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Sisir ini telah digosok 

dengan kain untuk 

memberinya muatan 

listrik statis. Karena 

sisir bermuatan listrik, 

mengakibatkan 

pemisahan muatan 

pada serpihan kertas 

dan kemudian menarik 

serpihan-serpihan 

tersebut. 

 

 BAB 

MUATAN LISTRIK DAN  

MEDAN LISTRIK 1 

Kata “listrik” bisa membangkitkan bayangan tentang teknologi modern yang 

kompleks: komputer, cahaya, motor, daya listrik. Akan tetapi gaya listrik akan 

memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut 

disebabkan karena sebagian besar dari peralatan industri, komunikasi, 

transportasi dijalankan dengan listrik termasuk peralatan elektronik dalam 

rumah tangga. Listrik yang digunakan untuk menjalankan peralatan tersebut 

merupakan listrik mengalir. Pada Bab 1 ini, Anda akan diajak untuk mempelajari  
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kelistrikan dengan muatan tak mengalir. Dalam bab ini Anda akan mempelajari 

muatan listrik, isolator dan konduktor, hukum Coulomb, medan listrik serta hukum 

Gauss. Materi ini merupakan dasar untuk mempelajari tentang kelistrikan lebih 

lanjut baik kelistrikan tak mengalir maupun listrik mengalir. Pemahaman dan 

penguasaan terhadap materi yang disajikan ini akan sangat bermanfaat bagi Anda 

dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan pengajaran.  

Selain itu dapat memantapkan pemahaman Anda tentang gejala kelistrikan 

statis. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat menerapkan konsep 

muatan listrik dan hukum coulomb pada peristiwa timbulnya muatan listrik dan 

interaksi antarmuatan listrik. Sebagai penjabaran dari tujuan di atas, setelah 

mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat:  

1. menjelaskan pengertian muatan listrik;  

2. menjelaskan isolator dan konduktor; 

3. menjelaskan interaksi antar muatan listrik berdasarkan hukum Coulomb; 

4. menentukan besar gaya interaksi antarmuatan listri;. 

5. menjelaskan fenomena kelistrikan pada batuan; 

6. menentukan klasifikasi batuan berdasarkan sifat kelistrikan; 

7. menjelaskan fenomena medan listrik pada batuan; 

8. menjelaskan hukum Gauss. 

 

1.1 Listrik Statis, Muatan Listrik dan Kekekalannya 

Listrik (electricity) berasal dari kata Yunani elektron, yang berarti “amber”. 

Amber adalah dahan pohon yang membatu dan orang zaman dahulu mengetahui 

bahwa jika menggosok batang amber dengan kain, amber tersebut akan menarik 

daun-daun kecil atau debu. Sepotong plastik yang keras, batang kaca atau penggaris 

plastik yang digosok dengan kain juga akan menunjukkan “efek amber” ini 

(Gambar 1.1) , atau sekarang disebut dengan istilah listrik statis (Giancoli, 2001). 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami fenomena listrik statis 

misalnya ketika menyisir rambut, mengeluarkan kemeja berbahan sintesis dari 

tempat pengering pakaian, merasakan kejutan ketika menyentuh pegangan pintu 

yang terbuat dari logam setelah sebelumnya menggeser sepanjang jok mobil atau 
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berjalan melintasi karpet nilon. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah benda 

menjadi “bermuatan” karena proses penggosokan dan dapat dikatakan memiliki 

muatan listrik total. 

 

 

Gambar 1.1. Peristiwa listrik statis pada penggaris plastik (Giancoli, 2001) 

 

Apakah muatan listrik mempunyai jenis yang sama, atau mungkinkah ada 

lebih dari satu jenis? Pada kenyataannya, ada dua jenis muatan listrik, sebagaimana 

ditunjukkan oleh eksperimen berikut. Sebuah penggaris plastik digantungkan 

dengan tali dan digosok keras dengan kain untuk membuatnya bermuatan. Ketika 

penggaris kedua, yang juga telah diberi muatan dengan cara yang sama, didekatkan 

pada penggaris pertama, terlihat bahwa satu penggaris menolak yang lainnya 

(Gambar 1.2a). Dengan cara yang sama, jika sebuah batang kaca yang telah digosok 

didekatkan dengan batang kaca lain yang bermuatan, kembali tampak adanya gaya 

tolak menolak (Gambar 1.2b). Jika batang kaca yang bermuatan didekatkan dengan 

penggaris plastik bermuatan, terlihat keduanya saling tarik menarik (Gambar 1.2c). 

Hal ini menunjukkan bahwa muatan pada kaca berbeda dengan muatan pada 

penggaris plastik. Dengan demikian, hanya ada dua jenis muatan listrik. Setiap jenis 

muatan menolak muatan yang sama tetapi menarik jenis muatan lainnya. Muatan 

yang tidak sama akan tarik menarik, sedangkan muatan yang sama akan tolak 

menolak. 
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(a) Dua penggaris plastik yang bermuatan saling tolak menolak 

 

(b) Dua batang kaca yang bermuatan saling tolak menolak 

 

(c) Batang kaca bermuatan menarik penggaris plastik bermuatan 

 

Gambar 1.2. Muatan yang tidak sama akan tarik menarik, sementara yang sama 

saling tolak menolak (Giancoli, 2001). 

 

Kedua jenis muatan tersebut disebut postif dan negatif oleh ilmuwan Amerika 

Benjamin Franklin (1706-1790). Franklin mengajukan argumen bahwa ketika 

sejumlah muatan tertentu dihasilkan pada satu benda dalam satu proses, muatan 

berlawanan dengan jumlah yang sama dihasilkan pada benda yang lainnya. Postif 

dan negatif diperlakukan secara aljabar, sehingga pada setiap proses, perubahan 

total jumlah muatan yang dihasilkan selalu nol. Hal tersebut merupakan hukum 

kekekalan muatan listrik, yang menyatakan bahwa: 

 

“jumlah total muatan listrik yang dihasilkan pada setiap proses adalah nol” 
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Jika suatu benda atau bagian ruang mendapatkan muatan positif, maka muatan 

negatif dengan jumlah yang sama akan ditemukan di daerah sekitarnya atau berada 

di dekatnya (Giancoli, 2001). 

 

1.2 Muatan Listrik dalam Atom 

Atom memiliki inti bermuatan positif yang berat, yang dikelilingi oleh satu 

atau lebih elektron bermuatan negatif (Gambar 1.3). Inti terdiri dari proton yang 

bermuatan positif dan neutron yang tidak memiliki muatan listrik. Besar muatan 

pada proton dan elektron sama akan tetapi jenisnya berlawanan. Hal ini 

menunjukkan bahwa atom netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. 

Terkadang satu atom dapat kehilangan satu atau lebih elektronnya maupun 

mendapatkan elektron tambahan. Dalam hal ini, atom akan mempunyai muatan 

postif atau negatif total yang disebut ion. 

 

Gambar 1.3. Model atom sederhana (Giancoli, 2001). 

 

Pada benda padat, inti cenderung berada di dekat posisi yang tetap, sementara 

beberapa elektron bergerak cukup bebas. Pemberian muatan benda padat dengan 

cara menggosok dapat dijelaskan sebagai perpindahan elektron dari satu benda ke 

benda yang lainnya. Ketika penggaris plastik digosok dengan handuk kemudian 

menjadi bermuatan negatif, maka perpindahan elektron dari handuk ke penggaris 

plastik membuat handuk bermuatan positif yang sama besarnya dengan muatan 

negatif yang didapatkan oleh penggaris plastik. Pada zat cair dan gas, inti dan ion 

juga dapat bergerak seperti elektron. 
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1.3 Isolator dan Konduktor 

Misalkan kita memiliki dua bola logam, yang satu dibuat bermuatan tinggi 

dan yang lainnya secara elektris netral (Gambar 1.4a). Jika ditempatkan sebuah 

paku besi sedemikian sehingga menyentuh kedua bola (Gambar 1.4b), ternyata bola 

yang pada awalnya tidak bermuatan menjadi bermuatan dalam waktu yang singkat. 

Jika kedua bola logam tersebut dihubungkan dengan batang kayu atau karet 

(Gambar 1.4c), bola yang tidak bermuatan tidak akan terlihat bermuatan. Materi 

seperti paku besi disebut konduktor (penghantar) listrik, sementara kayu dan karet 

merupakan isolator. Logam pada umunya merupakan konduktor yang baik 

sementara sebagian besar materi yang lain adalah isolator (meskipun isolator tetap 

dapat menghantarkan sedikit listrik). Selain itu, ada beberapa materi termasuk 

dalam kategori pertengahan yang disebut semikonduktor, misalnya silikon, 

germanium dan karbon. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4. (a) Bola logam bermuatan dan bola logam netral. (b) Kedua bola 

dihubungkan oleh paku logam, yang menghantar muatan dari bola yang satu ke 

yang lainnya. (c) Kedua bola dihubungkan oleh isolator (kayu): hampir tidak ada 

muatan yang dihantarkan (Giancoli, 2001). 

 

 

Elektron-elektron pada isolator terikat erat pada intinya, sedangkan pada 

konduktor elektron dapat bergerak bebas sering disebut sebagai elektron bebas atau 

elektron konduksi. Ketika benda bermuatan positif didekatkan atau menyentuh 

konduktor, elektron-elektron bebas tertarik oleh muatan positif ini dan bergerak 

cepat ke arahnya. 
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1.4 Muatan Induksi; Elektroskop 

Misalkan sebuah benda logam bermuatan didekatkan pada benda logam yang 

tidak bermuatan. Jika keduanya bersentuhan, elektron-elektron bebas pada benda 

yang netral tertarik oleh benda yang bermuatan positif dan beberapa diantaranya 

akan berpindah tempat (Gambar 1.5). Karena benda kedua kehilangan elektron, 

maka akan menjadi bermuatan positif total. Proses ini disebut “pemuatan dengan 

induksi” atau “dengan kontak”, dan kedua benda pada akhirnya akan memiliki 

muatan yang berjenis sama. 

 

 

 

Gambar 1.5. (a) Batang logam netral mendapatkan muatan. (b) Ketika 

disentuhkan dengan benda logam bermuatan (Giancoli, 2001). 

 

Misalkan sebuah benda yang bermuatan positif didekatkan dengan sebuah 

batang logam netral, tetapi tidak bersentuhan. Meskipun elektron-elektron tidak 

meninggalkan batang tersebut, elektron tetap bergerak di dalam logam tersebut ke 

arah benda yang bermuatan (Gambar 1.6). Muatan dikatakan diinduksi pada kedua 

ujung batang logam. Akan tetapi, tidak ada muatan total yang dihasilkan pada 

batang tersebut, muatan-muatan hanya dipisahkan. Muatan total batang logam tetap 

nol. 
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Gambar 1.6. Memberi muatan dengan induksi (Giancoli, 2001). 

 

Cara lain untuk menginduksi muatan total pada benda logam adalah 

menghubungkannya dengan kawat penghantar ke dalam tanah/ground (Gambar 

1.7a). Benda tersebut dikatakan “ditanahkan” atau “dibumikan”.  

 

 

 

Gambar 1.7. Menginduksi muatan pada sebuah benda yang terhubung ke tanah 

(Giancoli, 2001). 

 

Bumi, karena sangat besar dan dapat menghantar, dapat dengan mudah menerima 

atau melepaskan elektron atau dapat dikatakan sebagai gudang muatan. Jika sebuah 

benda bermuatan negatif didekatkan pada logam, maka elektron-elektron bebas 

pada logam tersebut ditolak dan diantaranya mengalir melalui kawat penghantar 
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menuju bumi (Gambar 1.7b). Hal tersebut mengakibatkan logam menjadi 

bermuatan positif (Gambar 1.7c). 

Elektroskop merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi muatan 

(Gambar 1.8). Di dalam sebuah lingkaran terdapat dua keping yang bisa bergerak, 

seringkali terbuat dari emas. Keping-keping tersebut dihubungkan oleh konduktor 

ke bola logam di bagian luar lingkaran, tetapi diisolasi dari lingkaran itu sendiri. 

 

 

Gambar 1.8. Elektroskop (Giancoli, 2001) 

 

Jika benda yang bermuatan positif didekatkan ke bola, pemisahan muatan akan 

diinduksi, karena elektron-elektron tertarik ke atas ke arah bola, membuat keping-

keping tersebut bermuatan positif (Gambar 1.9a).  

 

Gambar 1.9. Elektroskop dimuati dengan (a) induksi (b) konduksi (Giancoli, 

2001). 

 

Kedua keping saling menolak sebagaimana digambarkan. Jika bola dimuati dengan 

konduksi, seluruh peralatan tersebut mendapat muatan total sebagaimana 
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ditunjukkan pada gambar 1.9b. Pada setiap kasus di atas, makin banyak jumlah 

muatan, makin jauh pemisahan keping. 

Perhatikan bahwa dengan cara tersebut tidak dapat ditentukan jenis 

muatannya, karena muatan negatif akan menyebabkan keping bergerak sama 

jauhnya dengan muatan positif. Sebuah elektroskop dapat digunakan untuk 

menentukan jenis muatan jika pada awalnya dimuati dengan konduksi (misalkan 

dengan muatan negatif), sebagaimana pada gambar 1.10a. Jika sebuah benda 

negatif didekatkan (Gambar 6.10b), maka akan lebih banyak elektron yang 

diinduksi sehingga menuruni keping dan kedua keping bergerak lebih jauh. Jika 

sebuah muatan positif didekatkan, maka elektron-elektron diinduksi sehingga 

mengalir ke atas yang mengakibatkan keping-keping tersebut lebih tidak negatif 

dan pemisahannya diperkecil (Gambar 1.10c). 

 

 

 

Gambar 1.10. Elektroskop yang telah dimuati sebelumnya dapat digunakan untuk 

menentukan jenis muatan tertentu (Giancoli, 2001). 

 

1.5 Hukum Coulomb 

Sebuah muatan listrik dapat memberikan gaya pada muatan listrik yang lain. 

Fisikawan Perancis, Charles Coulomb, pada tahun 1736-1806 menyelidiki gaya 

listrik dengan menggunakan pengimbang torsi (Gambar 1.11). Ia menyiapkan bola-

bola kecil dengan besar muatan yang berbeda dimana rasio muatan diketahui. Ia 

mengajukan argumen bahwa jika sebuah bola penghantar bermuatan disentuhkan 

dengan bola tidak bermuatan yang identik, maka muatan bola pertama akan terbagi 

rata pada keduanya karena simetri.  
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Gambar 1.11. Diagram skematik dari peralatan Coulomb. Ketika bola bermuatan 

didekatkan ke bola pada batang yang tergantung, batang tersebut berotasi sedikit. 

Fiber tempatnya bergantung menahan gerak berutar tersebut dan sudut putaran 

sebanding dengan gaya yang diberikan. Dengan menggunakan peralatan ini, 

Coulomb menyelidiki bagaimana gaya listrik bervariasi sebagai fungsi besar 

muatan dan jarak diantaranya (Giancoli, 2001). 

 

 

Gaya yang diberikan satu benda kecil bermuatan pada benda kecil bermuatan yang 

kedua berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda tersebut. Hal ini 

berarti bahwa jika muatan pada salah satu benda digandakan, gaya digandakan dan 

jika muatan pada kedua benda digandakan, gaya akan naik menjadi empat kali lipat 

nilai awalnya. Hal ini berlaku jika jarak antara kedua muatan tersebut tetap sama. 

Jika jarak antara keduanya bertambah, gaya berkurang terhadap kuadrat jarak 

tersebut. Artinya, jika jarak digandakan maka gaya akan berkurang menjadi 

seperempat nilai awalnya. 

 

 

 

Gambar 1.12. Hukum Coulomb-gaya antara dua muatan titik Q1, Q2 , berjarak r 

(Giancoli, 2001) 

. 

Dengan demikian, Coulomb menyimpulkan bahwa gaya yang diberikan satu benda 

kecil bermuatan pada muatan kedua sebanding dengan hasil kali besar muatan 
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benda pertama, Q1, dengan besar muatan benda kedua, Q2, serta berbanding terbalik 

terhadap kuadrat jarak r diantaranya (Gambar 1.12). Persamaan matematis hukum 

Coulomb dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

𝑭 = 𝑘 
𝑄1𝑄2

𝑟2                                                                                                                         (1.1) 

 

dimana k adalah konstanta pembanding. 

