yang
tepat!
1. Dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti pada gambar.

Muatan listrik di A adalah 8 μC dan gaya tarik-menarik yang bekerja pada kedua
muatan listrik adalah 45 N. Jika muatan listrik A digeser ke kanan sejauh 1 cm dan
k = 9.109 N.m2.C−2 maka gaya tarik-menarik yang bekerja pada kedua muatan
listrik sekarang adalah ....
a. 45 N

d. 90 N

b. 60 N

e. 120 N

c. 80 N
2. Perhatikan gambar berikut!

Letak muatan listrik ketiga agar muatan listrik ketiga tersebut tidak mengalami
gaya Coulomb adalah ... (k = 9.109 N.m2.C−2 dan μC = 10−6).
a. 2,4 dari muatan listrik A

d. 4,8 dari muatan listrik B

b. 2,4 dari muatan listrik B

e. 5,0 dari muatan listrik B

c. 4,8 dari muatan listrik A
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3. Tiga muatan listrik titik membentuk posisi segitiga sama sisi seperti pada gambar
berikut ini.

Jarak antara ketiga muatan listrik masing-masing 30 cm. Jika Q1 = −10 μC, Q2 = Q3
= 4 μC, dan k = 9.109 N.m2.C−2 maka besar resultan gaya Coulomb pada muatan
listrikQ1 adalah ...

(1 μ = 10−6).

a. √12 N

d. √48 N

b. √32 N

e. √64 N

c. √40 N
4. Dua partikel masing-masing bermuatan listrikqA = 1μC dan qB = 3 μC diletakkan
terpisah sejauh 4 cm (k = 9 × 109 Nm2/C2). Besar kuat medan listrik di tengahtengah qA dan qB adalah ….
a. 6,75 × 107 N/C

d. 3,60 × 107 N/C

b. 4,50 × 107 N/C

e. 2,25 × 107 N/C

c. 4,20 × 107 N/C
5. Perhatikan gambar muatan listrik-muatan listrik berikut!

Jika jarak antara q1 dan q2 adalah 3 cm maka titik yang kuat medannya = nol
berada

pada

….

(k = 9×109 N.m2.C−2, 1 μC = 10−6 C)
a. 2 cm di sebelah kiri q2

d. 6 cm di sebelah kiri q2

b. 2 cm di sebelah kanan q1

e. 6 cm di sebelah kanan q2

c. 6 cm di sebelah kanan q1
6. Sebuah bola konduktor memiliki rapat muatan listrik permukaan 20 mC/m2 dan
diameter 16 cm. Potensial dititik yang berjarak 10 cm dari pusat bola adalah...
a. 512 π kV

d. 51,2 π kV

b. 460,8 π kV

e. 46,1 π kV

c. 342,6 π kV
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7. Dua buah muatan listrik masing-masing Q1 = + 16 µC dan Q2 = - 4 µC berjarak 1
meter satu sama lain. Titik yang memiliki potensial nol terletak....
a. 0,4 m dari Q1 dan 0,6 m dari Q2
b. 0,6 m dari Q1 dan 0,4 m dari Q2
c. 0,8 m dari Q1 dan 0,2 dari Q2
d. 0,2 m dari Q1 dan 0,8 m dari Q2
e. Ditengah-tengah keduanya
8. Diketahui keadaan muatan listrik seperti gambar

Besar potensial mutlak di titik C dan B adalah...
a. 2,25 V dan 7.87 V

d. 12,50 V dan 5,76 V

b. 6,75 V dan 10,125 V

e. 10,125 V dan 6,75 V

c. 7,65 V dan 12,150 V
9. Jika medan listrik antara dua plat paralel sebesar 2400 N/C dan jarak antar kedua
plat 0,5 cm, maka beda potensialnya adalah...
a. 12 V

d. 7,5 V

b. 10 V

e. 6 V

c. 9 V
10. Sebuah usaha diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan listrik positif sebesar
10 C yang potensialnya 10 Volt dari sebuah titik ke titik lain yang potensialnya
sebesar 60 Volt. Besar usaha tersebut adalah .
a. 250 Joule

d. 700 Joule

b. 500 Joule

e. 750 Joule

c. 550 Joule
11. Kapasitas kapasitor keping sejajar yang diberi muatan listrik dipengaruhi oleh:
1. konstanta dielektrik

3. luas plat

2. tebal plat

4. jarak kedua plat

Pernyataan yang sesuai adalah ….
a. 2

d. 2 dan 3

b. 1 dan

e. 1, 3, dan 4

c. 2 dan 4
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12. Kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas sebesar C

Jika jarak kedua keping diubah menjadi ½-nya dan di antara kedua keping disisipi
bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik 2, kapasitasnya menjadi ….
a. ½ C

d. 4 C

b. ¼ C

e. 6 C

c. 2 C
13. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di bawah ini :

Nilai muatan listrik total pada rangkaian kapasitor tersebut adalah ...(1 μF = 10−6F).
a. 0,5 μC

d. 4 μC

b. 1 μC

e. 6 μC

c. 2 μC
14. Kapasitor pelat sejajar berisi udara diberi beda potensial 70 V. Setelah tercapai
beda potensial tersebut kapasitor dilepaskan dari sumber tegangan dan sekeping
plastik dengan tetapan dielektrik 3,5 disisipkan di antara kedua plat. Jika
diasumsikan mula-mula tidak ada muatan listrik pada keping plastik, maka beda
potensial antara kedua plat adalah...
a. 10 V

d. 70 V

b. 20 V

e. 90 V

c. 50 V
15. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor ini!
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Besar energi listrik pada kapasitor gabungan adalah ... (1 μF = 10−6 F).
a. 1,44 × 10−4 joule
b. 2,88 × 10−4 joule
c. 5,76 × 10−4 joule
d. 7,20 × 10−4 joule
e. 8,34 × 10−4 joule

B. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!
1.

Tentukan potensial listrik pada suatu titik berjarak 1 cm dari muatan listrik q = 5,0
μC. Konstanta Coulomb (k) = 9 x 109 Nm2C−2, 1 μC = 10−6 C.

2.

Muatan listrik Q1 = 5,0 μC dan muatan listrik Q2 = 6,0 μC. Konstanta Coulomb (k)
= 9 x 109 Nm2C−2, 1 μC = 10−6 C. Titik A berada di tengah kedua muatan listrik.
Tentukan potensial listrik pada titik A!

3.

Muatan listrik q1 = 5,0 μC dan muatan listrik q2 = 6,0 μC. Konstanta Coulomb (k)
= 9 x 109 Nm2C−2, 1 μC = 10−6 C. Tentukan potensial listrik pada titik A!

4.

Dua pelat sejajar masing-masing bermuatan listrik positif dan negatif. Medan
listrik di antara kedua pelat adalah 500 Volt/meter. Jarak antara kedua pelat adalah
2 cm. Tentukan perubahan energi potensial proton ketika bergerak dari pelat
bermuatan listrik positif ke pelat bermuatan listrik negatif!

5.

Dua muatan listrik disusun seperti pada gambar di bawah ini. Muatan listrik di A
adalah +9 μC dan muatan listrik di B adalah -4 μC. Konstanta Coulomb (k) = 9 x
109 Nm2C−2, 1 μC = 10−6 C. Berapa perubahan energi potensial listrik muatan
listrik B jika bergerak ke muatan listrik A ?
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BAB 2
MEDAN MAGNETIK
Prasyarat
Untuk dapat mengerti pembahasan bab Medan magnetik ini dengan baik,
siswasebaiknya telah mempelajari dan mengerti tentang masalah gaya aksi reaksi atau ,
muatan listrik dan arus listrik. Dalam segi matematika, siswadiharapkan telah mengerti
tentang vektor, perkalian vektor, serta maknatentang elemen panjang dan integral.
Beberapa penurunan rumus diturunkan dengan integral, namundemikian apabila ini dirasa
sulit maka siswa dapat mengambil hasil langsung penurunan rumus tanpa harus
mengikuti penurunan matematika secara integral.

Peta Konsep
KEMAGNETAN

Medan magnet

Garis gaya Magnet

Induksi Magnet

Gaya Lorentz

Hukum Biot savart

Gerak Muatan
listrik Listrik dalam
Medan Magnet

Perbandingan
Medan magnet dan
Medan Listrik
Pemahaman konsep
Siapa di antara kalian yang suka bermain-main dengan magnet ? adakah di antara
kalian yang memiliki magnet ? mungkin kalian pernah memiliki tempat pensil yang
tutupnya menggunakan magnet, tanpa disadari sebenarnya kita selalu berdekatan
denganmagnet pada kehidupan sehari-hari. Bumi tempat kita tinggal sebenarnya
merupakan magnet raksasa, demikian pula tubuh kitadan benda-benda sekeliling kita
banyak yang mempunyai sifat magnet.Kekuatan magnet sangat tergantung pada
sumbernya, dan daerah di sekitar sumber magnet dinamakan medan magnet.
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Medan magnet dapat dirasakan atau ada di sekitar kutub magnet. Apabila ada
kutub magnet lain dalam medan magnet maka akan ada gaya interaksi magnetik atau
gaya magnet. Medan magnet adalah daerah dimana ada garis-garis gaya magnet.
Garis-garis gaya magnet adalah garis khayal yang menggambarkan arah gaya yang
muncul akibat adanya magnet. Medan magnet dapat timbul dari bahan-bahan dari alam
yang mempunyai sifat kemagnetan atau bisa juga ditimbulkan oleh arus listrik. Garisgaris gaya magnet selalu membentuk sirkuit dengan arah dari kutub Utara menuju
kutub Selatan. Suatu magnet alam jika dipotong maka setiap potongannya akan
selalu tetap mempunyai kutub Utara dan kutub Selatan, sehingga selalu ada garis garis gaya dari kutub Utaranya membentuk sirkuit menuju kutub Selatannya.
Medan magnet akibat magnet listrik terjadi jikaadamuatan listrikyangbergerak
dalam suatu ruang mengalami gaya tertentu selama muatan listrik itu bergerak. Gaya
yang dimaksud disini adalah gaya yang bukan berasal dari gesekan. Muatan listrik yang
bergerak melalui medan magnet mengalami gaya yang disebabkan oleh medan tersebut,
dan kecepatannya dipengaruhi oleh vektor yang tidak berada pada sepanjang garis medan
magnet.
Sifat kemagnetan dan sifat kelistrikan selalu berkaitan dengan sangat erat, karena
medan magnet dapat berubah menjadi medan listrik dan demikian pula sebaliknya
sehingga terjadi sifat timbal balik yang menjadi dasar munculnya gelombang
elektromagnetik. Sejak dikenal adanya gelombang elektromagnetik ini menjadi titik
tolak munculnya teknologi modern karena banyak sekali teknologi dan peralatan baik
dalam bidang transportasi, informasi dan komunikasi, bidang medis maupun permesinan
yang prinsip kerja dasarnya menggunakan gelombang elektromagetik. Dalam bidang
Teknologi Informatika dan Komunikasi beberapa contoh aplikasi penggunaan medan
magnet misalnya pada bel listrik, telepon, telegraf , komputer dan beberapa peralatan
komunikasi lainnya

A.

Kemagnetan
Magnet adalah suatu benda yang bersifat dapat menarik benda-benda lain berupa

logam seperti besi, baja, dan logam-logam tertentu lainnya. Kata magnet berasal dari
bahasa Yunani magnítis líthos yang berarti batu magnesian. Berdasarkan sifat
kemagnetannya benda dapat digolongkan menjadi :
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1. Bahan magnetik (Ferromagnetik), yaitu bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet
dengan cukup kuat dan dapat untuk dijadikan magnet buatan. Contohnya adalah : besi,
nikel dan baja.
2. Benda bukan Magnetik (non magnetik) yang terbagi menjadi:
a. Paramagnetik : yaitu benda yang dapat sedikit ditarik oleh magnet kuat. Contoh:
alumunium, platina, tembaga.
b. Diamagnetik: yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet kuat. Contoh:
merkuri, emas, bismut, seng.

Berdasarkan sifat bahan pembentuk magnet, benda dapat digolongkan menjadi :
1. Magnet keras : adalah benda yang sukar dijadikan magnet, tetapi setelah menjadi
magnet, sifat kemagnetannya tersimpan lama.Contoh: baja, alkomak, kobalt.
2. Magnet lunak adalah benda yang mudah dijadikan magnet tetapi tidak menyimpan
lama sifat kemagnetannya.Contoh: besi.

Beberapa sifat kemagnetan yang dapat diamati adalah :
1. Magnet selalu mempunyai dua kutub yaitu kutub Utara dan kutub Selatan,
sekalipun sebuah magnet dipotong maka potongannya sekecil apapun akan tetap
memiliki dua kutub yaitu Utara dan Selatan
2. Kutub – kutub sejenis akan tolak menolak dan kutub – kutub tidak sejenis akan tarik
menarik
3. Dapat menarik benda logam tertentu
4. Gaya tarik magnet terbesar ada pada kutubnya.

Benda-benda magnetik yang bukan magnet dapat dijadikan magnet. Benda itu ada
yang mudah dan ada yang sulit dijadikan magnet. Baja sulit untuk dibuat magnet,
tetapi setelah menjadi magnet sifat kemagnetannya tidak mudah hilang. Oleh karena itu,
baja digunakan untuk membuat magnet tetap (magnet permanen). Besi mudah untuk
dibuat magnet, tetapi setelah menjadi magnet sifat kemagnetannya mudah hilang. Oleh
karena itu, besi digunakan untuk membuat magnet sementara. Setiap benda magnetik
pada dasarnya terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Prinsip
membuat magnet adalah mengubah susunan magnet elementer yang tidak beraturan
menjadi searah dan teratur.
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Sumber: http://memetmulyadi.blogspot.co.id

Gambar 2. 1 Susunan magnet elementer
besi/ baja sebelum menjadi magnet

Sumber: http://memetmulyadi.blogspot.co.id
Gambar 2. 2 Susunan magnet elementer besi/ baja
sesudah menjadi magnet

Ada tiga cara membuat magnet yaitu menggosok, induksi, dan menggunakan arus
listrik.
1. Membuat magnet dengan cara menggosok
Besi yang semula tidak bersifat magnet, dapat dijadikan magnet. Caranya besi
digosok dengan salah satu ujung magnet tetap. Arah gosokan dibuat searah agar
magnet elementer yang terdapat pada besi letaknya menjadi teratur dan mengarah
ke satu arah. Ujung akhir bahan magnet yang digosok akan menjadi kutub yang
berlawanan dengan kutub magnet yang menggosok.

Sumber: http://faizalnizbah.blogspot.co.id

Gambar 2. 3 Membuat magnet dengan menggsok

2. Membuat magnet dengan cara induksi
Besi dan baja dapat dijadikan magnet dengan cara induksi magnet. Besi dan
baja diletakkan di dekat magnet tetap. Magnet elementer yang terdapat pada besi
dan baja akan terpengaruh atau terinduksi magnet tetap yang menyebabkan letaknya
teratur dan mengarah ke satu arah. Besi atau baja akan menjadi magnet sehingga
dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. Ujung besi yang berdekatan
dengan kutub magnet batang, akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan dengan
kutub magnet penginduksi. Apabila kutub utara magnet batang berdekatan dengan
ujung A besi, maka ujung A besi menjadi kutub selatan dan ujung B besi menjadi
kutub utara atau sebaliknya
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Sumber: http://www.berpendidikan.com

Gambar 2. 4 Membuat magnet dengan induksi

3. Membuat magnet dengan menggunakan arus listrik.
Selain dengan cara induksi, besi dan baja dapat dijadikan magnet dengan arus
listrik.

Hans Christian Orsted (1977 – 1851), seorang
ahli fisika dan kimia dari Denmark, adalah orang
yang dipengaruhi pemikiran Immanuel Kant
sehingga pada 1820 ia menemukan hubungan
antara listrik dan magnetisme dalam eksperimen
yang sangat sederhana. Ia menunjukkan bahwa
kawat yang dialiri arus listrik dapat menolak
jarum magnet kompas.

Hans Christian Orsted

Berdasarkan percobaan Orsted tersebut maka orang dapat membuat magnet
menggunakan arus listrik dengan cara besi atau baja dililiti kawat yang dihubungkan
dengan baterai. Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh
aliran arus searah (DC) yang dihasilkan baterai. Hal ini menyebabkan magnet
elementer letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Besi atau baja akan
menjadi magnet dan dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. Magnet
yang demikian disebut magnet listrik atau elektromagnet. Untuk memperkuat medan
magnetik yang dihasilkan kawat berarus maka kawat dapat dililitkan membentuk
kumparan , kumparan seperti ini disebut solenoida.
.
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Arah keempat jari
menunjukkan arah arus
Arah ibu jari menunjukkan
kutub Utara

Sumber: http://www.indonesiacerdas.web.id

Gambar 2. 5 Membuat magnet menggunakan arus listik

Kutub magnet yang terbentuk bergantung pada arah arus ujung kumparan, untuk
menentukan ujung mana yang jadi kutub utara dan selatan digunakan kaidah tangan
kanan yaitu jika keempat jari yang dilipat menunjukkan arah arus pada kumparan
maka ibu jari akan menunjukkan arah kutub utara. Dibanding dengan cara induksi dan
menggosok, elektromagnetik mempunyai beberapa kelebihan yaitu
a. Sifat kemagnetannya dapat diperbesar dengan tiga cara yaitu memperbanyak
jumlah lilitan atau memperbesar arus listrik, atau memperbesar ukuran inti besi.
Makin besar (panjang) inti besi yang berada dalam solenoida,

makin besar

medan magnet yang dihasilkan elektromagnet
b. Sifat kemagnetannya dapat dihilangkan dengan cara memutuskan arus listrik, dan
dapat ditimbulkan kembali dengan cara menyambung arus listrik.
c. Kutub – kutub magnetnya dapat ditukar dengan cara mengubah arah arus.

Setelah kita dapat membuat magnet tentu saja ingin menyimpannya. Agar
sifat kemagnetan sebuah magnet dapat tahan lama, maka dalam menyimpanmagnet
diperlukan angker (sepotong besi) yang dipasang pada kutub magnet. Pemasangan angker
bertujuan untuk mengarahkan magnet elementer hingga membentuk rantai tertutup.
Untuk menyimpan dua buah magnet batang diperlukan dua angker yang dihubungkan
dengan dua kutub magnet yang berlawanan. Jika berupa magnet U untuk menyimpan
diperlukan satu angker yang dihubungkan pada kedua kutubnya
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Sumber: http://memetmulyadi.blogspot.co.id

Gambar 2. 6 Cara menyimpan magnet

Kita sudah mengetahui benda magnetik dapat dijadikan magnet, sebaliknya
magnet juga dapat dihilangkan kemagnetannya
Bagaimana caranya? Sebuah magnet akan hilang sifat kemagnetannya jika
magnet dipanaskan, dipukul-pukul, dan dialiri arus listrik bolak-balik. Magnet yang
mengalami pemanasan
magnet

dan pemukulan akan menyebabkan

perubahan

susunan

elementernya. Akibat pemanasan dan pemukulan magnet elementer menjadi

tidak teratur dan tidak searah. Penggunaan arus AC menyebabkan arah arus listrik yang
selalu berubah-ubah. Perubahan arah arus listrik memengaruhi letak dan arah magnet
elementer. Apabila letak dan arah magnet elementer berubah, sifat kemagnetannya hilang.

Sumber: https://twentyonetwenty.wordpress.com

Gambar 2. 7 Cara menghilangkan kemagnetan (a) dipukul (b) dibakar (c) dialiri arus AC

B.

Medan magnet dan Garis Gaya Magnet
Medan magnet adalah area atau wilayah dimana gaya magnet masih akan

berpengaruh terhadap benda disekitarnya, sehingga apabila kita mendekatkan benda
logam tertentu pada daerah medan magnet, maka logam tersebut akan tertarik oleh
magnet. Sedangkan apabila kita menempatkan logam tersebut di luar medan magnet,
maka logam tersebut tidak akan tertarik oleh magnet. Medan magnet merupakan besaran
vektor karena mempunyai besar dan arah. Medan magnet tidak dapat dilihat, namun dapat
dijelaskan dengan mengamati pengaruh magnet pada benda lain, misalnya pada beberapa
batang jarum yang ditempatkan di sekitar magnet batang dan berada di atas selembar
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kertas. Jika kertas tersebut di ketuk-ketuk maka batang – batang jarum akan membentuk
sebuah pola garis-garis lengkung seperti gambar berikut :

Sumber: Halliday & Resnick. 2007

Gambar 2. 8 Medan Magnet

Garis gaya magnet adalah garis-garis khayal yang menunjukkan pola garis-garis
lengkung yang terbentuk di sekitar magnet. Pola ini merupakan pola garis-garis medan
magnetik yang disebut garis gaya magnetik. Garis gaya magnetic selalu berawal dari
kutub utara menuju kutub selatan magnet. Begitu pula saat dua magnet berlawanan kutub
didekatkan, arah garis gaya magnet tetap berawal dari kutub utara menuju kutub selatan
magnet, dan selalu membentuk lintasan tertutup (sirkuit).

Sumber: http://www.berpendidikan.com

Gambar 2. 9 Contoh arah garis-garis gaya magnet

Berdasarkan pengertian di atas secara garis besar sifat-sifat garis gaya magnet
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan.
2. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan
membentuk kurva tertutup.
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3. Daerah yang garis gaya magnetnya rapat, menunjukkan medan magnet kuat,
sedangkan daerah yang garis gaya magnetnya renggang, menunjukkan medan
magnetnya lemah.
4. Medan magnet yang paling kuat terletak di kedua ujung kutub-kutub magnet

Dengan mengetahui pola garis gaya magnet, maka

dapat untuk menjelaskan

peristiwa tolak-menolak dan tarik-menarik antar kutub sejenis dan tidak sejenis. Pada
dua kutub magnet yang tak sejenis, garis-garis gaya magnetnya keluar dari kutub
utara dan masuk ke kutub selatan magnet lain. Itulah sebabnya dua kutub magnet yang
tidak sejenis saling tarik-menarik. Pada dua kutub magnet yang sejenis, garis-garis gaya
magnet yang keluar dari kutub utara masing-masing cenderung saling menolak,
karena arah garis gaya berlawanan.

C.

Perbandingan Medan Magnet dan Medan Listrik
Seperti yang dijelaskan di atas jika ada suatu magnet baik magnet alam maupun

magnet buatan maka di sekitarnya akan ada medan magnet, demikian pula seperti yang
sudah dibahas pada bab sebelumnya yaitu jika ada suatu muatan listrik listrik maka di
sekitarnya juga akan muncul medan listrik. Kedua medan ini mempunyai persamaan
maupun perbedaan, persamaannya yaitu kedua medan sama – sama mempunyai kuat
medan dan kerapatan fluks akibat adanya garis – garis gaya. Semakin rapat garis gayanya
maka kuat medannya juga akan semakin besar, demikian pula sebaliknya. Jika dua buah
kutub magnet terletak berdekatan maka kutub sejenis akan tolak menolak dan kutub tak
sejenis akan tarik menarik, demikian juga jika dua buah muatan listrik listrik terletak
berdekatan maka diantara dua muatan listrik listrik sejenis akan ada gaya tolak menolak
dan diantara dua muatan listrik listrik tidak sejenis akan muncul gaya tarik menarik
(hukum Coulomb).
Sedangkan perbedaan antara medan listrik dan medan magnet adalah,

medan

listrik berasal dari proton yang bermuatan listrik listrik positif dan elektron yang
bermuatan listrik listrik negatif. Letak proton dan elektron terpisah dan keduanya
merupakan partikel –partikel terkecil pembentuk atom suatu unsur. Karena elektron dapat
berpindah dari satu atom ke atom yang lain maka suatu atom dapat menjadi bermuatan
listrik listrik positif atau negatif (ion positif atau ion negatif) dan ion tidak pernah selalu
berpasangan antara ion positif dengan ion negatif sehingga arah medan listrik selalu
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berupa kurva terbuka dengan arah radial. Sementara suatu magnet selalu mempunyai
kutub utara dan kutub selatan yang berpasangan dan menghasilkan medan magnet dengan
arah garis gaya dari kutub utara menuju kutub selatan membentuk kurva tertutup (sirkuit).
Suatu magnet sekalipun di potong sampai sekecil apapun masing-masing potongannya
akan selalu mempunyai kutub utara dan selatan. Perbedaan bentuk dan arah garis –garis
gaya pembentuk kedua medan inilah yang dapat saling terinteraksi dan timbul secara
timbal balik yang menjadi dasar terjadinya gelombang elektromagnetik.

Sumber: http://belajar-ilmu-listrik.blogspot.co.id

Gambar 2. 10 Peredaan medan magnet dan medan liistrik

D.

Induksi Magnetik
Medan magnet merupakan medan vektor, artinya besaran yang dilukiskan medan

tersebut adalah besaran vektor. Besaran vektor medan magnet ini biasanya disebut
induksi magnetic atau kuat medan magnet dan dinyatakan dengan vektor B. Induksi
magnet adalah kuat medan magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet pada sebuah
konduktor, konduktor mempunyai partikel yang tidak beraturan yang artinya jika sebuah
konduktor ditempelkan magnet maka akan konduktor akan menarik benda-benda logam
yang tergolong feromagnetik. Seperti halnya medan listrik, medan magnet dapat
dilukiskan dengan garis-garis yang dinamakan garis induksi magnetik, yaitu garis yang
arah garis singgung pada setiap titiknya menyatakan arah induksi magnet B di titik
tersebut. Besar vektor induksi magnetik B menyatakan rapat garis induksi, yaitu
banyaknya garis induksi magnet yang melalui satu satuan luas bidang yang melalui suatu
luasan dinamakan fluks magnet ( ), sedangkan banyaknya garis induksi magnet per
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satuan luas dinamakan rapat fluks magnet (B).Fluks magnet dan rapat fluks magnet dapat
dinyatakan dalampersamaan sebagai :
Φ = B A cos θ

Sumber: Halliday & Resnick.2007

Gambar 2. 11 Ilustrasi rapat Fluks magnet menembus bidang

Dalam SI, satuan fluks magnet adalah Weber (W) sehingga satuan rapat fluks atau
induksi magnetic B adalah weber per meter persegi atau
disebut Tesla (T) sehingga 1

1.

. Satuan

juga

= 1T.

Hukum Biot-Savart
Sebuah kawat apabila dialiri oleh arus listrik akan menghasilkan medan magnet

yang garis-garis gayanya berupa lingkaran-lingkaran yang berada di sekitar kawat
tersebut. Arah dari garis-garis gaya magnet ditentukan dengan kaidah tangan kanan
(apabila kita menggenggam tangan kanan ibu jari sebagai arah arus listrik sedang
keempat jari yang lain merupakan arah medan magnet).
Keterangan:
= arah arus listrik

= arah medan magnet

Apabila sebuah jarum kompas ditempatkan disekitar kawat berarus (lihat gambar), maka
jarum kompas akan mengarah sedemikian sehinga selalu mengikuti arah medan magnet.
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Keterangan:
= arah arus listrik

= jarum kompas

Kuat medan magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus listrik disebut induksi
magnet (B). Besar Induksi maget (B) oleh Biot dan Savart dinyatakan :
 Berbanding lurus dengan arus listrik (I)
 Berbanding lurus dengan panjang elemen kawat penghantar (ℓ)
 Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik itu ke elemen kawat

penghantar
 Berbanding lurus dengan sinus sudut antara arah arus dan garis penghubung titik

itu ke elemen kawat penghantar
Secara matematis untuk menentukan besarnya medan magnet disekitar kawat
berarus listrik digunakan metode kalkulus. Hukum Biot Savart tentang medan magnet di
sekitar kawat berarus listrik adalah :

Keterangan:
dB

=

perubahan medan magnet dalam tesla (T)

k

=

μo

=

permeabilitas ruang hampa =

i

=

Kuat arus listrik dalam ampere (A)

dl

=

perubahan elemen panjang dalam meter (m)

θ

=

Sudut antara elemen berarus dengan jarak ke titik yang ditentukan besar
medan magnetiknya

r

=

Jarak titik P ke elemen panjang dalam meter (m)
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2.

Induksi Magnetik oleh Kawat Lurus Berarus
Besarnya medan magnet(kuat medan magnet) di sekitar kawat lurus panjang

berarus listrik, dipengaruhi oleh besarnya kuat arus listrik dan jarak titik tinjauan terhadap
kawat. Semakin besar kuat arus semakin besar kuat medan magnetnya, semakin jauh
jaraknya terhadap kawat semakin kecil kuat medan magnetnya.

Besar induksi magnetik di suatu titik P yang berjarak a dari kawat penghantar lurus yang
sangat panjang adalah :

Keterangan :
B : induksi magnet pada suatu titik (Wb/m2 atau Tesla)
: permeabilitas ruang hampa = 4

Wb/A.m

I : kuat arus (ampere)
a

: jarak titik kawat berarus (meter)

Contoh Soal dan Pembahasannya :
Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 5 mA berada di ruang hampa.
Tentukan berapa besarnya induksi magnetik pada titik yang berada sejauh 10 cm di
sebelah kanan kawat, bila kawat tersebut vertikal ?
Pembahasan :
Diketahui : I = 5 mA =5.10-3 A; a = 10 cm = 0,1 m
Ditanya

: B = ..........

Dijawab

: B=

=
= 10-10 T
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3.

Induksi Magnetik oleh Kawat Lingkaran Berarus

Besar dan arah medan magnet disumbu kawat melingkar berarus listrik dapat ditentukan
dengan rumus :

Bp =
Untuk sejumlah N lilitan kawat berlaku Bp =
keterangan :
Bp = Induksi magnet di P pada sumbu kawat melingkar dalam tesla (T)
I

= kuat arus pada kawat dalam ampere (A)

a

= jari-jari kawat melingkar dalam meter (m)

r

= jarak P ke lingkaran kawat dalam meter (m)

θ

= sudut antara sumbu kawat dan garis hubung P ke titik pada lingkaran kawat
dalam derajad (°)

x

= jarak titik P ke pusat lingkaran dalam mater (m)

Besar induksi magnetik di suatu titik P yang berada pada sumbu kawat melingkar berarus
adalah :

Jika kawat dililitkan tipis dengan N buah lilitan, besarnya induksi magnet di pusat
lingkaran adalah :

Besarnya medan magnet di pusat kawat melingkar dapat dihitung
B=
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Untuk jumlah N lilitan kawat maka
B=
keterangan :
B = Medan magnet dalam tesla (T)
μo = permeabilitas ruang hampa = 4п . 10 -7 Wb/amp. m
I = Kuat arus listrik dalam ampere (A)
a = jarak titik P dari kawat dalam meter (m)
r = jari-jari lingkaran yang dibuat

Contoh Soal dan Pembahasan :
Sebuah kawat melingkar dialiri arus listrik sebesar 4 A. Jika jari-jari lingkaran 8 cm dan
arah titik P terhadap sumbu kawat melingkar adalah 6 cm maka tentukan medan magnet
pada titik P :
Pembahasan:
Diketahui : I = 4 A; a = 8 cm= 8 . 10-2 m; x = 6 cm = 6. 10-2 m;
Ditanya

: BP = ......

Dijawab

: Bp =

= a/r = 8/10= 0,8

=
= 512 π. 10 -10 = 5,12 π. 10-8 T

4.

Induksi Magnetik oleh Solenoida
Solenoida adalah suatu lilitan atau kumparan kawat yang rapat dan terdiri atas N

lilitan dengan panjang l.

Besar induksi magnet di ujung solenoida :
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Jika n = jumlah lilitan tiap satuan panjang n = N/l, maka :

Besarnya induksi magnet di pusat solenoida :

5.

Induksi Magnetik oleh Toroida
Toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya membentuk

suatu lingkaran.

Besar induksi magnet pada pusat toroida adalah :

E.

Gaya Lorentz
Pernahkah kalian mengamati fenomena yang terjadi jika sebuah kawat berarus

listrik berada dalam pengaruh medan magnetik ? Apakah yang terjadi jika kawat berarus
listrik berada dalam medan magnet tetap? Saat kawat belum dialiri arus listrik, kawat
tetap lurus. Namun saat arus listrik mengalir, kawat akan melengkung. Bila arah arus
dibalik, kawat akan melengkung ke arah yang berlawanan. Berdasarkan fenomena inilah
Hendrik Anton Lorentz (1853 – 1928), seorang fisikawan Belanda yang pertamakali
mengamati fenomena ini, menyatakan bahwa Interaksi medan magnet dari kawat
berarus dengan medan magnet tetap akan menghasilkan gaya magnet. Pada peristiwa ini
terdapat hubungan antara arus listrik, medan magnet tetap, dan gaya magnet.
penyelidikannya

Lorentz

menyimpulkan

bahwa

besar

gaya yang

Dalam

ditimbulkan

berbanding lurus dengan kuat arus, kuat medan magnet, panjang kawat dan sudut
yang dibentuk arah arus listrik dengan arah medan magnet. Untuk menghargai jasa
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penemuan H.A. Lorentz, gaya tersebut disebut gaya Lorentz. Apabila arah arus listrik
tegak lurus dengan arah medan magnet, besar gaya Lorentz dirumuskan dengan:

FL = B . I . l
keterangan :
FL = gaya Lorentz satuan newton (N)
B = kuat medan magnet satuan tesla (T).
l

= panjang kawat satuan meter (m)

I

= kuat arus listrik satuan ampere (A)

Arah gaya Lorentz dapat ditentukan juga berdasarkan kaidah tangan kanan seperti
gambar berikut :

.
Sumber: http://fellyonova.blogspot.co.id

Gambar 2. 12 Arah Gaya Lorentz

Ibu jari sebagai arah I menyatakan arah arus listrik, empat jari lain sebagai arah induksi
magnet

B dan arah gaya Lorentz sesuai dengan arah telapak. Jika kuat medan B

membentuk sudut θ terhadap arah arus I maka rumus gaya Lorentz akan memenuhi
persamaan berikut :.
FL=B.L.I sin θ
1.

Gaya Lorentz Antara Dua Kawat Sejajar Berarus.
Pernahkah kalian melakukan pengamatan terhadap kawat yang dialiri arus listrik ?

Coba dekatkan sebatang jarum di dekat kawat yang berarus listrik tersebut, apa yang akan
terjadi ? Kemudian ambil sebatang kawat yang lain , dan aliri dengan arus listrik juga
serta dekatkan kawat kedua ini pada kawat pertama, amati apa yang akan terjadi ?
Ternyata di sekitar kawat berarus listrik akan timbul induksi magnet, dan jika ada
dua kawat sejajar yang masing-masing dialiri arus listrik, maka kawat kedua akan berada
dalam induksi magnet kawat pertama, sehingga akan terjadi gaya Lorentz. Begitu juga
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pada kawat kedua akan menimbulkan gaya Lorentz pada kawat pertama. Gaya yang
ditimbulkan dari kedua kawat berupa gaya tarik menarik apabila arus listrik pada kedua
kawat tersebut searah dan gaya tolak menolak apabila arus listrik pada kedua kawat
tersebut berlawanan arah. Simak ilustrasi berikut:

(a)

(b)
Sumber: Joko Budiyanto.2008

Gambar 2. 13 Gaya Lorentz pada kawat sejajar

Gambar 2.13.a menyatakan dua kawat dengan arus berlawanan arah
Gambar 2.13.b menyatakan dua kawat dengan arus searah
Besarnya gaya tarik atau tolak menolak antara dua kawat sejajar berarus memenuhi
persamaan:
F=

.l

Sedangkan besar gaya tarik menarik / tolak menolak tiap satuan panjang dirumuskan:
=
keterangan :
F

= Gaya Lorentz (N)

F/l = Gaya Lorentz persatuan panjang (N/m)

2.

I1

= arus pada kawat pertama (A)

I2

= arus pada kawat kedua (A)

A

= jarak antara kedua kawat

l

= Panjang kawat (A)

Gaya Lorentz dalam muatan listrik bergerak
Arus listrik adalah muatan listrik yang bergerak dan muatan listrik yang

dimaksud adalah muatan listrik positif, jadi muatan listrik bergerak dapat disamakan
dengan arus listrik, berarti saat ada muatan listrik bergerak dalam medan magnet juga
akan timbul gaya Lorentz. Jika muatan listrik sebesar q bergerak dengan kecepatan v
dalam sebuah medan magnetik yang homogen dengan kuat medan magnet (B) dimana
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arah medan magnet (B) dan arah tegangan (V) membentuk sudut θ maka besar gaya
Lorentz dirumuskan :

FL=Q.V.B sin θ

keterangan :
FL = Gaya Lorentz (N)
B = kuat medan magnet (Wb/m²)
Q =muatan listrik listrik (c)
Θ =sudut antara V dengan B
V = kecepatan gerakan muatan listrik (m/s)

Gaya Lorentz yang dirasakan muatan listrik positif dapat ditentukan dengan kaidah
tangan kanan. Perhatikan gambar di atas, ibu jari menunjukkan arah v, keempat jari lain
menjadi arah B dan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Gaya Lorentz yang
dirasakan oleh muatan listrik bergerak tersebut memenuhi keadaan berikut, bila muatan
listrik bergerak tegak lurus dalam medan magnetik, maka lintasan partikel bermuatan
listrik akan membentuk lingkaran. Dalam hal ini, gaya magnetik hanya mengubah arah
kecepatan muatan listrik dan tidak merubah besarannya. Gaya Lorentz berfungsi sebagai
gaya sentifugal, sehingga memenuhi:
dengan :

Fs = FL

r = jari-jari lintasan (m)

𝑚𝑣²

B= kuat medan magnet (F)

𝑟

r =

= B.q.v
𝑚𝑣
𝐵𝑞

M= masa partikel (kg)
Q= besar muatan listrik (c)
V= kecepatan partikel (m/s)

Gaya Lorentz yang ditimbulkan kawat berarus listrik dalam kawat dapat
dimanfaatkan untuk membuat alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi
gerak atau ini adalah merupakan prinsip dasar dari motor listrik. Beberapa alat yang
menerapkan gaya Lorentz diantaranya adalah
a. Pompa air listrik
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b. Tape recorder
c. Computer
d. Amperemeter, dan lain – lain.

Contoh Soal dan Pembahasan
1. Sebuah muatan listrik Q bergerak dengan kelajuan 8x104

m/s memasuki suatu

daerah yang mengandung medan magnet dan medan listrik E. Jika muatan listrik
tersebut tidak terpengaruh baik oleh gaya magnet maupun gaya listrik, tentukan nilai
perbandingan kuat medan magnet dan kuat medan listrik di tempat tersebut.
Pembahasan:
Muatan listrik idak terpengaruh gaya listrik maupun magnet berarti kedua gaya
tersebut adalah sama besardan berlawanan arah.
Fmagnet = Flistrik
BQV = QE
4
B/E = 1/(8 x10 )
-4
B/E = 0,125 x10 TC/N
2. Seutas

kawat

dialiri

arus

listrik

i

=

2

A

seperti

gambar

berikut!

Tentukan :
a. Kuat medan magnet di titik P
b. Arah medan magnet di titik P
c. Kuat medan magnet di titik Q
d. Arah medan magnet di titik Q
Pembahasan
a. Kuat medan magnet (B) dari suatu titik yang berjarak a dari suatu kawat lurus
panjang yang dialiri kuat arus i adalah :
B=
Kuat medan magnet di titik P :
Bp =

=

= 2.

Tesla
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b. Arah ditentukan dengan kaidah tangan kanan, dimana ibu jari mewakili arah arus
dan empat jari sebagai arah medan magnet dengan posisi tangan menggenggam
kawat. Sehingga arah kuat medan magnet di titik P adalah keluar bidang baca
(mendekati pembaca).
c. Kuat medan magnet di titik Q :
Bp =

=

= 4.

Tesla

d. Arah medan masuk bidang baca (menjauhi pembaca)

3. Kawat A dan B terpisah sejauh 1 m dan dialiri arus listrik berturut-turut 1 A dan 2 A
dengan arah seperti ditunjukkan gambar di bawah.

Tentukan letak titik C dimana kuat medan magnetnya adalah NOL.
Pembahasan
Agar kuat medan nol, kuat medan yang dihasilkan kawat A dan kawat B harus
berlawanan arah dan sama besar. Posisi yang mungkin adalah di sebelah kiri kawat A
atau di sebelah kanan kawat B. Mana yang harus di ambil, ambil titik yang lebih dekat
ke kuat arus lebih kecil. Sehingga posisinya adalah disebelah kiri kawat A namakan
saja jaraknya sebagai X.

4. Perhatikan gambar berikut. Kawat A dan B dialiri arus listrik I1 dan I2 masing-masing
sebesar 2 A dan 3 A dengan arah keluar bidang baca.
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Tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik C yang membentuk segitiga sama
sisi dengan titik A dan B!
Pembahasan
Mencari B1 dan B2

Kuat medan total di titik C gunakan rumus vektor dan 10−7 misalkan sebagai x.

Sedangkan arahmedan magnetnya adalah :

F.

Aplikasi

medan

magnet

dalam

:

bidang

Agrobisnis

dan

Agroteknologi
Sebenarnya ada banyak sekali aplikasi dari medan magnet dalam kehidupan seharihari khususnya yang berkaitan dengan bidang Agrobisnis dan Agroteknologi karena
hampir semua peralatan yang digunakan dalam bidang Agrobisnis dan Agroteknologi
sekarang berbasis listrik maupun elektronika yang prinsip kerjanya menggunakan medan
magnet. Berikut diberikan beberapa contoh peralatan yang prinsip kerja dasarnya
menggunakan medan magnit
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1.

Relai
Relai adalah saklar (switch) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan

komponen electromechanical (elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian utama yakni
Elektromagnet (Coil) dan mekanikal (seperangkat kontak saklar/switch). Relai
menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga
dengan arus listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan
lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan relai yang menggunakan elektromagnet tegangan 5V
dan arus 50 mA mampu menggerakan Armature Relay (yang berfungsi sebagai
saklarnya) untuk menghantarkan listrik dengan tegangan 220V dan arus 2A.
Gambar simbol relai beserta komponen-komponennya serta gambar rangkaian
prinsip kerja relai ditunjukkan seperti di bawah ini :
Pada dasarnya relai terdiri dari 4 (empat)
komponen dasar yaitu :

1. Electromagnet (Coil)
2. Armatur
3. Switch Contact Point (saklar)
4. Spring (pegas)

Gambar 2. 14 Simbol Relai

Sumber : teknikelektro.com

Gambar 2. 15 Struktur sederhana Relai

Ada dua jenis kontak poin (Contact Point) Relai yaitu :
 Normally Close (NC) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di

posisi CLOSE (tertutup)
 Normally Open (NO) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di

posisi OPEN (terbuka)
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Berdasarkan gambar diatas, sebuah besi (Iron Core) yang dililit oleh kumparan
(Coil) yang berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut agar menjadi magnet jika
kumparan dialiri arus listrik. Dan akan timbul gaya elektromagnet yang kemudian
menarik Armature untuk berpindah dari posisi sebelumnya (NC) ke posisi baru (NO)
sehingga menjadi saklar yang dapat menghantarkan arus listrik di posisi barunya (NO).
Posisi dimana Armature tersebut berada sebelumnya (NC) akan menjadi OPEN atau tidak
terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, Armature akan kembali lagi ke posisi Awal
(NC). Kumparan yangdigunakan oleh relai untuk menarik Contact Poin ke Posisi Close
pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil.
Selanjutnya relai berfungsi sebagai sakelar untuk menghubungkan atau
memutuskan arus listrik yang besar pada rangkaian lain dengan menggunakan arus
listrik yang kecil pada relai. Apabila sakelar S dibuka, teras besi hilang kemagnetannya,
keping besi lentur kembali ke kedudukan semula. Titik sentuh Contact point terbuka dan
rangkaian listrik lain akan terputus.

2.

Spektrometer Massa
Kegunaan utama spektrometer massa adalah memisahkan ion-ion (atom-atom

bermuatan listrik atau molekul-molekul) berdasarkan massanya. Spektrometer massa
digunakan untuk mengukur massa atom dari hasil reaksi nuklir dan juga digunakan oleh
peneliti sains dan kedokteran untuk menyelidiki dan mengidentifikasi jenis dan
konsentrasi atom yang ada pada sampel.
Spektrometer massa merupakan alat yang penting untuk menyelidiki polutan yang
berbahaya di lingkungan. Spektrometer juga digunakan dalam industri makanan,
petrokimia, industri elektronik, dan monitoring fasilitas nuklir internasional.

Gambar 2. 16 Spectometer Massa Sederrhana

Prinsip kerja spektrometer massa menggunakan medan magnet. Mula-mula
elektron dipancarkan dari katoda panas dan dipercepat oleh beda potensial sehingga
energi kinetik yang dimilikinya cukup besar.Elektron-elektron melintas melalui lubang di
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antara pelat-pelat pemercepat. Berkasnya kemudian dibelokkan oleh medan magnet.
Berdasarkan penyelidikan ini, dapat ditentukan massa suatu atom.

Rangkuman Medan Magnet
 Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnítis líthos yang berarti batu
magnesian. Magnet adalah suatu benda yang bersifat dapat menarik benda-benda
lain berupa logam seperti besi, baja, dan logam-logam tertentu lainnya.

 Berdasarkan sifat kemagnetannya benda dapat digolongkan menjadi :
1. Bahan magnetik (ferromagnetik).
2. Benda bukan Magnetik (non magnetik) yang terbagi menjadi:
a. Paramagnetik : yaitu benda yang dapat sedikit ditarik oleh magnet kuat.
b. Diamagnetik: yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet kuat.
 Beberapa sifat kemagnetan yang dapat diamati adalah :
- Magnet selalu mempunyai dua kutub yaitu kutub Utara dan kutub Selatan.
- Kutub – kutub sejenis akan tolak menolak dan kutub – kutub tidak sejenis akan
tarik menarik
- Dapat menarik benda logam tertentu
- Gaya tarik magnet terbesar ada pada kutubnya.
 Ada tiga cara membuatmagnet yaitu menggosok, induksi, dan menggunakan arus
listrik
 Medan magnet adalah area atau wilayah dimana gaya magnet masih akan
berpengaruh terhadap benda disekitarnya, sehingga apabila kita mendekatkan
benda logam tertentu pada daerah medan magnet, maka logam tersebut akan
tertarik oleh magnet.
 Garis gaya magnet adalah garis-garis khayal yang menunjukkan pola garis-garis
lengkung yang terbentuk di sekitar magnet. Garis gaya magnetic selalu berawal
dari kutub utara menuju kutub selatan magnet, dan selalu membentuk lintasan
tertutup (sirkuit).
 Medan magnet merupakan medan vektor,besaran vektor medan magnet ini
biasanya disebut induksi magnetik atau kuat medan magnet dan dinyatakan
dengan vektor B.
 Hukum Biot-Savart: Sebuah kawat apabila dialiri oleh arus listrik akan
menghasilkan medan magnet yang garis-garis gayanya berupa lingkaran-lingkaran
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yang berada di sekitar kawat tersebut. Arah dari garis-garis gaya magnet ditentukan
dengan kaidah tangan kanan (apabila kita menggenggam tangan kanan ibu jari
sebagai arah arus listrik sedang keempat jari yang lain merupakan arah medan
magnet).
 Besar induksi magnetik di suatu titik P yang berjarak a dari kawat penghantar lurus
yang sangat panjang adalah :
Wb/m2 atau Tesla
 Induksi Magnetik oleh Kawat Lingkaran Berarus adalah :

Bp =
Untuk sejumlah N Lilitan kawat berlaku:
Bp =
 Besarnya induksi magnetik di ujung Solenoida adalah :

Sedangkan besarnya di pusat Solenida adalah:

Besar induksi magnet pada pusat toroida adalah :

 Jika sebuah kawat berarus listrik berada dalam pengaruh medan magnetik maka
pada kawat akan timbul gaya magnetik, gaya ini disebut Gaya Lorentz. Arah
gaya Lorentz dapat ditentukan juga berdasarkan kaidah tangan kanan yaitu ibu jari
sebagai arah I menyatakan arah arus listrik, empat jari lain sebagai arah induksi
magnet B dan arah gaya Lorentz sesuai dengan arah telapak. Jika kuat medan B
membentuk sudut θ terhadap arah arus I maka rumus gaya Lorentz akan memenuhi
persamaan berikut :.

FL=B.L.I sin θ Newton
 Jika ada dua kawat sejajar keduanya dialiri arus listrik, kawat kedua berada dalam
induksi magnet kawat pertama, sehingga akan terjadi gaya Lorentz,begitu juga
pada kawat kedua akan menimbulkan gaya Lorentz pada kawat pertama. Gaya
yang ditimbulkan dari kedua kawat berupa gaya tarik menarik apabila arus listrik
pada kedua kawat tersebut searah dan gaya tolak menolak apabila arus listrik pada
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kedua kawat tersebut berlawanan arah. Besarnya gaya Lorentz tarik menarik atau
tolak menolak tersebut adalah :
F=

l

Newton

 Muatan listrik bergerak dapat disamakan dengan arus listrik, berarti saat ada
muatan listrik bergerak dalam medan magnet juga akan timbul gaya Lorentz. Arus
listrik adalah muatan listrik yang bergerak dan muatan listrik yang dimaksud
adalah muatan listrik positif. Jika muatan listrik listrik sebesar q bergerak dengan
Kecepatan v dalam sebuah medan magnetik yang homogen dengan kuat medan
magnet (B) dimana arah medan magnet (B) dan arah tegangan (V) membentuk
sudut θ maka besar gaya Lorentz dirumuskan

FL=Q.V.B sin θ Newton

Uji Kompetensi
A. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut pendapat kalian paling benar dari
soal-soal berikut ini
1. Perhatikan gambar berikut!

Jika arus listrik I dialirkan pada kawat AB maka arah gaya magnetik yang dialami
kawat AB adalah

a. ke arah B

d. tegak lurus masuk bidang kertas

b. ke kiri

e. tegak lurus keluar bidang kertas

c. ke kanan
2. Sebuah kawat PQ diletakkan di dalam medan magnet homogen seperti gambar.
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Jika kawat dialiri arus listrik dari Q ke P maka arah kawat akan melengkung ….

a. ke bawah

d. keluar bidang gambar

b. ke atas

e. masuk bidang gambar

c. ke samping
3. Sebuah muatan listrik listrik positif bergerak dengan kecepatan v memotong medan
magnet B secara tegak lurus. Gambar yang benar tentang arah gaya magnet F,
kecepatan v, dan medan magnet B adalah ....
a.

d.

b.

e.

c.

4. Dua kawat sejajar dialiri arus listrik seperti tampak pada gambar.

Jika μ0 = 4π × 10−7 W.A−1.m−1 maka besar dan arah gaya magnetik per satuan
panjang yang dialami kedua kawat adalah ....
a. 1 × 10−5 N.m−1, tarik-menarik
b. 3 × 10−5 N.m−1, tolak-menolak
c. 3 × 10−5 N.m−1, tarik-menarik
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d. 6 × 10−5 N.m−1, tolak-menolak
e. 6 × 10−5 N.m−1, tarik-menarik
5. Kawat x dan y terpisah pada jarak 2 m. Kawat x dialiri arus listrik 2 A ke kanan
seperti ditunjukkan pada gambar.

Jika μ0 = 4π.10−7 W.A−1.m−1 dan terjadi gaya tolak-menolak per satuan panjang
antara kedua kawat sebesar 2.10−7 N.m−1 maka besar dan arah arus pada kawat y
adalah ....
a. 4 A ke kiri

d. 1 A ke kanan

b. 2 A ke kanan

e. 1 A ke kiri

c. 2 A ke kiri
6. Sebuah partikel alpha (m = 6,4×10–27 kg, q = 3,2×10–19 C) bergerak tegak lurus
terhadap medan magnet B yang arahnya masuk bidang gambar. Jika B = 0,2 T dan
kecepatan partikel 3×105 m/s, maka jari-jari lintasannya adalah...
a. 1,33 m

d. 0,13 m

b. 0,75 m

e. 0,03 m

c. 0,30 m
7. Suatu muatan listrik positif dari 0,2 C bergerak dengan kecepatan 2 m/s dalam
medan magnetik yang besarnya 5 Wb/m2. Arah kecepatan muatan listrik itu sejajar
dengan arah medan magnetik. Gaya yang dialami muatan listrik tersebut adalah...
a. Nol

d. 2 N

b. 0,08 N

e. 50 N

c. 0,5 N
8. Partikel bermuatan listrik q bergerak dengan kelajuan tetap memasuki medan
magnetik dan medan listrik secara tegak lurus (medan listrik tegak lurus medan
magnetik). Apabila besar induksi magnetik 0,2 T dan kuat medan listrik 6 x 10 4
V/m, maka kelajuan gerak partikel adalah....
a. 2 x 105 m/s

d. 2 x 106 m/s

b. 3 x 105 m/s

e. 3,2 x 106 m/s

c. 1,2 x 106 m/s
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B. Kerjakan soal – soal berikut ini
1. Sebuah elektron yang bermuatan listrik 3,2 x 10−19 C bergerak dengan kecepatan
10 x 105 m/s melalui medan magnet sebesar 1,6

T seperti gambar berikut.

Tentukan!
a. besar gaya magnetik saat elektron berada dalam medan magnet
b. arah gaya magnetik yang bekerja pada elektron

2. Seutas kawat lurus dialiri arus sebesar 25 A dengan arah ke kanan. 12 mm dari
kawat bergerak sebuah muatan listrik positif sebesar 0, 8 C dengan arah sejajar
kawat dengan kelajuan 15 x 103 m/s.

Tentukan besar gaya magnetik yang bekerja pada muatan listrik dan arahnya!
3. Dua buah muatan listrik masing-masing Q1 = 4 Q dan Q2 = 2 Q dengan massa
masing-masing m1 = 4 kg dan m2 = 2 kg bergerak dengan kelajuan yang sama
memasuki suatu medan magnet homogen B. Tentukan perbandingan jari-jari
lintasan yang dibentuk muatan listrik Q1 dan Q2!
4. Sebuah muatan listrik Q bergerak dengan kelajuan 12 x 104 m/s memasuki suatu
daerah yang mengandung medan magnet B dan medan listrik E. Jika muatan listrik
tersebut tidak terpengaruh baik oleh gaya magnet maupun gaya listrik tentukan
nilaiperbandingan kuat medan magnet dan kuat medan listrik di tempat tersebut!
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BAB 3
RANGKAIAN DC (DIRECT CURRENT)
Prasyarat
Pada bab ini resistansi, konduktansi, Hukum Ohm, konsep arus searah kaitannya
dengan kecepatan derip, jenis sambungan resistor. Juga daya pada resistor, Hukum kesatu
Kirchoff, Hukum Kedua Kirchoff untuk loop sederhana maupun yang rumit.

Peta Konsep
Hukum
Ohm

Resistansi

Hukum
Kirchoff

Daya

Konsep Penting

ARUS
SEARAH

Rangkaian
Sederhana

Metode Resistor
Ekivalen

Rangkaian
Seri
Rangkaian
Paralel
Rangkaian
Gabungan

Metode
Analisa
Kuantitatif

Rangkaian
Rumit

Metode Hukum
Kirchoff

Metode
Arus
Cabang

Metode
Arus Loop

Hukum
Kesatu
Kirchoff

Hukum
Kedua
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Konsep Dasar Rangkaian Searah
Pernahkah kalian mendengan kata tegangan listrik DC dan tegangan listrik AC ?
tahukah kalian apa perbedaan di antara keduanya ? Peralatan apa saja yang menghasilkan
dan menggunakan tegangan listrik DC dan tegangan listrik AC ?
Pada dasarnya tegangan listrik dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu
tegangan DC (Direct Current atau arus searah) dan tegangan AC (Alternating Current
atau arus bolak-balik). Tegangan DC biasanya dihasilkan oleh sumber tegangan DC,
misalnya generator DC, baterai, dan akumulator. Selain itu tegangan DC dapat juga
dihasilkan dari sumber tegangan AC setelah melalui rangkaian penyearah yang disebut
rectifier atau adaptor. Pada tegangan DC, arus listrik mengalir dalam satu arah. Listrik
DC adalah listrik yang ―original‖, artinya listrik dasar yang dapat dihasilkan dari sumbersumber susunan material alam.
Jika kutub positif dan kutub negatifnya dari suatu sumber tegangan listrik DC
saling dihubungkan dengan menggunakan kabel atau penghantar, maka dalam kabel atau
penghantar tersebut akan mengalir arus listrik. Arus listrik dapat mengalir karena adanya
perbedaan potensial pada kedua kutub sumber tegangan. Arus listrik DC baru akan
mengalir jika ada bagian yang berpotensial positif dan bagian lainnya berpotensial
negative yang saling dihubungkan.
Tentunya arus listrik tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi adanya arus listrik
dapat ditunjukkan dengan menyalanya bola lampu yang dipasang pada sebuah rangkaian.
Jika kutub-kutub akumulator sebagai sumber tegangan listrik DC dihubungkan dengan
kabel, ternyata lampu menjadi menyala. Hal ini sebagai bukti bahwa dalam lampu
mengalir arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh akumulator sifatnya tetap, oleh
karena itu listrik DC dinamakan juga listrik searah.