Satuan muatan listrik adalah coulomb (C) yang merupakan satuan SI. Pada 

satuan SI, k mempunyai nilai 

 

𝑘 = 8,988 ×  109 𝑁𝑚2

𝐶2⁄ = 9,0 ×  109  𝑁𝑚2

𝐶2⁄  

 

Hal ini berarti bahwa 1C adalah jumlah muatan yang jika diletakkan pada masing-

masing benda titik yang berjarak 1,0 m, akan mengakibatkan setiap benda 

memberikan gaya sebesar 9,0 × 109 𝑁 terhadap benda yang kedua. Gaya ini sangat 

besar, hampir sama dengan berat satu juta ton. Biasanya kita tidak menemukan 

muatan yang besarnya mencapai satu coulomb. 

Muatan yang dihasilkan dengan menggosok benda biasa (seperti sisir atau 

penggaris plastik) biasanya sekitar satu microcoulomb (1 𝜇𝐶 =  10−6 𝐶) atau lebih 

kecil lagi. Besar muatan pada satu elektron telah ditentukan sebesar 1,602 ×

 10−19 𝐶, dan tandanya negatif. Ini merupakan muatan terkecil yang diketahui, dan 

karena sifatnya yang fundamental, diberi simbol e dan sering disebut sebagai 

muatan elementer: 

 

𝑒 = 1,602 ×  10−19𝐶 

 

Perhatikan bahwa e didefinisikan sebagai angka positif, sehingga muatan elektron 

adalah –e (muatan proton adalah +e). Karena sebuah benda tidak dapat menerima 

atau mengeluarkan sebagian dari elektron, muatan total pada semua benda harus 

merupakan kelipatan bilangan bulat dari muatan ini. 
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Persamaan 1.1 menyatakan besar gaya listrik yang diberikan masing-masing 

benda kepada yang lainnya, ketika besar muatan Q1 dan Q2 diketahui. Arah gaya 

listrik selalu sepanjang garis yang menghubungkan kedua benda tersebut. Jika 

kedua muatan memiliki tanda yang sama, gaya pada masing-masing benda selalu 

berarah menjauhi muatan yang lainnya. Jika kedua muatan mempunyai tanda yang 

berlawanan, gaya pada satu benda mempunyai arah menuju benda yang lain 

(Gambar 1.13). Perhatikan bahwa gaya yang diberikan sebuah muatan pada muatan 

kedua adalah sama tetapi berlawanan dengan yang diberikan oleh benda kedua 

kepada yang pertama, sesuai dengan hukum ketiga Newton. 

 

 

Gambar 1.13. Arah gaya bergantung pada apakah muatan memiliki (a) tanda yang 

sama atau (b) tanda yang berbeda (Giancoli, 2001). 

 

Hukum Coulomb memiliki kesamaan dengan gravitasi universal. Keduanya 

merupakan hukum yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak (𝑭 ∞ 1
𝑟2⁄ ). 

Keduanya juga memiliki perbandingan dengan hasil kali properti setiap benda 

(massa untuk gravitasi, muatan listrik untuk hukum Coulomb). Perbedaan utama 

antara kedua hukum ini adalah gravitasi selalu merupakan gaya tarik menarik, 

sedangkan gaya Coulomb bisa tarik menarik maupun tolak menolak berdasarkan 

jenis muatannya. 
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Konstanta k pada persamaan 1.1 sering ditulis dalam konstanta yang lain, 𝜀0, 

yang disebut permitivitas ruang hampa. Konstanta ini dihubungkan dengan 𝑘 =

 1 4𝜋𝜀0
⁄ . Dengan demikian hukum Coulomb dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

𝑭 =  
1

4𝜋𝜀0

𝑄1𝑄2

𝑟2
                                                                                                             (1.2) 

 

di mana 

𝜀0 =  
1

4𝜋𝑘
= 8,85 × 10−12  𝐶

2

𝑁𝑚2⁄  

 

Secara ideal, persamaan 1.2 berlaku tepat untuk muatan titik (ukuran ruangnya bisa 

diabaikan jika dibandingkan dengan jarak lainnya). Untuk benda yang berukuran 

tetap, tidak selalu jelas mengenai nilai r mana yang dipakai, terutama karena muatan 

mungkin tidak terdistribusi secara merata pada benda tersebut. Jika kedua benda 

berbentuk bola dan muatan diketahui terdistribusi merata pada masing-masingnya, 

maka r adalah jarak antara pusat-pusatnya. Hukum Coulomb mendeskripsikan gaya 

antara dua muatan ketika berada dalam keadaan diam atau yang sering disebut 

dengan elektrostatis. Gaya-gaya tambahan berperan ketika muatan sedang 

bergerak. 

 

Contoh 1.1  

 

Tentukan besar gaya listrik pada elektron di 

atom hidrogen yang diberikan oleh satu proton 

(Q2 = +e) yang merupakan intinya. Anggap 

elektron “mengorbit” proton pada jarak rata-

rata 𝑟 = 0,53 × 10−10 𝑚 (Gambar 1.14). 

 

 

Gambar 1.14. Contoh 1.1 

PENYELESAIAN. Kita gunakan persamaan 1.1 dengan 𝑟 = 0,53 × 10−10 𝑚, 

dan 𝑄1 =  𝑄2 = 1,6 × 10−19 𝐶 (dengan mengabaikan tanda muatan-muatan): 
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𝑭 =  𝑘
𝑄1𝑄2

𝑟2
=

(9,0 × 109  𝑁𝑚2

𝐶2⁄ )(1,6 × 10−19 𝐶)(1,6 × 10−19 𝐶)

(0,53 × 10−10 𝑚)2
 

𝑭 = 8,2 × 10−8 𝑁 

 

Arah gaya pada elektron adalah menuju proton, karena muatan-muatan tersebut 

memiliki tanda yang berlawanan sehingga gaya bersifat tarik menarik. 

 

Contoh Konseptual 1.2  

 

Dua muatan titik positif, 𝑄1 = 50 𝜇𝐶 dan 

𝑄2 = 1 𝜇𝐶, dipisahkan oleh jarak l (Gambar 

1.15). Mana yang lebih besar, gaya yang 

diberikan Q1 pada Q2 atau gaya yang diberikan 

Q2 pada Q1? 

 

 

Gambar 1.15. Contoh 1.2 

 

TANGGAPAN. Dari hukum Coulomb, gaya pada Q1 yang diberikan oleh Q2 

adalah: 

𝑭𝟏𝟐 = 𝑘
𝑄1𝑄2

𝑙2
 

 

Gaya yang diberikan oleh Q1 pada Q2 adalah 

 

𝑭𝟐𝟏 = 𝑘
𝑄2𝑄1

𝑙2
 

 

Gaya yang diberikan pada Q2 oleh Q1 adalah sama kecuali jika Q1 dan Q2 

mempunyai jarak yang berbeda sehingga 𝑭𝟏𝟐 =  𝑭𝟐𝟏. 

 

Persamaan 1.1 dan 1.2 menyatakan gaya pada muatan yang hanya disebabkan 

oleh satu muatan lain. Jika terdapat beberapa (atau banyak muatan), gaya total pada 
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salah satunya akan merupakan jumlah vektor gaya-gaya yang disebabkan oleh yang 

lainnya. 

 

1.6 Penyelesaian Masalah yang Melibatkan Hukum Coulomb dan Vektor 

Gaya listrik antara partikel-partikel yang bermuatan dalam keadaan diam 

(disebut gaya elektrostatis atau gaya Coulomb) merupakan vektor (gaya yang 

memiliki besar dan arah). Ketika beberapa gaya bekerja pada sebuah benda 

(misalkan F1, F2, dan seterusnya) gaya total Ftot pada benda merupakan jumlah 

vektor dari semua gaya yang bekerja padanya: 

 

𝑭𝒕𝒐𝒕 =  𝑭𝟏 + 𝑭𝟐 + ⋯ 

 

Hal ini kadang-kadang disebut sebagai prinsip superposisi untuk gaya. Jika 

diketahui dua vektor gaya, F1 dan F2, yang bekerja pada sebuah benda (Gambar 

1.16a), keduanya dapat ditambahkan dengan menggunaka metode pangkal ke ujung 

(Gambar 1.16b) atau dengan metode jajaran genjang (Gambar 1.16c).  

 

 

 

 

 

Gambar 1.16. Peninjauan kembali penambahan vektor 

 

Gambar 1.16d menunjukkan komponen-komponen dari gaya F1 dan F2 yang 

diuraikan menjadi komponen sepanjang sumbu x dan y sebagai berikut: 
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𝐹1𝑥 = 𝐹1 cos 𝜃1                     𝐹2𝑥 = 𝐹2 cos 𝜃2 

  𝐹1𝑦 = 𝐹1 sin 𝜃1                     𝐹2𝑦 = −𝐹2 sin 𝜃2 

 

Kemudian komponen x dan y dijumlahkan secara terpisah untuk mendapatkan 

komponen gaya resulta F, yaitu 

 

𝐹𝑥 = 𝐹1𝑥 + 𝐹2𝑥 = 𝐹1 cos 𝜃1 + 𝐹2 cos 𝜃2 

𝐹𝑦 = 𝐹1𝑦 + 𝐹2𝑦 = 𝐹1 sin 𝜃1 − 𝐹2 sin 𝜃2 

 

Besar F adalah 

𝐹 = √𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2 

 

Arah F ditentukan oleh sudut 𝜃 yang dibuat 𝑭 terhadp sumbu 𝑥, yang dinyatakan 

dengan 

tan 𝜃 =
𝐹𝑦

𝐹𝑥
 

 

Contoh 1.3  

Tiga partikel bermuatan disusun dalam satu 

garis (1.17a). Hitung gaya elektrostatis total 

pada partikel 3 (muatan -4,0 𝜇𝐶 di sebelah 

kanan) yang disebabkan oleh dua muatan yang 

lain. 

 

 

Gambar 1.17. Contoh 1.3 

 

PENYELESAIAN. Gaya total pada partikel 3 merupakan jumlah vektor gaya 𝐹31 

yang diberikan oleh partikel 1 dan gaya 𝐹32 yang diberikan oleh partikel 2: 𝐹 =

𝐹31 + 𝐹32. Besar kedua gaya ini adalah: 
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𝑭𝟑𝟏 = 𝑘
𝑄3𝑄1

𝑟31
2 =

(9,0 × 109)(4,0 × 10−6)(8,0 × 10−6)

(0,5)2
= 1,2 𝑁 

𝑭𝟑𝟐 = 𝑘
𝑄3𝑄2

𝑟32
2 =

(9,0 × 109)(4,0 × 10−6)(3,0 × 10−6)

(0,2)2
= 2,7 𝑁 

 

Karena kita menghitung besar gaya-gaya ini, semmentara tanda-tanda muatan 

dihilangkan terlebih dahulu, tanda tersebut nantinya akan digunakan untuk 

menentukan arah setiap gaya. Kemudian menentukan garis yang menghubungkan 

partikel-partikel tersebut sebagai sumbu x , dan arah ke kanan positif. 𝐹31 

merupakan gaya tolak yang menunjuk ke arah x positif sedangkan 𝐹32 adalah gaya 

tarik yang menunjuk arah x negatif (Gambar 1.17b). Gaya total pada partikel 3 

adalah 

𝑭 = −𝑭𝟑𝟐 + 𝑭𝟑𝟏 = −2,7 + 1,2 = −1,5 𝑁 

 

Besar gaya total adalah 1,5 N dan menunjuk ke kiri. 

 

Contoh 1.4  

Hitung gaya elektrostatis total 

pada muatan 𝑄3 (Gambar 1.18) 

yang disebabkan oleh muatan-

muatan 𝑄1 dan 𝑄2! 

 

 

Gambar 1.18. Penentuan gaya untuk contoh 1.4 

 

PENYELESAIAN. Gaya-gaya 𝐹31 dan 𝐹32 memiliki arah yang ditunjukkan pada 

gambar 1.18b karena 𝑄1 memberikan gaya tarik dan 𝑄2 gaya tolak. Besar 𝐹31 dan 

𝐹32 adalah: 
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𝐹31 = 𝑘
𝑄3𝑄1

𝑟31
2 =

(9,0 × 109)(6,5 × 10−5)(8,6 × 10−5)

(0,6)2
= 140 𝑁 

𝐹32 = 𝑘
𝑄3𝑄2

𝑟32
2 =

(9,0 × 109)(6,5 × 10−5)(5,0 × 10−5)

(0,3)2
= 325 𝑁 

 

𝐹31 kemudian diuraikan ke dalam komponen x dan y seperti ditunjukkan: 

 

𝐹31𝑥 = 𝐹31 cos 30° = (140) cos 30° = 120 𝑁 

𝐹31𝑦 = −𝐹31 sin 30° = (−140) sin 30° = −70 𝑁 

 

Gaya 𝐹32 hanya mempunyai komponen y. Jadi gaya total F pada 𝑄3 mempunyai 

komponen-komponen sebagai berikut: 

 

𝐹𝑥 = 𝐹31𝑥 = 120 𝑁 

𝐹𝑦 = 𝐹32 + 𝐹31𝑦 = 325 − 70 = 255 𝑁 

 

Dengan demikian besar gaya total adalah 

 

𝐹 = √𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2 = √(120)2 + (255)2 = 280 𝑁 

 

Arah gaya tersebut adalah 

 

tan 𝜃 =
𝐹𝑦

𝐹𝑥
=

255

120
= 2,13 

 

 

Jadi,  

𝜃 = tan−1 2,13 = 65° 
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1.7 Medan Listrik 

Michael Faraday (1791-1867) menyatakan bahwa suatu medan listrik keluar 

dari setiap muatan dan menyebar ke seluruh ruang (Gambar 1.19). Ketika muatan 

kedua diletakkan di dekat muatan pertama, maka muatan tersebut akan merasakan 

gaya yang disebabkan oleh adanya medan listrik di tempat tersebut (misal di titik 

P). Medan listrik pada muatan kedua dianggap berinteraksi langsung dengan 

muatan pertama untuk menghasilkan gaya. 

 

 

 

Gambar 1.19. Medan listrik 

mengelilingi setiap muatan. P adalah 

titik sembarang. 

Gambar 1.20. Gaya yang diberikan 

oleh muatan +Q pada sebuah muatan 

uji yang kecil, q, yang diletakkan pada 

titik a, b dan c 

 

Medan listrik yang mengelilingi sebuah muatan atau sekumpulan muatan 

dapat diselidiki dengan mengukur gaya pada muatan tes positif yang kecil. Muatan 

tes merupakan muatan yang sangat kecil sehingga gaya yang diberikannya tidak 

mengubah secara signifikan distribusi muatan yang mengakibatkan medan yang 

diukur. Gaya pada muatan tes positif q yang kecil, yang diletakkan di berbagai 

lokasi di sekitar satu muatan postif Q akan terlihat seperti pada gambar 1.20. Gaya 

pada b sedikit lebih kecil dari a karena jaraknya lebih besar dan gaya pada c lebih 

kecil lagi. Pada setiap kasus, gaya mengarah secara radial ke luar dari Q. Medan 

listrik E di setiap titik pada ruang didefinisikan sebagai gaya F yang diberikan pada 

muatan tes positif yang kecil pada titik tersebut dibagi dengan muatan tes, q: 
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𝑬 =
𝑭

𝑞
                                                                                                                               (1.3) 

 

Secara ideal, E didefinisikan sebagai limit 𝑭 𝑞⁄  dan q diambil lebih kecil dan lebih 

kecil lagi sehingga mendekati nol (𝑞 → 0) agar E tidak bergantung pada besar 

muatan tes q. Hal ini berarti bahwa E hanya mendeskripsikan efek muatan yang 

menimbulkan medan listrik pada titik itu. Berdasarkan persamaan 1.3 terlihat 

bahwa medan listrik pada semua titik pada ruang merupakan vektor yang arahnya 

merupakan arah gaya pada muatan tes positif di titik itu dan besarnya adalah gaya 

per satuan muatan. Dengan demikian E diukur dalam satuan newton per coulomb 

(N/C).  