Sumber: Halliday & Resnick .2007

Gambar 3. 1 Akumulator
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Kebanyakan orang sulit untuk membedakan antara tegangan DC maupun AC.
Maka untuk membedakan antara tegangan DC dan AC dapat digunakan suatu alat yang
disebut Osiloskop. Osiloskop dapat menampilkan suatu grafik sesuai dengan signal input
atau masukan. Sebagai contoh, hubungkan osiloskop dengan beban yang dicatu oleh
sumber tegangan DC, yaitu akumulator sebesar 12 volt. Maka pada layar akan tampak
sebuah grafik mendatar di atas sumbu horizontal dengan nilai terukur 12 volt. Hal ini
menunjukkan bahwa polaritas dan besarnya tegangan listrik dalam beban adalah tetap,
yaitu 12 volt.
Pada tegangan DC tidak mengenal istilah frekuensi, tegangan DC selamanya tetap.
Jika tegangan itu berpotential positif maka seterusnya positif dan jika tegangan itu
berpotential negatif maka seterusnya negatif tanpa ada perubahan-perubahan yang
bersifat periodik. Gambaran kurvanya adalah lurus sebagaimana digambarkan berikut ini:

Sumebr: http://www.sandielektronik.com

Gambar 3. 2 Kurva

Pada gambar (1) tampak bahwa tegangan terus menerus sebesar +3V selama waktu
t. Pada gambar (2) tampak bahwa tegangan terus menerus sebesar -3V selama waktu t.
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Potential DC bisa positif ataupun negatif terhadap nol Volt, sebagaimana tampak pada
kedua gambar di atas. Jika pada dua elektroda yang satunya terdapat potential positif dan
satunya lagi berpotential negatif (bukan nol Volt) maka besar tegangan di antara kedua
elektroda itu adalah hasil penjumlahan keduanya. Contoh kurvanya diperlihatkan pada
gambar (3) di atas. Pada gambar (3) terlihat bahwa antara titik +3V dan titik nol Volt
terdapat tegangan DC sebesar 3V, dan antara titik nol Volt dan titik -3V terdapat
tegangan DC sebesar 3V juga, maka antara titik +3V dan titik -3V terdapat tegangan DC
sebesar 6V.
Banyak pendapat dalam studi tentang konduktor elektrostatik bahwa medan listrik
dalam konduktor pada kondisi kesetimbangan elektrostatik harus nol. Apabila tidak
bernilai nol maka muatan listrik-muatan listrik bebas di dalam medan listrik konduktor
tidak akan bergerak atau konduktor tidak berada dalam kondisi kesetimbangan
elektrostatik.Arus yang terdapat di dalam konduktor dihasilkan oleh medan listrik saat
mendesak gaya pada muatan listrik-muatan listrik bebas.

A.

Arus Searah dalam Tinjauan Mikroskopis
Pengertian arus adalah jumlah muatan listrik yang mengalir per satuan waktu.

Secara umum, arus rerata adalah perbandingan antara jumlah muatan listrik Q yang
mengalir terhadap waktu t.

Hal ini berarti bahwa arus sesaat merupakan tinjauan dalam, yaitu sejumlah kecil
muatan listrik ¨Q yang mengalir secara tegak lurus terhadap penampang kawat yang
luasnya A dalam waktu ¨t yang sangat singkat. Karena besar dan arah arus sesaat tersebut
tidak berubah terhadap waktu, maka untuk selanjutnya istilah arus sesaat dinyatakan
dengan arus searah (biasa disebut arus DC), yang disimbolkan dengan I ditulis dengan
huruf besar. Satuan arus listrik adalah Coulomb/sekon atau Ampere (A). Arah arus adalah
sama dengan arah gerak muatan listrik positif atau kebalikan arah gerak muatan listrik
negatif. Beberapa besaran listrik yang merupakan besaran pokok menjadi dasar
terbentuknya besaran listrik lain yang harus diketahui adalah tegangan, arus listrik, dan
daya listrik.
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Sumber: http://www.elangsakti.com

Gambar 3. 3 Medan listrik konduktor elektrostatik

Satuan rapat arus adalah Coulomb/m2. Arah rapat arus sama dengan arah arus. Bila
panjang kawat L dilalui elektron dengan kecepatan derip v dalam waktu t detik maka
berlaku:

dari rumusan arus listrik searah

(

)

sehingga rapat arus dapat ditulis
dan kecepatan derip adalah
Berbagai eksperimen menunjukkan bahwa resistivitas suatu bahan bergantung
pada temperatur, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.4 yang menyatakan hubungan antara
resistansi dengan temperatur.

𝜌
𝜌

𝜌
𝑇
𝜌
𝑇

𝑇

𝑇
(a) Logam

(b) Semikondukto
r

(c) Superkondukt
or

Sumber: http://xancite.com

Gambar 3. 4 Hubungan antara resistansi dan temperatur
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B.

Hukum Ohm
Hukum Ohm diambil dari nama fisikawan yang berasal dari Inggris yang bernama

George Ohm. Beliau telah melalukan penelitian terhadap resistansi pada tahun 1825-1826
kemudian penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 1827 melalui buku yang berjudul
―Die Galvanische Kette, mathematisch bearbeitet‖ yang artinya ―Investigasi Matematis
terhadap Rangkaian Galvanis‖.
Hukum Ohm menyatakan bahwa besarnya kuat arus yang mengalir pada sebuah
penghantar berbanding lurus dengan beda potensial antara dua titik pada ujung
penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan pada kedua ujung penghantar
tersebut. Pada Hukum Ohm, apabila besarnya hambatan pada penghantar bersifat tetap
dan tidak dipengaruhi oleh beda potensial yang diberikan pada penghantar.
Untuk memudahkan pemahaman terhadap Hukum Ohm, dapat membuat rangkaian
yang terdiri atas baterai, bola lampu, dan kabel seperti gambar berikut.

Sumber: http://bergiussim.blogspot.co.id

Gambar 3. 5 Rangkaian tertutup

Ternyata dalam saat saklar ditekan, lampu menjadi menyala. Menyalanya lampu
karena dalam rangkaian mengalir arus listrik. Terang redupnya nyala lampu tenyata
dipengaruhi oleh banyaknya baterai yang dipasang dalam rangkaian. Jika jumlah baterai
ditambah, nyala lampu akan menjadi semakin terang, sebaliknya jika jumlah baterainya
sedikit, nyala lampunya akan menjadi redup. Dengan kata lain dalam rangkaian tertutup,
kuat arus listrik yang mengalir bergantung pada banyak sedikitnya baterai atau sumber
tegangan. Semakin besar tegangan listrik dari baterai, semakin besar pula kuat arus listrik
yang mengalir.
Hukum Ohm berbunyi ―Besar arus listrik (I) yang mengalir melalui sebuah
penghantar atau konduktor selalu berbanding lurus dengan beda potensial / tegangan (V)
dan berbanding terbalik dengan hambatannya (R)‖.
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Maksudnya bahwa untuk sebuah hambatan yang tetap, semakin besar tegangan
maka arus akan semakin besar, dan semakin besar hambatan untuk tegangan yang sama,
maka arus akan semakin kecil.
Rumus Hukum Ohm :

V=I R

I

R

dimana,
V = Beda potensial atau tegangan yang satuan unitnya adalah Volt (V)
I = Arus listrik yang mengalir pada penghantar dalam satuan Ampere (A)
R = Hambatan atau resistansi dalam satuan Ohm (Ω)

Untuk mempermudah mengingat rumus tersebut, diilustrasikan dengan segitiga
Hukum Ohm, dimana tegangan atau beda potensial (V) berada di atas dan kemudian kuat
arus (I) dan hambatan (R) berada di bawah.

Sumber: http://www.nulis-ilmu.com

Gambar 3. 6 Segitiga Hukum Ohm

Hukum Ohm biasanya digunakan untuk menghitung arus yang mengalir pada
sebuah rangkaian berdasarkan hambatan sebuah beban. Dengan menghitung kuat arus,
kita juga bisa menghitung besarnya daya yang dipakai oleh beban tersebut. dengan
menggunakan Hukum Ohm, dapat dihitung arus yang mengalir pada komponenkomponen elektronika sehingga dapat dibuat rangkaian dengan fungsi yang bermacammacam.
Berdasarkan Hukum Ohm, 1 Ohm didefinisikan sebagai hambatan yang digunakan
dalam suatu rangkaian yang dilewati kuat arus sebesar 1 Ampere dengan beda potensial 1
Volt. Oleh karena itu, dapat didefinisikan bahwa hambatan merupakan perbandingan
antara beda potensial dan kuat arus. Semakin besar sumber tegangan yang diberikan maka
semakin besar pula arus yang akan dihasilkan.
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Sumber: http://www.temukanpengertian.com

Gambar 3. 7 Penghantar listrik

Pada rangkaian penghantar listrik akan menyerap daya. Untuk mencari daya dapat
menggunakan rumus:
atau
keterangan :
P = Besar daya yang diserap oleh rangkaian listrik (Watt)
V = Beda potensial atau tegangan yang satuan unitnya adalah Volt (V)
I = Arus listrik yang mengalir pada penghantar dalam satuan Ampere (A)
R = Hambatan atau resistansi dalam satuan Ohm (Ω)

1.

Hambatan Jenis Kawat Penghantar
Hambatan sebuah kawat penghantar ditentukan oleh panjang, luas penampang, dan

bahan penghantar. Secara makroskopis Hukum Ohm dinyatakan dalam hubungan

V=IR

Sumber: Mashuri. 2008

Gambar 3. 8 Arah gerak muatan listrik positif, sesuai dengan arah arus I dan medan E.

Tinjau kawat konduktor dari titik A ke B sepanjangl,dengan luas penampang
lintang A,dalam pengaruh medan listrik E yang memiliki beda potensial Va–Vb= ΔV=
Vab.Dengan tanpa melakukan pembahasan secara rinci untuk menghindarkan rumusan
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matematis yang rumit maka kita dapat menggunakan rumusan yang memberikan
hubungan antara potensial listrik dengan medan listrik yaitu:
V=El

Maka,
dengan
R = hambatan (ohm, )
= panjang kawat (m)
A = luas penampang kawat (m2)

Soal dan Pembahasan:
1. Perhatikan rangkaian listrik seperti di bawah ini !
R=2,9 𝛺
A

3,0 V
rd = 0,1𝛺
Kuat arus yang terukur pada ampere meter adalah…
Pembahasan:
Diketahui :

V = 3,0 V
R = 2,0 Ω
rd = 0.1 Ω

Ditanya

: I=…?

Jawab

: V=I.R
3,0 = I (R+rd)
3,0 = I (2,9 +0.1)
3,0 = 3,0 I
I=3/3
I=1A

2. Seutas kawat penghantar mempunyai panjang 10 m dan luas penampang 0,1 mm2.
Kawat tersebut dipasang pada tegangan 25 volt. Ternyata pada kawat mengalir arus
listrik 0,25 A.
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a. Berapakah hambatan kawat penghantar?
b. Berapakah hambatan jenis bahan kawat penghantar?
Pembahasan:
Diketahui :

10 m
0,1 mm2 = 0,1 x 10-6 m2
0,25 A

Ditanya

:

R =. . .?
= . . .?

Jawab

: a.
b. R =

=

Tugas dan Latihan Soal
1. Tentukan besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian di bawah ini !
3,3 kΩ

6,8 kΩ

5,6 kΩ

10 kΩ

15 kΩ

12 V

2. Kawat penghantar kedua ujungnya memiliki beda potensial 12 volt, menyebabkan
arus listrik mengalir pada kawat tersebut sebesar 2 A. Berapakah hambatan pada
kawat tersebut?

2.

GGL (Gaya Gerak Listrik) dan Resistansi Dalam
Untuk menjaga agar arus yang memiliki besar dan arahnya konstan, maka pada

rangkaian tertutup tersebut harus diberikan energi listrik. Sumber energi listrik yang biasa
disebut gaya gerak listrik (GGL) dengan simbol , sebagai contoh baterai, sel surya, dan
termokopel. Sumber energi listrik tersebut dapat ―memompa‖ muatan listrik sehingga
muatan listrik negatif bergerak dari tempat dengan potensial listrik rendah ke tempat
dengan potensial listrik yang lebih tinggi.
Adapun hubungan antara gaya gerak listrik dengan kerja, yaitu diperlukan kerja
sebesar satu joule agar muatan listrik sebesar satu coulomb dapat bergerak ke tempat
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yang memiliki potensial listrik lebih tinggi akibat GGL sebesar satu volt. Suatu baterai
merupakan generator atau sumber energi listrik yang memiliki gaya gerak listrik (GGL)
sebesar volt.
Gaya gerak listrik suatu baterai bernilai sama dengan beda potensial listrik di
antara kedua ujung baterai apabila tidak ada arus yang mengalir. Apabila ada arus yang
mengalir, beda potensial menjadi lebih kecil daripada GGL

tersebut karena adanya

resistansi dalam r pada baterai. Bila arus sebesar I mengalir pada resistansi dalam baterai
r maka turunnya potensial di dalam sumber adalah rI. Jadi, bila tegangan pada kedua
ujung baterai adalah V sedangkan tegangan pada GGL baterai adalah maka berlaku

Tegangan pada kedua ujung baterai sama dengan tegangan GGL baterai
dikurangi tegangan akibat resistansi dalam rI. Sehingga apabila sebuah baterai dengan
GGL İ dan memiliki resistansi dalam r dihubungkan dengan resistor luar R maka arus
yang mengalir adalah

Sumber: Mashuri. 2008

Gambar 3. 9 Komponen suatu baterai kaitannya dengan reistansi internal dan resistansi luar R

Bila tegangan antara kedua ujung baterai dengan GGL sebesar

adalah Va – Vb

yang dihubungkan dengan resistor luar R seperti pada gambar

Adapun grafik tegangan untuk komponen- komponen dalam rangkaian tersebut
ditunjukkan Gambar 3.10.
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Sumber: Halliday & Resnick. 2007

Gambar 3. 10 Nilai tegangan di antara komponen baterai dalam kaitannya dengan resistansi
internal dan resistansi luar R

Secara kuantitatif, tegangan diberikan oleh V = R x i dengan i adalah arus dalam
ampere. Kostanta pembandingnya adalah R, resistansi unsur tersebut, dan dalam satuan
internasional (SI) dinyatakan dalam ohm (Ω). Hubungan antara tegangan dan arus disebut
hukum ohm. Benda fisik yang ciri utamanya adalah resistansi disebut resistor.
i

R

+

V

Sumber: Halliday &Resnick.2007

Gambar 3. 11 Lambang resistor

Gambar 3.11 Lambang resistor dengan tanda dan arah acuan tegangan dan arusnya
R konstanta disebut sebagai resistor linear. Resistor yang resistansinya tidak tetap
konstanta untuk berbagai arus yang berbeda disebut sebagai resistor tak-linear. Resistansi
untuk resistor semacam itu merupakan fungsi arus yang mengalir di dalamnya. Salah satu
contoh sederhana untuk resistor semacam itu adalah lampu pijar.
V
Volt

i
ampere

-i
-v

--

-

-

-v

-

-

-i

V
Volt

--

i
ampere

Sumber: Halliday &Resnick.2007

Gambar 3. 12 Grafik resistor tak Linear

Gambar 3. 13 Grafik Untuk Hukum Ohm
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Daya yang digunakan dalam resistansi, sesuai dengan gambar (3.13)
p = vi = (Ri)i =

R=v

=

Bila arus listrik mengalir dalam suatu resistor, maka ada suatu kerja yang
dilakukan dalam resistor tersebut. Elektron-elektron pembawa muatan listrik mendapat
tenaga dari sumber tegangan dan menyerahkan tenaga itu pada saat bertumbukan dengan
molekul penghantar. Tenaga itu diubah menjadi gerak acak yang disebut sebagai panas.
Hukum Ohm sering dinyatakan sebagai :
i = Gv

dengan

G=

Konduktansi (G) adalah kebalikan dari resistansi. Konduktansi diukur dalam satuan
mho atau siemens (S) menurut standar internasional (SI).
Pernyataan daya dalam konduktansi adalah
p = vi = v(Gv) =

G=

Semua alat listrik, dari pemanas sampai bola lampu hingga amplifier stereo,
memberikan hambatan terhadap aliran arus. Filamen bola lampu dan pemanas listrik
merupakan jenis kawat khusus hambatannya mengakibatkan alat tersebut menjadi sangat
panas. Umumnya, kawat penghubung memiliki hambatan yang sangat kecil dibandingkan
dengan hambatan filamen atau kumparan kawat. Kebanyakan rangkaian, terutama alatalat elektronika , resistor digunakan untuk mengendalikan besar arus.

Sumber: http://www.geocities.ws

Gambar 3. 12 Tabel warna resistor
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Resistor mempunyai hambatan mulai kurang dari satu ohm sampai jutaan ohm.
Dua jenis resistor utama adalah resistor ―gulungan kawat‖, yang terdiri dari kumparan
kawat halus dan resistor ―komposisi‖, yang biasanya terbuat dari karbon semikonduktor.

Sumber: https://www.xda-developers.com

Gambar 3. 13. Nilai hambatan resistor

Nilai hambatan suatu resistor dituliskan di sebelah luar resistor tersebut atau
dinyatakan dengan kode warna, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas dan pada
tabel. Dua warna pertama menyatakan dua digit pertama nilai hambatan, warna ketiga
menyatakan pangkat sepuluh yang digunakan untuk mengalikan, dan keempat merupakan
toleransi pembuatan. Bagaimanapun, kawat yang hambatannya dapat diabaikan, hanya
digambarkan sebagai garis lurus.
Studi fisika mengenai resistansi memperlihatkan bahwa resistansi sebanding
dengan panjang kawat logam, l, dan berbanding terbalik dengan lias penampang
melintang, A, dengan kata lain
R=
Dimana konstanta proporsionalitas p dikenal sebagai resistivitas dari logam. Kita
dapat menghitung daya yang dibutuhkan untuk melewatkan arus I melalui sebuah resistor
yang resistansinya R dengan menggunakan rumus yang sudah diturunkan sebelumnya.
Hasilnya adalah
R = VI
Dengan menggunakan persamaan hukum Ohm, dapat diperoleh
P=

= G

=

R ≥ 0 untuk semua V , I
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Soal dan Pembahasan:
1. Resistansi bola lampu senter. Sebuah bola lampu senter kecil menarik 300 mA dari
baterai 1,5 V.
a. Berapa hambatan bola lampu tersebut?
b. Jika tegangan turun sampai 1,2V. Bagaimana arus akan berubah?
Pembahasan:
a. Dengan hukum Ohm, R = =

= 5,0 Ω

b. Jika hambatan tetap konstan, arus bernilai sekitarI =

=

= 0,24 A, atau

penurunan sebesar 60 mA. Sebenarnya, hambatan bergantung pada temperatur,
sehingga ini hanya merupakan pendekatan.
2. Misalkan antara ujung sebuah resistor 3 Ω dengan tegangan 12 V. Tentukan daya dan
uji daya tersebut jika menggunakan konduktansi.
Pembahasan:
Diketahui : R = 3 Ω
V = 12 V
Menggunakan Hukum Ohm, i =

=4A

p = vi = 12 x 4 = 48 W
Menggunakan konduktansi, G =

= S, sehingga p =

G=

x = 48 W

Tugas dan Latihan
1. Berapa hambatan bola lampu yang memiliki kuat arus 900 mA dari baterai 4,5 V?
2. Berapa daya dan uji daya jika menggunakan konduktansi pada resistor 6 Ω dengan
tegangan 18 V.

C.

Hukum Kirchhoff
Hukum Kirchhoff adalah salah satu hukum yang dipelajari pada bidang elektronika

yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan yang masuk pada rangkaian.
Hukum Kirchhoff pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang
bernama Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) pada tahun 1845.
Jika kita membuat rangkaian tertutup yang memiliki percabangan, ternyata
besarnya arus listrik yang menuju titik percabangan sama dengan besarnya arus listrik
yang meninggalkan percabangan tersebut. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan
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mudah dengan cara memasang ampermeter sebelum arus memasuki percabangan, serta
ampermeter lainnya setelah arus listrik meninggalkan setiap percabangan. Besarnya arus
listrik yang menuju percabangan dan jumlah arus listrik pada setiap percabangan
tergantung pada nilai hambatannya masing-masing. Jika nilai hambatan pada cabang
tersebut besar, maka arus listrik yang melalui cabang tersebut kecil. Sebaliknya jika
hambatannya kecil maka arus listrik yang melalui cabang tersebut menjadi besar.
Kirchoff merumuskan dua hukum penting tentang rangkaian listrik yaitu Hukum
Kirchhoff I dan Hukum Kirchhoff II.

1.

Hukum Kirchhoff I
Hukum Kirchhoff I merupakan ilmu yang berkaitan dengan arah arus yang

menghadapi percabangan. Hukum ini sering disebut KCL (Kirchhoff's Current Law).
Hukum Kirchhoff I berbunyi:
“Jumlah kuat arus listrik yang melalui satu titik percabangan sama dengan jumlah
kuat arus yang meinggalkan titik percabangan tersebut.”
Secara matematis Hukum Kirchhoff I dapat dinyatakan dengan :

∑ Imasuk = ∑ IKeluar
∑ dibaca ‗sigma‘ artinya jumlah

Ib

Ic

I

I

a

1

I2
I3

Sumber: http://teknikelektronika.com

Gambar 3. 14 Hukum I Krichoff

Jika sebuah titik percabangan dalam sebuah rangkaian dan arah masing-masing
arusnya terlihat seperti gambar di atas, maka gambar tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa:

Ia + Ib + Ic = I1 + I2 + I3
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Pada hukum ini dikenal sebagai hukum percabangan, karena pada hukum ini
memenuhi kekekalan muatan listrik. Hukum ini diperlukan pada rangkaian multi simpal
yang mengandung titik-titik percabangan ketika arus mulai terbagi.

2.

Hukum Kirchhoff II
Hukum Kirchhoff II yaitu ilmu yang digunakan untuk menganalisa tegangan (beda

potensial) komponen elektronika pada rangkaian tertutup. Hukum ini sering disebut KVL
(Kirchhoff's Voltage Law). Hukum Kirchhoff II berbunyi :
“Jumlah gaya gerak listrik (GGL) dan penurunan tegangan dalam suatu
rangkaian tertutup sama dengan nol.”
Secara matematis Hukum Kirchhoff II dapat dinyatakan dengan :

∑ E=∑ I . R
∑ dibaca ‗sigma‘ artinya jumlah

Gambar 3. 15 Rangkaian tegangan pada loop

Tegangan pada loop tersebut sama dengan nol, dimana tegangan sumber adalah
tegangan (potensial) yang naik dan tegangan beban adalah potensial yang turun.

VS



V1  V2  V3

VS - V1  V2  V3



0

Pada hukum ini dapat disebut dengan hukum simpal, karena pada kenyataannya
beda potensial di antara dua titik dalam suatu rangkaian pada keadaan yang selalu
konstan. Misalnya saat kita bergerak melintasi suatu simpal rangkaian, beda potensial
dapat berkurang atau bertambah jika kita melewati resistor atau baterai. Namun apabila
simpal tersebut telah dilewati sepenuhnya dan kita sampai kembali ke titik awal lintasan,
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perubahan potensialnya akan sama dengan nol. Hukum ini merupakan bukti dari adanya
hukum konservasi energi.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Hukum Kirchhoff II:
1. Tentukan arah positif (+) dan negatif (-), jika searah dengan arah loop yang kita
tentukan maka benilai positif sedangkan jika berlawanan maka negatif.

Sumber: https://fisikakontekstual.wordpress.com

Gambar 3. 16 Arah loop

2. Jika arah loop dijumpai kutub positif terlebih dahulu maka GGL bernilai positif
sedangkan jika dijumpai kutub negatif terlebih dahulu maka GGL bernilai
negatif.

Sumber: http://lksfisikasma.blogspot.co.id

Gambar 3. 17 Arah loop

3. Pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Pada
dasarnya, pemilihan arah loop bebas, namun jika memungkinkan usahakan
searah dengan arus.
4. Jika pada satu cabang, arah loop sama dengan arah arus, penurunan tegangan
(IR) bertanda positif, maka GGL bertanda positif, sebaliknya bila kutub negatif
yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub negatif, maka GGL bertanda negatif.

Tinjaulah rangkaian listrik seperti pada Gambar 3.20 yang terdiri atas: tiga baterai
İ1, İ2 dan İ3 disusun seri dengan dua resistor R1 dan R2, kemudian dihubungkan dengan
baterai luar VAB. Perhatikan arah baterai seperti arah anak panah.
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Sumber: Mashuri. 2008

Gambar 3. 18 Tiga baterai İ1, İ2 dan İ3 disusun seri dengan dua resistor R1 dan R2, kemudian
dihubungkan dengan baterai luar VAH

Dari rumusan daya pada resistor R yang dilalui arus I adalah I2R dan daya pada
baterai İ

adalah Iİ. maka daya listrik pada keseluruhan rangkaian tersebut adalah

memenuhi hukum kekekalan energi (daya).
Bahwa daya yang diberikan baterai luar VAH sama dengan daya yang dipergunakan
pada setiap elemen di dalam rangkaian A-B-C-F-G-H
(

)

(

)

Perjanjian yang berlaku untuk arus dan tegangan adalah sebagai berikut
VAH = bertanda positif, karena arah GGL pada VAH adalah searah dengan arah
penelusuran, maka VAH =IR – ∑

=0 – (–VAH)

= bertanda positif, karena arah baterai
penelusuran demikian juga

adalah searah dengan arah

.

= bertanda negatif, karena arah baterai

adalah berlawanan arah dengan

arah penelusuran.

Jadi secara umum, hukum kedua Kirchhoff dapat ditulis

∑

∑

bila di antara titik A dan B, terdapat N buah resistor, dan M buah baterai untuk arah
penelusuran dari A ke B dan perjanjian tanda bahwa arus atau tegangan bertanda positif
bila arah I atau

searah dengan arah penelusuran. Sebaliknya I atau

akan bertanda

negatif bila arah I atau adalah berlawanan dengan arah penelusuran.
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Tabel 3.1 Hubungan antara arah penelusuran, arah baterai, arah arus dengan pemakaian tanda plus
atau minus.
Perjanjian Tanda untuk Arus I
Arah Penelusuran A ke B
Arah arus A ke B
Vab = Va – Vb = + IR

Arah Penelusuran A ke B
Arah arus A ke B
Vab = Va – Vb = – IR

Arus bertanda positif karena searah dengan arah
Arus bertanda negatif karena berlawanan
penelusuran.
dengan arah penelusuran.
Perjanjian Tanda untuk Baterai İ
Arah Penelusuran A ke B
Arah Penelusuran A ke B
Arah tegangan A ke B
Arah tegangan B ke A
Vab = Va – Vb = + İ
Vab = Va – Vb = – İ

Baterai İ bertanda positif karena searah dengan
arah penelusuran.

Baterai İ bertanda negatif karena berlawanan
dengan arah penelusuran.

Tampak bila arus atau tegangan melawan arah penelusuran, maka beda tegangan di
antara kedua ujung adalah negatif. Dan sebaliknya, bila arus maupun tegangan searah
dengan arah penelusuran maka nilai beda tegangan di antara kedua ujung adalah positif.
Selanjutnya kita tinjau pemakaian hukum pertama dan kedua Kirchoff untuk
menghitung besar arus pada suatu cabang dan beda tegangan atau beda potensial di antara
dua titik pada rangkaian listrik.

Metode Arus Loop
a.

Rangkaian 2 Loop
Untuk menentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian 2 loop, juga digunakan
hukum II Kirchoff pada masing-masing loop dengan ketentuan yang sama seperti
pada 1 loop. Perhatikan gambar berikut

Sumber: Widodo Tri. 2009

Gambar 3. 19 Rangkain 2 Loop
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∑
(

∑
)

( )

Pada loop BCDEB :
∑
(

∑
)

( )

Pada titik cabang B:
( )

Dari persamaan 1, 2, 3 apabila

diketahui maka

dan

dapat dicari

b.

Rangkaian 3 Loop
Untuk 3 loop atau lebih, analog dengan yang 2 loop. Perhatikan gambar di bawah :

Sumber: Widodo Tri, Suparmo, 2009

Gambar 3. 20 Rangkaian 3 loop

Pada loop ABGHA :

=0

Pada loop BCFGB :
Pada loop CDEFC :
Pada titik cabang B :
Pada titik cabang C :
Pada titik cabang G :
Pada titik cabang F :

Dari persamaan di atas dapat dicari

dan
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Soal dan Pembahasan:
1. Perhatikan gambar berikut ini !