Medan listrik di semua titik pada ruang dapat diukur, berdasarkan definisi 

diatas, persamaan 1.3. Medan listrik pada jarak r dari satu muatan titik Q akan 

mempunyai besar 

 

𝐸 =

𝑘𝑞𝑄
𝑟2⁄

𝑞
= 𝑘

𝑄

𝑟2
                                         [𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑚𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘]                   (1.4𝑎) 

 

Atau dalam 𝜀0 (persamaan 1.2) 

 

𝐸 =
1

4𝜋𝜀0

𝑄

𝑟2
                                                        [𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑚𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘]                  (1.4𝑏) 

 

Hubungan medan listrik yang disebabkan oleh satu muatan titik ini juga disebut 

sebagai hukum Coulomb. Perhatikan bahwa E tidak bergantung pada q, artinya 

bahwa E hanya bergantung pada muatan Q yang menghasilkan medan tersebut dan 

bukan pada nilai muatan tes q. 

 

 

 

 



22 
 

Contoh 1.5  

Hitung besar dan arah medan listrik 

pada titik P yang terletak 30 cm di 

sebelah kanan muatan titik 𝑄 =

−3,0 × 10−6 𝐶. 

 

Gambar 1.21. Contoh 1.5. Medan listrik 

pada titik P (a) disebabkan oleh muatan 

negatif Q, dan (b) disebabkan oleh muatan 

positif Q. 

 

PENYELESAIAN. Besar medan listrik yang disebabkan oleh satu muatan titik 

dinyatakan oleh persamaan 1.4: 

 

𝐸 = 𝑘
𝑄

𝑟2
=

(9,0 × 109)(3,0 × 10−6)

(0,3)2
= 3,0 × 105  𝑁 𝐶⁄  

 

Arah medan listrik adalah menuju muatan Q (Gambar 1.21a) karena kita 

mendefinisikan arah sebagai arah gaya pada muatan tes positif. Jika Q positif, 

medan listrik akan menjauhi (Gambar 1.21b). 

Medan listrik yang disebabkan oleh muatan positif akan menjauhi muatan, 

sedangkan E yang disebabkan oleh muatan negatif akan menuju ke arah muatan. 

Jika medan disebabkan oleh lebih dari satu muatan, medan-medan yang disebabkan 

oleh setiap muatan (E1, E2 dan seterusnya) dijumlahkan secara vektor untuk 

mencari medan total di setiap titik: 

 

𝑬 = 𝑬𝟏 + 𝑬𝟐 + ⋯ 
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Contoh 1.6  

Dua muatan titik dipisahkan oleh 

jarak 10 cm. Yang satu memiliki 

muatan -25 𝜇𝐶 dan yang lainnya 

+50 𝜇𝐶. (a) Bagaimana arah dan 

besar medan listrik pada titik P yang 

terletak diantara keduanya, yaitu 2 

cm dari muatan yang negatif 

(Gambar 1.22a)? (b) Jika sebuah 

elektron diletakkan dalam keadaan 

diam pada P, berapa percepatannya 

(arah dan besar) pada saat awal? 

 

Gambar 1.22. Contoh 1.6. Pada (b) kita 

tidak tahu panjang relatif E1 dan E2 

sebelum melakukan perhitungan. 

 

PENYELESAIAN. (a) Medan tersebut merupakan kombinasi dari kedua medan 

yang kedua-duanya menunjuk ke kiri: medan yang disebabkan oleh muatan negatif 

Q1 menunjuk ke arah Q1 dan medan yang disebabkan oleh muatan positif Q2  

menunjuk arah yang menjauhi Q2 yang ke arah kiri juga (Gambar 1.22b). Dengan 

demikian, kita dapat menambahkan besar kedua medan secara aljabar, dengan 

mengabaikan tanda dari muatan-muatan tersebut: 

 

𝐸 = 𝑘
𝑄1

𝑟1
2 + 𝑘

𝑄2

𝑟2
2 = 𝑘 (

𝑄1

𝑟1
2 +

𝑄2

𝑟2
2 ) 

 

𝐸 = (9,0 × 109) (
25 × 10−6

(2 × 10−2)2
+

50 × 10−6

(8 × 10−2)2
) 

 

𝐸 = 6,3 × 108  𝑁 𝐶⁄  

 

(b) Elektron akan merasakan gaya ke kanan karena bermuatan negatif dan 

percepatan akan mengarah ke kanan, dengan besar sebagai berikut: 
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𝑎 =
𝐹

𝑚
=

𝑞𝐸

𝑚
=

(1,6 × 10−19)(6,3 × 108)

9,1 × 1031
= 1,1 × 1020  𝑚 𝑠2⁄  

 

Contoh 1.7  

Hitung medan listrik total (a) pada titik 

A dan (b) pada titik B (Gambar 1.23) 

yang disebabkan oleh kedua muatan, 

Q1 dan Q2! 

 

Gambar 1.23. Perhitungan medan listrik 

pada titik A dan B untuk contoh 1.7. 

 

PENYELESAIAN. (a) Perhitungan dengan menggunakan persamaan 1.4. Medan 

listrik pada A merupakan jumlah vektor dari medan-medan EA1 yang disebabkan 

oleh Q1, dan EA2 yang disebabkan oleh Q2, besar kedua medan tersebut adalah: 

 

𝐸𝐴1 =
(9,0 × 109)(50 × 10−6)

(0,6)2
= 1,25 × 106  𝑁 𝐶⁄  

 

𝐸𝐴2 =
(9,0 × 109)(50 × 10−6)

(0,3)2
= 5,0 × 106  𝑁 𝐶⁄  

 

Arah keduanya seperti ditunjukkan pada gambar 1.23, sehingga medan listrik total 

pada A, EA, memiliki komponen-komponen sebagai berikut: 

 

𝐸𝐴𝑥 = 𝐸𝐴1 cos 30° = 1,1 × 106  𝑁 𝐶⁄  

 

𝐸𝐴𝑦 = 𝐸𝐴2 − (𝐸𝐴1 sin 30°) = 4,4 × 106  𝑁 𝐶⁄  
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Besar EA adalah 

 

𝐸𝐴 = √(𝐸𝐴𝑥)2 + (𝐸𝐴𝑦)
2

= √(1,1 × 106)2 + (4,4 × 106)2 = 4,5 × 106  𝑁 𝐶⁄  

 

Dan arahnya adalah  

 

tan ∅ =
𝐸𝐴𝑦

𝐸𝐴𝑥
=

4,4 × 106

1,1 × 106
= 4 

 

∅ = tan−1(4) = 76° 

 

(b) Karena B berjarak sama (40 cm, dihitung dengan menggunakan teorema 

Pythagoras) dari dua muatan yang sama, besar EB1 dan EB2 adalah sama, yaitu: 

 

𝐸𝐵1 = 𝐸𝐵2 =
𝑘𝑄

𝑟2
=

(9,0 × 109)(50 × 10−6)

(0,4)2
= 2,8 × 106  𝑁 𝐶⁄  

 

Komponen-komponen y sama dan berlawanan arah. Dengan demikian, medan total 

EB adalah horisontal dan sama dengan 𝐸𝐵1 cos 𝜃 + 𝐸𝐵2 cos 𝜃 = 2𝐸𝐵1 cos 𝜃, dari 

diagram, cos 𝜃 = 26
40⁄ = 0,65. Kemudian, 

 

𝐸𝐵 = 2𝐸𝐵1 cos 𝜃 = 2 × 2,8 × 106 × 0,65 = 3,6 × 106  𝑁 𝐶⁄  

 

dan arah EB adalah sepanjang arah +x. 

 

1.8 Garis-garis Medan 

Medan listrik seringkali disebut sebagai medan vektor karena merupakan 

besaran vektor. Medan listrik dapat digambarkan sebagai serangkaian garis untuk 

menunjukkan arah medan listrik pada berbagai titik di ruang. Garis-garis medan 

listrik (garis-garis gaya) ini digambar sedemikian rupa sehingga menggambarkan 
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arah gaya yang disebabkan oleh medan tersebut pada muatan tes positif. Garis-garis 

gaya yang disebabkan oleh satu muatan postif ditunjukkan pada gambar 1.24a dan 

untuk satu muatan negatif pada gambar 1.24b. Pada bagian (a) garis-garis tersebut 

menunjuk secara radial ke luar dari muatan, dan pada bagian (b) menunjuk secara 

radial ke dalam menuju muatan. 

 

 

Gambar 1.24. Garis-garis medan listrik (a) di dekat muatan titik positif, (b) di 

dekat satu muatan negatif (Giancoli, 2001). 

 

Garis-garis tersebut dapat digambarkan sehingga jumlah garis yang dimulai pada 

muatan positif, atau berakhir pada muatan negatif, sebanding dengan besar muatan. 

Sifat umum garis medan listrik diantaranya adalah semakin rapat garis-garis 

tersebut maka akan semakin kuat medan listrik pada tempat itu. Pada kenyataannya, 

garis-garis tersebut selalu dapat digambarkan sehingga jumlah garis yang melintasi 

satuan luas yang tegak lurus terhadap E sebanding dengan besar medan listrik. 

Garis-garis medan listrik dilengkungkan dan berarah dari muatan postif ke 

muatan negatif (Gambar 1. 25a). Gambar 1.25 b dan c menunjukkan garis-garis 

medan listrik yang mengelilingi dua muatan positif yang sama (b), dan (c) untuk 

muatan yang tidak sama, +2Q dan –Q. Perhatikan bahwa garis-garis yang 

meninggalkan +2Q dua kali lipat lebih banyak dari yang memasuki –Q (jumlah 

garis sebanding dengan besar Q). 

Garis-garis medan listrik antara kedua pelat tersebut mulai dengan arah tegak 

lurus terhadap permukaan pelat logam dan langsung menuju satu pelat dari yang 

lainnya, karena muatan tes positif yang diletakkan diantara kedua pelat tersebut 

akan merasakan tolakan yang kuat dari pelat positif dan tarikan yang kuat ke pelat 

negatif (Gambar 1.25d). Garis-garis medan antara kedua pelat adalah parelel dan 
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berjarak sama, kecuali di dekat tepi. Hal ini menunjukkan bahwa pada daerah 

tengah, medan listrik mempunyai besar yang sama di semua titik (E = konstan  

antara dua pelat paralel yang berjarak dekat). 

 

 
 

 

 

 

Gambar 1.25. Garis-garis medan listrik untuk empat susunan muatan (Giancoli, 

2001) 

 

Sifat dari garis-garis medan dapat dirangkum sebagai berikut: 

1. Garis-garis medan menunjukkan arah medan listrik, medan menunjuk arah 

tangen terhadap garis medan pada semua titik. 

2. Garis-garis tersebut digambarkan sedemikian rupa sehingga besar medan listrik, 

E, sebanding dengan jumlah garis yang melintasi daerah yang tegak lurus 

terhadap garis-garis itu. Makin dekat garis-garis tersebut, makin kuat medan 

yang bersangkutan. 

3. Garis-garis medan listrik dimulai pada muatan postitif dan berakhir pada muatan 

negatif; dan jumlah pada awal dan akhir sebanding dengan besar muatan. 
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1.9 Medan dan Konduktor Listrik 

Medan listrik di dalam konduktor yang baik adalah nol pada situasi statis, 

yaitu ketika muatan-muatan berada dalam keadaan diam. Jika ada medan listrik di 

dalam konduktor, akan ada gaya pada elektron-elektron bebasnya karena 𝑭 = −𝑞𝑬. 

Elektron-elektron akan bergerak sampai mencapai posisi dimana medan listrik, dan 

juga gaya listrik menjadi nol. Muatan total pada konduktor yang baik akad 

didistribusikan pada permukaan. Untuk konduktor yang bermuatan negatif, dapat 

dibayangkan bahwa muatan-muatan negatif saling tolak menolak  dan menuju 

permukaan untuk saling menjauhi satu sama lain.  

Misalkan muatan positif Q dikelilingi oleh konduktor logam tidak bermuatan 

yang terisolasi (Gambar 1.26). Karena tidak mungkin ada medan di dalam logam, 

garis-garis yang meninggalkan muatan positif harus berakhir pada muatan negatif 

di sebelah dalam permukaan logam. Berarti muatan negatif dalam jumlah yang 

sama, -Q, diinduksi pada permukaan dalam rangka bola. Karena rangka tersebut 

netral, muatan positif, +Q, dengan besar yang sama harus ada pada permukaan luar 

rangka tersebut. Dengan demikian, meskipun tidak ada medan di dalam logam itu 

sendiri, medan listrik ada di luarnya. 

 

 

 

Gambar 1.26. Sebuah muatan diletakkan di dalam rangka berbentuk bola. Muatan 

diinduksi pada permukaan konduktor. Medan listrik ada, bahkan di luar rangka, 

tetapi tidak di dalam konduktor itu sendiri (Giancoli, 2001). 

 

Properti medan listrik statis yang berhubungan dengan konduktor adalah 

bahwa medan listrik selalu tegak lurus terhadap permukaan di luar konduktor. Jika 

ada komponen E yang paralel dengan permukaan (Gambar 1.27), elektron-elektron 
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pada permukaan akan bergerak sepanjang permukaan sebagai reaksi terhadap gaya 

ini sampai mencapai posisi di mana tidak ada gaya yang bekerja (sampai medan 

listrik tegak lurus terhadap permukaan). Properti-properti ini hanya berlaku untuk 

konduktor karena di dalam nonkonduktor tidak memiliki elektron bebas dan medan 

listrik di luar nonkonduktor belum tentu dapat membentuk sudut 900 terhadap 

permukaan. 

 

 

 

Gambar 1.27. Jika medan listrik E pada permukaan konduktor mempunyai 

komponen yang paralel dengan permukaan, 𝑬ǁ, komponen paralel ini akan 

mempercepat elektron sehingga bergerak. Pada kasus statis (tidak ada muatan 

yang bergerak), 𝑬ǁ harus nol dan dengan demikian medan listrik harus tegak lurus 

terhadap permukaan konduktor: 𝐸 = 𝐸˔ (Giancoli, 2001). 

 

 

Contoh 1.8  

Kotak logam yang berongga diletakkan 

antara dua pelat paralel yang bermuatan 

(Gambar 1.28). Bagaimana medan di 

dalam kotak tersebut? 
 

Gambar 1.28. Contoh 1.8. 

 

TANGGAPAN. Jika kotak logam padat dan tidak berongga, elektron-elektron pada 

kotak, bahkan jika kotak tersebut secara keseluruhan netral, akan mendistribusi 

sepanjang permukaan sehingga garis-garis medan tidak akan menembus logam 
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penghantar dari kotak. Untuk kotak berongga, medan eksternal tidak berubah 

karena elektron-elektron pada logam dapat bergerak sebebas sebelumnya terhadap 

permukaan. Hal ini menunjukkan bahwa medan di dalam kotak logam berongga 

adalah nol. Jadi garis-garis medan berbentuk seperti pada gambar 1.28. Kotak 

penghantar yang digunakan merupakan alat yang efektif untuk melindungi 

instrumen-instrumen yang peka dan rangkaian-rangkaian elektronik dari medan 

listrik eksternal yang tidak diinginkan. 

 

1.10 Hukum Gauss 

Hukum Gauss dikembangkan oleh ahli matematika Karl Friedrich Gauss 

(1777–1855). Hukum Gauss merupakan metode yang sangat efektif untuk mencari 

kuat medan listrik di sekitar muatan kontinu pada benda yang memiliki simetri. 

Perlu diingat bahwa hukum Gauss berlaku untuk semua jenis permukaan, baik 

simetri maupun tidak simetri. Khusus untuk permukaan simetri, maka penerapan 

hukum Gauss menghasilkan persamaan medan listrik dalam bentuk yang mudah. 