Hitung besar arus I4 !
Pembahasan:
Diketahui : I1 = 2 A
I2 = 1 A
I3 = 0,5 A
Ditanya

: I4 = … ?

Jawab

: Jumlah kuat arus yang masuk = Jumlah kuat arus yang keluar
I1 + I2 = I3 + I4
(2 + 1) A = 0,5A + I4
(2 + 1 – 0,5) A = I4
I4 = 2,5 A

2. Dari gambar di samping diketahu E1, E2, dan E3
masing-masing 6 Volt, 12 Volt dan 3 Volt, serta R1,
R1, R3, dan R4 masing-masing 2 Ohm, 3 Ohm, 5
Ohm, dan 1 Ohm. Berapa dan bagaimanakah arus
pada rangkaian?
Pembahasan:
Diketahui : E1, E2, E3 = 6 Volt, 12 Volt, 3 Volt
R1, R1, R3, R4 = 2 Ω, 3 Ω, 5 Ω, 1 Ω
Ditanya

: i = ...?

Jawab

: Kita misalkan arah arus menurut loop tertutup ABCDA maka :
-(E1) + E2 – E3 + i (R1 + R2 + R3 + R4)

=0

-(6) + 12 – 3 + i (2 + 3 + 5 + 1) = 0
3+ 11i = 0
i = 0,27 A (negatif)
Jadi, penentuan arah arus semula dari ABCDA adalah salah, yang benar
adalah arah ADCBA besarnya 0,27 A.
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D.

Susunan Hambatan Resistor
Dalam rangkaian sederhana yang dicirikan dengan adanya susunan hambatan dari

beberapa komponen sejenis, seringkali menjadi lebih mudah bila dilakukan
penggabungan terhadap komponen sejenis tersebut. Hal ini berlaku pula untuk resistor.
Terdapat tiga tipe susunan hambatan resistor, yaitu susunan hambatan seri, susunan
hambatan paralel dan susunan hambatan gabungan (seri-paralel). Dalam menganalisis
rangkaian listrik sederhana hal hal yang perlu dilakukan adalah
a. Kelompokkan resistor-resistor yang tersambung secara seri dan paralel.
b. Lakukan penyederhanaan rangkaian dengan mengganti kelompok resistor tersebut
dengan resistor pengganti atau resistansi ekivalennya.
c. Bila masih terdapat beberapa resistor dalam satu cabang upayakan agar tergantikan
dengan satu resistor pengganti. Ulangi langkah tersebut sampai hanya ada resistor
pengganti dalam setiap cabang.

1.

Susunan Hambatan Seri
Tiga buah lampu masing-masing memunyai hambatan R1, R2, dan R3 disusun seri,

dipasang pada beda potensial (tegangan) V volt, seperti tampak pada gambar berikut:

Sumber: Widodo Tri. 2009

Gambar 3. 21 Tiga buah lampu dipasang seri

Susunan seri pada gambar di atas berlaku :
a. Kuat arus pada masing-masing hambatan adalah sama, sehingga berlaku :
iR1 = iR2 = iR3 = i
b. Tegangan pada masing-masing hambatan berlaku :
VR1 = VA-C = i R1
VR2 = VC-D = i R2
VR3 = VD-B = i R3
c. Beda potensial antara A - B berlaku :
VAB = VAC + VCD + VDB
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V = i R1 + i R2 + i R3
V = i (R1 + R2 + R3)
Jika hambatan pengganti susunan seri dinyatakan dengan RS, maka diperoleh hubungan:
iRS = i (R1 + R2 + R3)
RS = R1 + R2 + R3
Dari persamaan di atas dapat dikatakan bahwa hambatan pengganti susunan seri
selalu lebih besar daripada salah satu hambatanyang terbesar yang tersusun.

2.

Susunan Hambatan Paralel
Tiga buah lampu masing-masing memunyai hambatan R1, R2, dan R3 disusun

paralel, dipasang pada beda potensial (tegangan) V volt, seperti tampak pada gambar
berikut:

Sumber: Widodo Tri. 2009

Gambar 3. 22 Tiga Buah lampu dipasang paralel

Susunan pada gambar tersebut berlaku :
a. Tegangan pada masing-masing hambatan sama besar, sehingga berlaku :
VR1 = VR2 = VR3 = V
b. Kuat arus pada masing-masing hambatan berbeda, sehingga berlaku :
i 1=

;

i2 =

; i3 =

Jika dibandingkan diperoleh :

c. Berdasarkan hukum I Kirchoff, berlaku :
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Jika hambatan pengganti susunan paralel dinyatakan RP maka diperoleh hubungan

3.

Susunan Hambatan Seri dan Peralel
Tiga lampu masing-masing mempunyai hambatan R1, R2, dan R3 disusun

gabungan seri dan paralel, dipasang pada beda potensial (tegangan) V volt, seperti
tampak pada gambar berikut :

Sumber: Widodo Tri. 2009

Gambar 3. 23 Tiga buah lampu dipasang seri dan paralel

Untuk menentukan hambatan pengganti susunan gabungan seri dan paralel kita
tentukan dahulu hambatan pengganti masing-masing susunan paralel, maupun susunan
seri, kemudian hambatan pengganti susunan tersebut disusun sesuai dengan pertanyaan.
Pada gambar di atas berlaku :
a. AB merupakan hambatan tunggal, berlaku :
RAB = R1
b. BC merupakan susunan paralel, berlaku :

c. AC merupakan susunan gabungan seri dan paralel, berlaku :

RSP hambatan pengganti susunan seri paralel
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Soal dan Pembahasan:
1. Empat buah hambatan disusun seperti gambar di
samping. Jika dipasang pada tegangan 100 volt
dan masing-masing hambatan besarnya 4 Ω, 6
Ω, 7 Ω, dan 8 Ω.
Tentukan :
a. Besarnya hambatan pengganti susunan tersebut !
b. Besarnya arus listrik yang mengalir pada masing-masing hambatan !
c. Besarnya tegangan pada masing-masing hambatan !
Pembahasan:
Diketahui : R1 = 4 Ω
R1 = 6 Ω
R2 = 7 Ω
R3 = 8 Ω
V= 100 V
Ditanya

: a) Rs = ...?
b) I = ...?
c) V = ...?

Jawab

: a) RS = R1 + R2 + R3 + R4
=4+6 +7+8
= 25 Ω
b) Pada susunan seri berlaku i1 = i2 = i3 = i4 = i
Karena pada susunan seri berlaku :
i=
c) Maka : i1 = i2 = i3 = i4 = 4 A
V1 = i1 R1 = 4 x 4 = 16 V
V2

= i2 R2 = 4 x 6 = 24 V

V3

= i3 R3 = 4 x 7 = 28 V

V4

= i4 R4 = 4 x 8 = 32 V

2. Arus mengalir melalui resistor 4 kΩ adalah 3.50 mA. Berapakah tegangan di antara
kedua ujung ba (Vba) ?
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Pembahasan:
a. Buat loop seperti pada gambar. Dua resistor paralel di antara titik CD diganti
dengan nilai penggantinya yaitu

b. Karena arus mengalir melalui resistor 4 kΩ

adalah 3.50 mA, sehingga beda

potensial di antara titik cd adalah
(

)(

)

Karena paralel maka berlaku

(
(

)

)

untuk I adalah arus pada rangkaian untuk loop tertutup abcda.
c. Gunakan hukum kedua Kirchhoff pada loop tertutup yang intinya adalah jumlah
beda potensial dalam rangkaian tertutup harus nol.
(

)

(

)

(

(

(

–∑

)

(

)

)

)(

∑

(

)

)

3. Keping tembaga (resistivitas ρ = 1,7 × 10– 8 Ω.m) memiliki rapat masa
dengan ketebalan 2 mm dan ukuran permukaan 8 cm × 24 cm. Jika kedua tepi panjang
tersebut digulung hingga membentuk seperti tabung yang panjangnya 24 cm, seperti
tampak dalam gambar berikut.
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a. Berapakah resistansi di antara kedua ujung.
b. Berapakah massa tembaga yang diperlukan untuk menghasilkan gulungan kabel
tembaga dengan resistansi total 4,5 Ω.
Pembahasan:
a. Apabila bagian tepi panjangnya keping tembaga (A) digabungkan sepanjang 24 cm
sehingga membentuk silinder berrongga (B) dengan keliling sepanjang 8 cm
panjang 24 cm dan tebalnya 2 mm. Luas penampang lintang adalah sama dengan
luas bagian atas silinder, yaitu
(

)(

)

Resistivitas tembaga adalah ρ = 1,7 × 10–8 Ω.m, sehingga resistansi di antara kedua
ujung silinder berrongga adalah
(

)(

)

b. Suatu kabel tembaga silinder padat yang panjang 1500 m memiliki resistansi 4,5 Ω.
Volume tembaga yang diperlukan adalah
gunakan
untuk

(
(

)
)(

) (

)

adalah massa tembaga yang diperlukan untuk membuat kabel tembaga dengan
spesifikasi resistansi total 4,5 Ω.
4. Diketahui lima buah resistor dirangkai seperti gambar, untuk R1 = 3 Ω; R2 = 10 Ω;
R3 = 5 Ω; R4 = 4 Ω; dan R5 = 3 Ω;
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a. Tentukan resistansi ekivalen (resistansi pengganti)
b. Tentukan gaya gerak listrik (GGL) batere bila daya listrik total pada rangkaian
adalah 400 W.
Pembahasan:
Hasil Paralel R2 dan R3 memberikan

Ω

Serikan R23 dengan R4 menghasilkan
Paralelkan R234 dengan R5 didapat

Akhirnya serikan R2345 dengan R1 sehingga diperoleh
(

)

Daya total pada rangkaian adalah

(

)
= 400 W

untuk ε adalah gaya gerak listrik (GGL) batere, dan gunakan Hukum Ohm
sehingga
√

√

Atau

(

)(

)

5. Tiga buah lampu bohlam masing masing dengan resistansi R = 15 Ω. dihubungkan
sebuah batere ε = 6 V.
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a. Tentukan resistansi ekivalen (hambatan pengganti) untuk ketiga lampu bohlam.
b. Tentukan arus dari batere
c. Bila kecerahan lampu sebanding dengan daya pada resistor yaitu IR2, jelaskan
lampu bohlam mana yang paling terang nyalanya
Pembahasan:
Serikan resistor R2 dan R3, didapat
Kemudian hasil gabungan tersebut paralelkan dengan R1 yaitu

Jadi nilai resistansi ekivalen (hambatan pengganti) ketiga lampu bohlam tersebut
adalah 10 Ω. Arus daya batere adalah
Gunakan prinsip dasar bahwa pada sambungan paralel maka nilai tegangannya adalah
sama besar, gabungkan dengan hukum Ohm V = IR. Untuk kasus ini, berlaku
tegangan paralel
atau
sehingga

Terlihat bahwa besarnya I1 dua kali lebih besar dibandingkan dengan I23. Karena
terangnya sebuah lampu bergantung pada daya P = RI 2 Sehingga daya lampu dengan
resistor R1 adalah
( )

(

)

daya lampu dengan resistor R2 adalah
(

)

(

)

daya lampu dengan resistor R3 adalah
(

)

(

)

Jadi cabang rangkaian yang memiliki resistansi kecil yaitu dengan resistor R1 yang
dilalui arus yang dua kali lebih besar sehingga memiliki nyala lampu empat kali lebih
terang dibandingkan dengan terangnya lampu 2 ataupun lampu 3.
6. Sebuah batere mobil dengan GGL ε = 12,6 volt memiliki resistansi dalam sebesar 0,08
Ω digunakan menyalakan lampu depan yang memiliki resistansi total 5 Ω (anggap
konstan). Berapakah beda potensial di antara kedua ujung lampu bohlam depan.
a. Apabila hanya dibebankan pada batere saja
b. Apabila motor starter digunakan akan mengambil tambahan 35 A dari batere.
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Pembahasan:
a. Apabila lampu depan hanya dibebankan pada batere, seperti pada gambar.
Gunakan hukum kedua Kirchhoff untuk loop tertutup Vaba = ∑ Is Rs – ∑ εs yaitu

Sehingga beda potensial pada kedua ujung lampu bohlam adalah
(

)(

)

Apabila motor starter dinyalakan, rangkaian listrik yang terjadi adalah seperti pada
gambar.

Gunakan hukum pertama Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk pada titik
cabang harus sama dengan jumlah arus yang keluar, yaitu

Selanjutnya gunakan hukum kedua Kirchhoff untuk loop tertutup bagian bawah
rangkaian
∑

∑

Gabungkan kedua persamaan di atas sehingga didapat
(
atau

(

)
)

(

)(

)
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Beda potensial di antara kedua ujung lampu bohlam mobil adalah
(

)(

)

7. Tiga buah resistor R2, R3 dan R4 dihubungkan secara paralel kemudian diserikan
dengan satu resistor R1 dan diserikan juga dengan batere Vm = 12 V, seperti pada
gambar berikut. Diketahui R1 = R; R2 = 2R; R3 = 3R dan R4 = 6R.

Tentukan
a. Resistansi ekivalen, nyatakan dalam R.
b. Arus I2 ; I3 dan I4 masing masing adalah arus yang secara bertutut–turut melewati
R2, R3 dan R4, bila arus yang melewati R1 adalah I1 = 6 A
Penyelesaian :
a. Resistansi ekivalen untuk resistor yang diparalel adalah

Resistansi total adalah
Arus total dalam rangkaian adalah

Karena arus yang lewat R1 adalah 6 A, maka
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8. Tinjau rangkaian empat buah resistor, seperti gambar berikut, tentukan nilai R1 agar
nilai total resistansi dalam rangkaian tersebut
sama dengan R0

(

)
(

)

Kemudian serikan R‘ dengan R1 sehingga didapat
(
(

(

)

(

)
)

)

√
Tugas Latihan Soal
1. Delapan lampu dihubungkan seri melintasi jalur 200 V.
a. Berapa tegangan yang melintasi setiap lampu?
b. Jika arus sebesar 0,4 A, berapa hambatan dan disipasi daya masing-masing lampu?
2. Delapan lampu dihubungkan paralel ke sumber 220 V oleh dua kawat dengan
hambatan total 2 Ω. Jika arus 250 mA mengalir mlalui setiap lampu, berapa hambatan
masing-masing? Dan berapa bagian dari daya totoal yang terbuang pada kawat-kawat
tersebut?
3. Hitunglah hambatan listrik antara titik A dan titik B pada rangkaian !
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4. Hitung hambatan pengganti untuk rangkaian di bawah ini !

E.

Aplikasi

rangkaian

searah

pada

bidang

Agribisnis

dan

Agroteknologi
Sebenarnya ada banyak sekali contoh penerapan rangkaian searah pada bidang
agribisnis dan agroteknologi, namun pada bab ini hanya akan diberikan contoh aplikasi
rangkaian searah antara lain pada pompa air.

Gambar 3. 24 Skema Pompa Air

Dalam bidang ini, dibutuhkan penyebaran arus listrik untuk membangun sebuah
kincir untuk mengalirkan air. Oleh karena itu harus terpasang secara langsung pada
sumber tegangan, tegangan (V) yang diterima hambatan hampir pasti sama dengan
tegangan dari sumber tegangan (E) itu sendiri. Untuk menaikkan tegangan dalam di
dalam suatu rangkaian dapat menambahkan sumber tegangan misalnya batu baterai.
Dalam hal ini pompa air menaikkan tekanan serta baterai menaikkan tegangan.
Untuk jenis pertama ini terdiri dari photovoltaic panel (panel sel surya),
chargecontrol regulator (pengatur cas baterai), battery, pump controller (pengontrol
pompa), pressure switch and tank (unit pendeteksi tekanan air dalam tangki penampung)
dan pompa air DC atau AC.
Berdasarkan gambar di atas saat sinar matahari mengenai panel sel surya, listrik
arus searah DC dihasilkan dan disimpan ke dalam baterai (battery charging). Arus listrik
DC ini kemudian disuplai ke pompa air DC. Pompa air bekerja memompa air ke dalam
tangki penampung. Setelah tangki penuh pressure switch akan memutus aliran listrik DC
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ke pompa air dan pompa air berhenti bekerja. Dengan adanya baterai ini, pompa tetap
bisa bekerja di saat matahari redup atau malam hari ketika tangki penampung air kosong.

Rangkuman Rangkaian Arus Searah
 Arus Listrik Searah (DC) adalah arus yang besar dan arah alirnya selalu sama.
Arah arus listrik diperjanjikan sama dengan arah gerak muatan listrik positif.
Kecepatan derip vd dapat dipandang sebagai aliran muatan listrik positif yang
arahnya sesuai dengan arah medan atau sebagai aliran muatan listrik negatif dalam
arah yang berlawanan dengan arah medan listrik E.

 Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir dalam suatu hambatan,
jika suhu dibuat tetap adalah :
a. Sebanding dengan tegangan pada ujung-ujung penghantar
b. Berbanding terbalik dengan hambatannya
atau
 Pada rangkaian/penghantar listrik akan menyerap daya (P). Untuk mencari daya
dapat menggunakan rumus:

atau

 Resistansi (R) merupakan ukuran daya hambat (perlawanan) bahan terhadap aliran
arus listrik, (diukur dalam satuan Ohm (Ω)). Resistansi menghambat aliran muatan
listrik.
 Aliran muatan listrik dalam bahan menghasilkan proses tumbukan yang ditandai
berupa kenaikan temperatur bahan, timbulnya panas adalah seperti pada proses
terjadinya gesekan antar benda Hambatan jenis suatu kawat penghantar
dirumuskan
 Hukum Kirchoff I menyatakan jumlah kuat arus yang masuk pada titik
percabangan sama dengan kuat arus yang meninggalkan titik percabangan
∑ Imasuk = ∑ IKeluar
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 Hukum Kirchoff II menyatakan bahwa pada rangkaian tertutup jumlah gaya gerak
listrik (GGL = E) sama dengan jumlah beda potensial pada rangkaian itu.
∑

∑

 Jadi resistansi total atau resistansi ekivalen untuk sambungan seri adalah
dijumlahakan langsung seluruh resistor yang disambungkan tersebut.
RS = R1 + R2 + R3
 Sedangkan resistansi rangkaian resistor yang disambungkan secara paralel adalah

Uji Kompetensi
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E di depan jawaban yang
tepat!
1. Hambatan paling besar yang dapat diperoleh dari kombinasi 4 buah hambatan yang
masing-masing besarnya 10 ohm, 20 ohm dan 50 ohm adalah . . .
a. 2 ohm

d. 50 ohm

b. 4,76 ohm

e. 105 ohm

c. 25 ohm
2. Gambar di samping menunjukkan rangkaian
arus searah. Beda potensial pada hambatan 4
ohm adalah . . .
a. 0,5 V
b. 1,0 V
c. 1,5 V
d. 2,0 V
e. 8 V
3. Sebuah kawat penghantar kedua ujungnya memiliki beda potensial 12 V,
menyebabkan arus listrik yang mengalir pada kawat itu sebesar 3A, hambatan dari
kawat adalah . . .
a. 36 Ω

d. 8 Ω

b. 15 Ω

e. 4 Ω

c. 9 Ω
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4. Enam

buah

lampu

dipasang

dalam

rangkaian listrik seperti di samping. Semua
lampu memiliki kesamaan (daya dan
tegangan yang tertulis). Di antara lampulampu tersebut yang menyala paling terang
ialah . . .
a. P

d. S

b. Q

e. T dan U

c. R
5. Jika arus 4 ampere mengalir dalam kawat yang ujungnya berselisih 12 volt maka
besar muatan listrik per menit yang melalui kawat . . .
a. 4 coulomb

d. 120 coulomb

b. 12 coulomb

e. 240 coulomb

c. 60 coulomb
6. Tinjau rangkaian yang tepat apabila digunakan mengukur arus dan tegangan pada
resistor? Anggaplah voltmeter, amperemeter
dan batere adalah ideal
a. rangkaian (a)
b. rangkaian (b)
c. rangkaian (c) dan (a)
d. rangkaian (d) dan (b)
e. rangkaian (d) dan (a)
7. Tiga buah lampu pijar dengan hambatan masing-masing 10 Ω, 15 Ω, 12 Ω,
dipasang paralel. Ketiga lampu akan menyala sepenuhnya pada beda tegangan 9
volt. Jika untuk menyalakan sepenuhnya lampu-lampu itu digunakan sumber arus
dari 12 vlt hambatan dalam 1 W maka diperlukan sebuah ptensiometer yang
dipasang

seri

dengan

sumber

tegangan.

Hambatan potensiometernya adalah . . .
a. 3 Ω
b. 4 Ω
c. 6 Ω
d. 5 Ω
e. 1/3 Ω
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8. Arus listrik dari PLN yang sampai ke rumah-rumah bertegangan 220 V, tegangan
tersebut adalah . . .
a. tegngan minimum
b. tegangan efektif
c. tegangan rata-rata
d. tegangan maksimum
e. tegangan puncak ke puncak
9. Sebuah konduktor memiliki hambatan 600Ω

dihubungkan dengan sumber

tegangan, sehingga mengalir arus listrik sebesar 300 mA. Beda potensial pada
ujung-ujung konduktor tersebut adalah . . .
a. 180 V

d. 80 V

b. 160 V

e. 20 V

c. 120 V
10. Besarnya nilai hambatan total pada gambar di
samping . . .
a. 50 Ω
b. 65 Ω
c. 71 Ω
d. 45 Ω
e. 58Ω

B. Jawablah sosal-soal di bawah ini dengan tepat !
1. Hitunglah arus yang melewati resistor 9Ω !

2. Kawat yang hambat jenisnya 0,000 001 Ωm dan luas penampangnya 0,000 000 25 m²
digunakan untuk membuat elemen pembakar listrik 1kw yang harus memiliki
hambatan listrik 56 ohm. Berapa panjang kawat yang diperlukan?
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3. Kawat penghantar kedua ujungnya memiliki beda potensial 6 volt, menyebabkan
arus listrik mengalir pada kawat tersebut sebesar 2 A. Berapakah hambatan pada
kawat tersebut?
4. Perhatikan gambar di bawah ini !

Tentukan kuat arus pada masing-masing cabang !
5. Lima resistor disusun seperti gambar berikut, dihubungkan dengan batere ε = 12
volt. Tentukan beda potensial pada kedua ujung resistor 5Ω.
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BAB 4
RANGKAIAN ALTERNATING-CURRENT (AC)
Prasyarat
Pada Subbab Gejala Peralihan dibahas tanggapan yang berupa perubahan arus atau
muatan listrik saat-saat awal pada rangkaian yang terdiri atas resistor yang digabungkan
dengan induktor atau kapasitor, yaitu pada saat sumber tegangan yang mengenainya
berubah terhadap waktu. Selesai bab ini kalian diharapkan mampu memahami perubahan
kondisi tersebut secara matematis.
Pada Subbab kedua dibahas tanggapan fase untuk arus atau tegangan pada resistor,
induktor dan kapasitor pada saat dikenai sumber tegangan bolak balik. Selesai bab ini
Anda diharapkan mampu memahami gejala dan dapat menyelesaikan soal–soal yang
terkait dengan rangkaian yang mengandung resistor, induktor dari kapasitor baik secara
sendiri (murni) maupun dengan gabungan ketiganya apabila rangkaian tersebut dikenai
arus bolak balik.
Peta Konsep
Nilai efektif
besaran

impedan
si

Daya

Beda fase arus
tegangan

Konsep Penting

ARUS BOLAK BALIK (AC)

Paramet
er
Rangkaian
Resistif

Metode
Analisis
Kuantitatif

amplitudo

Paramet
er
Metode fasor
Ran
gkai
an

Periode
Fase
Rangkaian
yang lebih
rumit
Rangkaian
RLC-seri

Rangkaian
Induktif
Rangkaian
Kapasitif

frekuensi

Resonansi

Diterapkan
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Konsep Dasar Rangkaian Alternating-Current (AC)
Tidak dapat dipungkiri listrik sangat berguna bagi kehidupan. Manusia akan
mengalami kesulitan hidup yang cukup serius apabila satu hari saja listrik di seluruh
dunia ini harus dimatikan. Boleh dikatakan listrik merupakan kebutuhan primer
kehidupan manusia, mengingat hampir semua kegiatan manusia membutuhkan
listrik. Sesuai dengan yang kita kenal listrik dibagi menjadi dua yaitu listrik arus AC dan
DC.
Arus dan tegangan listrik selalu mempunyai nilai tetap, tidak berubah terhadap
waktu. Arus dan tegangan listrik semacam ini disebut arus dan tegangan DC (Direct
Current). Sedangkan arus dan tegang listrik yang nilainya selalu berubah tehadap waktu
secara periodik disebut arus dan tegangan bolak balik atau arus dan tegang AC
(Alternating Current). Arus bolak-balik dalam dunia kelistrikan banyak digunakan.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arus bolak-balik berbentuk
gelombang. Dalam banyak pemakaian, tegangan listrik yang digunakan dihasilkan oleh
sumber dalam bentuk tegangan yang dengan waktu secara sinusoida. Demikian juga
dalam rangkaian elektronika banyak digunakan tegangan semacam ini yang dihasilkan
oleh osilator. Dalam rangkaian arus bolak-balik, baik tegangan maupun kuat arusnya
berubah-ubah secara periodik. Oleh sebab itu untuk penggunaan yang praktis diperlukan
besaran listrik bolak-balik yang tetap, yaitu harga efektif.
Tegangan bolak-balik sinusoidal, tersedia dari bermacam-macam sumber.
Sumber arus bolak-balik

pada umumnya dihasilkam oleh pembangkit tenaga listrik

seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Pembangkit
Listrik Tenaga Gas, Pembangkit Listrik Tenaga Angin dan Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (panas matahari). Sebuah penghantar dalam rangkaian arus bolak-balik memiliki
hambatan, reaktansi induktif, dan reaktansi capasitif.

A.

Resistor dalam Rangkaian Sumber Tegangan Searah
Tinjau suatu resistor R dihubungkan sumber tegangan searah memiliki gaya gerak

listrik (GGL) ε Berlaku hokum Ohm, yaitu V=IR.
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Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 1 (a) Resistor R sesaat setelah di sambungkan baterai
(b) sesuai hukum Ohm, arus I konstan terhadap waktu

Gambar 4.1(a) Resistor R sesaat setelah disambungkan baterei, maka arus mengalir
langsung secara konstan seperti pada Gambar 4.1(b). Ternyata apabila resistor berada
dalam rangkaian arus searah (dc), maka tidak dijumpai gejala peralihan, karena arus
langsung mencapai nilai maksimum sejak waktu t = 0.

1.

Gejala Peralihan pada Induktor
Tinjau rangkaian RL–seri yang dihubungkan dengan baterei ε melalui sakelar S,

seperti dalam Gambar 4.2 (a).

Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 2 (a) Rangkaian RL–seri dihubungkan baterei ε melalui sakelar S.
(b) Contoh beberapa induktor yang tersedia di pasaran

Gambar 4.2 (b) menggambarkan beberapa contoh induktor dalam berbagai
bentukdan ukuran yang tersedia di pasaran. Induktor berperilaku mirip massa yang selalu
menghambat gerakan, maka induktor juga selalu melawan perubahan tegangan. Pada saat
sakelar disambungkan maka dalam rangkaian terjadi perubahan tegangan, di sinilah
perlawanan induktor akan teramati. Perilakunya berbeda dengan resistor.
Hubungkan sakelar S ke a, berarti rangkaian RL–seri tersambung dengan baterei ε,
sehingga arus mengalir dalam rangkaian dan memenuhi hukum kedua Kirchhoff:

Sedangkan saat t detik dari saat sakelar ditutup nilai arus listrik pada rangkaian
adalah i(t) adalah
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( )

⁄

(

)

Jika persamaan diatas digambarkan dalam bentuk grafik arus terhadap waktu,
diperoleh Gambar 4.3. Persamaan menggambarkan arus pada rangkaian RL–seri sebagai
fungsi waktu yaitu merupakan proses penyimpanan energi baterei ε menjadi energi
magnetik dalam induktor, dari persamaan tersebut terlihat bahwa nilai maksimum arus
dalam rangkaian i(t) = ε/R dicapai pada t = ∞.

Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 3 Perubahan arus terhadap waktu saat induktor untuk rangkaian RL–seri dihubungkan
dengan baterei ε.