Hukum Gauss menghubungkan antara muatan listrik dan medan listrik. Hukum 

Gauss melibatkan konsep fluks listrik yang mengacu pada medan listrik yang 

melewati suatu bidang. Medan listrik seragam E yang melewati bidang A (Gambar 

1.29a), fluks listrik dapat didefinisikan sebagai 

 

𝛷𝐸 = 𝐸. 𝐴 cos 𝜃 

 

dimana 𝜃 merupakan sudut antara arah medan listrik dan garis yang ditarik tegak 

lurus terhadap bidang tersebut. Fluks dapat ditulis secara ekuivalen sebagai 

 

𝛷𝐸 = 𝐸˔𝐴 = 𝐸𝐴˔ = 𝐸𝐴 cos 𝜃                                                                                       (1.5) 

 

dimana 𝐸˔ = 𝐸 cos 𝜃 merupakan komponen E yang tegak lurus terhadap bidang 

(Gambar 1.29b) dan demikian juga, 𝐴˔ = 𝐴 cos 𝜃 merupakan proyeksi bidang A 

yang tegak lurus terhadap E (Gambar 1.29c). 
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Gambar 1.29. (a) Medan listrik seragam yang melewati area datar A (b) 𝐸˔ =

𝐸 cos 𝜃 merupakan komponen E yang tegak lurus terhadap area A (c) 𝐴˔ =

𝐴 cos 𝜃 merupakan proyeksi dari A yang tegak lurus terhadap E (Giancoli, 2001). 

 

Fluks listrik memiliki interpretasi intuitif yang sederhana berupa garis-garis 

medan. Garis-garis medan selalu digambarkan sedemikian rupa sehingga sejumlah 

(N) garis yang melewati suatu luasan bidang yang tegak lurus terhadap medan (A˔) 

sebanding dengan nilai medan (E), yaitu 𝐸 ∞  𝑁
𝐴˔

⁄ . Oleh karena itu,  

 

𝑁 ∞ 𝐸𝐴˔ =  𝛷𝐸                                                                                                               (1.6) 

 

Jadi fluks yang melewati suatu bidang akan sebanding dengan jumlah garis-garis 

yang melewati bidang tersebut. 
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Hukum Gauss melibatkan fluks total yang melewati permukaan tertutup. 

Untuk setiap permukaan (Gambar 1.30), permukaan tersebut dapat dibagi menjadi 

sejumlah bidang-bidang kecil, ∆𝐴1, ∆𝐴2, ∆𝐴3, … … . . , 𝑑𝑠𝑡.  

 

Gambar 1.30. Medan listrik yang melewati permukaan tertutup. Permukaan dibagi 

menjadi bidang-bidang kecil, ∆𝐴1, ∆𝐴2, ∆𝐴3, … … . . , 𝑑𝑠𝑡 dimana pada gambar 

hanya dua bidang yang diperlihatkan (Giancoli, 2001). 

 

Pembagian tersebut berguna untuk menganggap bahwa permukaan tersebut datar 

sehingga medan listrik dapat dianggap konstan untuk setiap ∆𝐴. Fluks total yang 

melewati seluruh permukaan merupakan jumlah dari setiap fluks yang melewati 

bidang-bidang kecil tersebut. 

 

𝛷𝐸 = 𝐸1∆𝐴1 cos 𝜃1 +  𝐸2∆𝐴2 cos 𝜃2 + ⋯ = ∑ 𝐸 ∆𝐴 cos 𝜃 = ∑ 𝐸˔∆𝐴 

 

Jumlah netto garis-garis N yang keluar dari suatu permukaan tertutup (jumlah yang 

keluar dikurangi dengan jumlah yang masuk) harus sebanding dengan jumlah netto 

muatan tertutup Q. Berdasarkan persamaan 1.6, terlihat bahwa jumlah netto garis-

garis N sebanding dengan fluks total 𝛷𝐸, sehingga 

 

𝛷𝐸 = ∑ 𝐸˔∆𝐴 ∞ 𝑄
𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 

𝑡𝑒𝑟𝑡𝑢𝑡𝑢𝑝

 

 

Konstanta kesebandingannya adalah 1 𝜀0
⁄ , sehingga 
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∑ 𝐸˔∆𝐴
𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛

𝑡𝑒𝑟𝑡𝑢𝑡𝑢𝑝

=
𝑄

𝜀0
                                                                                                     (1.7) 

 

dimana penjumlahan (∑) dilakukan pada seluruh permukaan tertutup dan Q adalah 

muatan netto yang termasuk dalam permukaan. Ini adalah hukum Gauss. Hukum 

Coulomb dan hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan medan listrik dari 

distribusi muatan (statis). Hukum Gauss berguna jika distribusi muatan sederhana 

dan simetris. Biasanya memilih permukaan yang memiliki kelayakan simetri 

sehingga E konstan (permukaan “gaussian”) di seluruh atau sebagian permukaan. 

 

Contoh 1.9  

Sebuah kulit bola tipis berjari-jari 𝑟0 

memiliki muatan total netto Q yang 

terdistribusi secara merata di permukaan 

tersebut (Gambar 1.31). Tentukan 

medan listrik di titik (a) di luar kulit 

bola, dan (b) di dalam kulit! 
 

Gambar 1.31. Muatan terdistribusi 

merata di kulit bola tipis berjari-jari 𝑟0. 

 

PENYELESAIAN. (a) Karena muatan terdistribusi secara simetris, medan listrik 

juga akan simetris. Jadi medan pasti menyebar secara radial ke luar (arahnya ke 

dalam jika Q < 0) dan hanya tergantung pada r. Berarti medan listrik akan memiliki 

nilai yang sama di setiap titik pada permukaan gaussian imajiner, yang 

digambarkan sebagai bola berjari-jari r, konsentris (sepusat) terhadap kulit 

(Gambar 1.31) sebagai lingkaran putus-putus berlabel 𝐴1. Karena E tegak lurus 

terhadap permukaan ini, maka menurut hukum Gauss: 

 

∑ 𝐸˔∆𝐴 = 𝐸 ∑ ∆𝐴 = 𝐸(4𝜋𝑟2) =
𝑄

𝜀0
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atau 

 

𝐸 =  
1

4𝜋𝜀0

𝑄

𝑟2
                                               [𝑟 >  𝑟0] 

 

Jadi medan di luar kulit bola yang bermuatan seragam sama jika muatan tersebut 

terkumpul di pusat bola seperti muatan titik. 

 

(b) Di dalam kulit, medan listrik juga akan simetris, sehingga E memiliki nilai yang 

sama di setiap titik pada permukaan gaussian (𝐴2 pada gambar 1.31) yang 

konsentris terhadap kulit. Jadi, E dapat diuraikan dalam bentuk penjumlahan, 

sehingga diperoleh 

 

∑ 𝐸˔∆𝐴 = 𝐸 ∑ ∆𝐴 = 𝐸(4𝜋𝑟2) =
𝑄

𝜀0
= 0 

 

karena muatan Q di dalam kulit adalah nol, maka: 

 

𝐸 = 0                                           [𝑟 <  𝑟0] 

 

di dalam kulit bola bermuatan seragam. 

 

Contoh 1.10  

Buktikan bahwa medan listrik di 

permukaan luar konduktor yang baik 

dalam bentuk apapun dapat dihitung 

dengan 

𝐸 =  
𝜎

𝜀0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.32. Medan listrik di dekat permukaan sebuah 

konduktor. Dua kotak silinder kecil digambarkan 

terputus-putus. Silinder manapun dapat berlaku sebagai 

permukaan gaussian. 
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Dengan 𝜎 adalah kerapatan muatan 

permukaan (Q/A) pada konduktor di 

suatu titik! 

 

PENYELESAIAN. Pertama-tama memilih permukaan gaussian berupa kotak 

silinder kecil dengan ketinggian yang sangat kecil sehingga salah satu lingkaran 

ujungnya berada di bagian atas dekat permukaan konduktor (Gambar 1.32) dan 

ujung yang lain berada di bagian bawah dekat permukaan konduktor serta sisi-

sisinya tegak lurus terhadap ujung-ujungnya. Medan listrik bernilai nol di dalam 

konduktor dan di bagian luar tegak lurus terhadap permukaan, sehingga fluks listrik 

hanya melewati ujung silinder di bagian luar kotak silinder. Bidang A (dari ujung 

silinder yang datar) cukup kecil sehingga memiliki medan listrik E yang seragam. 

Hukum Gauss mengatakan bahwa 

 

∑ 𝐸˔∆𝐴 = 𝐸𝐴 =
𝑄

𝜀0
=

𝜎𝐴

𝜀0
 

 

Sehingga,  

 

𝐸 =  
𝜎

𝜀0
                                [𝑃𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑜𝑟] 

 

Hasil ini berlaku untuk konduktor dalam bentuk apapun, termasuk lembaran datar 

dan luas yang bermuatan seragam; medan listrik akan konstan dan sama dengan 

𝜎
𝜀0⁄ . 

 

 PERTANYAAN 

1. Jika Anda memuati sisir saku dengan menggosoknya dengan saputangan 

sutera, bagaimana Anda dapat menentukan apakah sisir tersebut bermuatan 

postif atau negatif? 



36 
 

2. Batang yang bermuatan positif didekatkan pada selembar kertas yang netral, 

yang kemudian ditariknya. Buatlah diagram yang menunjukkan pemisahan 

muatan dan jelaskan mengapa terjadi gaya tarik menarik? 

3. Mengapa penggaris plastik yang telah digosok dengan kain mempunyai 

kemampuan untuk mengangkat potongan-potongan kertas yang kecil? 

Mengapa hal ini sulit dilakukan pada hari yang lembab? 

4. Explain why the test charges we use when measuring electric fields must be 

small. 

5. Ketika sebuah elektroskop dimuati, kedua keping saling tolak menolak dan 

tetap membentuk satu sudut. Apa yang mengimbangi gaya tolak listrik 

sehingga keping-keping tersebut tidak terpisah lebih jauh lagi? 

6. Gambarkan garis-garis medan listrik yang mengelilingi dua muatan listrik 

negatif yang berjarak l satu sama lain! 

7. Mengapa garis-garis medan listrik tidak pernah saling memotong? 

8. Perhatikan medan listrik pada tiga titik yang dinyatakan dengan A, B dan C 

pada gambar 1.33. Pertama gambarkan anak panah pada tiap titik untuk 

menunjukkan arah gaya total yang akan dialami muatan tes positif jika 

diletakkan di titik tersebut, kemudia susun huruf-huruf tersebut dengan urutan 

berkurangnya kekuatan medan (yang paling kuat yang pertama)! 

 

Gambar 1.33. Pertanyaan 8. 

 

9. Sebuah kawat lurus yang sangat panjang memiliki muatan seragam per satuan 

panjang sebesar, . Hitung medan listrik di dekat (tetapi di luar) kawat yang 

jauh dari ujung-ujungnya! 
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10. A point charge is surrounded by a spherical gaussian surface of radius r. If the 

sphere is replaced by a cube of side r, will be larger, smaller, or the same? 

Explain. 

 

 SOAL-SOAL 

1. Berapa banyak elektron yang terdapat pada muatan −30,0 𝜇𝐶? 

2. Dua bola bermuatan berjarak 20 cm satu sama lain. Keduanya dipindahkan dan 

gaya pada masing-masingnya ternyata menjadi tiga kali lipat. Berapa jarak 

muatan sekarang? 

3. What is the magnitude of the electric force of attraction between an iron 

nucleus (𝑞 =  +26𝑒) and its innermost electron if the distance between them 

is 1.5 * 10-12 m? 

4. Berapa besar gaya yang diberikan muatan +15 𝜇𝐶 pada muatan +3,0 𝑚𝐶 yang 

berjarak 40 cm? 

5. Partikel dengan muatan +65 𝜇𝐶, +48 𝜇𝐶 dan -95 𝜇𝐶 diletakkan pada satu garis 

(Gambar 1.34). Yang berada di tengah berjarak 0,35 m dari dua yang lainnya. 

Hitung gaya total pada setiap muatan yang disebabkan oleh dua yang lainnya! 

 

 

 

Gambar 1.34. Pertanyaan 5 

 

6. Three positive particles of equal charge, are located at the corners of an 

equilateral triangle of side 15.0 cm (Fig. 1.35). Calculate the magnitude and 

direction of the net force on each particle due to the other two. 
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Gambar 1.35. Pertanyaan 6 

 

7. Sebuah proton dilepaskan pada medan listrik seragam dan mengalami gaya 

listrik sebesar 3,2 ×  10−14 𝑁 menuju selatan. Berapa besar dan arah medan 

listrik tersebut? 

8. Berapa besar dan arah medan listrik pada titik yang berada di tengah-tengah 

antara muatan -8,0 𝜇𝐶 dan +6,0 𝜇𝐶 yang berjarak 4 cm? 

9. Seseorang yang menggosokkan kakinya pada karpet wol di hari yang kering 

mendapatkan muatan total sebesar -60 𝜇𝐶. Berapa banyaknya kelebihan 

elektron yang didapat oleh orang tersebut dan seberapa besar massanya 

bertambah? 

10. Berapa gaya listrik tolak menolak antara dua proton pada inti yang berjarak 

5,0 ×  10−15  𝑚 satu sama lain? (muatan proton = 1,602 × 10−19 𝐶) 
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Petir: beda potensial antara awan 
dan bumi bisa sedemikian besar 

sehingga elektron-elektron ditarik 

oleh medan listrik dari atom-atom 
udara. Udara menjadi konduktor 

sementara atom-atom yan 

terionisasi dan elektron-elektron 
yang dibebaskan mengalir dengan 

cepat, bertumbukan dengan lebih 

banyak lagi atom dan 
menyebabkan ionisasi yang lebih 

besar. Aliran muatan yang deras 

memperkecil beda potensial dan 
“pelepasan” berhenti dengan 

cepat. Cahaya menunjukkan 

energi yang dilepaskan ketika ion-

ion dan elektron-elektron 

bergabung kembali untuk atom-

atom. 

 

 BAB 

POTENSIAL  

LISTRIK 2 

Sudut pandang tentang energi dapat digunakan dalam kelistrikan. Cara ini 

tidak hanya meluaskan hukum kekekalan energi tetapi juga memberi cara lain untuk 

memandang fenomena listrik dan merupakan alat bantu untuk memecahkan 

masalah dengan lebih mudah pada banyak kasus, dibandingkan dengan 

menggunakan gaya dan medan listrik. Jika kita tempatkan sebuah partikel 

bermuatan dalam ruang yang mengandung medan listrik maka partikel yang mula-

mula diam akan bergerak. Ini berarti partikel mengalami pertambahan energi 

kinetik yang semula nol menjadi tidak nol. Pertambahan energi kinetik ini hanya 

mungkin disebabkan oleh dua faktor, yaitu:  

i) Ada kerja luar yang bekerja pada muatan, atau 

ii) Ada energi lain yang mengalami pengurangan 

Jika tidak ada gaya luar yang kita berikan pada muatan, maka pastilah  penambahan 

energi kinetik dibarengi oleh pengurangan energi bentuk lain sehingga energi total  
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konstan (hukum kekekalan energi). Energi bentuk lain yang paling mungkin 

dimiliki partikel tersebut adalah energi potensial. Dengan demikian, partikel 

bermuatan listrik yang berada dalam ruang yang mengandung medan listrik 

memiliki energi potensial listrik. 

Pada Bab 2 ini, Anda akan diajak untuk mempelajari konsep potensial listrik, 

energi listrik serta kapasitansi. Pemahaman dan penguasaan terhadap materi yang 

disajikan ini akan sangat bermanfaat bagi Anda dalam mempersiapkan dan 

menyelenggarakan pengajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan 

dapat menerapkan konsep potensial listrik. Sebagai penjabaran dari tujuan di atas, 

setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat: 

1. memformulasikan potensial listrik; 

2. menjelaskan potensial listrik; 

3. menerapkan konsep potensial listrik dalam kehidupan sehari-hari;  

4. menjelaskan pengertian energi listrik; 

5. menjelaskan kapasitansi; 

6. menganalisis rangkaian kapasitor; 

7. mengidentifikasi penerapan kapasitor dalam teknologi. 

 

2.1 Potensial Listrik dan Beda Potensial 

Perubahan energi potensial listrik, 𝐸𝑃𝑏 − 𝐸𝑃𝑎 , ketika sebuah muatan q 

bergerak dari titik b ke titik a, sebagai kerja negatif yang dilakukan oleh gaya listrik 

untuk memindahkan muatan dari b ke a. Misalkan medan listrik antara dua pelat 

sejajar bermuatan sama tetapi berlawanan serta jarak antara dua pelat kecil bila 

dibandingkan dengan lebar dan tingginya, sehingga medan listrik akan seragam 

pada sebagian besar daerah (Gambar 2.1). 
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Gambar 2.1 Kerja dilakukan oleh medan listrik pada waktu memindahkan muatan 

positif dari posisi b ke posisi a (Giancoli, 2001). 