Nilai arus i (t) memerlukan waktu τ = L/R bertepatan dengan nilai arus [1– (1/e)]
dari nilai arus saat dimulainya proses (t = 0). Sedangkan nilai maksimum arus pada
rangkaian yaitu Im = ε/R, dapat tercapai dalam waktu t » persamaan hukum kedua
Kirchhoff menjadi:
⁄

( )

arus sesaat adalah

Soal dan Pembahasan:
1. Tinjau rangkaian RL seri yang terdiri atas induktor (L) 3 henry dan resistor 6 ohm
dihubungkan dengan battery 12 volt yang tahanan dalamnya diabaikan, Tentukan:
a. Laju perubahan arus saat t = 0, dalam rangkaian ditutup
Pembahasan:
a. Pada keadaan awal arus i(t) = 0, sehingga laju perubahan arus
( )

2.

(

)

(

)

Gejala Transien pada Kapasitor
Biasanya pengertian kapasitor adalah dua bahan logam yang berbentuk identik

yang kedua luas permukaannya dapat berhadapan secara simetris mengikuti arah medan
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listrik, sehingga memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Namun
kenyataannya konduktor tunggal pun memiliki kapasitansi yang merupakan ukuran daya
tampung muatan listrik. Artinya konduktor tunggal pun mampu menampung muatan
listrik. Contoh benda berbentuk bola dapat diberi muatan listrik karena bentuk simetri
lainnya dianggap berada di tak hingga.
Simbol untuk kapasitor digambarkan sebagai berikut

Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 4 Simbol untuk kapasitor.

Kapasitor yang tersedia di pasar dapat ditunjukkan dalam berbagai jenis dan
ukuran seperti gambar berikut.

Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 5 Berbagai bentuk dan jenis kapasitor.

Kapasitansi didefinisikan sebagai
Artinya, daya tampung muatan listrik pada suatu kapasitor bergantung pada beda
potensial di antara kedua keping yang berhadapan secara simetris. Nilai beda potensial ini
bergantung pada bentuk fisik dan ukuran serta jarak antara kedua keping. Hampir semua
komponen dalam rangkaian listrik memiliki kapasitansi, misal kabel, kawat maupun
resistor. Satuan SI untuk menyatakan kapasitansi adalah F (farad), namun karena satuan
atau ini terlalu besar untuk keperluan sehari hari digunakan microfarad (ditulis μF = 10 –
), nanofarad (ditulis nF = 10–9F) dan pikofarad (ditulis pF = 10–12F).

6F

Soal dan Pembahasan:
1. Suatu rangkaian RC–seri dengan resistansi R = 1 MΩ; kapasitansi C = 5 μF,
sedangkan baterai memiliki gaya gerak listrik (GGL) ε = 30 V. Pada awalnya sakelar
S terbuka, dan kapasitor dalam keadaan tidak bermuatan listrik. Tentukan muatan
listrik pada kapasitor setelah 10 sakelar ditutup.
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Pembahasan :
Saat t = 0, sakelar mulai ditutup, maka baterai memberikan muatan listrik-nya ke
kapasitor sesuai dengan ( )

⁄

(

)

untuk
Saat pengisian muatan listrik ke dalam kapasitor oleh baterai, arus terus berkurang
sampai menjadi nol, dan saat itulah muatan listrik kapasitor mencapai maksimum,
dengan hukum kedua Kirchhoff, yaitu
( )
Saat muatan listrik kapasitor penuh, berlaku hubungan

Sehingga muatan listrik maksimum pada kapasitor adalah Sehingga pada saa t = 10 s,
dari sakelar ditutup, muatan listrik pada kapasitor adalah
(

)(

)

Tugas Latihan Soal
1. Suatu rangkaian RC–seri dihubungkan dengan baterai ΔV = 30 volt, R = 15 kΩ dan
C = 6 μF. Pada keadaan awal kapasitor tidak bermuatan listrik. Saat sakelar ditutup,
kapasitor mulai menampung muatan listrik.

a. Berapakah lama waktu yang diperlukan agar kapasitor telah menampung sepertiga
dari muatan listrik maksimumnya.
b. Tentukan pula besar muatan listrik saat itu.

3.

Sumber Tegangan Bolak Balik
Jika seberkas fluks magnetik berubah maka menurut Hukum Faraday akan

dihasilkan suatu gaya gerak listrik (GGL) induksi, jadi kalau suatu koil diputar pada
ruang yang terdapat medan magnet, maka akan dihasilkan gaya gerak listrik induksi yang
berubah dengan waktu secara sinusoida, yang dikenal sebagai arus bolak balik (ac).
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Prinsip kerja putaran koil inilah yang digunakan dalam sumber tegangan arus bolak balik
(ac) atau dikenal dengan istilah generator arus bolak balik (ac).

Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 6 Simbol untuk sumber tegangan bolak balik

Simbol untuk sumber tegangan bolak balik dinyatakan dalam Gambar 4.7, yang
secara matermatis dinyatakan dalam
( )
Grafik tegangan sebagai fungsi waktu ditunjukkan dalam Gambar 4.8 sebagai
berikut

Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 7 Grafik sumber tegangan sinusoida dengan amplitudo V0.

Karena tegangan tersebut memenuhi fungsi sinus maka nilai tegangan pada saat t
dan saat t + T adalah tepat sama, sehingga T disebut periode. Frekuensi f didefinisikan
sebagai f = 1/T dengan satuan s–1 atau hertz (Hz). Sedangkan frekuensi sudut adalah ω =
2πf. Untuk memudahkan pembacaan maka huruf kecil digunakan menyatakan besaran
yang berubah terhadap waktu, sebaliknya huruf kapital untuk besaran yang konstan.
Apabila sumber tegangan dihubungkan dengan rangkaian RLC maka energi yang
diberikan akan habis dalam resistor. Setelah bekerja selama rentang waktu peralihan, arus
AC akan mengalir dalam rangkaian dan memberikan tanggapan kepada sumber tegangan.
Arus dalam rangkaian inilah yang dirumuskan sebagai
( )

(

)

yang juga berosilasi dengan frekuensi yang sama dengan sumber tegangan, namun
dengan amplitudo arus Im serta memiliki beda fase

B.

yang bergantung frekuensi sumber.

Resistor dalam Rangkaian Sumber Tegangan Bolak Balik
Sebelum meninjau rangkaian R, L, dan C dalam berbagai variasi sambungan rumit

berikut akan ditinjau lebih dahulu rangkaian tunggal yang hanya ada satu elemen yaitu
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salah satu di antara resistor, induktor atau kapasitor yang dihubungkan dengan sumber
tegangan sinusoida.
Tinjau resistor R yang dihubungkan dengan generator arus bolak balik (AC) seperti
dalam Gambar 4.8

Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 8 Resistor dalam rangkaian sumber tegangan bolak balik.

Hukum kedua Kirchhoff untuk rangkaian resistor dalam sumber tegangan bolak
balik seperti Gambar 4.9 adalah sebagai berikut bila
( )

( )

v(t) adalah tegangan pada sumber tegangan bolak balik dan vR(t) adalah tegangan sesaat
pada kedua ujung resistor sehingga vR(t)=v(t)
( )
arus sesaat pada resistor adalah

( )
( )

sedangkan arus maksimum pada resistor adalah
Tampak bahwa arus sesaat pada resistor iR(t), sumber tegangan bolak balik v(t) dan
tegangan sesaat pada resistor vR(t) adalah sefase satu sama lain, artinya ketiganya
mencapai maksimum dan minimum dalam waktu yang sama. Fase arus pada resistor
sama dengan fase sumber tegangan bolak balik yaitu sesuai dengan fungsi sin(ωt).
Hubungan antara iR(t) dengan vR(t) dapat juga dinyatakan dengan diagram fasor.
Suatu fasor adalah vektor yang berputar dengan arah kebalikan arah jarum jam dengan
kecepatan sudut ω. Panjang vektor merupakan amplitudo, sedangkan proyeksi vektor
pada sumbu vertikalnya merupakan nilai sesaat dari besaran yang berubah terhadap waktu
tersebut.
vR(t)=VRm sin(ωt)
fasor tegangan sesaat pada resistor vR(t) memiliki amplitudo VRm dan proyeksinya
ke arah vertikal adalah VRm sin(ωt) yang nilainya sama dengan tegangan sesaat vR(t).
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Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 9 (a) Arus dan tegangan pada resistor bergantung waktu secara sinusoida
(b) Diagram fasor untuk resistor dalam rangkaian arus bolak balik (ac)

1.

Nilai Root–Means–Squared (rms) untuk Tegangan dan Arus Bolak Balik
Alat ukur arus listrik seperti amperemeter dan galvanometer pada umumnya

hanya dapat membaca nilai rerata dari arus bolak balik sehingga tidak mampu membaca
nilai sesaat ataupun nilai maksimum dari arus bolak balik.
Nilai rms (root means squared)untuk arus bolak balik adalah nilai arus searah yang
menghasilkan energi (berupa panas) yang sama bila arus bolak balik tersebut melalui
suatu resistor yang sama dan dalam rentang waktu yang sama. Karena nilai tegangan
sesaat dari sumber tegangan bolak balik tidak dapat diukur maka digunakan nilai rerata
dari nilai sesaat yang dihitung selama satu periode. Untuk arus adalah
( ( ))
Ternyata hasil nilai rerata langsung untuk nilai arus adalah nol, hal ini mudah
dimengerti karena arus merupakan fungsi sinusoida dan batas intergralnya satu periode.
Agar hasil pererataan tidak nol, maka yang direratakan adalah kuadratnya, selanjutnya
diambil akarnya terhadap nilai rerata tersebut, sebagai berikut.
( ( ))
√( ( ))

√

Untuk selanjutnya, nilai arus atau tegangan yang berubah terhadap waktu secara
sinusoida, lebih mudah dikaitkan dengan nilai akar dari hasil perataan terhadap nilai
kuadrat besaran tersebut yang dikenal sebagai nilai rms. Jadi, nilai rms arus adalah nilai
arus maksimum pada resistor dibagi dengan akar dua: Sesuai dengan hukum Ohm,
dengan cara yang sama, nilai rms tegangan pada resistor:
√(

( ))

√
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Penting untuk ditekankan adalah nilai rms terdefinisi dari perhitungan jumlah
panas apabila arus bolak balik dilewatkan resistor, sehingga nilai arus atau tegangan rms
selalu terhadap nilai maksimum arus atau tegangan pada resistor. Perhitungan daya
terpakai pada resistor dalam rangkaian arus bolak balik, dengan menggunakan konsep
arus dc adalah
( )

( )

( )

( )

Sedangkan perhitungan daya pada resistor R dalam rangkaian arus bolak balik,
dengan nilai root–means–square (rms) didapat
(( ))

( )

Dari perhitungan daya tersebut dapat dipahami bahwa nilai rms suatu arus bolak
balik adalah apabila nilai arus tersebut dapat memberikan daya listrik yang sama dengan
nilai daya apabila arus bolak balik dianggap sebagai arus searah (dc).

2.

Daya dalam Rangkaian Arus Bolak Balik
Pada rangkaian arus bolak balik biasanya terdiri atas sumber tegangan atau

generator arus bolak balik dan rangkaian kombinasi elemen R, L, dan C. Salah satu sifat
penting dari sifat elemen R, L, dan C terhadap sumber tegangan bolak balik adalah bahwa
tidak ada kehilangan daya dalam rangkaian kapasitif murni maupun induktif murni,
karena energi listrik dari generator atau sumber tegangan akan tersimpan di dalam
induktor maupun kapasitor. Namun bila resistor dihubungkan sumber tegangan bolak
balik, maka energi generator listrik akan habis sebagai energi panas pada resistor.
Artinya, energi yang melewati resistor akan berubah menjadi energi panas, dan tidak
dapat diambil kembali oleh rangkaian listrik. Tetapi kapasitor dihubungkan dengan
sumber tegangan bolak balik maka, setengah energi sumber tegangan bolak balik
disimpan di dalam kapasitor, setengah lagi dikembalikan ke rangkaian arus bolak balik.
Bila induktor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak balik, energi sumber tegangan
bolak balik digunakan untuk melawan GGL induksi dari induktor dan energi disimpan
dalam induktor. Namun apabila arus dalam rangkaian mulai berkurang, energi
dikembalikan ke rangkaian lagi.
Daya rerata dari generator arus bolak balik diubah menjadi energi dalam pada
resistor sesuai dengan

untuk cos

disebut faktor daya.
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3.

Induktor dalam Rangkaian Arus Bolak balik
Tinjau suatu rangkaian listrik memiliki kapasitansi tak berhingga dan resistansinya

adalah nol, rangkaian yang memenuhi kondisi demikian disebut rangkaian induktif murni.
Suatu rangkaian induktor murni dengan induktansi L dihubungkan seri dengan sumber
tegangan bolak balik, yaitu
( )
sedangkan tegangan pada induktor adalah

( )

Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 10 Induktor dalam rangkaian arus bolak balik.

Dari hukum kedua Kirchhoff, didapat

( )

( )

Dengan menyelesaikan persamaan tersebut maka didapat
( )
( )

vL(t) untuk XL = ωL adalah reaktansi induktif, dengan satuan SI adalah ohm (Ω), seperti
resistansi. Bedanya dengan resistansi pada resistor, reaktansi induktif bergantung secara
linear pada frekuensi, semakin besar frekuensi semakin besar pula nilai ohm reaktansi
induktif. Sedangkan pada frekuensi rendah, nilai XL mendekati nol pula. Arus sesaat
pada induktor adalah
( )

(

)

untuk ILm = VLm/XL adalah arus maksimum pada induktor. Bandingkan sudut fase arus
pada induktor tersebut terhadap sudut fase tegangan sumber tegangan bolak balik v(t) dan
terhadap tegangan sesaat pada induktor vL(t). Ternyata fase arus pada induktor iL(t)
tertinggal π/2 terhadap fase sumber tegangan bolak balik v(t) maupun terhadap tegangan
sesaat pada induktor vL(t). Grafik arus pada induktor dan tegangan sumber bolak balik
beserta diagram fasornya ditunjukkan pada Gambar
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Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 11 (a) Grafik arus dan tegangan sesaat pada induktor dalam tegangan sumber bolak
balik terhadap waktu. (b) Diagram fasor untuk induktor dan tegangan sumber bolak balik.

4.

Kapasitor dalam Rangkaian Arus Bolak balik
Tinjau suatu rangkaian listrik memiliki kapasitansi tak berhingga dan resistansinya

adalah nol, rangkaian yang memenuhi kondisi demikian disebut rangkaian induktif murni.
Tinjau Gambar 3 yaitu suatu rangkaian kapasitor murni dengan kapasitansi C
dihubungkan seri dengan sumber tegangan bolak balik, yaitu
( )
( )

sedangkan tegangan sesaat pada kapasitor adalah

( )

Dari hukum kedua Kirchhoff, didapat
( )

( )
( )

Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 12 Kapasitor dalam rangkaian arus bolak balik.

artinya, tegangan sesaat pada kapasitor sama besar dan sefase dengan tegangan sumber
muatan listrik pada kapasitor adalah
( )

( )

( )

( )
sehingga arus sesaat pada kapasitor
Untuk

( )

adalah reaktansi kapasitif dengan satuan SI adalah ohm (Ω) dan

menyatakan resistansi efektif untuk rangkaian kapasitif murni. Nilai X C berbanding
terbalik dengan C dan ω, artinya XC menjadi sangat besar bila ω sangat kecil.
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( )
Untuk

(

)

adalah arus maksimum pada kapasitor. Ternyata, fase arus pada kapasitor

mendahului sebesar π/2 terhadap fase tegangan sumber bolak balik. Grafik arus pada
induktor dan tegangan sumber bolak balik beserta diagram fasornya ditunjukkan pada
Gambar 4.13

Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 13 (a) Arus dan tegangan pada kapasitor dalam rangkaian arus bolak balik
(b) Diagram fasor untuk kapasitor dalam rangkaian arus bolak balik

a.

Rangkaian RLC–seri
Salah satu contoh rangkaian RLC-seri suatu pembangkit pulsa (function generator)

dihubungkan dengan resistor yang berupa lampu, induktor dan kapasitor.

Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 14 (a) Rangkaian RLC–seri dalam sumber tegangan bolak balik
(b) contoh rangkaian RLC–seri, Lampu sebagai resistor R.

Sesuai dengan hukum kedua Kirchhoff untuk rangkaian seri yang dapat ditulis
sebagai berikut
( )

(

)

(

)

Kemudian dilakukan penggambaran diagram fasor sesuai dengan sudut fasenya
masing masing. Dari rumusan tegangan untuk sumber tegangan bolak balik v(t),
menyatakan bahwa tegangan pada masing masing elemen R, L, dan C memiliki beda fase
secara bertutut–turut adalah nol, –π/2 dan π/2 terhadap tegangan sumber.
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Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 15 (a) Diagram fasor untuk rangkaian RLC–seri, bila XL > XC (b) Hubungan antar
tegangan dalam rangkaian RLC–seri

Tugas Latihan Soal:
1. Cobalah lakukan perumusan sendiri dengan menggunakan cara yang sama untuk kasus
XL < XC.
2. Tentukan pula nilai sudut fase . Jelaskan arti tanda (–) dalam kaitannya dengan
hubungan fase antara arus sesaat dalam rangkaian terhadap tegangan sumber.
3. Gambarkan diagram fasor untuk hubungan arus dan tegangan pada masing masing
elemen R, L, dan C seperti pada Gambar 4.16.

C.

Impedansi
Impedansi adalah perbandingan fasor tegangan V dan fasor arus I pada suatu

elemen kutub dua dengan adanya sinyal masukan gelombang sinusoidal dalam keadaan
setimbang atau mantap atau tunak (steady state). Impedansi Elektris (Z), adalah
―hambatan‖ total rangkaian pada arus bolak balik.
Dengan menggunakan kaidah dalam bilangan komplek, maka dapat dipadankan
sebagai berikut bahwa resistor merupakan bagian real karena arus pada resistor tidak
memiliki beda fase dengan tegangan sumber. Tetapi impedansi induktor ZL merupakan
bagian imajiner positif karena tegangan pada induktor memiliki beda fase π/2 mendahului
fase tegangan sumber. Sedangkan impedansi kapasitor ZC merupakan bagian imajiner
negatif, karena tegangan pada kapasitor memiliki beda fase π/2 tertinggal terhadap fase
tegangan sumber. Besar tegangan maksimum pada elemen R, L, dan C secara bertutut–
turut dapat ditulis sebagai berikut
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Dalam tinjau RLC–seri tentu saja semua elemen R, L, dan C memiliki besar arus
yang sama, tetapi tidak berlaku bahwa Vm merupakan jumlahan langsung terhadap V Rm,
VLm dan VCm, karena masing masing merupakan fasor, ada faktor arah sehingga
penjumlahannya mengikuti kaidah vektor.

Sumber: Endarko. 2008

Gambar 4. 16 (a) Diagram fasor untuk impedansi rangkaian RLC– seri, bila XL > XC
(b) hubungan antar tegangan dalam rangkaian RLC–seri, bila XL > XC

Gambar di atas menggunakan sifat vektor dari fasor impedansi Z. Maka impedansi
merupakan resultan antara R dan selisih antara XL dan XC atau gunakan kaidah sisi
miring segitiga siku pitagoras, sehingga impedansi untuk RLC–seri dapat dinyatakan
sebagai berikut

Berangkat dari kenyataan bahwa dalam sambungan seri semua elemen memiliki
arus yang sama, maka bila semua suku pada ruas kiri maupun kanan dikalikan dengan Im
didapat persamaan yang mirip, namun sangat membantu pemahaman, Dari diagram fasor
impedansi masing masing elemen R, L, dan C didapat hubungan sebagai berikut

Sedangkan dari diagram fasor tegangan pada masing masing R, L, dan C didapat
hubungan sebagai berikut
nilai

banyak digunakan dalam pembahasan daya dalam arus bolak balik.
Secara grafis, terdapat berbagai cara untuk menyatakan tegangan sinusoida (salah

satu bentuk sumber tegangan bolak−balik) yang berubah terhadap waktu. Salah satunya
adalah dengan membuat grafik antara tegangan terhadap waktu. Cara kedua adalah
menyatakan osilasi tersebut dengan fasor yang berputar. Fasor tegangan adalah anak
panah yang panjangnya sama dengan amplitudo tegangan (tegangan maksimum) yang
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berputar mengelilingi titik 0(0,0) dengan kecepatan sudut ω dalam arah kebalikan arah
jarum jam dan dimulai dari sumbu x positif (sebagai acuan sudut fase nol).
Apabila resistor yang dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka arus dan
tegangan mencapai nilai maksimum dalam waktu yang sama. Namun, bila kapasitor atau
induktor dihubungkan pada rangkaian arus bolak-balik, maka arus dan tegangan
mencapai nilai maksimum tidak dalam waktu yang sama. Beda sudut fase antara kedua
puncak berdekatan tersebut disebut beda fase υ dan dinyatakan dalam derajat atau radian.
Contoh, pada rangkaian induktif arus terlambat terhadap tegangan sebesar +90o atau π/2
radian. Pengertian beda fase 90o menyatakan beda sudut pada saat tegangan mendahului
arus. Sedangkan pada rangkaian kapasitif nilai beda fase υ adalah –90o karena arus
mendahului 90o terhadap tegangan. Hubungan fase sering kali dinyatakan secara grafis
dalam diagram fasor.
Tegangan pada rangkaian induktif mendahului arus sesuai dengan yang telah
dibahas dalam gejala transien bahwa untuk mencapai tegangan maksimum diperlukan
waktu tertentu. Catatan, apabila dalam rangkaian arus bolak−balik terdapat induktasi
murni, tegangan dan arus mengalami perbedaan fase. Tegangan pada induktor mencapai
maksimum apabila laju perubahan arus terhadap waktu maksimum pula. Untuk bentuk
gelombang sinusoida seperti pada arus bolak−balik, pada saat tegangan pada induktor
maksimum nilai arus pada induktor adalah nol, sehingga bertepatan dengan tegangan
mendahului arus sebesar 90o. Hal sebaliknya yang terjadi pada rangkaian arus
bolak−balik yang terdapat kapasitansi murni.
Seringkali fase didefinisikan sebagai suatu vektor dalam suatu bidang. Sebagai
acuan untuk fase nol adalah sumbu−x positif yang dikaitkan dengan fase untuk resistor
karena tegangan dan arus pada resistor adalah sefase. Panjang fasor adalah sebanding
dengan besaran yang diwakilinya, dan sudut fase menyatakan fase relatif terhadap arus
yang melalui resistor. Hukum Ohm biasa digunakan untuk rangkaian yang bersifat resistif
murni. Apabila pada rangkaian terdapat reaktansi induktif atau reaktansi kapasitif, maka
Hukum Ohm harus dituliskan mencakup impedansi total rangkaian.

1.

Perumusan Impedansi R angkaian RL–seri
Impedansi untuk RL–seri adalah
√(
Untuk XL=

)
=reaktansi induktif [ohm].
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Diagram untuk rangkaian RL-seri adalah:

(

Sudut fase impedansi terhadap arus pada rangkaian RL–seri adalah

2.

Perumusan Impedansi Rangkaian RC–seri
Impedansi untuk RC–seri adalah
Untuk Xc=

√

(

)

reaksi kapasitif [ohm]

Impedansi pada kapasitor Besar impedansi rangkaian
RC–seri adalah

Sudut fase rangkaian RC–seri adalah

(

)

(

)

Diagram fasor untuk rangkaian RC–seri adalah

Soal dan Pembahasan
1. Suatu rangkaian RC–seri dengan R = 100 kΩ, baterei
dengan GGL ε = 50 volt, dan kapasitor dengan C = 4,7
μF. Saat awal kapasitor belum bermuatan listrik.
Tentukanlah:
a. Arus awal yang melalui resistor saat sakelar ditutup
(posisi sakelar di a)
b. Tegangan pada kapasitor 0,09 s dari sakelar ditutup.
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)

Pembahasan:
a. Arus awal yang melalui resistor saat sakelar ditutup V=RIo

b. Tegangan pada kapasitor 0,09 s dari sakelar ditutup
( )

( )
( )
(

3.

(

⁄

(
)(

(

)
)⁄(

)(

)

)

)

Perumusan Impedansi Rangkaian RLC–seri
Besar impedansi RLC seri

Bila diasumsikan XL > XC sehingga XL − XC > 0 (positif, seperti pada diagram
(

fasor) Sudut fase rangkaian RLC seri adalah

)

Diagram fasor untuk impedansi maupun tegangan (dalam skala berbeda) untuk
rangkaian RLC seri adalah

4.

Resonansi pada Rangkaian RLC–seri
Kondisi resonansi dapat terjadi dalam rangkaian RLC–seri apabila saat itu nilai

arus pada rangkaian mencapai nilai maksimum. Padahal nilai arus bergantung pada
impedansi rangkaian. Jadi, apa makna resonansi dalam kaitannya dengan kondisi
rangkaian RLC–seri beserta tegangan sumbernya?
Tinjau rumusan untuk impedansi pada rangkaian RLC–seri yaitu
√

(

)
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atau sedangkan arus maksimum dalam rangkaian sesuai Hukum Ohm adalah

dalam rangkaian yaitu Im juga bergantung pada ω. Sehingga arus maksimum Im hanya
dapat mencapai nilai maksimum bila impedansi rangkaian Z memiliki nilai minimum.

D.

Ringkasan Rangkaian RLC–seri dalam Arus Bolak Balik
Tinjau suatu rangkaian seri terdiri atas resistor, induktor

dan kapasitor yang biasa disebut rangkaian RLC–seri seperti
pada gambar. Sesuai dengan hukum kedua Kirchhoff untuk lop
tertutup maka Karena adanya elemen induktif dan kapasitif
dalam rangkaian sehingga pada umumnya antara arus dengan
tegangan tidak sefase. Bila tegangan sumber adalah

Maka arus sesaat (yang berubah terhadap waktu) dapat ditulis
yang berarti bahwa adalah sudut fase antara arus i terhadap tegangan sumber ε. Artinya,
bila vL > vC maka arus i terlambat terhadap ε dan diperoleh nilai

> 0.

Sebaliknya, apabila vL< vCmaka arus i mendahului tegangan sumber ε, dan
menghasilkan nilai sudut fase < 0.
Sesuai dengan diagram fase terhadap fasor rangkaian RLC–seri, maka

Berikut adalah telaah Diagram pada Rangkaian RLC–seri dalam ArusBolak Balik (ac):
Gambar (a) di samping adalah menggambarkan
vektor arus I pada sembarang sudut atau
sembarang waktu. Semua elemen R, L dan C
memiliki arus yang sama, sesuai dengan kaidah
rangkaian seri.
(a)
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Gambar (b) di samping adalah menggambarkan
tegangan pada resistor VC sefase dengan arus I
pada rangkaian. Juga ditunjukkan tegangan pada
induktor VL yang 900 mendahului fase arus I.
Sedangkan

tegangan

pada

kapasitor

VC

memiliki fase yang 900 tertinggal terhadap fase
arus I. sembarang sudut atau sembarang waktu.
Semua elemen R, L dan C memiliki arus yang
(b)

sama, sesuai dengan kaidah rangkaian seri.
Gambar (c) di samping

menggambarkan

tegangan sumber ε0 juga merupakan resultan
dari tegangan pada resistor VR dengan VL –
VC. Sudut fasor ωt menyatakan perubahan gaya
gerak listrik (GGL) bergantung terhadap waktu
melalui εm cos ωt.
(c)
Gambar (d) di samping adalah menggambarkan
fasor VR dan VL– VC membentuk segitiga siku
siku dengan εm sebagai sisis miring. Sehingga
berlaku εm 2=VR 2+(VL– VC)2. Suatu

(d)

E.

rangkaian

RLC–seri

generator

arus

tegangan

maksimum

dihubungkan

bolakbalik
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yang
volt

dengan
memiliki

dan

arus

maksimum

Perbedaan Rangkaian Arus DC dan AC
Berikut tabel perbedaan rangkaian arus DC dan arus AC

Jumlah energi yang
dapat dibawa

Arus Bolak-Balik (AC)

Arus Searah (DC)

Aman untuk mentrasfer
jarak kota lama dan dapat
memberikan lebih banyak
kekuatan

Tegangan DC tidak dapat
melakukan perjalanan sangat
jauh sampai mulai
kehilangan energi
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F.

Arus Bolak-Balik (AC)

Arus Searah (DC)

Penyebeb arah aliran
elektron

sepanjang kawat magnet
berputar

sepanjang kawat magnet
stabil

Frekuensi

Frekuensi arus bolak-balik
adalah 50Hz atau 60Hz
tergantung pada negara

Frekuensi arus searah adalah
nol

Arah

berbalik arah saat mengalir
dalam suatu rangkaian

Mengalir dalam satu arah di
sirkuit.

Besar Arus

Besarnya arus bervariasi

Besarnya arus konstan

Aliran Elektron

Elektron terus beralih arah
maju dan munndur

Elektron terus bergerak
dalam satu arah

Diperoleh dari

A.C Generator dan listrik.

Sel surya atau batere

Parameterpasif

Empedansi

Hanya resistansi

Faktor Daya

Terletak antara 0 & 1.

Selalu 1

Jenis

Sinusoidal, trapezoidal,
segitiga, kotak.

Pulsa

Penerapan Rangkaian AC dalam bidang Agrobisnis dan
Agroteknologi
Teknologi Ohmic itu sendiri merupakan suatu proses pemanasan, dimana arus

listrik (khususnya arus bolak-balik AC) dilewatkan melalui bahan pangan. Akibatnya,
akan terjadi pembangkitan energi internal pada bahan pangan. Prinsip dasar pemanasan
ini akan menghasilkan sebuah pola pemanasan luar dan dalam (Silva, 2000). Dengan
pengolahan Ohmic, dalam proses pengolahan konsumsi energi yang diharapkan dapat
diturunkan dan dapat meningkatkan efisiensi proses pengolahan secara keseluruhan, dan
meningkatkan rendemen produk yang dihasilkan.

Sumber: http://tp.ub.ac.id

Gambar 4. 17 Pemanas Ohmic menggunakan arus bolak balik (alternating current)

Pemanasan Ohmic pada dasarnya menerapkan kontak antara bahan pangan dengan
beberapa elektroda yang memiliki perbedaan potensial atau tegangan. Untuk
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menghasilkan panas, bahan pangan harus memiliki konduktifitas listrik. Pemanas Ohmic
menggunakan arus bolak balik (alternating current). Pemanas Ohmic berbeda dengan
pemanas microwave dari segi penggunaan frekuensi. Pemanas Ohmic dioperasikan
dengan frekuensi rendah (50 sampai dengan 60 Hz) yang tidak akan merusak dinding sel,
sedangkan microwave dioperasikan pada frekuensi tinggi yaitu sekitar 915 sampai 2450
MHz

Rangkuman
 Resistor merupakan elemen listrik yang memakai energi listrik yang diterimanya
menjadi energi panas. Artinya energi yang dilewatkan pada resistor akan hilang,
tidak dapat kembali pada rangkaian listrik tersebut.
 Induktor merupakan elemen listrik yang memiliki kemampuan menyimpan energi
listrik yang melewatinya. Artinya bila suatu induktor telah dilewati arus listrik,
maka induktor akan menyimpan sebagian energi listrik yang diterimanya tersebut.
Nanti sebagian energi tersebut dapat dipulihkan kembali kepada rangkaian listrik
tersebut apabila arus sudah tidak mengalir. Induktor juga dapat sebagai filter
karena memiliki impedansi yang bergantung frekuensi. Bila frekuensi arus atau
tegangan yang lewat besar maka impedansi induktor besar pula. Artinya induktor
akan menghalanginya. Sebaliknya bila frekuensi arus atau tegangan yang lewat
rendah, maka impedansi induktor juga rendah dan inductor meloloskan arus
tersebut.
 Kapasitor memiliki sifat yang serupa dengan induktor yaitu mampu menyimpan
energi listrik yang mengenainya. Namun impedansi untuk kapasitor adalah
kebalikan dari impedansi induktor. Sehingga prinsip kerjanya juga berkebalikan.
Cobalah berikan uraiannya.
 Resonansi merupakan gejala pencapaian nilai arus maksimum dalam suatu
rangkaian yang dikenai arus bolak balik. Prinsip kerja radio adalah merupakan
penerapan gejala resonansi tersebut. Berbagai kondisi yang terkait dengan gejala
resonansi misal adalah rangkaian memiliki daya maksimum, rangkaian memiliki
factor daya maksimum atau satu, atau Impedansi kapasitif sama dengan impedansi
induktif atau impedansi total sama dengan resistansi rangkaian atau juga impedansi
rangkaian adalah minimum.
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Uji Kompetensi
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E di depan jawaban yang
tepat!
1. Diketahui: R = 8 , XL = 6 , dan XC = 12 
dan Vcd = 120 V
Hitunglah: a. Vac

b. Vad

a. Vac = 100 Volt Vad = 220 Volt
b. Vac = 110 Volt Vad = 200 Volt
c. Vac = 200 Volt Vad = 220 Volt
d. Vac = 100 Volt Vad = 210 Volt
e. Vac = 110 Volt Vad = 220 Volt
2. Hukum-hukum berikut ini berhubungan dengan kelistrikan dan kemagnetan.
1. Hukum Faraday
2. Hukum Coloumb
3. Hukum Lenz
4. Hukum Ohm
Dari hukum-hukum di atas, yang berhubungan erat dengan prinsip kerja dinamo
adalah :
a. 1, 2, 3, dan 4

d. 1, 2, dan 3

b. 1 dan 3 saja

e. 4 saja

c. 2 dan 4 saja
3. Sebuah dinamo menghasilkan tegangan efektif 220 V pada frekuensi 60 Hz.
Persamaan tegangan sesaat yang dihasilkan dinamo tersebut adalah …. ….
a. V = 220 sin 60πt
b. V = 220 √2sin 60t
c. V = 220 sin 60t
d. V = 220 √2sin 120πt
e. V = 220 √2sin 60πt
4. Sebuah dinamo menghasilkan tegangan sinusoidal dengan persamaan V = 100 sin
200t. Pernyataan berikut ini berhubungan dengan tegangan yang dihasilkan dinamo
tersebut.
1. Tegangan maksimum yang dihasilkan 100 V.
2. Tegangan efektif yang dihasilkan 70,7 V.
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3. Frekuensi tegangan adalah

Hz.

4. Tegangan rata-rata yang dihasilkan 200√2V.
Pernyataan di atas yang benar adalah …. ….
a. 2 dan 4 saja

d. 4 saja

b. 1, 2, 3, dan 4

e. 1, 2, dan 3

c. 1 dan 3 saja
5. Suatu induktor dengan reaktansi 10  dan kapasitor dengan reaktansi 25  (diukur
pada frekuensi 60 Hz) dihubungkan seri dengan hambatan 10 . Rangkaian
tersebut dipasang pada beda tegangan 100 V, AC 60 Hz. Hitung VR
a. VR = 45,5 Volt,

d. VR = 55,2 Volt,

b. VR = 53,5 Volt,

e. VR = 52,5 Volt,

c. VR = 55,5 Volt,
6. Pada musim kemarau, tegangan listrik PLN di rumah mengalami penurunan. Hal
ini disebabkan oleh…
a. kurangnya pasokan batubara
b. beban di rumah kita terlalu banyak
c. jaringan listrik di PLN kurang stabil karena terbakar
d. jarak PLTA sebagai sumber tenaga jauh dari rumah kita
e. PLN menggunakan air sebagai penggerak generator, pada musim kemarau debit
air relatif berkurang
7. Sinyal arus sinusoidal terbaca pada layar osiloskop seperti pada gambar berikut ini.

Jika satu petak vertikal mewakili 2 V, maka tegangan efektif sinyal tersebut
adalah…
a. 3 V

d. 12 V

b. 6 V

e. √ V

c. √ V
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8. Sebuah kumparan memiliki resistansi R=1,00Ω dan induktansi L=0,300H. Hitung
arus yang melewati kumparan tersebut jika dipasang pada sumber 120V dc
a. I=1,06A

d. I=1,60A

b. I=130A

e. I=160A

c. I=1,20A
9. Hitung berapa arus puncak dan arus rms pada rangkaian jika C=1,0F dan
Vrms=120V untuk f=60Hz dan f=6,0x105Hz.
a. Ip,1=66mA

d. Ip,1=62,5mA

b. Ip,1=64mA

e. Ip,1=61mA

c. Ip,1=63mA

B. Jawablah sosal-soal di bawah ini dengan tepat !
1. Sebuah rangkaian RLC menggunakan 25,0Ω, L=30,0mH, C=12,0F yang
dihubungkan dengan sumber tegangan 90,0 V ac (rms) 500 Hz. Hitung :
a. Arus dalam rangkaian
b. Hasil pengukuran voltmeter (rms) pada setiap komponen
c. Sudut fasa
d. Daya yang hilang dalam rangkaian
2. Pada frekuensi berapa induktor 160mH akan memiliki reaktansi 1,5kΩ.
3. Sebuah resistor 2,5kΩ dan kapasitor 4,0F dihubungkan secara seri ke sumber ac.
Hitung impedansi rangkaian jika frekuensi sumber (a). 100Hz ; (b). 10kHz.
4. Tinjau rangkaian RLC–seri dengan induktansi L = 88 mH; kapasitansi C = 0,94 �F
dan resistor Ryang belum diketahui nilai resistansinya. Rangkaian RLC–seri
tersebut dihubungkan dengan generator arus bolak balik (ac) dengan � = �max
cos(�t) dan amplitudo tegangan �max = 24 V; frekuensi f = 930 Hz dan sudut
fase � = 750. Tentukan:
a. resistansi R
b. amplitudo arus Imax
c. energi maksimum yang tersimpan dalam induktor
d. energi maksimum yang tersimpan dalam kapasitor
e. waktu t1 yang diperlukan untuk mencapai arus maksimum Imax
f. waktu t2 yang diperlukan untuk mencapai muatan listrik maksimum pada
g. kapasitor Qmax
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BAB 5
FISIKA MODERN
Peta Konsep
Fisika Modern

Teori Relativitas
Khusus
Teori Relativitas
Umum

Hukum Maxwell

Struktur Atom

Spektrum Gelombang
Elektromagnetik

Isotop

Dualisme sifat
Cahaya

Radioaktivitas

Efek Fotolistrik

Manfaat

Ion

Dampak
negatif

Pemahaman Konsep
Perbedaan fisika modern yang mulai diperkenalkan pada awal abad ke- 20 dengan
fisika klasik yaitu fisika modern menyelidiki gejala-gejala pada skala ukuran yang sangat
kecil (kira-kira 10-10 m) dan pada skala kecepatan yang sangat tinggi yaitu mendekati
kecepatan cahaya c = 3 x 108 m/s atau disebut juga pada kecepatan relativistik. Ternyata
gejala-gejala pada skala atom tersebut dan penemuan tentang gelombang elektromagnetik
serta sifat dualisme dari cahaya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai
bentuk teknologi baru seperti televisi, komputer, pengendali jarak jauh (remote control).
Sel fotolistrik, laser, mesin rontgen, energi nuklir dan sebagainya yang kesemuanya tidak
mungkin dapat ditemukan dan dibayangkan tanpa fisika modern.
Perkembangan fisika modern akan berlanjut terus dan bahkan akan semakin
kompleks, yang menuntut alternatif cara berpikir baru pula. Hal-hal baru tersebut
khususnya mekanika kuantum maupun teori relativitas agak sukar dipahami karena pada
umumnya siswa berkembang berdasarkan pengalaman sehari-hari yang menggunakan
paradigma fisika klasik.
Pada umumnya para siswa, khususnya siswa teknik, mengalami kesulitan dalam
mempelajari materi fisika modern karena pada pembelajaran sains yang selama ini
diberikan konsep-konsep yang diajarkan diperoleh melalui pengalaman empiris seharihari, sementara konsep-konsep fisika modern tampak seolah-olah bertentangan dengan
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pengalaman sehari-hari para siswa. Faktor lain yang juga menjadikan para siswa sulit
mempelajari fisika modern adalah sifat konsep-konsep fisika modern yang didominasi
oleh konsep-konsep abstrak. Untuk memahami konsep-konsep abstrak tersebut tentu
dibutuhkan penalaran yang tinggi. .
Untuk dapat mencapai penalaran yang tinggi siswa perlu dibiasakan dengan cara
belajar yang menuntut penggunaan penalaran. Agar para siswa memiliki pengalaman
belajar seperti yang diharapkan, tentu diperlukan guru yang tidak hanya memahami
materi fisika secara baik tetapi juga guru dituntut memahami dan mampu
mengaplikasikan teori-teori pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik ilmu fisika.
Karena itu untuk menunjang pembelajaran sains para siswa khususnya calon teknisi perlu
mempelajari dan menguasai tidak hanya fisika klasik tetapi juga fisika modern.

A.

Teori Relativitas Khusus
Kejadian-kejadian yang terjadi sehari-hari di sekitar kita pada umumnya

berhubungan dengan kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Karena itu
sampai awal abad ke-20 ide awal tentang ruang dan waktu dijelaskan berdasarkan
kecepatan ini dan hukum-hukum mekanika mengacu pada hukum Newton yang saat itu
sangat diakui kebenarannya. Tetapi ternyata pada percobaan gerak partikel yang
menggunakan

kecepatan

mendekati

kecepatan

cahaya

(disebut

kecepatan

relativistik) hukum Newton gagal diterapkan. Contoh kegagalan hukum Newton ini
adalah pada saat dilakukan percobaan merpercepat partikel, yaitu elektron dalam suatu
akselerator yang diberi potensial sangat tinggi (sampai jutaan volt) sehingga mempunyai
kecepatan sampai kira-kira 0,99 c. Menurut hukum energi Newton berlaku rumus Ek = ½
mv2, untuk massa (m) elektron yang tetap jika energi akselerator ditingkatkan menjadi 4
kali dengan cara diberi beda potensial listrik yang lebih tinggi maka seharusnya
kecepatan elektron akan menjadi 1,98 c (2 kali kecepatan semula). Tapi hasil percobaan
menunjukkan bahwa kecepatan elektron hampir tetap yaitu sebesar 0,99 c. Dari hasil
percobaan ini terbukti bahwa Hukum Newton tidak berlaku karena ternyata kecepatan
partikel mempunyai batasan tertentu.
Pada tahun 1905, Albert Einstein (1879 – 1955) seorang pegawai jawatan paten
Swiss mengemukakan teori relativitas khusus untuk menjelaskan batas kecepatan suatu
partikel. Teori ini memberi penjelasan untuk benda – benda yang bergerak dalam
kecepatan tetap. Kedua postulat yang dikemukakan oleh Einstein adalah sebagai berikut :
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1. Hukum fisika adalah sama untuk semua kerangka acuan inersial, yaitu suatu
kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap acuan
lainnya dengan kecepatan konstan pada suatu garis lurus. Semua gerak adalah
relatif. Kecepatan obyek hanya dapat dinyatakan secara relatif terhadap obyek
lainnya dan tidak mungkin dinyatakan secara mutlak.
2. Kelajuan cahaya dalam vakum memiliki nilai yang sama dalam semua kerangka
acuan inersial yaitu sebesar c = 3 x 108 m/s

Karya besar Einstein inilah yang merupakan tonggak dari fisika modern, dan
disebut teori relativitas khusus karena teori relativitas ini hanya berlaku bagi kerangka
acuan inersial. Selanjutnya baru pada tahun 1916 Einstein mengusulkan teori relativitas
umum yang berlaku bagi semua kerangka acuan baik inersial maupun non inersial. Dalam
hal ini hanya akan dibahas mengenai teori relativitas khusus yang akan menghasilkan
ramalan-ramalan mengenai kecepatan relativistik, penyusutan panjang , pemuluran waktu
serta rumus spektakuler yang dikemukakan Einstein tentang energi relativistik.

1.

Penjumlahan Kecepatan Secara Relativistik
Pada fisika klasik, Newton telah menyatakan bahwa semua gerak adalah relatif.

Sebagai gambaran jika seorang pengamat diam di tepi jalan dilewati oleh sebuah bus
yang melaju ke utara dengan kelajuan 80 km/jam, maka pengamat akan mengatakan
bahwa bus bergerak menjauh dengan kelajuan 80 km/jam arah ke utara. Tetapi orang
yang ada di dalam bus akan mengatakan pengamatlah yang bergerak ke selatan dengan
kelajuan 80 km/jam. Jika selanjutnya orang yang di dalam bus berjalan searah dengan
arah gerak bus dengan kelajuan 60 km/jam maka akan diperoleh penjumlahan kecepatan
relatif menurut relativitas Newton dan Pengamat akan mengatakan bahwa laju orang di
dalam bus tersebut menjadi 80 km/jam + 60 km/jam = 140 km/jam ke arah utara.
Demikian pula sebaliknya orang tersebut menganggap pengamat bergerak ke arah selatan
dengan laju sebesar laju dirinya ditambah laju bus yaitu 140 km/jam.
Akan tetapi penjumlahan kecepatan relatif menurut Newton seperti contoh di atas
tidak akan berlaku jika kecepatannya adalah kecepatan cahaya c. Sebagai contoh dari
kasus di atas jika kelajuan bus dimisalkan adalah 0,8 c dan laju orang di dalam bus adalah
0,6 c

keduanya searah ke utara maka seharusnya menurut relativitas Newton akan

diperoleh penjumlahan kecepatan relatif sebesar 0,8 c + 0,6 c = 1,4 c. Perolehan hasil
penjumlahan kecepatan yang melebihi kecepatan mutlak c jelas tidak mungkin karena ini
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menyalahi kenyataan yang telah diperoleh dari hasil eksperimen Einstein yang
menyatakan bahwa kecepatan suatu partikel tidak mungkin melebihi kecepatan mutlak
cahaya yaitu sebesar c.
Oleh karena itu berdasarkan transformasi Lorentzs tentang kecepatan, Einstein
mengoreksi kesalahan penjumlahan kecepatan relatif tersebut dengan memberikan
persamaan yang berlaku untuk penjumlahan kecepatan relativistik
v=

v1  v 2
m/s
v1v 2
1 2
c

(1)

keterangan :
v = kecepatan relativitas khusus (m/s)
v1 = kecepatan benda/partikel pertama terhadap pengamat (m/s)
v2 = kecepatan benda/partikel kedua terhadap benda/partikel pertama (m/s)
c = kecepatan cahaya = 3 x 108 m/s

Jika rumus ini diterapkan pada contoh kasus di atas maka akan diperoleh kecepatan
relatif dari orang yang di dalam bus terhadap Pengamat yang diam adalah sebesar
v =

0,8c  0,6C
1,4c
=
= 0,946 c m/s
0,8cx0,6c
1

0
,
48
1
c2

Dari hasil tersebut nampak bahwa dengan menggunakan rumus penjumlahan untuk
kecepatan relativistik maka kecepatan relatif

yang diperoleh harganya tidak akan

mungkin melebihi kecepatan mutlak c.

2.

Pemuaian Waktu
Dua buah jam yang identik jika sebelumnya sudah dicocokkan dan diletakkan diam

bersebelahan akan selalu menunjukkan waktu yang sama. Akan tetapi kalau salah satu
jam tadi diberi percepatan sehingga mempunyai kecepatan v yang sangat tinggi yang
bahkan mendekati kecepatan cahaya c, maka menurut pengamat yang diam, jam yang
bergerak ini akan tampak berjalan lebih lambat dibanding jam yang diam bersama
pengamat. Waktu yang diukur oleh jam yang ada di tangan pengamat, jadi berada dalam
keadaan diam terhadap pengamat, disebut waktu benar (proper time). Dapat disimpulkan
bahwa waktu yang diukur oleh sebuah jam dalam kerangka bergerak menjadi mulur bila
diamati dari kerangka diam, peristiwa ini disebut dilatasi waktu atau pemuaian waktu
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Berdasarkan penjelasan tersebut terbukti bahwa waktu juga bersifat relatif. Untuk
mengukur selang waktu relatif antara dua kejadian yang terjadi pada tempat yang sama
dan diukur oleh pengamat yang diam serta oleh pengamat yang bergerak dengan
kecepatan relativistik maka digunakan rumus :
sekon

(2)

√

keterangan :
∆t = selang waktu relativistik (sekon)
∆t0 = selang waktu sejati (sekon)
> 1 = tetapan transformasi
√

Selang waktu sejati adalah selang waktu yang diukur oleh jam atau pengamat
yang diam terhadap kejadian sedangkan selang waktu relativistik adalah selang waktu
yang diukur oleh jam atau pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Faktor pengali 
disebut tetapan transformasi dan harganya selalu lebih besar dari 1. Akibatnya pada
rumus (2) di atas akan berlaku ∆t selalu lebih besar daripada ∆t0 atau dapat dikatakan
bahwa selang waktu relativistik selalu lebih lama daripada selang waktu sejati.

Soal dan Pembahasan:
1. Sebuah kincir angin ketika diamati oleh seorang pengamat yang diam di bumi, untuk
berputar satu kali membutuhkan waktu 5,00 sekon. Berapakah waktu yang dibutuhkan
oleh kincir angin tersebut untuk berputar satu kali menurut seorang pengamat yang
bergerak relatif terhadap bumi dengan kecepatan 0,96 c ?
Pembahasan:
Waktu yang dibutuhkan oleh kincir angin untuk berputar satu kali atau periode kincir
angin adalah periode sejati ∆t0 = 5,00 sekon Sedangkan periode kincir angin yang
diamati oleh pengamat yang bergerak adalah periode relativistik ∆t
Kecepatan pengamat v = 0,96 c  v  96  24
c 100 25

√

( )

√
√

( )

√

selanjutnya dengan menggunakan rumus (2) diperoleh waktu relativistik :
∆t = γ ∆t0 =

x 5,00 detik = 17,857 sekon
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Dari hasil tersebut terlihat bahwa periode relativistik akan lebih besar dari periode
sejati.

3.

Kontraksi Lorentz
Jika seorang pengamat dalam keadaan diam mengukur panjang suatu benda dalam

komponen x dan mendapatkan panjang benda tersebut adalah Lo maka Lo disebut
panjang sejati benda tersebut. Selanjutnya jika

benda tersebut kemudian

diberi

kecepatan v dalam arah x atau sejajar terhadap arah memanjang benda , maka menurut
pengamat yang diam, komponen x benda panjangnya akan tampak berubah dan disebut
panjang relativistik L (Perhatikan, hanya komponen x saja yang tampak berubah
sedangkan komponen y dan z yang tegak lurus terhadap arah gerak tidak mengalami
perubahan). Harga panjang relativistik ini dirumuskan sebagai :
L = Lo 1 

v2
1
= Lo.
(m)
2
c


(3)

keterangan :
L = panjang relativistik (m)
Lo = panjang sejati (diam) (m)
v = kecepatan relativistik benda (m/s)
c = kelajuan cahaya dalam vakum = 3 x 108 m/s
Karena tetapan transformasi γ harganya selalu lebih besar dari 1 (γ > 1), maka
sebagai akibatnya harga relativistik L akan selalu lebih kecil dari harga sejati Lo,
atau dapat dinyatakan panjang relativistik selalu lebih pendek daripada panjang
sejati (L < Lo). Efek berkurangnya panjang benda jika bergerak sejajar terhadap arah
memanjang benda ini disebut penyusutan panjang atau kontraksi panjang. Peristiwa
ini pertama kali diramalkan oleh Hendrik Anton Lorentz, seorang fisikawan Belanda,
karena itu peristiwa penyusutan panjang ini disebut juga kontraksi Lorentz

Soal dan Pembahasan:
1. Sebuah pesawat ruang angkasa ketika diam di bumi menurut seorang pengamat
panjangnya adalah 100 m. Berapakah panjang pesawat tersebut ketika bergerak
dengan kecepatan 0,85 c menurut pengamat yang diam di bumi ?
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Pembahasan:
Panjang pesawat ketika diam di bumi adalah panjang sejati, berarti Lo = 100 m
Kecepatan pesawat terhadap bumi adalah v = 0,85 c, maka panjang pesawat ketika
bergerak adalah panjang relativistik L. Dengan menggunakan rumus (3) akan
diperoleh :

v2
0,85c
L = Lo 1  2 = 100 m 1 
c
c2
= 100 m



2

= 100 m

1  0,85 2

0,2775 = 52, 678 m

Dari hasil tersebut terbukti bahwa pesawat dalam keadaan bergerak dengan kecepatan
relativistik akan tampak lebih pendek dari panjang sejatinya.

4.

Massa dan Momentum Relativistik
Dalam mekanika ada tiga buah besaran yang selalu digunakan yaitu besaran

panjang, selang waktu dan massa. Menurut pemahaman fisika klasik yang sebelumnya
selalu dianut, massa adalah besaran yang bersifat mutlak, demikian pula dengan panjang
dan selang waktu. Tetapi dengan teori relativitas khusus telah dibuktikan bahwa panjang
dan selang waktu ternyata bersifat relatif, sehingga menimbulkan pertanyaan mungkinkah
massa juga bersifat relatif.
Berdasarkan hukum kekekalan momentum akhirnya Einstein kembali dapat
membuktikan bahwa massa suatu benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik akan
bertambah besar dan berarti bersifat relativistik pula. Besarnya massa relativistik ini dapat
dihitung dengan menggunakan rumus :
m=

m0
v2
1 2
c

  mo kg (4)

keterangan :
m =

massa relativistik (diukur terhadap kerangka acuan yang bergerak terhadap
benda) dalam kg

mo = massa diam benda (diukur terhadap kerangka acuan yang diam terhadap benda)
dalam kg
v = kelajuan relativistik benda (m/s)
c = kelajuan cahaya dalam vakum = 3 x 108 m/s
γ

= tetapan transformasi > 1
158

Berdasarkan rumus (4) di atas, jika kecepatan benda v ditambah terus hingga
harganya sama dengan kecepatan cahaya c (v = c) maka massa benda akan menjadi tak
terhingga (m   ), dan ini berarti dibutuhkan gaya-gaya yang tak terhingga pula
besarnya agar benda dapat mencapai kecepatan cahaya c. Dari keadaan ini dapat
disimpulkan bahwa tidaklah mungkin suatu benda diberi kecepatan sebesar c, sehingga c
adalah batas maksimum kecepatan semua benda.

Soal dan Pembahasan:
1. Sebuah elektron mempunyai massa diam 9,11 x 10-31 kg. Berapakah massanya saat
bergerak dengan kelajuan :
a. 0,05 c ?
b. 0,92 c ?
Pembahasan:
a. Massa relativistik elektron saat bergerak dengan kelajuan v = 0,05 c adalah
m=

9,11x10 31

9,11x10 31



 9,12 x10 31 kg
2
2 2
0,999
1  0,0025
v
0,05 c
1 2
1
c
c2
mo

9,11x10 31

terlihat bahwa walaupun kecepatan elektron sudah cukup tinggi yaitu 0,05 c tetapi
kenaikan massa elektron hanya kecil sekali yaitu 0,01 x 10-31 kg atau sekitar 0,12%
dari massa diamnya
b. Massa relativistik elektron saat bergerak dengan kelajuan v = 0,92 c adalah
m=

mo
1

v2
c2



9,11x10 31
1

0,92 2 c 2
c2



9,11x10 31
1  0,8464



9,11x10 31
 23,24 x10 31 kg
0,392

ternyata untuk elektron yang bergerak dengan kecepatan yang mendekati
kecepatancahaya akan terjadi kenaikan massa sebesar 2,55 kali massa diamnya. .

Sebelumnya pada fisika klasik sudah dijelaskan bahwa jika suatu benda yang
bermassa m bergerak dengan kecepatan v maka benda akan mempunyai momentum
sebesar :

p = mv

Pada relativitas khusus, karena benda bergerak dengan kecepatan relativistik maka
momentum yang timbul disebut momentum relativistik. Besarnya momentum

159

relativistik ini juga merupakan hasil kali antara massa dengan kecepatan, tetapi massa
dalam hal ini adalah massa relativistik, sehingga :
p = m v = γ m0 v =

kgm/s

(5)

√

keterangan :
p = momentum relativistik benda (kgm/s)
m = massa relativistik (kg)
v = kecepatan relativistik (m/s)
mo = massa diam benda (kg)
c = kecepatan cahaya. (m/s)

Soal dan Pembahasan:
1. Berapakah momentum dari proton yang bergerak dengan kecepatan 0,96 c jika massa
diam proton adalah 1,6 x 10-27 kg ?
Pembahasan:
Dengan menggunakan rumus (5) maka akan diperoleh :
p=

mo v
1

5.