 

Sebuah titik muatan positif q yang kecil diletakkan pada titik b dengan sangat dekat 

pada pelat positif. Jika muatan tersebut dilepaskan, gaya listrik akan melakukan 

kerja pada muatan dan mempercepatnya menuju pelat negatif. Pada proses ini, 

energi kinetik partikel bermuatan tersebut akan bertambah. Energi potensial akan 

menurun dengan besar yang sama (sama dengan kerja negatif yang dilakukan oleh 

gaya listrik). Sesuai dengan hukum kekekalan energi, energi potensial listrik diubah 

menjadi energi kinetik sehingga energi total tetap kekal. Perhatikan bahwa muatan 

positif q memiliki energi potensial terbesarnya pada titik b (di dekat pelat positif), 

sehingga (𝐸𝑃𝑏 − 𝐸𝑃𝑎) > 0. Demikian juga untuk muatan negatif, energi potensial 

terbesarnya berada di dekat pelat negatif. 

Medan listrik didefinisikan sebagai gaya per satuan muatan. Dengan cara 

yang sama, maka potensial listrik didefinisikan sebagai energi potensial per satuan 

muatan. Potensial listrik dinyatakan dengan simbol V. Jika titik muatan q memiliki 

energi potensial listrik 𝐸𝑃𝑎  pada titik a, makan potensial listrik 𝑉𝑎  pada titik ini 

adalah: 

 

𝑉𝑎 =
𝐸𝑃𝑎

𝑞
                                                                                                                          (2.1) 
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Beda potensial antara dua titik a dan b yang dapat diukur. Karena selisih energi 

potensial, 𝐸𝑃𝑏 − 𝐸𝑃𝑎 , sama dengan negatif dari kerja, 𝑊𝑏𝑎 , maka beda potensial 

𝑉𝑏𝑎  sebesar 

 

𝑉𝑏𝑎 = 𝑉𝑏 − 𝑉𝑎 =
𝑊𝑏𝑎

𝑞
                                                                                                    (2.2)  

 

Satuan potensial listrik dan beda potensial adalah joule/coulomb (J/C) dan 

diberikan nama khusus, volt, untuk menghormati Alessandro Volta (1745-1827). 

Volt disingkat menjadi V, sehingga 1 V = 1 J/C. Beda potensial, karena diukur 

dalam volt, disebut juga voltase atau tegangan. 

Karena potensial listrik didefinisikan sebagai energi potensial per satuan 

muatan, maka perubahan energi potensial muatan q ketika berpindah di antara dua 

titik a dan b adalah 

 

∆𝐸𝑃 = 𝐸𝑃𝑏 − 𝐸𝑃𝑎 = 𝑞𝑉𝑏𝑎                                                                                            (2.3) 

 

Sumber-sumber energi listrik seperti baterai dan generator listrik dimaksudkan 

untuk mempertahankan beda potensial tertentu. Besar energi sebenarnya yang 

digunakan atau diubah bergantung pada berapa besar muatan yang mengalir. Tabel 

2.1 memperlihatkan beberapa tegangan tertentu. 

 

Tabel 2.1. Beberapa Nilai Tegangan 

Sumber Tegangan (pendekatan) 

Awan petir ke tanah 108 V 

Jalur daya tegangan tinggi 106 V 

Catu daya untuk tabung TV 104 V 

Starter mobil 104 V 

Listrik rumah 102 V 

Baterai mobil 12 V 

Baterai senter 1,5 V 
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Potensial diam antara membran saraf 10-1 V 

Perubahan potensial pada kulit (EKG dan EEG) 10-4 V 

 

Contoh 2.1  

 

Misalkan sebuah elektron pada tabung gambar 

televisi dipercepat dari keadaan diam melalui 

beda potensial 𝑉𝑏𝑎 = +5000 𝑉 (Gambar 2.2). 

(a) Berapakah perubahan energi potensial 

elektron? (b) Berapakah energi kinetik? Dan 

(c) Berapakah laju elektron (𝑚 = 9,1 ×

10−31 𝑘𝑔) sebagai akibat dari percepatan 

tersebut? 

 

 

Gambar 2.2. Elektron dipercepat 

pada tabung gambar TV. Contoh 

2.1. 

 

PENYELESAIAN. (a) Muatan sebuah elektron adalah 𝑒 = −1,6 × 10−19 𝐶. 

Dengan demikian perubahan energi potensialnya (Persamaan 2.3) sama dengan 

 

∆𝐸𝑃 = 𝑞𝑉𝑏𝑎 = −1,6 × 10−19𝑥(+5000) = −8,0 × 10−16 𝐽 

 

Tanda minus menunjukkan bahwa EP berkurang. 

(b) Energi potensial yang hilang dari elektron menjadi energi kinetik. Berdasarkan 

hukum kekekalan energi: ∆𝐸𝐾 +  ∆𝐸𝑃 = 0, sehingga 

∆𝐸𝐾 =  − ∆𝐸𝑃 

 

1

2
𝑚𝑣2 − 0 = −𝑞(𝑉𝑏 − 𝑉𝑎) = −𝑞𝑉𝑏𝑎  

 

sehingga, 

 

𝐸𝐾 = −𝐸𝑃 
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𝐸𝐾 = 8,0 × 10−16 𝐽 

 

(c) Kecepatan elektron dapat dihitung dengan menggunakan persamaan di bawah 

ini: 

 

𝑣 = √−
2𝑞𝑉𝑏𝑎

𝑚
 

 

𝑣 = √−
2(−1,6 × 10−19)(5000)

9,1 × 10−31
= 4,2 × 107  𝑚 𝑠⁄  

 

NOTE: 

 Ulangi contoh soal diatas untuk proton (𝑚 = 1,67 × 10−27 𝑘𝑔) yang 

dipercepat melalui beda potensial 𝑉𝑏𝑎 = −5000 𝑉! 

 

2.2 Hubungan antara Potensial Listrik dan Medan Listrik 

Efek distribusi muatan dapat dideskripsikan dengan medan listrik atau 

potensial listrik. Potensial listrik seringkali lebih mudah digunakan karena 

merupakan besaran skalar, sementara medan listrik merupakan besaran vektor. 

Kerja yang dilakukan oleh medan listrik untuk memindahkan muatan positif q dari 

b ke a adalah 

𝑊 = 𝑞𝑉𝑏𝑎  

 

Kerja yang dilakukan sebagai gaya dikalikan jarak dan ingat bahwa gaya pada q 

adalah 𝐹 = 𝑞𝐸, dimana E adalah medan listrik seragam antara kedua pelat tersebut 

(Gambar 2.1). Dengan demikian 

 

𝑊 = 𝐹𝑑 = 𝑞𝐸𝑑 
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dimana d adalah jarak (sejajar terhadap garis-garis medan) antara titik-titik a dan b. 

Jika kedua persamaan diatas digabungkan maka akan menjadi 𝑞𝑉𝑏𝑎 = 𝑞𝐸𝑑 atau 

 

 𝑉𝑏𝑎 = 𝐸𝑑                                                            [𝐸 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑔𝑎𝑚]                                 (2.4𝑎)      

 

sehingga besar E adalah 

 

𝐸 =  
𝑉𝑏𝑎

𝑑⁄                                                          [𝐸 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑔𝑎𝑚]                                 (2.4𝑏)         

 

Persamaan 2.4 hanya berlaku untuk medan listrik seragam. Dari persamaan diatas, 

terlihat bahwa satuan medan listrik dapat dituliskan sebagai volt/meter (V/m) selain 

newton/coulomb (N/C). Keduanya pada umumnya ekuivalen, karena 1 N/C = 1 

N.m/C.m = 1 J/C.m = 1 V/m. 

 

Contoh 2.2  

 

Dua pelat sejajar dimuati sampai tegangan 50 

V. Jika jarak antara kedua pelat tersebut adalah 

0,05 m, hitunglah medan listrik diantaranya 

(Gambar 2.3)! 
 

Gambar 2.3. Contoh 2.2. 

PENYELESAIAN. Dari persamaan 2.4, akan diperoleh: 

 

𝐸 =
𝑉

𝑑
=

50

0,05
= 1000 𝑉

𝑚⁄  

 

2.3 Garis-garis Ekipotensial 

Potensial listrik dapat ditunjukkan secara diagram dengan menggambarkan 

garis-garis ekipotensial atau permukaan ekipotensial dalam tiga dimensi. 
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Permukaan ekipotensial adalah permukaan dimana semua titik berada pada 

potensial yang sama. Dengan kata lain, beda potensial antara dua titik yang 

manapun pada permukaan tersebut akan nol dan tidak ada kerja yang dibutuhkan 

untuk memindahkan sebuah muatan dari satu titik ke titik yang lainnya. Permukaan 

ekipotensial harus tegak lurus terhadap medan listrik pada semua titik. Pada 

gambar 2.4, beberapa contoh garis ekipotensial (garis vertikal terputus dan sejajar 

dengan kedua pelat terputus-putus) untuk medan listrik (garis berarah horisontal 

dan menghubungkan kedua pelat) antara dua pelat sejajar pada beda potensial 20 

V. Pelat negatif dipilih sembarang sebesar nol volt dan potensial setiap garis 

digambarkan. Perhatikan bahwa E menuju ke arah nilai V yang lebih rendah.  

 

 
 

Gambar 2.4. Garis-garis ekipotensial 

(garis vertikal terputus dan sejajar 

dengan kedua pelat terputus-putus) 

antara dua pelat sejajar bermuatan; 

perhatikan bahwa garis-garis tersebut 

tegak lurus terhadap medan listrik 

(garis berarah horisontal dan 

menghubungkan kedua pelat tidak 

terputus) (Giancoli, 2001). 

Gambar 2.5. Garis-garis ekipotensial 

(garis putus-putus) selalu tegak lurus 

terhadap garis-garis medan magnet 

(garis tebal dan utuh) yang 

ditunjukkan disini untuk dua partikel 

bermuatan sama tetapi berlawanan 

jenis (Giancoli, 2001). 

 

Garis-garis ekipotansial untuk dua partikel yang sama tetapi berlawanan jenis 

ditunjukkan pada gambar 2.5 sebagai garis putus-putus. Garis-garis dan permukaan 

ekipotensial, tidak seperti garis-garis medan, selalu kontinu dan tidak pernah 

berakhir serta terus melewati batas. Analogi yang berguna adalah peta topografi; 

garis-garis kontur merupakan garis-garis ekipotensial gravitasi (Gambar 2.6). 
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Gambar 2.6. Peta topografi menunjukkan garis-garis kontur yang kontinu, yang 

masing-masing berada pada ketinggian tertentu di atas permukaan laut.  

 

2.4 Elektron Volt, Satuan Energi 

Joule merupakan satuan energi yang berhubungan dengan elektron, atom atau 

molekul. Selain joule, satuan energi yang lain adalah elektron volt (eV). Satu 

elektron volt didefinisikan sebagai energi yang didapat oleh partikel yang 

membawa muatan yang sama dengan elektron (q = e) sebagai akibat dari melewati 

beda potensial 1 V. Karena  muatan pada elektron memiliki besar 1,6 × 10−19  𝐶 

dan perubahan energi potensial sama dengan qV, maka 1 eV sama dengan 

(1,6 × 10−19). (1) = 1,6 × 10−19 𝐽: 

 

1 𝑒𝑉 = 1,6 × 10−19 𝐽 

Meskipun elektron volt mudah digunakan untuk menyatakan energi molekul dan 

partikel dasar, tetapi bukan merupakan satuan SI. Untuk perhitungan, elektron volt 

harus diubah menjadi joule dengan menggunakan faktor konversi di atas. 

 

 

 



47 
 

2.5 Potensial Listrik yang Disebabkan oleh Muatan Titik 

Potensial listrik pada jarak r dari satu muatan titik Q dapat diturunkan dari 

persamaan medan listriknya (Persamaan 1.4) dengan menggunakan kalkulus. 

Dalam hal ini, potensial dianggap nol pada tak hingga (∞) sehingga medan listrik 

juga memiliki nilai sebesar nol. Hasilnya adalah 

 

𝑉 = 𝑘
𝑄

𝑟
=  

1

4𝜋𝜀0

𝑄

𝑟
                                   [𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑚𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛]                             (2.5) 

 

V dapat dianggap sebagai potensial mutlak, di mana 𝑉 = 0 pada 𝑟 = ∞ (V sebagai 

beda potensial antara r dan takhingga). Perhatikan bahwa potensial V menurun 

terhadap jarak, sementara medan listrik (Persamaan 1.4) menurun terhadap kuadrat 

jarak. Potensial di dekat muatan positif besar dan menurun menuju nol pada jarak 

yang sangat jauh. Untuk muatan negatif, potensialnya negatif dan naik menuju nol 

pada jarak yang sangat jauh (Gambar 2.7). 

 

 

 

Gambar 2.7. Potensial V sebagai fungsi jarak r dari suatu muatan titik Q jika 

muatan bersifat (a) positif dan (b) negatif (Giancoli, 2001). 
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Contoh 2.3  

 

Berapakah kerja minimum yang diperlukan oleh gaya eksternal untuk membawa 

muatan 𝑞 = 3 𝜇𝐶 dari jarak yang sangat jauh (𝑟 = ∞) ke titik yang berjarak 0,5 

m dari muatan sebesar 𝑄 = 20 𝜇𝐶? 

 

PENYELESAIAN. Kerja yang diperlukan sama dengan perubahan energi 

potensial: 

 

𝑊 = 𝑞𝑉𝑏𝑎 = 𝑞 (
𝑘𝑄

𝑟𝑏
−

𝑘𝑄

𝑟𝑎
) 

 

dimana 𝑟𝑏 = 0,5 𝑚 dan 𝑟𝑎 = ∞. Suku kedua dalam tanda kurung adalah nol 

(1
∞⁄ = 0), sehingga 

 

𝑊 = (3 × 10−6)
(9 × 109)(2 × 10−5)

0,5
= 1,08 𝐽 

 

Contoh 2.4  

 

Berapakah potensial pada jarak 0,5 m (a) dari muatan titik +20 𝜇𝐶 (b) dari muatan 

titik −20 𝜇𝐶? 

 

PENYELESAIAN.  

 

(a) 𝑉 = 𝑘
𝑄

𝑟
= (9 × 109) (

+20×10−6

0,5
) = 3,6 × 105 𝑉 

 

(b) 𝑉 = 𝑘
𝑄

𝑟
= (9 × 109) (

−20×10−6

0,5
) = −3,6 × 105 𝑉 
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Contoh 2.5  

 

Hitunglah potensial listrik pada titik-titik A 

dan B pada gambar 2.8 yang disebabkan oleh 

dua muatan yang digambarkan! 

 

Gambar 2.8. Contoh 2.5. 

 

PENYELESAIAN. Potensial pada titik-titik A merupakan jumlah potensial yang 

disebabkan oleh muatan + dan -, dengan menggunakan persamaan 2.5, maka 

didapatkan: 

 

𝑉𝐴 = 𝑉𝐴2 + 𝑉𝐴1 

 

𝑉𝐴 = 𝑘
𝑄2

𝑟2𝐴
+ 𝑘

𝑄1

𝑟1𝐴
 

 

dimana 𝑟1𝐴 = 60 𝑐𝑚 dan 𝑟2𝐴 = 30 𝑐𝑚. Kemudian 

 

𝑉𝐴 =
(9 × 109)(5 × 10−5)

0,3
+

(9 × 109)(−5 × 10−5)

0,6
 

 

𝑉𝐴 = (1,5 × 106) − (0,75 × 106) = 7,5 × 105 𝑉 

 

Pada titik B, 𝑟1𝐵 = 𝑟2𝐵 = 0,4 𝑚, sehingga 

 

𝑉𝐵 =
(9 × 109)(5 × 10−5)

0,4
+

(9 × 109)(−5 × 10−5)

0,4
= 0 𝑉 
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Potensial akan bernilai nol di semua tempat pada bidang yang berjarak sama dari 

kedua muatan. Dengan demikian, bidang tersebut dapat dikatakan sebagai 

permukaan ekipotensial dengan V = 0. 

 

Contoh Konseptual 2.6  

 

Perhatikan tiga pasang muatan pada gambar 

2.6. (a) Pasangan mana yang memiliki energi 

potensial positif? (b) Pasangan mana yang 

memiliki energi potensial paling negatif? (c) 

Pasangan mana yang membutuhkan kerja 

paling besar untuk memisahkan muatan 

sampai jarak takhingga? Anggap semua 

muatan mempunyai besar yang sama. 

 

Gambar 2.9. Contoh 2.6. 

 

TANGGAPAN. Kita dapat menggabungkan persamaan 2.3 dan 2.5, dengan 

menamakan kedua muatan sebagai 𝑄1 dan 𝑄2: 

 

𝐸𝑃 = 𝑘
𝑄1𝑄2

𝑟
 

 

(a) Pasangan (iii) mempunyai energi potensial positif karena kedua muatan 

memiliki tanda yang sama. 

(b) Pasangan (i) mempunyai energi potensial paling negatif karena muatan-

muatan tersebut berbeda jenis dan jaraknya lebih kecil daripada pasangan (ii), 

maka r lebih kecil untuk (i). 

(c) Pasangan (i) akan membutuhkan kerja paling besar untuk memisahkan 

keduanya sampai jarak takhingga. Makin negatif energi potensial, makin 

besar kerja yang dibutuhkan untuk memisahkan muatan-muatan tersebut dan 

membuat EP menjadi 0 (𝑟 = ∞). 
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2.6 Kapasitansi 

Kapasitor, kadang-kadang disebut kondensator, adalah sebuah alat yang 

dapat menyimpan muatan listrik, terdiri dari dua benda yang merupakan penghantar 

(biasanya pelat atau lembaran) yang diletakkan berdekatan tetapi tidak saling 

bersentuhan. Kapasitor banyak digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronik 

misal lampu kilat kamera, komputer, dll. Sebuah kapasitor biasanya terdiri dari 

sepasang pelat sejajar dengan luas A yang dipisahkan oleh jarak d yang kecil 

(Gambar 2.10a).  

 

  
 

Gambar 2.10. Kapasitor (a) pelat sejajar (b) bentuk silinder (pelat sejajar yang 

digulung (c) Foto kapasitor yang sebenarnya (Giancoli, 2001). 

 

 

Sering kali kedua pelat tersebut digulung menjadi silinder dengan kertas atau 

isolator lainnya digunakan sebagai pemisah pelat-pelat tersebut (Gambar 2.10b). 

Pada gambar 2.10c ditunjukkan foto dari beberapa kapasitor yang dipakai untuk 

berbagai aplikasi. Pada diagram, kapasitor digambarkan dengan simbol 

 

atau 

 

Jika kapasitor diberi tegangan (misal dengan menghubungkan ke sebuah 

baterai seperti pada gambar 2.11), maka akan cepat bermuatan. Satu pelat mendapat 

muatan negatif dan yang lainnya bermuatan positif dengan jumlah yang sama. 

Untuk suatu kapasitor tertentu, jumlah muatan Q yang didapat oleh setiap pelat 

sebanding dengan beda potensial V: 



52 
 

𝑄 = 𝐶𝑉                                                                                                                             (2.6) 

 

Konstanta pembanding C disebut sebagai kapasitansi dari kapasitor tersebut. 

Satuan kapasitansi adalah coulomb per volt atau farad (F). Kapasitansi C 

merupakan konstanta untuk sebuah kapasitor tertentu, tidak bergantung pada Q 

ataupun V. Nilainya hanya bergantung pada struktur dan dimensi kapasitor itu 

sendiri. 

 

 

 

Gambar 2.11. Kapasitor pelat sejajar dihubungkan ke sebuah baterai (Giancoli, 

2001). 

 

Untuk kapasitor pelat sejajar yang masing-masing memiliki luas A dan dipisahkan 

oleh jarak d yang berisi udara (Gambar 2.10a), kapasitansi dinyatakan dengan 

 

𝐶 = 𝜀0

𝐴

𝑑
                                             [𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟]                          (2.7) 

 

Konstanta 𝜀0 merupakan permitivitas hampa udara yang mempunyai nilai sebesar 

8,85 × 10−12  𝐶
2

𝑁𝑚2⁄ . 

 

Contoh 2.7  

 

(a) Hitunglah kapasitansi sebuah kapasitor yang ukuran pelat-pelatnya adalah 20 

cm x 3 cm dan dipisahkan oleh udara sejauh 1 mm! (b) Berapa muatan pada 
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setiap pelat jika kapasitor tersebut dihubungkan dengan baterai 12 V? (c) 

Berapa medan listrik antara kedua pelat tersebut? (1 pF = 10-12 F) 

 

PENYELESAIAN.  

(a) Luas 𝐴 = (20 × 10−2)(3 × 10−2) = 6 × 10−3 𝑚2, sehingga 

 

𝐶 = 𝜀0

𝐴

𝑑
= (8,85 × 10−12)

6 × 10−3

1 × 10−3
= 53 𝑝𝐹 

 

(b) Muatan pada setiap pelat adalah 

 

𝑄 = 𝐶𝑉 = (53 × 10−12)(12) = 6,4 × 10−10 𝐶 

 

(c) Dari persamaan 2.4 untuk medan listrik seragam, maka didapatkan 

 

𝐸 =
𝑉

𝑑
=

12

1 × 10−3
= 1,2 × 104  𝑉 𝑚⁄  

 

2.7 Penyimpanan Energi Listrik 

Sebuah kapasitor yang bermuatan menyimpan energi listrik. Energi yang 

tersimpan pada kapasitor akan sama dengan kerja yang dilakukan untuk 

memuatinya. Efek total pemuatan kapasitor adalah memindahkan muatan dari satu 

pelat dan menambahkannya ke pelat yang lain. Inilah yang dikerjakan baterai ketika 

dihubungkan dengan kapasitor. Kapasitor tidak langsung bermuatan. Energi yang 

tersimpan, U, pada kapasitor adalah 

 

𝑈 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =
1

2
𝑄𝑉 

 

dimana V adalah beda potensial antara pelat-pelat dan Q adalah muatan pada setiap 

pelat. Karena 𝑄 = 𝐶𝑉, maka persamaan diatas dapat dituliskan sebagai berikut 
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𝑈 =
1

2
𝑄𝑉 =

1

2
𝐶𝑉2 =

1

2

𝑄2

𝐶
                                                                                         (2.8) 

 

Contoh 2.8  

 

Sebuah lampu kilat kamera menyimpan energi pada kapasitor 150 𝜇𝐹 pada 200 

V. Berapa banyak energi listrik yang dapat disimpan? 

 

PENYELESAIAN. Dari persamaan 2.8, didapatkan 

 

𝑈 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =
1

2
𝐶𝑉2 =

1

2
(150 × 10−6)(200)2 = 3 𝐽 

 

Energi bukan merupakan zat dan tidak memiliki lokasi yang tetap. Berdasarkan 

persamaan 2.4, terlihat bahwa medan listrik E diantara dua pelat sejajar dan 

berdekatan adalah seragam dan terhubung dengan beda potensial sebesar 𝑉 = 𝐸𝑑, 

dimana d adalah jarak antar pelat, sehingga 

 

𝑈 =
1

2
𝐶𝑉2 =

1

2
(

𝜀0𝐴

𝑑
) (𝐸2𝑑2) =

1

2
𝜀0𝐸2𝐴𝑑 

 

Nilai Ad merupakan volume antar pelat dimana terdapat medan listrik E. Jika kedua 

sisi dibagi dengan volume, maka akan didapatkan persaman untuk energi per satuan 

volume atau kerapatan energi. 

 

𝑢 = 𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
=

1

2
𝜀0𝐸2                                                                  (2.9) 

 

Energi yang tersimpan per satuan volume sebanding dengan kuadrat medan listrik 

di daerah tersebut. 
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 PERTANYAAN 

1. Dapatkah dua garis ekipotensial berpotongan? Jelaskan! 

2. Jika dua titik berada pada potensial yang sama, apakah ini berarti bahwa tidak 

ada kerja yang dilakukan untuk memindahkan sebuah muatan tes dari titik yang 

satu ke yang lainnya? Apakah ini berarti tidak ada gaya yang perlu diberikan? 

3. If a negative charge is initially at rest in an electric field, will it move toward a 

region of higher potential or lower potential? What about a positive charge? 

How does the potential energy of the charge change in each instance?Explain. 

4. Sebuah elektron dipercepat oleh beda potensial sebesar 100 V. Berapa laju 

akhirnya jika elektron tersebut dipercepat dengan tegangan empat kali lipat? 

5. State clearly the difference (a) between electric potential and electric field, (b) 

between electric potential and electric potential energy. 

6. Jika potensial pada suatu titik adalah nol, apakah medan listrik juga harus nol? 

Berikan sebuah contoh. 

7. Ketika sebuah baterai dihubungkan dengan kapasitor, mengapa kedua pelat 

mendapatkan muatan dengan nilai yang sama?Apakah hal ini berlaku jika 

kedua konduktor tersebut berukuran dan berbentuk lain? 

8. How does the energy stored in a capacitor change when a dielectric is inserted 

if (a) the capacitor is isolated so Q does not change; (b) the capacitor remains 

connected to a battery so V does not change? Explain. 

9. Dapatkah sebuah partikel bergerak dari daerah dengan potensial rendah ke 

potensial tinggi tetapi energi potensial listriknya berkurang? Jelaskan! 

10. Ketika menangani peralatan praktis, kita sering menganggap ground (bumi) 

bernilai 0 V. Jika dikatakan ground adalah -10 V, bagaimana hal ini 

mempengaruhi (a) V dan (b) E pada titik-titik yang lain? 

 

 SOAL-SOAL 

1. Berapa besar kerja yang diperlukan untuk memindahkan muatan −8,6 𝜇𝐶 dari 

ground ke titik yang potensialnya +75 V? 

2. Which of the following do not affect capacitance? 

(a) Area of the plates. 
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(b) Separation of the plates. 

(c) Material between the plates.  

(d) Charge on the plates. 

(e) Energy stored in the capacitor. 

3. Berapa besar energi kinetik yang didapat sebuah elektron (dalam joule dan eV) 

ketika jatuh melalui beda potensial sebesar 21000 V pada tabung gambar TV? 

4. What potential difference is needed to stop an electron that has an initial 

velocity 𝑣 = 6 × 105  𝑚 𝑠⁄ ? 

5. Berapa potensial listrik pada jarak 15 cm dari muatan 4 𝜇𝐶? 

6. Berapa laju sebuah elektron jika beda potensialnya (a) 750 eV (b) 3,5 keV? 

7. Dua pelat kapasitor menahan berturut-turut, muatan +2500 𝜇𝐶 dan −2500 𝜇𝐶 

dengan beda potensial sebesar 950 V. Berapa kapasitansinya? 

8. Tegangan 550 V diberikan pada kapasitor 7200 pF. Berapa besar energi yang 

tersimpan? 

9. Suatu kapasitor udara 2600 pF dihubungkan ke baterai 9 V. Jika sepotong mika 

diletakkan antara kedua pelatnya, berapa muatan yang akan mengalir dari 

baterai? 

10. A proton (𝑞 = +𝑒) and an alpha (𝑞 = +2𝑒) particle are accelerated by the 

same voltage V. Which gains the greater kinetic energy, and by what factor? 
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Cahaya filamen kawat 

tipis dalam bola lampu 

disebabkan oleh arus 
listrik yang 

melewatinya. Energi 

listrik diubah menjadi 
energi panas (melalui 

tumbukan antara 

elektron-elektron dan 

atom-atom yang 
bergerak pada kawat, 

yang menyebabkan 

temperatur kawat 
menjadi sedemikian 

tinggi sehingga bersinar. 

 

 BAB 

ARUS  

LISTRIK 3 

 Pada dua bab sebelumnya kita telah mempelajari listrik statis: muatan-

muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Pada bab ini kita mulai 

mempelajari tentang muatan yang bergerak sebagai arus listrik. Lampu senter dan 

lampu penerangan di rumah menyala, kipas angin berputar, radio dan televisi dapat 

ditonton, komputer dapat dioperasikan, semuanya berkat adanya listrik yang 

bergerak. Muatan listrik yang bergerak dalam bentuk arus listrik biasanya 

menggunakan medium yang mudah menghantarkan arus listrik tersebut yang 

dikenal dengan istilah konduktor. Sedangkan medium yang bersifat sulit 

menghantarkan arus listrik disebut isolator. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 

Bab ini akan mempelajari konsep-konsep dasar listrik dinamik seperti pengertian  
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arus dan kuat arus listrik, arus jenis AC dan arus jenis DC, energi, serta sifat 

kelistrikan pada batuan. Setelah mempelajari Bab ini Anda diharapkan memiliki 

kompetensi menjelaskan listrik dinamis. Secara lebih khusus lagi Anda diharapkan 

dapat: 

1. menjelaskan beberapa prinsip yang berhubungan dengan rangkaian listrik 

kuat arus listrik dan tegangan listrik, serta hukum Ohm; 

2. menjelaskan energi dan daya listrik dalam suatu rangkaian listrik, dan 

pembatasan pemakaian daya listrik oleh sekring dan pemutus daya; 

3. menerapkan konsep-konsep dasar listrik dinamik untuk keperluan praktis 

sehari-hari yang terkait dengan sifat kelistrikan pada batuan; 

4. menjelaskan fenomena kelistrikan pada batuan; 

5. mengklasifikasikan jenis batuan ataupun mineral berdasarkan nilai 

resistivitasnya. 

 

3.1. Arus Listrik 

Jika terminal-terminal baterai dihubungkan dengan jalur penghantar yang 

kontinu, maka akan dapat digambarkan sebagai rangkaian listrik (Gambar 3.1a). 

Pada diagram rangkaian (Gambar 3.1b), baterai disimbolkan dengan 

 

                                                              atau  

 

Garis yang lebih panjang menyatakan terminal positif dan yang lebih pendek 

menyatakan terminal negatif. Alat yang diberi daya oleh baterai bisa berupa bola 

lampu (yang hanya merupakan kawat halus di dalam bola kaca hampa udara), 

pemanas, radio, dll. Ketika rangkaian terbentuk, maka muatan dapat mengalir 

melalui kawat rangkaian dari satu terminal baterai ke yang lainnya. Aliran muatan 

seperti ini disebut sebagai arus listrik. 
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Gambar 3.1. (a) Rangkaian listrik sederhana (b) Gambar skematis dari rangkaian 

yang sama (Giancoli, 2001). 

 

Arus listrik didefinisikan sebagai jumlah total muatan yang melewatinya per 

satuan waktu pada suatu titik dan dapat dituliskan dalam persamaan matematis 

sebagai berikut: 

 

𝐼 =
∆𝑄

∆𝑡
                                                                                                                              (3.1) 

 

dimana ∆𝑄 adalah jumlah muatan yang melewati konduktor pada suatu lokasi 

selama jangka waktu ∆𝑡. Arus listrik diukur dalam coulomb per detik (ampere atau 

A). 

 

Contoh 3.1  

 

Arus tetap sebesar 2,5 A mengalir pada kawat selama 4 menit. (a)  Berapakah besar 

muatan yang mengalir melalui suatu titik pada rangkaian? (b) akan menjadi berapa 

elektronkah muatan tersebut? 

 

PENYELESAIAN. (a) Karena arus sebesar 2,5 A maka dalam 4 menit (=240 detik) 

muatan yang mengalir adalah (dari persamaan 3.1): 
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∆𝑄 = 𝐼 ∆𝑡 = 2,5 × 240 = 600 𝐶 

 

(b) Muatan satu elektron adalah 1,6 × 10−19 𝐶, sehingga 600 C terdiri dari 

 

𝑛 =
600

1,6 × 10−19
= 3,8 × 1021 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 

 

Contoh Konseptual 3.2  

 

Apa yang salah pada skema-skema gambar 3.2 

baterai senter dan kawat tunggal untuk 

menghidupkan lampu senter? 