2

=

1,6 x10 27 x0,96 x3,0 x10 8

v
c2

1

2

0,96 c
c2

2



4,608 x10 19
1  0,9216

 16,457 x10 19 kgm / s

Energi Relativistik
Hubungan yang paling terkenal yang diperoleh Einstein dari postulat relativitas

khusus adalah mengenai massa dan energi. Berdasarkan hukum II Newton tentang gaya
dan rumus usaha yang merupakan hasil kali antara gaya dengan lintasan perpindahan
maka Einstein berhasil menurunkan rumus energi relativistik yaitu :
Ek = E – Eo = m c2 - mo c2 Joule

(6)

keterangan :
Ek

= energi kinetik relativistik ( J)

E

= energi total (J)

Eo = energi diam (J)

Dari persamaan di atas nampak bahwa energi merupakan hasil perkalian antara
massa dengan kuadrat kecepatan mutlak, sehingga ada kesetaraan antara massa dan
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energi. Jika suatu partikel memiliki massa sebesar m maka partikel ini akan memiliki
energi sebesar :
E = m c2Joule

(7)

keterangan :
E

= Energi total partikel (J)

m

= massa partikel (kg)

c

= Kelajuan cahaya = 3 x 108 m/s

Hubungan kesetaraan antara massa dan energi ini pertama kali dikemukakan oleh
Einstein sehingga persamaan (7) yang sangat terkenal disebut sebagai hukum
kesetaraan massa – energi Einstein.

Soal dan Pembahasan:
1. Sebuah proton yang massa diamnya adalah 1,67 x 10-27 kg mempunyai energi total
tiga kali energi diamnya. Tentukan berapa energi kinetik proton dalam satuan eV jika
1 eV = 1,6 x 10-19 J.
Pembahasan:
E = 3 Eo
Eo = mo c2 = 1,67 x 10-27 kg x (3 x 108)2 m2/s2 = 15,03 x 10-11 kg m2/s2
= 15,03 x 10-11 J
Ek = E – Eo = 3 Eo – Eo = 2 Eo = 2 x 15,03 x 10-11 J

= 30,06 x 10-11 J

11
Ek = 30,06 x10  18,788 x10 8 eV
19

1,6 x10

B.

Teori Maxwell tentang Timbulnya Gelombang Elektromagnetik
James Clark Maxwell (1831 – 1875) adalah ilmuwan Skotlandia yang pertama kali

mengemukakan hipotesa tentang adanya hubungan antara medan listrik dan medan
magnet. Keyakinan Maxwell ini dikemukakan pada tahun 1964 sebagai hipotesa karena
saat itu memang tidak mudah membuktikan pendapatnya ini melalui percobaan. Didasari
oleh hukum-hukum yang dikemukakan tiga pakar sebelumnya yaitu :
1. Hukum Coulomb menyatakan bahwa suatu medan listrik akan ditimbulkan di
sekitar muatan listrik.
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2. Selanjutnya menurut hukum Biot Savart, jika muatan listrik bergerak dengan
kecepatan tetap misalnya di dalam suatu kawat konduktor maka akan timbullah
medan magnetik yang tetap berbentuk lingkaran-lingkaran konsentris di sekitar
kawat konduktor tersebut. Jelas jika muatan listrik yang mengalir ini berubah-ubah
besarnya maka medan magnet yang ditimbulkannya pun akan berubah-ubah
besarnya. Demikian pula jika muatan listrik bergerak dengan kecepatan yang tidak
tetap, maka besarnya medan magnet yang ditimbulkan akan berubah-ubah pula.
3. Teori Faraday menyatakan bahwa jika ada medan magnetik yang berubah-ubah
maka akan dihasilkan medan listrik yang berubah-ubah pula.

Berdasarkan ketiga hukum tersebut maka Maxwell mengemukakan pemikirannya
bahwa jika medan magnetik yang berubah dapat menimbulkan medan listrik yang
berubah, maka pastilah ada kemungkinan sebaliknya yaitu medan listrik yang berubah
akan menimbulkan medan magnetik yang berubah pula. Dengan pemikiran ini berarti
teori Maxwell menyatakan bahwa ada hubungan timbal balik yang sangat berkaitan erat
antara medan magnet dan medan listrik. Keempat hal di atas selanjutnya dirumuskan
secara matematis sehingga dikenal sebagai persamaan-persamaan Maxwell. Dalam
teorinya ini Maxwell menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik memenuhi
keempat persamaan dasar tersebut.
Sebagai sumber medan listrik adalah muatan listrik. Jika muatan listrik ini tidak
tetap dan berubah secara sinusoidal maka medan listrik yang ditimbulkan juga akan
berubah-ubah terhadap waktu membentuk sinusoidal, demikian pula medan magnetik
yang ditimbulkan juga tidak tetap besarnya (sinusoidal). Perubahan medan magnetik yang
sinusoidal menimbulkan medan listrik sinusoidal, demikian proses ini berlangsung terus
saling timbal balik sehingga diperoleh proses berantai dari pembentukan medan magnetik
dan medan listrik yang merambat ke segala arah. Karena perubahan yang merambat
biasanya disebut gelombang , maka gejala ini disebut gelombang elektromagnetik.
Medan listrik E dan medan magnetik B yang timbul ini saling tegak lurus, dan
keduanya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang, sehingga gelombang
elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Gelombang elektromagnetik ini
juga membawa energi dan memberikan energi ini kepada benda-benda yang dilewatinya.
Hubungan antara kuat medan magnet B dan kuat medan listrik E oleh teori Maxwell
dinyatakan sebagai
E=cB.
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Satu hal lagi yang diformulasikan oleh Maxwell adalah mengenai kecepatan
gelombang elektromagnetik yang diperkirakan sebesar kecepatan cahaya c, dan ternyata
dengan menggunakan dua buah dari keempat persamaan dasar matematis yang
dirumuskannya Maxwell menemukan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik
adalah sebesar c yang diperoleh dari :
c=

1

 o o

dengan
c = cepat rambat gelombang elektromagnetik (m/s)
μo = permeabilitas magnetik dalam hampa udara = 4π x 10-7 Wb A-1 m-1
εo = permitivitas listrik dalam hampa udara = 8,85418 x 10-12 C2 N-1 m-2
dengan memasukkan nilai μo dan εo maka akan diperoleh :
c=

1

4 x10 8,85418 x10 12 
7

 2,99792 x10 8 m / s

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik
adalah sama dengan cepat rambat cahaya yaitu sebesar c, sehingga dapat disimpulkan
bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Berdasar persamaan tersebut juga
dapat ditunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik terdiri dari komponen medan
magnet yang diwakili oleh sifat magnetis permeabilitas μo dan medan listrik yang
diwakili oleh permitivitas εo

E
C
B
Sumber: http://www.smarterindo.com

Gambar 5. 1 Gelombang elektromagnetik

Untuk membuktikan hipotesa Maxwell ini, pada tahun 1887 Heinrich Hertz
melakukan percobaan dan berhasil membangkitkan dan mendeteksi adanya gelombang
elektromagnetik. Dalam percobaannya tersebut Hertz juga dapat menunjukkan bahwa
radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dibangkitkan mempunyai sifat-sifat
gelombang cahaya yaitu interferensi, difraksi, pemantulan, pembiasan dan polarisasi
gelombang, dan Hertz juga dapat menghitung bahwa cepat rambat gelombang
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elektromagnetik yang dibangkitkan ternyata tepat sama dengan kecepatan cahaya yaitu
sebesar c = 3 x 108 m/s. Dari kenyataan ini terbukti bahwa cahaya adalah gelombang
elektromagnetik dan panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik dirumuskan
sebagai :



c
f

(9)

dengan :
λ = panjang gelombang elektromagnetik (m)
f = frekuensi gelombang elektromagnetik (Hz)
c = cepat rambat gelombang elektromagnetik = kelajuan cahaya 3 x 108 m/s

Dari percobaannya ini pula Hertz memperoleh hasil bahwa radiasi gelombang
frekuensi radio yang berhasil dibangkitkan juga memiliki sifat-sifat seperti gelombang
cahaya, yang membedakan hanya frekuensinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
gelombang frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik juga. Lebih jauh Maxwell
dapat membuktikan bahwa ada berbagai jenis gelombang elektromagnetik lainnya yang
berbeda-beda frekuensinya tetapi kesemuanya menunjukkan sifat-sifat gelombang
cahaya.

C.

Spektrum Gelombang Elektromagnetik
Gelombang elektromagnetik ternyata tidak hanya berupa cahaya atau radiasi

gelombang radio saja. Ada beberapa jenis gelombang lain yang kesemuanya adalah
gelombang elektromagnetik tetapi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Untuk setiap
rentang frekuensi yang berbeda atau panjang gelombang yang berbeda akan mempunyai
energi yang berbeda pula sehingga dapat dikategorikan pada spektrum gelombang
elektromagnetik tertentu dengan fungsi yang tertentu pula. Rentang spekrum gelombang
elektromagnetik ini sangat besar, mulai dari 101 sampai 1022 Hz Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :

164

Sumber: http://fisikastudycenter.com

Gambar 5. 2 Spektrum Gelombang Elektromagnetik
Tabel 5. 1 Spektrum Gelombang Elektromagnetik
No
1
2

D.

Daerah Frekuensi
100 Hz s.d 109 Hz
9

Gelombang radio dan TV

11

10 Hz s.d 3 x 10 Hz
11

Jenis Gelombang Elektromagnetik

Gelombang mikro (micro wave)
14

3

3 x 10 Hz s.d 4 x 10 Hz

4

3,9 x 1014 Hz s.d 7,8 x 1014 Hz

5

8 x 1014 Hz s.d 3 x 1017 Hz

Sinar infra merah
Cahaya tampak, terdiri dari warna-warna
(mulai frekuensi rendah):
- merah
- jingga
- kuning
- hijau
- biru
- ungu
Sinar ultraviolet

6

5 x 1017 Hz s.d 3 x 1020 Hz

Sinar X

7

1020 Hz s.d 1025 Hz

Sinar gamma

Aplikasi Gelombang Elektromagnetik dalam Kehidupan SehariHari.
Dalam bidang agroteknologi dan agrobisnis, pemuliaan tanaman pembentukan

bibit unggul dan mendapatkan hasil yang menguntungkan dalam pertanian dapat
dilakukan dengan menggunakan radiasi. Misalnya pemuliaan padi, bibit padi diberi
radiasi dengan dosis yang bervariasi, dari dosis terkecil yang tidak membawa pengaruh
hingga dosis terbesar yang mematikan, (biji tumbuh). Biji yang sudah diradiasi itu
kemudian disemaikan dan ditanam berkelompok menurut ukuran dosis radiasinya.
Selanjutnya akan dipilh varietas yang dikehendaki, misalnya yang tahan hama, berbulir
banyak dan berumur pendek. Dalam bidang pertanian, radiasi yang dihasilkan juga
digunakan untuk pemberantasan hama dan pemulihan tanaman. Berikut ini adalah
aplikasi gelombang elektromagnetik dalam bidang pertanian:
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1.

Pembentukan Bibit Unggul
Dalam bidang pertanian, radiasi gamma dapat digunakan untuk memperoleh bibit

unggul. Sinar gamma menyebabkan perubahan dalam struktur dan sifat kromosom
sehingga memungkinkan menghasilkan generasi yang lebih baik, misalnya gandum
dengan yang umur lebih pendek. Selain sinar gamma, fosfor-32 (P-32) juga berguna
untuk membuat benih tumbuhan yang bersifat lebih unggul dibandingkan induknya.
Radiasi radioaktif ini ke tanaman induk akan menyebabkan ionisasi pada berbagai sel
tumbuhan. Ionisasi inilah yang menyebabkan turunan akan mempunyai sifat yang
berbeda dari induknya. Kekuatan radiasi yang digunakan diatur sedemikian rupa hingga
diperoleh sifat yang lebih unggul dari induknya

2.

Pemupukan dan Pemberantasan Hama dengan Serangga Mandul
Radioisotop fosfor dapat dipakai untuk mempelajari pemakaian pupuk oleh

tanaman. Ada jenis tanaman yang mengambil fosfor sebagian dari tanah dan sebagian
dari pupuk. Berdasarkan hal inilah digunakan fosfor radioaktif untuk mengetahui pola
penyebaran pupuk dan efesiensi pengambilan fosfor dari pupuk oleh tanaman. Teknik
radiasi juga dapat digunakan untuk memberantas hama dengan menjadikan serangga
mandul. Dengan radiasi dapat mengakibatkan efek biologis, sehingga timbul kemandulan
pada serangga jantan. Kemandulan ini dibuat di laboratorium dengan cara hama serangga
diradiasi sehingga serangga jantan menjadi mandul. Setelah disinari hama tersebut dilepas
di daerah yang terserang hama, sehingga diharapkan akan terjadi perkawinan antara hama
setempat dengan jantan mandul yang dilepas, sehingga telur itu tidak akan menetas.

3.

Pengawetan Makanan
Pada musim panen, hasil produksi pertanian melimpah. Beberapa dari hasil

pertanian itu mudah busuk atau bahkan dapat tumbuh tunas. Oleh karena itu diperlukan
teknologi untuk mengawetkan bahan pangan tersebut. Salah satu cara yang dapat
dilakukan adalah dengan irradiasi sinar radioaktif. Radiasi ini juga dapat mencegah
pertumbuhan bakteri dan jamur.

E.

Sifat Cahaya

1.

Dualisme Sifat Cahaya
Menurut pernyataan Maxwell seperti yang sudah diungkap di atas dapat dibuktikan

bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik, atau pada dasarnya semua gelombang
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elektromagnetik adalah sinar, hanya sinar tersebut ada yang kasat mata seperti cahaya
tampak dan ada yang tidak kasat mata seperti sinar X, sinar Alpha, sinar Beta, Sinar
Gamma dan bahkan gelombang radio dan TV pun pada dasarnya adalah sinar.

Perbedaan antara Gelombang dan Partikel.
Dalam hal perambatan energi dari suatu titik ke titik lain maka selama ini dikenal
ada dua macam perantaranya yaitu gelombang dan partikel. Sebagai contoh, jika anda
ingin menyampaikan sesuatu berita kepada teman di lain tempat, maka ada beberapa cara
yang bisa anda lakukan misalnya dengan cara : (1) Melemparkan benda ke arah teman
tersebut, (2) dengan memanggil dari jarak jauh, (3) dengan memberi isyarat tangan, atau
(4) dengan menelepon. Dari segi pandangan fisika, berita yang ingin disampaikan adalah
suatu bentuk energi. Berdasarkan cara – cara pengiriman tersebut maka dapat
diklasifikasikan bahwa benda yang dilemparkan adalah sebuah partikel, suara panggilan
dari jarak jauh merupakan energi bunyi yang merambat sebagai gelombang, isyarat yang
dapat dilihat oleh mata merupakan geombang cahaya, sedangkan pembicaraan melalui
telepon merupakan perambatan bunyi melalui gelombang elektromagnetik dalam kawat.
Berdasarkan ilustrasi di atas dapat disimpulkan perbedaan antara partikel dan
gelombang yaitu : partikel adalah zat yang memiliki massa dan menempati ruang,
tempat kedudukan partikel dapat dideteksi dengan mudah, partikel dapat digambarkan
sebagai sebuah benda yang kecil seperti sebuah titik misalnya sebuah elektron. Semua
benda yang nampak oleh mata pada dasarnya adalah kumpulan dari banyak partikel.
Sedangkan gelombang adalah

suatu getaran yang merambat. Gelombang tidak

mempunyai massa dan kedudukan gelombang sulit ditentukan dengan teliti karena
gelombang selalu bergerak. Ciri dari gelombang adalah mempunyai frekuensi dan
panjang gelombang.
Studi mengenai cahaya dimulai dengan munculnya era optika klasik yang
mempelajari besaran optik seperti: intensitas, frekuensi atau panjang gelombang,
polarisasi dan fasa cahaya. Sifat-sifat cahaya dan interaksinya terhadap sekitar dilakukan
dengan pendekatan paraksial geometris seperti refleksi dan refraksi, dan pendekatan sifat
optik fisisnya yaitu: interferensi, difraksi, dispersi, polarisasi. Masing-masing studi optika
klasik ini disebut dengan optika geometris dan optika fisis.
Pada

puncak

optika

klasik,

cahaya

didefinisikan

sebagai

gelombang

elektromagnetik dan memicu serangkaian penemuan dan pemikiran, sejak tahun 1838
oleh Michael Faraday dengan penemuan sinar katoda, tahun 1859 dengan teori radiasi
167

massa hitam oleh Gustav Kirchhoff, tahun 1877 Ludwig Boltzmann mengatakan bahwa
status energi sistem fisik dapat menjadi diskrit, teori kuantum sebagai model dari teori
radiasi massa hitam oleh Max Planck pada tahun 1899 dengan hipotesa bahwa energi
yang teradiasi dan terserap dapat terbagi menjadi jumlahan diskrit yang disebut elemen
energi.
Berdasarkan percobaan terhadap energi radiasi benda hitam, Max Planck membuat
hipotesis: "Radiasi hanya dipancarkan (atau diserap) dalam bentuk satuansatuan/kuantum energi disebut foton yang besarnya berbanding lurus dengan frekuensi
radiasi". Dengan kata lain berdasarkan penemuannya ini Planck menyatakan bahwa
cahaya bukanlah gelombang melainkan adalah sebuah partikel. Selanjutnya penemuan
Max Planck yang menyatakan bahwa cahaya mempunyai sifat sebagai partikel diperkuat
oleh percobaan Albert Einstein pada tahun 1905 dengan membuat percobaan efek
fotoelektrik, cahaya yang menyinari atom mengeksitasi elektron untuk melejit keluar dari
orbitnya, dengan kata lain cahaya mempunyai energi kinetik yang mampu mendorong
elektron. Karena mempunyai energi kinetik dimana energi kinetik ini bergantung pada
massa maka seolah-olah cahaya mempunyai massa artinya cahaya bersifat sebagai
partikel. Energi cahaya saat bersifat sebagai partikel ini disebut Energi foton atau
foton adalah cahaya saat bersifat sebagai partikel.
Pada pada tahun 1924 percobaan oleh Louis de Broglie menunjukkan elektron
mempunyai sifat dualitas partikel-gelombang, hingga tercetus teori dualitas partikelgelombang. Albert Einstein kemudian pada tahun 1926 membuat postulat berdasarkan
efek fotolistrik, bahwa cahaya tersusun dari kuanta yang disebut foton yang mempunyai
sifat dualitas yang sama. Karya Albert Einstein dan Max Planck mendapatkan
penghargaan Nobel masing-masing pada tahun 1921 dan 1918 dan menjadi dasar teori
kuantum mekanik yang dikembangkan oleh banyak ilmuwan.
Era ini kemudian disebut era optika modern dan cahaya didefinisikan sebagai
dualisme gelombang transversal elektromagnetik dan aliran partikel yang disebut foton.
Pengembangan lebih lanjut terjadi pada tahun 1953 dengan ditemukannya sinar maser,
dan sinar laser pada tahun 1960. Era optika modern tidak serta merta mengakhiri era
optika klasik, tetapi memperkenalkan sifat-sifat cahaya yang lain yaitu difusi dan
hamburan.
Jadi dapat disimpulkan dari hipotesis Planck, bahwa cahaya adalah partikel
sedangkan Maxwell menyatakan bahwa cahaya adalah gelombang, disebut dualisme sifat
cahaya.
168

2.

Efek Fotolistrik
Efek foto listrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan suatu zat

(logam), bila permukaan logam tersebut disinari cahaya (foton) yang memiliki energi
lebih besar dari energi ambang (fungsi kerja) logam.

Sumber: http://fisikadasar87.blogspot.co.id

Gambar 5. 3 Percobaan efek fotolistrik

Keping katoda dalam tabung ruang hampa dihubungkan dengan sumber tegangan
searah. Kemudian, pada katoda dikenai cahaya berfrekuensi tinggi. Maka akan tampak
adanya arus listrik yang mengalir karena elektron dari katoda menuju anoda. Setelah
katoda disinari berkas cahaya, galvanometer ternyata menyimpang. Hal ini menunjukkan
bahwa ada arus listrik yang mengalir dalam rangkaian
Efek fotolistrik ini ditemukan oleh Albert Einstein pada tahun 1905, yang
menganggap bahwa cahaya (foton) yang mengenai logam bersifat sebagai partikel.
Einstein

menjelaskan bahwa untuk mengeluarkan elektron dari permukaan logam

dibutuhkan energi ambang. Jika radiasi elektromagnet yang terdiri atas foton mempunyai
enegi yang lebih besar dibandingkan energi ambang, maka elektron akan lepas dari
permukaan logam. Sehingga besarnya energi kinetik maksimum dari elektron dapat
ditentukan dengan persamaan :
Ek = h. f -- h fo
dimana :
Ek = energi kinetik maksimum elektron (J)
h = konstanta Planck (6,63×10-34 Js)
f = frekuensi cahaya (Hz)
fo = frekuensi ambang (Hz)
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Proses kebalikan dari fotolistrik adalah proses pembentukan sinar X yaitu proses
perubahan energi kinetik elektron yang bergerak menjadi gelombang elektromagnetik
(disebut juga proses Bremmsstrahlung).

Kesimpulan:
Agar elektron dapat lepas dari permukaan logam maka f > fo . Sedangkan Ek
maksimum elektron yang terlepas tidak tergantung pada intensitas cahaya yang
digunakan, hanya tergantung pada energi atau frekuensi cahaya. Tetapi intensitas cahaya
yang datang sebanding dengan jumlah elektron yang terlepas dari logam.

F.

Struktur Atom dan Ion
Suatu atom terdiri atas inti atom dan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom,

elektron adalah partikel yang bermuatan listrik negatif, sedangkan inti atom tersusun atas
proton dan neutron. Proton adalah partikel elementer bermuatan listrik positif, sedangkan
neutron adalah partikel yang bermuatan listrik netral atau tidak bermuatan listrik, dengan
massa sedikit lebih besar dari proton. Partikel-partikel penyusun inti ini disebut nukleon
atau nuklida. Nuklida-nuklida di dalam inti mengalami tiga buah gaya, yaitu gaya
Coulomb, gaya gravitasi, dan gaya inti. Gaya inti merupakan gaya tarik-menarik antar
nuklida yang ditimbulkan oleh adanya neutron dan merupakan gaya terkuat dibandingkan
dengan dua gaya yang lain sehingga gaya Coulomb yang terjadi di antara proton yang
satu dengan proton yang lain dapat dikalahkan oleh gaya inti ini. Hal inilah yang
menyebabkan nuklida-nuklida tetap terikat dalam inti atom, Sehingga neutron dalam
atom ini berfungsi sebagai ―lem‖ atau pengikat nuklida.
Sebuah atom dari suatu unsur biasanya dinyatakan dengan simbol :

A
ZX

dimana :
X = menyatakan nama unsur
Z = nomor atom yang menyatakan jumlah proton dalam atom tersebut
A = nomor massa yang menyatakan jumlah nuklida (jumlah proton dan neutron)
dalam inti atom atau menyatakan massa atom tersebut.

Perbandingan antara massa atom proton, neutron dan elektron adalah seperti yang
ditampilkan pada tabel berikut :
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Tabel 5. 2 Massa dan muatan listrik partikel atom
Partikel

Massa (kg)

Muatan listrik Listrik (C)

Proton

1,6726 x 10-27

+1,6 x 10-19

Elektron

9,1090 x 10-31

- 1,6 x 10-19

Neutron

1,6750 x 10-27

0

Dari tabel di atas nampak bahwa massa elektron jauh lebih kecil dibanding massa
proton dan neutron sehingga massa elektron dapat diabaikan, sementara massa proton
dengan netron hampir sama, karena itu massa sebuah atom hanya dihitung berdasarkan
banyaknya proton dan netron di dalam atom tersebut atau dinyatakan oleh nomor massa
A. Pada kondisi netral banyaknya proton dan banyaknya elektron dalam suatu
atom adalah sama. Sebagai contoh untuk unsur Fe (Ferrum = besi) dinyatakan sebagai
26Fe

56

ini berarti unsur Ferrum mempunyai :
- Jumlam proton = Z = 26
- Jumlah elektron = 26 (untuk atom netral)
- Jumlah nuklida (proton + neutron) = A = 56
- Jumlah neutron = A – Z = 56 – 26 = 30

Karena elektron dari suatu atom dapat berpindah posisi baik dari orbit yang satu ke
orbit yang lain di dalam atom itu sendiri, maupun berpindah posisi dari orbit atom yang
satu ke orbit atom yang lain maka pada kondisi tersebut suatu atom menjadi tidak dalam
kondisi netral. Atom yang mendapat tambahan elektron akan kelebihan muatan listrik
negatif dan menjadi atom bermuatan listrik negatif atau disebut ion negatif (anion)
sedangkan atom yang kehilangan elektron akan kelebihan muatan listrik positif dan
menjadi atom positif atau disebut ion positif (kation). Jadi ion adalah atom yang
bermuatan listrik.

Sumber: http://syllabus-msc.blogspot.co.id

Gambar 5. 4 Terjadinya ion positif dan negatif
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G.

Isotop
Dalam percobacaan yang dilakukan para fisikawan terhadap ion-ion dari suatu

unsur murni yang dilewatkan dalam suatu spektrometer massa(spektrometer massa adalah
alat untuk mengukur massa sebuah atom dengan teliti), ternyata ditemukan dua atau lebih
tanda yang berdekatan, yang muncul pada film. Sebagai contoh, bahan neon murni
menghasilkan dua tanda yang jari-jari lintasannya berhubungan dengan atom-atom
bermassa 20 u dan 22 u. Karena bahan neon tersebut murni (tidak mengandung unsur
lain), maka dapat disimpulkan pasti ada dua jenis neon yang memiliki massa yang
berbeda. Kedua atom unsur yang sama yaitu neon tetapi berbeda massanya ini
disebut isotop. Pada kenyataannya, ditemukan bahwa banyak

unsur-unsur yang

memiliki berbagai isotop.
Dua isotop dalam spektrometer di atas adalah neon bermassa 20 dan 22, masingmasing dilambangkan sebagai 10Ne20dan 10Ne22, artinya atom Ne yang pertama memiliki
10 proton dan jumlah nuklidanya 20 atau jumlah neutronya ada 10 (dari 20 – 10 = 10)
sedangkan atom unsur Ne yang kedua memiliki jumlah proton juga 10 tetapi dengan
jumlah neutron 12 (dari 22 – 10 = 12). Dengan demikian dapat didefinisikan isotop
adalah unsur yang sama dengan jumlah proton sama, tetapi dengan jumlah neutron yang
berbeda. Selain istilah isotop dikenal juga istilah isobar dan isoton masing – masing
dengan pengertian sebagai berikut.
1. Isotop = nuklida dengan nomor massa beda dan nomor atom sama. Contohnya :
isotop 8O16, 8O17, dan 8O18
2. Isobar = nuklida dengan nomor massa sama dan nomor atom berbeda. Contohnya,
isotop 6C14 dan 7N14
3. Isoton = nuklida dengan jumlah neutron (A – Z) sama. Contoh, isotop 8O18 dengan
19
9F

H.

Radioaktivitas
Unsur radioaktif ditemukan pertama kali oleh Wilhelm Conrad Rontgen. Dia

menemukan pancaran radiasi yang mengakibatkan fluoresensi ketika arus elektron
(katode) menumbuk suatu partikel tertentu. Rontgen menamai radiasi itu dengan sinar X
yang dapat menghitamkan pelat fotografi.Penemuan sinar-X oleh Rontgen pada tahun
1895 menantang Henry Becquirel untuk menyelidiki asal-usul sinar-X. Dalam
percobaan yang dilakukan, sebenarnya Becquirel sedang mempelajari gejala fluoresensi

172

dan fosforesensi (yang disebabkan oleh sinar-X) dari berbagai bahan. Gejala fluoresensi
adalah gejala dimana suatu benda dapat memancarkan cahaya yang berbeda ketika
menerima cahaya dari luar atau menerima tembakan dari aliran partikel. Misalnya
dinding kaca dari sinar katoda yang memancarkan cahaya hijau ketika dinding kaca itu
menerima sinar katoda. Gejala fosforesensi adalah gejala dimana suatu benda dapat
memancarkan cahaya beberapa selang waktu kemudian setelah benda itu menerima
cahaya dari luar, misalnya pada jarum penunjuk jam tangan yang bersinar pada di tempat
gelap setelah menerima cahaya matahari pada siang hari atau sebelumnya menerima
cahaya dari lampu.
Pada percobaan ini Becquirel

menemukan garam kalium uranil sulfat

(K2UO2(SO4)2) yang dapat mengeluarkan radiasi secara spontan. Karena senyawa ini
memancarkan radiasi, dari sinilah perkembangan penemuan radioaktif dimulai secara
bertahap. Senyawa kalium uranil sulfat juga dapat menghitamkan pelat film serta
mengakibatkan

permukaan

ZnS

(Zink

(II)

sulfida)

berpendar

terang.