 

Gambar 3.2. Contoh 3.2 

 

TANGGAPAN. (a) Tidak ada rangkaian untuk aliran arus. Muatan mungkin untuk 

sesaat mulai mengalir dari baterai ke bola lampu, tetapi menemui “jalan buntu” dan 

aliran akan berhenti. (b) Sekarang ada rangkaian yang masuk dan keluar dari bola 

lampu, tetapi tidak ada beda potensial, sehingga tidak ada yang mendorong arus. 

(c) Tidak ada yang salah di sini. Cara ini akan menghidupkan lampu. 

 

Kita tahu bahwa konduktor mengandung banyak elektron bebas. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila kawat penghantar dihubungkan pada terminal-

terminal baterai (Gambar 3.1), sebenarnya elektron bermuatan negatiflah yang 

mengalir pada kawat. Ketika kawat pertama kali dihubungkan, beda potensial 

antara terminal-terminal baterai mengakibatkan adanya medan listrik di dalam 

kawat dan paralel terhadapnya. Dengan demikian, elektron-elektron bebas pada 
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satu ujung kawat tertarik ke terminal positif dan pada saat yang sama, elektron-

elektron meninggalkan terminal negatif baterai dan memasuki kawat di ujung yang 

lain. 

Ada aliran elektron yang kontinu melalui kawat ketika kawat terhubung ke 

kedua terminal. Muatan positif dianggap mengalir pada satu arah yang ekivalen 

dengan muatan negatif mengalir ke arah yang berlawanan (Gambar 3.3). Arus yang 

mengalir pada rangkaian merupakan arah aliran muatan positif yang sering disebut 

sebagai arus konvensional. 

 

 

 

Gambar 3.3. Arus konvensional dari + ke – ekivalen dengan arus (elektron) 

negatif yang mengalir dari – ke + (Giancoli, 2001). 

 

 

3.2. Hukum Ohm: Hambatan dan Resistor 

Untuk menghasilkan arus listrik pada rangkaian, dibutuhkan beda potensial. 

Salah satu cara untuk menghasilkan beda potensial adalah dengan menghubungkan 

ke baterai. Georg Simon Ohm (1787-1854) menentuka dengan eksperimen bahwa 

arus pada kawat logam sebanding dengan beda potensial V yang diberikan ke ujung-

ujungnya: 

 

𝐼 ∞ 𝑉 

 

Besar aliran arus pada kawat tidak hanya bergantung pada tegangan, tetapi juga 

pada hambatan yang diberikan kawat terhadap aliran elektron. Elektron-elektron 
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tersebut diperlambat karena adanya interaksi dengan atom-atom kawat. Makin 

tinggi hambatan ini, makin kecil arus untuk suatu tegangan V. Nilai hambatan 

berbanding terbalik dengan arus listrik yang dapat dituliskan dalam persamaan 

matematis sebagai berikut: 

 

𝐼 =
𝑉

𝑅
                                                                                                                                (3.2) 

 

dimana R adalah hambatan kawat atau suatu alat lainnya, V adalah beda potensial 

yang melewati kawat tersebut dan I adalah arus yang mengalir pada kawat. 

Persamaan 3.2 sering juga dituliskan dalam persamaan: 

 

𝑉 = 𝐼𝑅 

 

dan dikenal sebagai hukum Ohm. Arus yang melalui konduktor logam sebanding 

dengan tegangan yang diberikan, sehingga R konstan tidak bergantung pada V 

untuk konduktor logam. Akan tetapi, hubungan ini tidak berlaku umum untuk bahan 

lain seperti dioda, tabung hampa udara, transistor, dll. Dengan demikian, hukum 

Ohm bukan merupakan hukum dasar tetapi lebih berupa deskripsi mengenai kelas 

bahan (konduktor logam) tertentu. Bahan atau alat yang tidak mengikuti hukum 

Ohm dikatakan nonohmik (Gambar 3.4). Definisi hambatan 

 

𝑅 = 𝑉
𝐼⁄  

 

Persamaan 3.2 juga dapat diterapkan pada kasus nonohmik akan tetapi nilai R tidak 

konstan dan bergantung pada tegangan yang diberikan. Satuan untuk hambatan 

disebut ohm (Ω). Satu ohm ekivalen dengan 1 𝑉
𝐴⁄ . 
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Gambar 3.4. Grafik arus atau tegangan untuk (a) konduktor logam yang mengikuti 

hukum Ohm dan (b) untuk alat yang nonohmik, dalam hal ini diode 

semikonduktor (Giancoli, 2001). 

 

Contoh 3.3  

 

Sebuah bola lampu senter kecil (Gambar 3.5) 

menarik 300 mA dari baterai 1,5 V. (a) 

Berapakah hambatan bola lampu tersebut? (b) 

Jika tegangan arus turun sampai 1,2 V, 

bagaimana arus akan berubah? 

 

Gambar 3.5. Senter (contoh 3.3). 

Perhatikan bagaimana rangkaian 

ditutup pada bagian samping. 

 

PENYELESAIAN. (a) 𝐼 = 300 𝑚𝐴 = 0,3 𝐴. Dengan menggunakan hukum Ohm 

(persamaan 3.2), maka akan diperoleh 

 

𝑅 =
𝑉

𝐼
=

1,5

0,3
= 5 Ω 

 

(b) Jika hambatan tetap konstan, arus bernilai 

 

𝐼 =
𝑉

𝑅
=

1,2

5
= 0,24 𝐴 = 240 𝑚𝐴 
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atau penurunan sebesar 300 mA – 240 mA = 60 mA. Sebenarnya, hambatan 

bergantung pada temperatur, sehingga ini hanya merupakan pendekatan. 

Semua alat listrik akan memberikan hambatan terhadap aliran arus. Resistor 

dapat digunakan untuk mengendalikan arus listrik. Resistor mempunyai hambatan 

mulai kurang dari satu ohm sampai jutaan ohm (Gambar 3.6 dan 3.7). Dua jenis 

utama adalah resistor “gulungan kawat”, yang terdiri dari kumparan kawat halus 

dan resistor “kompisis”, yang biasanya terbuat dari karbon semikonduktor. 

 

  

Gambar 3.6. Foto resistor (sebagian besar) Gambar 3.7. Nilai hambatan suatu resistor dituliskan di 

sebelah luarnya atau dinyatakan dengan kode warna. Dua 

warna pertama menyatakan dua digit pertama nilai 

hambatan, warna ketiga menyatakan pangkat sepuluh 

yang digunakan untuk mengalikan dan keempat 

merupakan toleransi pembuatan. 

(Sumber: Giancoli, 2001) 

 

Hambatan pada rangkaian dinyatakan dengan simbol 
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3.3. Hambat Jenis 

Hambatan R kawat logam berbanding lurus dengan panjang L dan berbanding 

terbalik dengan luas penampang lintnang A, yaitu: 

 

𝑅 = 𝜌
𝐿

𝐴
                                                                                                                            (3.3) 

 

dimana 𝜌, konstanta pembanding, disebut hambat jenis (resistivitas) dan 

bergantung pada bahan yang digunakan. Hambat jenis (𝜌) mempunyai satuan Ωm 

(Tabel 3.1). Nilai-nilai tersebut sebagian bergantung pada kemurnian, perlakuan 

kalor, temperatur dan faktor-faktor lainnya.  

 

Tabel 3.1. Hambat Jenis dan Koefisien Tenperatur (Pada 20 ℃) (Giancoli, 2001) 

 

 

Perhatikan bahwa perak memiliki hambat jenis paling rendah dan merupakan 

konduktor yang paling baik. Tembaga tidak jauh dibawahnya, sehingga sebagian 

besar kawat terbuat dari tembaga. Tembaga juga sering digunakan sebagai jalur 

transmisi karena hambatannya untuk berat yang sama lebih kecil. 
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Contoh 3.4  

 

Misalkan stereo dihubungkan ke speaker jarak 

jauh/remote (Gambar 3.8). (a) Jika panjang 

setiap kawat harus 20 m, berapakah diameter 

kawat tembaga yang harus digunakan agar 

hambatannya lebih kecil dari 0,1 Ω per kawat? 

(b) Jika arus ke setiap speaker adalah 4 A, 

berapakah penurunan tegangan melalui setiap 

kawat? 

 

 

Gambar 3.8. Contoh 3.4. 

 

PENYELESAIAN. (a) Dengan menggunakan persamaan 3.3 dan tabel 3.1, maka 

diperoleh: 

 

𝐴 = 𝜌
𝐿

𝑅
=

(1,68 × 10−8)(20)

0,1
= 3,4 × 10−6 𝑚2 

 

Luas penampang lintang A dari kawat yang berupa lingkaran berhubungan dengan 

diameter d dengan 𝐴 = 𝜋𝑑2

4⁄ , sehingga diameter bernilai 

 

𝑑 = √
4𝐴

𝜋
= 2,1 × 10−3 𝑚 = 2,1 𝑚𝑚 

 

(b) dari hukum Ohm, 

 

𝑉 = 𝐼𝑅 = (4)(0,1) = 0,4 𝑉 
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Contoh 3.5  

 

Kawat dengan hambatan R diregangkan merata sampai mencapai dua kali lipat 

panjangnya secara keseluruhan. Apa yang terjadi terhadap hambatannya? 

 

TANGGAPAN. Jika panjang L digandakan maka luas penampang lintang A terbagi 

dua, agar volume (𝑉 = 𝐴𝐿) kawat tetap sama. Dari persamaan 3.3, bahwa 

hambatan akan bertambah dengan faktor empat (2
1

2

⁄ = 4). 

 

Hambat jenis suatu bahan sebagian bergantung pada temperatur. Pada 

umunya, hambatan logam bertambah terhadap temperatur. Hal ini disebabkan 

karena pada suhu yang lebih tinggi, atom-atom bergerak lebih cepat dan tersusun 

dengan tidak begitu teratur, sehingga bisa dianggap lebih mengganggu aliran 

elektron. Jika perubahan suhu tidak begitu besar, hambatan logam biasanya naik 

hampir linier terhadap suhu, maka: 

 

𝜌𝑇 = 𝜌0[1 + 𝛼(𝑇 − 𝑇0)]                                                                                               (3.4) 

 

dimana 𝜌0 adalah hambat jenis pada temperatur acuan 𝑇0 (misalnya 0 0C atau 20 

0C), 𝜌𝑇 adalah hambat jenis pada suatu temperatur T dan 𝛼 adalah koefisien 

temperatur hambat jenis. Nilai 𝛼 diberikan pada tabel 3.1. Perhatikan bahwa 

koefisien temperatur untuk semikonduktor bisa bernilai negatif. Hal ini disebabkan 

karena pada suhu yang tinggi, elektron-elektron menjadi bebas dan bisa berperan 

dalam arus.  
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Contoh 3.6  

 

Variasi hambatan listrik terhadap temperatur dapat digunakan untuk mengukur 

temperatur dengan tepat. Platina biasanya digunakan karena relatif bebas dari 

efek korosif dan mempunyai titik leleh yang tinggi. Untuk lebih spesifik, 

mislakan pada suhu 20 0C hambatan termometer, maka hambatan platina adalah 

164,2 Ω. Bila diletakkan di larutan tertentu, hambatan menjadi 187,4 Ω. 

Berapakah temperatur larutan tersebut? 

 

PENYELESAIAN. Karena hambatan R berbanding lurus dengan hambat jenis 𝜌, 

kita dapat menggabungkan persamaan 3.3 dan 3.4, sehingga 

 

𝑅 = 𝑅0[1 + 𝛼(𝑇 − 𝑇0)] 

 

Disini 𝑅0 =
𝜌0𝐿

𝐴⁄  adalah hambatan kawat pada 𝑇0 = 20℃, sehingga 

 

𝑇 = 𝑇0 +
𝑅 − 𝑅0

𝛼𝑅0
= 20 +  

187,4 − 164,2

(3,927 × 10−3)(164,2)
= 56 ℃ 

 

Termistor lebih sesuai untuk beberapa aplikasi, terdiri dari oksida logam atau 

semikonduktor yang hambatannya juga bervariasi dengan cara berulang-ulang 

terhadap temperatur. Termistor bisa dibuat cukup kecil dan bereaksi sangat cepat 

terhadap perubahan temperatur. Keuntungan lainnya adalah termistor dapat 

digunakan pada temperatur yang sangat tinggi atau sangat rendah dimana 

termometer gas atau zat cair tidak akan berguna. 

 

3.4. Superkonduktivitas 

Pada temperatur yang sangat rendah, hampir nol mutlak, hambat jenis logam-

logam tertentu dan senyawa atau campurannya menjadi nol sebagaimana terukur 

oleh teknik presisi paling tinggi. Bahan-bahan pada keadaan demikian dikatakan 
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sedang ber-superkonduksi. Fenomena ini pertama kali dikembangkan oleh H.K. 

Onnes (1853-1926) pada tahun 1911 ketika mendinginkan air raksa di bawah 4,2 K 

(−269 ℃). Ia menemukan bahwa pada temperatur ini, hambatan air raksa tiba-tiba 

turun menjadi nol. Pada umumnya, superkonduktor menjadi superkonduksi hanya 

di bawah temperatur transisi 𝑇𝐶 tertentu, yang biasanya beberapa derajat dari nol 

mutlak. Arus pada bahan superkonduksi yang berbentuk cincin terlihat mengalir 

bertahun-tahun dengan tidak adanya beda potensial, tanpa penurunan yang terukur. 

Pengukuran menunjukkan bahwa hambat jenis 𝜌 dari superkonduktor lebih kecil 

dari 4 × 10−25 Ω𝑚. 

 

3.5. Daya Listrik 

Energi listrik diubah menjadi energi panas atau cahaya karena arus biasanya 

agak besar dan ada banyak tumbukan antara elektron yang bergerak dengan atom 

pada kawat. Pada setiap tumbukan, sebagian elektron ditransfer ke atom yang 

ditumbuknya. Sebagai akibatnya, energi kinetik atom bertambah dan temperatur 

elemen kawat juga akan bertambah. Energi panas yang bertambah ini (energi 

dalam) dapat ditransfer sebagai kalor dengan konduksi dan konveksi ke udara 

maupun radiasi. Untuk menentukan daya yang diubah tersebut, maka daya P 

merupakan kecepatan perubahan energi, dapat dituliskan dalam persamaan sebagai 

berikut: 

 

𝑃 = 𝑑𝑎𝑦𝑎 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑏𝑎ℎ

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
=

𝑄𝑉

𝑡
 

 

Muatan yang mengalir per detik, 𝑄 𝑡⁄ , merupakan arus listrik, 𝐼. Dengan demikian, 

akan diperoleh persamaan 

 

𝑃 = 𝐼𝑉                                                                                                                              (3.5) 
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Hubungan umum ini menghasilkan daya yang diubah oleh suatu perangkat, di mana 

I adalah arus yang melewatinya dan V adalah beda potensial yang melintasinya. 

Satuan SI daya listrik yaitu watt (1 𝑊 = 1 𝐽 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘⁄ ). 

Kecepatan perubahan energi pada hambatan R dapat dituliskan dengan 

menggunakan hukum Ohm (𝑉 = 𝐼𝑅) dalam dua cara: 

 

𝑃 = 𝐼𝑉                                                                                                                            (3.6𝑎) 

 

𝑃 = 𝐼𝑉 = 𝐼(𝐼𝑅) = 𝐼2𝑅                                                                                               (3.6𝑏) 

 

𝑃 = 𝐼𝑉 = (
𝑉

𝑅
) 𝑉 =

𝑉2

𝑅
                                                                                               (3.6𝑐) 

 

Persamaan 3.6b dan 3.6c hanya berlaku untuk resistor, sementara persamaan 3.6a 

berlaku untuk alat apa saja. 

 

Contoh 3.7  

 

Hitunglah hambatan lampu besar mobil 40 W 

yang dirancang untuk 12 V (Gambar 3.9)! 

 

 

Gambar 3.9. Contoh 3.7. 

 

PENYELESAIAN. Diketahui 𝑃 = 40 𝑊 dan 𝑉 = 12 𝑉, maka dengan 

menggunakan persamaan 3.6c akan diperoleh nilai R sebesar 

 

𝑅 =
𝑉2

𝑃
=

(12)2

40
= 3,6 Ω 

 

Daya merupakan kecepatan perubahan energi, energi total yang digunakan 

oleh suatu alat merupakan konsumsi daya dikalikan waktu alat tersebut hidup. 
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Contoh 3.8  

 

Sebuah pemanas listrik menarik 15 A pada jalur 120 V. Berapakah daya yang 

digunakannya dan berapakah biaya per bulan (30 hari) jika pemanas tersebut 

beroperasi 3 jam setiap hari dan perusahaan listrik menghargai Rp 100,- per kWh? 