Selanjutnya, pasangan suami isteri Marie Curie dan Pierre Curie menemukan dua unsur
baru, yaitu Polonium (Po) dan Uranium (U). Kedua unsur ini banyak digunakan sampai
sekarang, terutama Uranium
Berdasarkan penemuan di atas dapat disimpulkan Radioaktivitas adalah
kemampuan inti atom unsur – unsur tertentu yang tak-stabil (misalnya unsur uranium)
untuk memancarkan sinar radiasiyang diikuti dengan pancaran partikel alfa (inti
helium), partikel beta (elektron), atau radiasi gamma (gelombang elektromagnetik
pendek) dan berubah menjadi inti stabil. Proses perubahan ini disebut peluruhan dan inti
atom yang tak-stabil disebut radionuklida. Materi yang mengandung radionuklida
disebut zat radioaktif.Secara garis besar sifat unsur radioaktif dapat digambarkan dengan
bagan sebagai berikut.

173

Gambar 5. 5 Bagan Sifat Unsur Radioaktif

Jenis- Jenis Radioaktivitas
Ada tiga jenis sinar radioaktif berdasarkan partikel penyusunnya yaitu :
1. Radioaktivias Sinar Alfa
Sinar

ini

ditemukan

secara

bersamaan

dengan

penemuan

fenomena

radioaktivitas, yaitu peluruhan inti atom yang berlangsung secara spontan, tidak
terkontrol, dan menghasilkan radiasi. Sinar alfa terdiri atas dua proton dan dua
neutron.
Sifat alamiah sinar Alfa:
 merupakan inti He
 memiliki daya ionisasi
 memiliki daya tembus paling lemah
 dapat dibelokkan dengan medan listrik maupun medan magnet
 jangkauan beberapa sentimeter di udara dan 102 mm di dalam logam
sinar alfa merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan listrik positif.
2. Radioaktivitas Sinar Beta
Merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom.
Sifat alamiah sinar Beta :
 Daya ionisasi lebih kecil dari Alfa
 Daya tembus yang lebih besar dari Alfa
 Dapat dibelokkan dengan medan listrik maupun medan magnet
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3. Radioaktivitas Sinar Gamma
Merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom
dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan
listrik. Sinar gamma ikut terpancar ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa
dan sinar beta. Peluruhan sinar gamma tidak menyebabkan perubahan nomor
atom maupun massa atom.
Sifat alamiah sinar gamma:
 Tidak memiliki jangkauan maksimal di udara, makin jauh dari sumber
intensitasnya makin kecil
 Daya ionisasi paling lemah
 Daya tembus paling besar
 Tidak dapat dibelokkan dalam medan listrik maupun medan magnet.

Karakteristik dari ketiga sinar radioaktif di atas dapat dirangkum dalam tabel
berikut.

Sumber: https://dessykimiapasca.files.wordpress.com

Gambar 5. 6 Karakteristik sinar radioaktif

Merujuk dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan suatu unsur kimia
dikatakan sebagai unsur-unsur radioaktif jika:
 Inti atomnya tidak stabil
 Memancarkan energi atau radiasi untuk mencapai keadaan yang lebih stabil
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 Semua isotop bernomor atom di atas 83, kecuali unsur Teknesium dan

Promesium
 Perbandingan proton dan neutron tidak sama dengan 1 atau 1,5

I.

Manfaat dari Zat Radioaktif
Alat pencacah Geiger Muller adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui

adanya radiasi atau intensitas radiasi. Alat ini juga dapat untuk menentukan jumlah
radioisotop yang terdapat pada suatu benda. Dengan melihat sifat-sifat radioisotop dan
radiasi yang dipancarkan, maka radioisotop dapat digunakan dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan, misalnya: bidang kedokteran, industri, pertanian, hidrologi, kimia, biologi,
dan lain-lain. Beberapa contoh manfaat dari zat radioaktif dalam berbagai bidang di
antaranya adalah sebagai berikut.
1. Bidang Hidrologi
a. Mempelajari kecepatan aliran sungai.
b. Menyelidiki kebocoran pipa air bawah tanah.
2. Bidang Biologi
a. Mempelajari kesetimbangan dinamis.
b. Mempelajari reaksi pengesteran.
c. Mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis.
3. Radiologi dalam Bidang Kimia
a. Teknik Perunut
Teknik perunut dapat dipakai untuk mempelajari mekanisme berbagai reaksi kimia.
Misal pada reaksi esterifikasi. Dengan oksigen-18 dapat diikuti reaksi antara asam
karboksilat dan alkohol. Dari analisis spektroskopi massa, reaksi esterifikasi yang
terjadi dapat ditulis seperti berikut. (isotop oksigen-18 diberi warna). Hasil analisis
ini menunjukkan bahwa molekul air tidak mengandung oksigen-18. Adapun jika
O-18 berada dalam alkohol maka reaksi yang terjadi seperti berikut.
b. Penggunaan Isotop dalam Bidang Kimia Analisis
Penggunaan isotop dalam analisis digunakan untuk menentukan unsur-unsur
kelumit dalam cuplikan. Analisis dengan radioisotop atau disebut radiometrik dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu, sebagai berikut.
1) Analisis Pengeceran Isotop
Larutan yang akan dianalisis dan larutan standar ditambahkan sejumlah larutan
yang mengandung suatu spesi radioaktif. Kemudian zat tersebut dipisahkan dan
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ditentukan aktivitasnya. Konsentrasi larutan yang dianalisis ditentukan dengan
membandingkannya dengan larutan standar.
2) Analisis Aktivasi Neutron (AAN)
Analisis aktivasi neutron dapat digunakan untuk menentukan unsur kelumit
dalam cuplikan yang berupa padatan. Misal untuk menentukan logam berat (Cd)
dalam sampel ikan laut. Sampel diradiasi dengan neutron dalam reaktor
sehingga menjadi radioaktif. Salah satu radiasi yang dipancarkan adalah sinar
gamma . Selanjutnya sampel dicacah dengan spektrometer gamma untuk
menentukan aktivitas dari unsur yang akan ditentukan.

J.

Bahaya Zat Radioaktif
Radioaktif memang berguna dan membantu efektifitas pekerjaan manusia di

berbagai bidang. Banyak peranan yang diberikan sinar radioaktif untuk melakukan
pekerjaan yang mana inderawi manusia tidak mampu menjangkaunya, seperti peranan
sinar X, mengetahui kebocoran pipa di bawah tanah, dan sebagainya. Namun sinar radiasi
yang dipancarkan secara alamiah oleh unsur-unsur tertentu tersebut nyatanya juga
memberikan dampak buruk bagi kesehatan organ vital seseorang. Oleh karena itu kita
perlu menghindarkan diri dari sinar radioaktif yang berlebihan dan menggunakan secara
bijak dan seimbang agar manfaat yang didapat lebih besar dari bahayanya. Unsur
radioaktif yang mampu secara spontan memancarkan sinar radiasi ini ternyata tidak hanya
memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, namun juga memberikan resiko yang
berbahaya bagi tubuh manusia. Efek radiasi dari zat radioaktif ini memberikan dampak
negatif pada organ-organ tubuh kita yang sensitif seperti mata, fungsi reproduksi, tulang
belakang.
Pencemaran zat radioaktif adalah suatu pencemaran lingkungan yang disebabkan
oleh debu radioaktif akibat terjadinya ledakan reaktor-reaktor atom serta bom atom.
Limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena zat
radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat
digunakan lagi. yang paling berbahaya dari pencemaran radioaktif seperti nuklir adalah
radiasi sinar alpha, beta dan gamma yang sangat membahayakan makhluk hidup di
sekitarnya. Selain itu partikel-partikel neutron yang dihasilkan juga berbahaya. Zat
radioaktif pencemar lingkungan yang biasa ditemukan adalah

90SR

penyebab kanker

tulang dan 131J.Apabila ada makhluk hidup yang terkena radiasi atom nuklir yang
berbahaya biasanya akan terjadi mutasi gen karena terjadi perubahan struktur zat serta
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pola reaksi kimia yang merusak sel-sel tubuh makhluk hidup baik tumbuh-tumbuhan
maupun hewan atau binatang.
Akibat radiasi yang melebihi dosis yang diperkenankan dapat menimpa seluruh
tubuh atau hanya lokal. Radiasi tinggi dalam waktu singkat dapat menimbulkan efek akut
atau seketika sedangkan radiasi dalam dosis rendah dampaknya baru terlihat dalam
jangka waktu yang lama atau menimbulkan efek yang tertunda. Radiasi zat radioaktif
dapat memengaruhi kelenjar- kelenjar kelamin, sehingga menyebabkan kemandulan.
Berdasarkan dari segi cepat atau lambatnya penampakan efek biologis akibat radiasi
radioaktif ini, efek radiasi dibagi menjadi seperti berikut.
1. Efek segera
Efek ini muncul kurang dari satu tahun sejak penyinaran. Gejala yang biasanya
muncul adalah mual dan muntah muntah, rasa malas dan lelah serta terjadi perubahan
jumlah butir darah.
2. Efek tertunda
Efek ini muncul setelah lebih dari satu tahun sejak penyinaran. Efek tertunda ini dapat
juga diderita oleh turunan dari orang yang menerima penyinaran.
Dampak negatif dari radiasi zat radioaktif, antara lain:
a) Radiasi zat radioaktif dapat memperpendek umur manusia. Hal ini karena zat
radioaktif dapat menimbulkankerusakan jaringan tubuh dan menurunkan kekebalan
tubuh.
b) Radiasi zat radioaktif terhadap kelenjar-kelenjar kelamin dapat mengakibatkan
kemandulan dan mutasi genetik pada keturunannya.
c) Radiasi zat radioaktif dapat mengakibatkan terjadinya pembelahan sel darah putih,
sehingga mengakibatkan penyakit leukimia.
d) Radiasi zat radioaktif dapat menyebabkan kerusakan somatis berbentuk lokal
dengan tanda kerusakan kulit, kerusakan sel pembentuk sel darah, dan kerusakan
sistem saraf.
e) Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh debu radioaktif akibat terjadinya
ledakan reactor-reaktor atom serta bom atom, seperti 90 Sr penyebab kanker tulang.

Beberapa dampak yang lain dari penggunaan radioaktif yaitu :
1. Pemanasan Global (Global Warming)
Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut
dan daratan bumi. Penyebab utama pemanasan ini adalah pembakaran bahan bakar
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fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, yang melepas karbondioksida dan
gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer.
2. Terbentuk Molekul Halogen yang Berbahaya
Yang dimaksud dengan istilah halogen adalah unsur yang menghasilkan garam bila
bergabung dengan logam. Oleh karena itu bahaya radioaktif khususnya apabila di laut
radioaktif akan bercampur dengan garam.

Selain itu radioaktif yang digunakan secara tidak benar juga menyebabkan dampak
negatif, misalnya yaitu :
1. Perangkat emisi radiasi (RED)
Menempatkan sumber radiologi di suatu lokasi agar memberikan paparan kepada
populasi target agar memperoleh dosis radiasi berbahaya
2. Perangkat penyebaran radiologi (RDD atau "bom kotor")
Menggunakan bahan peledak konvensional untuk menyebarkan bahan radioaktif di
wilayah yang luas
3. Inhalasi, menelan atau perendaman
Memasukkan bahan radioaktif ke dalam tubuh melalui sistem pencernaan atau
pernafasan

Jika radiasi mengenai tubuh manusia, ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi
yaitu: (1) berinteraksi dengan tubuh manusia atau, (2) hanya melewati saja. Jika
berinteraksi, radiasi dapat mengionisasi atau dapat pula mengeksitasi atom. Setiap terjadi
proses ionisasi atau eksitasi, radiasi akan kehilangan sebagian energinya. Energi radiasi
yang hilang akan menyebabkan peningkatan temperatur (panas) pada bahan (atom) yang
berinteraksi dengan radiasi tersebut. Dengan kata lain, semua energi radiasi yang terserap
di jaringan biologis akan muncul sebagai panas melalui peningkatan vibrasi (getaran)
atom dan struktur molekul. Ini merupakan awal dari perubahan kimiawi yang kemudian
dapat mengakibatkan efek biologis yang merugikan.
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Sumber: http://www.batan.go.id

Gambar 5. 7 Efek Radiasi terhadap sel tubuh

Rangkuman Fisika Modern
 Pada tahun 1905, Albert Einstein (1879 – 1955) mengemukakan teori relativitas
khusus untuk menjelaskan batas kecepatan suatu partikel. Teori ini memberi
penjelasan untuk benda – benda yang bergerak dalam kecepatan tetap , teori
relativitas ini hanya berlaku bagi kerangka acuan inersial yang akan menghasilkan
ramalan-ramalan mengenai :
 Penjumlahan kecepatan secara relativistik : v =

 Pemuaian waktu :

v1  v 2
m/s
v1v 2
1 2
c

sekon
√

v2
1
 Penyusutan panjang (Konstraksi Loretz) : L = Lo 1  2 = Lo.
m
c

 Passa dan momentum relativistik : m =

m0
v2
1 2
c

  mo kg

 Energi relativistik. : Ek = E – Eo = m c2 - mo c2 Joule
E = mc2 Joule
 Teori Maxwell tentang timbulnya gelombang elektromagnetik didasari oleh
hukum-hukum yang dikemukakan tiga pakar sebelumnya.
 Hukum Coulomb yang menyatakan bahwa suatu medan listrik akan ditimbulkan di
sekitar muatan listrik.
 Selanjutnya menurut Hukum Biot Savart, jika muatan listrik listrik bergerak
dengan kecepatan tetap maka akan timbullah medan magnetik , jika muatan listrik
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yang

mengalir

ini

berubah-ubah

besarnya

maka

medan

magnet

yang

ditimbulkannya pun akan berubah-ubah besarnya.
 Teori Faraday menyatakan bahwa jika ada medan magnetik yang berubah-ubah
maka akan dihasilkan medan listrik yang berubah-ubah pula.
 Berdasarkan ketiga hukum tersebut maka Maxwell mengemukakan pemikirannya
bahwa ada hubungan timbal balik yang sangat berkaitan erat antara medan magnet
dan medan listrik. Keempat hal di atas selanjutnya dirumuskan secara matematis
sehingga dikenal sebagai persamaan-persamaan Maxwell. Dalam teorinya ini
Maxwell menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik memenuhi keempat
persamaan

dasar

tersebut.Perubahan

medan

magnetik

yang

sinusoidal

menimbulkan medan listrik sinusoidal, demikian proses ini berlangsung terus
saling timbal balik sehingga diperoleh proses berantai dari pembentukan medan
magnetik dan medan listrik yang merambat ke segala arah, gejala ini disebut
gelombang elektromagnetik. Medan listrik E dan medan magnetik B yang
timbul ini saling tegak lurus, dan keduanya tegak lurus terhadap arah
perambatan gelombang,
 Spektrum gelombang elektromagnetik :
Gelombang elektromagnetik tidak hanya berupa cahaya atau radiasi gelombang
radio saja, ada beberapa jenis gelombang lain yang kesemuanya adalah gelombang
elektromagnetik tetapi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Untuk setiap rentang
frekuensi yang berbeda atau panjang gelombang yang berbeda akan mempunyai
energi yang berbeda pula sehingga dapat dikategorikan pada spektrum gelombang
elektromagnetik tertentu dengan fungsi yang tertentu pula. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber: http://fisikastudycenter.com

Gambar 5. 8 Spektrum gelombang elektromagnetik

181

 Dualisme sifat cahaya, menurut teori Maxwell cahaya adalah gelombang
elektromagnetik karena cahaya mempunyai panjang gelombang dan frekuensi,
tetapi ternyata cahaya juga dapat bersifat sebagai partikel, karena ternyata cahaya
mempunyai energi kinetik yang disebut energi foton yang besarnya adalah Ef = h.f.
 Foton adalah cahaya saat dia bersifat sebagai partikel
Salah satu bukti cahaya yang bersifat sebagai partikel adalah efek fotolistrik yaitu
peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan suatu zat (logam), bila permukaan
logam tersebut disinari cahaya (foton) yang memiliki energi lebih besar dari energi
ambang (fungsi kerja) logam. Aplikasi dari efek fotolistrik ini salah satunya adalah
sel surya yang mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi arus listrik dan
dapat digunakan tidak hanya untuk menyalakan lampu tetapi juga digunakan
sumber energi listrik untuk berbagai peralatan yang lain sampai dengan mobil
listrik.
 Suatu atom terdiri atas inti atom dan elektron (yang bermuatan listrik negatif) yang
bergerak mengelilingi inti atom. Sedangkan inti atom tersusun atas proton dan
neutron. Proton adalah partikel elementer bermuatan listrik positif, sedangkan
neutron adalah partikel yang tidak bermuatan listrik dengan massa sedikit lebih
besar dari proton. Partikel-partikel penyusun inti ini disebut nukleon atau nuklida.
Nuklida-nuklida di dalam inti mengalami tiga buah gaya, yaitu gaya Coulomb,
gaya gravitasi, dan gaya inti. Gaya inti merupakan gaya tarik-menarik antar nuklida
yang ditimbulkan oleh adanya neutron dan merupakan gaya terkuat dibandingkan
dengan dua gaya yang lain sehingga gaya Coulomb yang terjadi di antara proton
yang satu dengan proton yang lain dapat dikalahkan oleh gaya inti ini. Hal inilah
yang menyebabkan nuklida-nuklida tetap terikat dalam inti atom, sehingga neutron
dalam atom ini berfungsi sebagai ―lem‖ atau pengikat nuklida.
Sebuah atom dari suatu unsur biasanya dinyatakan dengan simbol :

Z

XA

dimana :
X = menyatakan nama unsur
Z = nomor atom yang menyatakan jumlah proton dalam atom tersebut
A = nomor massa yang menyatakan jumlah nuklida (jumlah proton dan
neutron) dalam inti atom atau menyatakan massa atom tersebut.
 Ion adalah atom yang bermuatan listrik, karena elektron dari suatu atom dapat
berpindah posisi baik dari orbit yang satu ke orbit yang lain di dalam atom itu
sendiri, maupun berpindah posisi dari orbit atom yang satu ke orbit atom yang lain
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maka pada kondisi tersebut suatu atom menjadi tidak dalam kondisi netral. Atom
yang mendapat tambahan elektron disebut ion negatif (anion) sedangkan atom
yang kehilangan elektron menjadi atom positif disebut ion positif (kation).
 Isotop adalah nuklida dengan nomor massa beda dan nomor atom sama.
Contohnya : isotop 8O16, 8O17, dan 8O18
 Isobar adalah

nuklida dengan nomor massa sama dan nomor atom berbeda.

Contohnya, isotop 6C14 dan 7N14
 Isoton adalah nuklida dengan jumlah neutron (A – Z) sama. Contoh, isotop 8O18
dengan 9F19
 Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom unsur – unsur tertentu yang tak-stabil
(misalnya unsur Uranium) untuk memancarkan sinar radiasiyang diikuti dengan
pancaran partikel alfa (inti helium), partikel beta (elektron), atau radiasi gamma
(gelombang elektromagnetik pendek) dan berubah menjadi inti stabil. Proses
perubahan ini disebut peluruhan dan inti atom yang tak-stabil disebut
radionuklida. Materi yang mengandung radionuklida disebut zatradioaktif.
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GLOSARIUM

Afinitas Elektron
Aktivitas
Radioaktif

:

:

Perubahan energy yang berlangsung bila atom atau molekul
memperoleh sebuahe lektron untuk membentuk suatu ion negatif
Terurainya beberapa inti atom tertentu secaras pontan yang diikuti
dengan pancaran partikel alfa, partikel beta, atau radiasi gamma
Simpangan maksimum, jarak titik terjauh, dihitung dari kedudukan

Amplitude

:

Angker

:

Arus Bolak-Balik

:

Induksi

: Arus yang ditimbulkan oleh perubahan jumlah garis-garis gaya magnet

Arus Listrik

:

Atom

:

Beda Fase

: Selisih fase (tingkat) getar, selisih fase antara dua titik yang bergetar

Beda Potensial

: Selisih tegangan antara ujung-ujung penghantar yang dialiri arus listrik

Benda Hitam

: Benda hipotetis yang menyerap semua radiasi yang datang padanya

kesetimbangan awal
sauh, alur pada suatu silinder besi, biasanya merupakan tempat
kumparan pada motor listrik
Arus listrik yang arahnya selalu berubah secara periodic terhadap
waktua rus

Dianggap sebagai aliran muatan listrik positif, karena sebenarnya
muatan listrik positif tidak dapat bergerak
Bagian terkecil dari suatu zat, unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi
dengan cara reaksi kimia biasa

Seperangkat bilangan (umumnya bulat atau kelipatan dari ½) yang
Bilangan Kuantum

: digunakan untuk menandai nilai khusus suatu variabel, diantara nilainilai diskret yang terpilih, yang diperbolehkan untuk variable itu
Laju perpindahan atau perubahan energi listrik atau besar energy listrik

Daya Listrik

:

Defek Massa

: Penyusutan massa inti atom membentuk energy ikat

Detektor

: Alat pendeteksi

Difraksi

: Peristiwa pematahan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang

Dilatasi Waktu

: Selisih waktu dari waktu sebenarnya

Dispersi

: Peruraian sinar putih menjadi cahaya berwarna-warni

Dosis Serap

:

Efek Fotolistik

: Peristiwa terlepasnya electron dari permukaan logam bila logam dikenai

per satuan waktu

Besar energi yang diserap oleh materi persatuan massa jika materi
tersebut dikenai sinar radioaktif
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gelombang electromagnet yang cukup tinggif rekuensinya
Eksitasi

: Peristiwa meloncatnya electron dari orbit kecil ke orbit yang lebih besar

Electron

: Partikel bermuatan listrik listrik negatif

Emisivitas

:

Energi

: Daya kerja atau tenaga

Energi Listrik

: Energi yang tersimpan dalam arus listrik

Fluks Magnetik

:

Frekuensi

: Jumlah suatu getaran atau putaran setiap waktu

Galvanometer

: Alat ukurarus listrik yangs angat kecil

Garis Gaya Listrik

: Berkas cahaya yang menembus luas permukaan gaya

Elektrostatis

: Gaya dalam muatan listrik listrik diam

Gaya Gerak
Listrik

Perbandingan daya yang dipancarkan persatuan luas oleh suatu
permukaan terhadap daya yang dipancarkan benda hitam

Garis khayal disekitar magnet dan muatan listrik listrik yang dapat
menentukan besar kuat medan magnet dan medanl istrik

: Beda potensialantaraujung-ujungpenghantarsebelumdialiriaruslistrik
Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang timbul akibat dua benda

Gaya Magnetik

:

Gelombang

: Usikan yang merambat dan membawa energi

Gelombang
Elektromagnetik
Gelombang
Longitudinal
Gelombang
Mekanik
Gelombang
Transversal
Induksi
Elektromagnetik
Induktansi

yang bersifat magnet saling berinteraksi

: Gelombang yang merambat tanpa memerlukan zat antara

: Gelombang yang arah rambatnya searah dengan usikan ataugetarannya

: Gelombang yang perambatannya memerlukan zat antara(medium)

: Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus usikan atau getarannya

:

:

Timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu konduktor bila terdapat
perubahan fluks magnetik pada konduktor
Sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menimbulkan GGL
di dalam rangkaian
Sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menimbulkan GGL

Induktansi Diri

: di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati
rangkaian
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Interferensi

: Paduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru
Alat yang dirancang untuk menghasilkan pita-pita interferensi optis

Interferometer

: untuk mengukur panjang gelombang, menguji kedataran permukaan,
mengukur jarak yang pendek

Isotop
Kapasitas
Kapasitor

:

Nuklida yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massanya
berbeda

: Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik listrik

Kapasitor

: Alat untuk menyimpan muatan listrik listrik kerangka

Acuan

: Kerangka sudut pandang

Kuat Medan
Listrik
Kuat Medan
Magnetik

: Besar gaya listrik persatuan muatan listrik

:

Gaya yang bekerja pada satu satuan kutub utara pada titik tertentu pada
medan magnet

Massa

: Jumlah materi dalam benda

Medan Listrik

:

Medan Magnetik

: Ruangan disekitar magnet yang masih terpengaruh gaya magnet

Moderator

: Pengatur

Momentum
Anguler

:

Ruangan disekitar muatan listrik listrik atau benda bermuatan listrik
listrikyang masih terpengaruh gaya listrik

Hasil kali antara massa benda dengan kecepatan gerak benda pada
gerakrotasi

Motor Listrik

: Alat untuk mengubah energi listrik menjadienergigerak

Neutron

: Partikel tidak bermuatan listrikl istrik

Nukleon

: Partikel penyusun intiatom

Orbit Elektron

: Lintasan elektron

Periode

: Waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran

Polarisasi

: Pengutupan dua getaran menjadi satu arah getar

Potensial Listrik

: Energi potensial listrik tiap satu satuan muatan listrik

Proton

:

Partikel elementer dengan nomor massa 1 dan muatan listrik listrik
positif sebesar muatan listrik elektron
Sifat dari sejumlah inti yang tidak stabil, dimana inti-inti itu pecah

Radioaktivitas

: secara spontan menjadi inti-inti unsur yang lain dan memancarkan
radiasi
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Reaksi pembelahan inti berat menjadi dua buah inti atau lebih yang

ReaksiF isi

:

Reaksi Fusi

:

ReaktorNuklir

: Tempat dilakukannya reaksi inti yang terkendali

Relay

:

Sinar Alfa

: Zarah radioaktif dari inti helium 4He

Sinar Beta

: Salah satu sinar radioaktif yang keluar darii nti

Sinar Gamma

:

Solenoida

:

Spektrometer
Massa
Elektromagnet
Sudut Fase
Transformator

lebih ringan
Reaksi penggabungan beberapa inti ringan disertai pengeluaran
energiyang sangat besar

Alat yang dikendalikan dengan energi listrik kecil sehingga dapat
memutus atau mengganti arus lainyang besar dari jarak jauh

Gelombang elektromagnetik dari pancaran inti atom zat radioaktif yang
mempunyai panjang gelombang antara10-10 m sampai10-14 m
Kumparan dari kawat yang diameternya sangat kecil dibanding
panjangnya

: Alat untukmengujiperbedaanpanjanggelombangdalamradiasi

: Sudut yang ditempuh suatu titik selama bergetar harmonik

:

Pengubah tegangan listrik bolak-balik agar diperoleh tegangan yang
diinginkan
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KONVERSI SATUAN (EKUIVALEN)
Panjang
1 inci

=

2,54 cm

1 cm

=

0,394 inci

1 ft

=

30,5 cm

1m

=

39,37 inci = 3,28 ft

1 mil

=

5280 ft = 1,61 km

1 km

=

0,621 mil

1 mil laut (U.S)

=

1,15mil = 6076 ft = 1,852 km

1 fermi

=

1 femto meter (fm) = 10-15 m

1 angstrom ()

=

10-10 m

1 tahun cahaya (ly)

=

9,46 ×1015 m

1 parsec

=

3,26 ly = 3,09 ×1016 m

1 mil/h

=

1,47 ft/s = 1,609 km/h = 0,447 m/s

1 km/h

=

0,278 m/s = 0,621 mil/h

1 ft/s

=

0,305 m/s = 0,682 mil/h

1 m/s

=

3,28ft/s = 3,60km/h

1 knot

=

1,151mil/h = 0,5144m/s

1 radian (rad)

=

57,30o = 57o18'

1o

=

0,01745 rad

1 rev/min (rpm)

=

0,1047 rad/s

=

1.000 mL = 1.000cm3 = 1,0×10-3 m3

Laju

Sudut

Volume
1 liter (L)

= 1,057 quart (U.S) = 54,6 inci 3
1 gallon (U.S)

=

4 qt (U.S) = 231in.3 =3,78 L
= 0,83 gal(imperial)

3

1m

=

35,31ft3

Massa
1 satuan massa atom (u)

=

1,6605 × 10-27 kg
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1 kg

=

0,0685 slug
(1 kg mempunyai berat 2,20 lb dimana g = 9,81 m/s2)

Waktu
1 hari

=

8,64×104 s

1 tahun

=

3,156× 107 s

1J

=

107 ergs = 0,738ft.lb

1 ft.lb

=

1,36J = 1,29×10-3

Energi dan Kerja

Btu =3,24×10-4 kkal
kkal

=

4,18× 103J = 3,97 Btu

1 eV

=

1,602× 10-19 J

1 k Wh

=

3,60× 106 J=860 kkal

1 lb

=

4,45 N

1N

=

105dyne = 0,225lb

=

1,013 bar = 1,013 ×10N/m2

Gaya

Tekanan
1 atm

= 14,7 lb/inci2 = 760 torr
1 lb/inci 2

=

6,90×103 N/m2

1 Pa

=

1N/m2 =1,45× 10-4 lb/inci2

1W

=

1J/s = 0,738 ft.lb/s =3,42Btu/h

1 hp

=

550ft.lb/s = 746W

Daya
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