(Untuk mudahnya, anggap arus mengalir tetap pada satu arah). 

 

PENYELESAIAN. (a) Daya tersebut sebesar 

 

𝑃 = 𝐼𝑉 = (15)(120) = 1800 𝑊 = 1,8 𝑘𝑊 

 

(b) Biaya yang dikeluarkan per bulan sebesar 

 

𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 = 3 × 30 × 1,8 × 𝑅𝑝 100 = 𝑅𝑝 16.200 

 

Contoh 3.9  

 

Petir merupakan contoh arus listrik pada fenomena alam. Ada banyak variasi pada 

ledakan petir, tetapi pada umumnya energi yang ditransfer sebesar 109 𝐽 melalui 

beda potensial hampir sebesar 5 × 107 𝑉 selama selang waktu 0,2 detik. 

Perkirakanlah jumlah muatan total yang ditransfer, arus dan daya rata-rata selama 

0,2 detik! 

 

PENYELESAIAN. (a) Dari persamaan 2.1, 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑄𝑉, sehingga 

 

𝑄 =
𝐸

𝑉
=

109

5 × 107
= 20 𝐶 

 

Arus listrik selama 0,2 detik adalah sekitar 
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𝐼 =
𝑄

𝑡
=

20

0,2
= 100 𝐴 

 

Karena sebagian besar ledakan petir terdiri dari beberapa tahap, adalah mungkin 

bahwa masing-masingnya bisa membawa arus yang jauh lebih besar dari ini. Daya 

rata-rata yang diantarkan adalah 

 

�̅� =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
=

109

0,2
= 5 × 109 𝑊 = 5 𝐺𝑊 

 

3.6. Arus Bolak-balik 

Jika sebuah baterai dihubungkan pada sebuah rangkaian listrik, arus akan 

mengalir dengan tetap pada suatu arah. Arus ini disebut arus searah atau DC 

(direct current). Generator listrik akan menghasilkan arus bolak-balik. Arus bolak 

balik atau AC (alternating current)berubah arah terus setiap detiknya dan biasanya 

sinusoidal (Gambar 3.10). Elektron-elektron pada kawat bergerak ke satu arah 

kemudian ke arah sebaliknya. 

 

 

 

Gambar 3.10. (a) Arus searah (b) Arus bolak-balik (Giancoli, 2001) 
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Tegangan yang dihasilkan oleh suatu generator listrik berbentuk sinusoidal. Dengan 

demikian, arus yang dihasilkannya juga sinusoidal (Gambar 3.10b). Tegangan 

sebagai fungsi waktu dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

𝑉 = 𝑉0 sin 2𝜋𝑓𝑡 

 

Potensial V berosilasi antara +𝑉0 dan −𝑉𝑜 serta disebut sebagai tegangan puncak. 

Frekuensi f adalah jumlah osilasi lengkap yang terjadi per detik dengan satuan Hz 

(hertz). Dari hukum Ohm, jika pada tegangan V terdapat resistor R, maka arus I 

adalah 

 

𝐼 =
𝑉

𝑅
=

𝑉0

𝑅
sin 2𝜋𝑓𝑡 = 𝐼0 sin 2𝜋𝑓𝑡                                                                            (3.7) 

 

Nilai 𝐼0 = 𝑉0 𝑅⁄  adalah arus puncak. Arus dianggap positif ketika elektron-

elektron mengalir ke satu arah dan negatif jika mengalir ke arah yang berlawanan. 

Dari gambar 3.10b, terlihat bahwa arus bolak-balik berada dalam keadaan positif 

sesering berada dalam keadaan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa arus rata-

ratanya adalah nol. Daya yang diberikan pada hambatan R pada setiap saat adalah: 

 

𝑃 = 𝐼2𝑅 = 𝐼0
2 𝑅 𝑠𝑖𝑛22𝜋𝑓𝑡 

 

Karena arus dikuadratkan, maka daya akan selalu bernilai positif (Gambar 3.11). 

Nilai 𝑠𝑖𝑛22𝜋𝑓𝑡 bervariasi antara 0 dan 1 (nilai rata-ratanya adalah 1 2⁄ ). Dengan 

demikian, daya rata-rata yang dihasilkan, �̅�, adalah 

 

�̅� =
1

2
𝐼0

2 𝑅 

 

Karena daya juga dapat dituliskan 𝑃 =
𝑉2

𝑅
= (𝑉0

2 𝑅⁄ )𝑠𝑖𝑛2 2𝜋𝑓𝑡, sehingga 
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�̅� =
1

2

𝑉0
2

𝑅
 

 

Nilai rata-rata atau mean dari kuadrat arus maupun tegangan merupakan hal yang 

penting untuk menghitung daya rata-rata: 𝐼2̅ =
1

2
𝐼0

2 dan 𝑉2̅̅̅̅ =
1

2
𝑉0

2. Akar kuadrat 

dari masing-masingnya merupakan nilai rms (root-mean-square/akar kuadrat rata-

rata dari arus atau tegangan: 

 

𝐼𝑟𝑚𝑠 = √𝐼2̅ =
𝐼0

√2
= 0,707 𝐼0                                                                                   (3.8𝑎) 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = √𝑉2̅̅̅̅ =
𝑉0

√2
= 0,707 𝑉0                                                                                 (3.8𝑏) 

 

Nilai rms V dan I disebut sebagai “nilai efektif”. Apabila persamaan 3.8 

disubstitusikan ke dalam persamaan 3.6, untuk mendapatkan daya rata-rata: 

 

�̅� =
1

2
𝐼0

2 𝑅 = 𝐼𝑟𝑚𝑠
2  𝑅                                                      [𝐴𝑟𝑢𝑠 𝑟𝑚𝑠]                       (3.9𝑎) 

 

�̅� =
1

2

𝑉0
2

𝑅
=

𝑉𝑟𝑚𝑠
2

𝑅
                                                 [𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑟𝑚𝑠]                       (3.9𝑏) 

 

Hal ini menunjukkan bahwa arus searah yang nilai-nilai I dan V-nya sama dengan 

nilai rms I dan V untuk arus bolak-balik akan menghasilkan daya yang sama. 

 

Contoh 3.9  

 

(a) Hitung hambatan dan arus puncak 

pengering rambat 1000 W (Gambar 3.11) 

yang terhubung ke jalur 120 V! (b) Apa 
 

Gambar 3.11. Pengering rambut 
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yang terjadi jika alat tersebut terhubung ke 

jalur 240 V di Inggris? 

 

PENYELESAIAN. (a) Dengan menggunakan persamaan 3.6a, maka besarnya arus 

rms adalah 

 

𝐼𝑟𝑚𝑠 =
�̅�

𝑉𝑟𝑚𝑠
=

1000

120
= 8,33 𝐴 

 

Berarti 𝐼0 = √2𝐼𝑟𝑚𝑠 = 11,8 𝐴. Berdasarkan hukum Ohm, hambatan bernilai 

 

𝑅 =
𝑉𝑟𝑚𝑠

𝐼𝑟𝑚𝑠
=

120

8,33
= 14,4 Ω  

 

(b) Jika dihubungkan ke sumber 240 V, arus yang mengalir lebih besar dan 

hambatan akan berubah terhadap naiknya temperatur . Daya rata-rata yang 

dihasilkan adalah 

 

�̅� =
𝑉𝑟𝑚𝑠

2

𝑅
=

(240)2

14,4
= 4000 𝑊 

 

Contoh 3.10  

 

Setiap jalur pada pesawat penerima stereo bisa mengeluarkan daya rata-rata 100 

W ke dalam pengeras suara 8 Ω. Berapa tegangan rms dan arus rms yang 

dimasukkan ke pengeras suara dengan daya maksimum (a) 100 W dan (b) 1 W? 

 

PENYELESAIAN. (a) Dari persamaan 3.9 dengan �̅� = 100 𝑊 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = √�̅�𝑅 = √(100)(8) = 28 𝑉 
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Dan 

 

𝐼𝑟𝑚𝑠 = √
�̅�

𝑅
= √

100

8
= 3,5 𝐴 

 

(c) Pada �̅� = 1 𝑊, 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = √�̅�𝑅 = √(1)(8) = 2,8 𝑉 

 

𝐼𝑟𝑚𝑠 = √
�̅�

𝑅
= √

1

8
= 0,35 𝐴 

 

3.7. Pandangan Mikroskopik terhadap Arus Listrik 

Ketika medan listrik ada pada kawat (Gambar 3.12), elektron-elektron 

menerima gaya dan mulai dipercepat. Akan tetapi, elektron akan segera mencapai 

laju yang merupakan laju rata-rata (disebabkan oleh tumbukan dengan atom-atom 

kawat) yang disebut sebagai laju alir (𝑣𝑑). 

 

 

 

Gambar 3.12. Medan listrik 𝑬 pada kawat memberikan kecepatan alir 𝑣𝑑 kepada 

elektron-elektron yang bergerak acak (Giancoli, 2001). 

 

Dalam waktu ∆𝑡, elektron-elektron akan menempuh jarak 𝑙 = 𝑣𝑑∆𝑡 pada rata-

ratanya. Misalkan kawat mempunyai penampang lintang A. Maka dalam waktu ∆𝑡, 

elektron-elektron dengan volume 𝑉 = 𝐴𝑙 = 𝐴𝑣𝑑∆𝑡 akan melalui penampang 

lintang A dari kawat tersebut (Gambar 3.13). 
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Gambar 3.13. Elektron-elektron pada volume Al seluruhnya akan melewati 

penampang lintang dalam waktu ∆𝑡 dimana 𝑙 = 𝑣𝑑∆𝑡 (Giancoli, 2001). 

 

 

Jika ada n elektron bebas (masing-masing dengan muatan e) per satuan 

volume (𝑛 = 𝑁 𝑉⁄ ) maka muatan total ∆𝑄 yang melalui luas A selama waktu ∆𝑡 

adalah 

 

∆𝑄 = (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛, 𝑁) × (𝑚𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙) 

∆𝑄 = (𝑛𝑉)(𝑒) = (𝑛𝐴𝑣𝑑∆𝑡)(𝑒) 

 

Arus I pada kawat tersebut menjadi 

 

𝐼 =
∆𝑄

∆𝑡
= 𝑛𝑒𝐴𝑣𝑑                                                                                                         (3.10) 

 

Contoh 3.11  

 

Kawat tembaga dengan diameter 3,2 mm membawa arus 5 A. Tentukan (a) laju 

alir elektron-elektron bebas dan (b) laju rms elektron-elektron dengan 

menganggap perilaku gas ideal pada 20 ℃. Anggap bahwa satu elektron per atom 

Cu bebas untuk bergerak (yang lainnya tetap terikat pada atom). 

 

PENYELESAIAN. (a) Luas penampang lintang kawat adalah 

 

𝐴 = 𝜋𝑟2 = (3,14)(1,6 × 10−3)2 = 8 × 10−6 𝑚2 
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Massa atom Cu adalah 63,5 u, sehingga 63,5 g Cu berisi satu mol atau 6,02 ×

1023 elektron bebas. Massa jenis tembaga adalah 𝜌 = 8,9 × 103  𝑘𝑔 𝑚3⁄ , sehingga 

jumlah elekton bebas per satuan volume adalah 

 

𝑛 =
𝑁

𝑉
=

𝑁

𝑚 𝜌⁄
=

𝑁

𝑚
𝜌 

 

𝑛 = (
6,02 × 1023

63,5 × 10−3
) (8,9 × 103) = 8,4 × 1028 𝑚−3 

 

Sehingga laju alir adalah 

 

𝑣𝑑 =
𝐼

𝑛𝑒𝐴
=

5

(8,4 × 1028)(1,6 × 10−19)(8 × 10−6)
= 4,7 × 10−5  𝑚 𝑠⁄  

 

(b) 𝑣𝑟𝑚𝑠 = √
3𝑘𝑇

𝑚
= √

3(1,38×10−23)(293)

9,11×10−31 = 1,2 × 105  𝑚 𝑠⁄  

 

 

3.8. Sifat Kelistrikan pada Batuan dan Mineral 

Kelistrikan batuan merupakan respon yang diberikan oleh batuan apabila arus 

dialirkan kepadanya. Respon yang diberikan batuan tersebut sebanding dengan 

harga tahanan jenis yang dimiliki oleh batuan itu. Menurut Telford et al. (1976) 

aliran arus listrik di dalam batuan dan mineral dapat digolongkan menjadi tiga 

macam, yaitu konduksi secara elektronik, konduksi secara elektrolitik, dan 

konduksi secara dielektrik. 

Konduksi secara elektronik adalah konduksi yang terjadi jika batuan atau 

mineral mempunyai banyak elektron bebas sehingga arus listrik di alirkan dalam 

batuan atau mineral oleh elektron-elektron bebas tersebut. Konduksi secara 

elektrolitik adalah konduksi yang terjadi jika batuan/mineral bersifat porus dan 

pori-pori tersebut terisi oleh cairan elektrolitik. Konduksi secara dielektrik adalah 

konduksi yang terjadi pada batuan yang bersifat dielektrik, artinya batuan tersebut 
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mempunyai elektron bebas sedikit dan bahkan tidak ada.  Menurut Telford et al 

(1976), secara umum berdasarkan harga resistivitas listriknya, batuan dan mineral 

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

 

a. Konduktor baik : 10−8 Ω𝑚 < 𝜌 <  1 Ω𝑚 

b. Konduktor menengah : 1 Ω𝑚 < 𝜌 <  107 Ω𝑚 

c. Isolator : 𝜌 > 107 Ω𝑚 

 

Berdasarkan harga resistivitas listrik di atas terlihat bahwa nilai konduktivitas 

berbanding terbalik dengan nilai resistivitas, semakin tinggi nilai resistivitas suatu 

batuan maka semakin rendah nilai konduktivitasnya sehingga arus listrik sulit 

menembus batuan atau mineral tersebut. 

 

3.8.1. Tahanan Jenis Batuan 

Tahanan jenis merupakan sifat fisika yang menunjukkan kemampuan 

material dalam menghambat aliran arus listrik. Tahanan jenis pada setiap batuan 

berbeda - beda. Menurut Akmam (2004),”Nilai tahanan jenis pada batuan atau 

mineral tidak hanya dipengaruhi oleh minerologi batuan, melainkan juga 

tergantung kepada porositas, cairan elektrolit serta kandungan air yang terdapat 

dalam pori batuan”. Beda potensial yang diberikan kepada batuan akan 

mengakibatkan adanya aliran arus.  Aliran arus pada perlapisan batuan sangat 

bergantung kepada cairan eletrolitik dalam pori – pori batuan serta sifat konduktif 

batuan. Batuan- batuan yang jenuh air mempunyai tahanan jenis lebih rendah 

dibandingan dengan batuan kering.   

Hubungan antara rapat arus J dengan kuat medan listrik E menurut Hukum 

Ohm adalah   

 

𝐽 = 𝜎𝐸                                                                                                                            (3.11) 

 

dimana 𝜎 adalah daya hantar listrik. Besar kuat medan listrik 

 



80 
 

𝐸 =
𝑉

𝐿
                                                                                                                             (3.12) 

 

maka diperoleh 

 

𝐽 = 𝜎
𝑉

𝐿
                                                                                                                          (3.13) 

 

sehingga kuat aus I dapat ditulis sebagai berikut: 

 

𝐼 = 𝐽𝐴 = 𝜎
𝐴

𝐿
𝑉                                                                                                             (3.14) 

 

Persamaan 3.14 memperlihatkan bahwa saat 𝜎 konstan, arus total I sebanding 

dengan beda potensial V. Perbandingan antara V dengan I pada konduktor disebut 

resistansi. 

 

𝑅 =
𝑉

𝐼
                                                                                                                             (3.15) 

 

Tahanan jenis batuan di bawah permukaan bumi dapat dihitung dari hasil 

pengukuran arus dan beda potensial listrik. Gambar 3.14 merupakan rangkaian 

listrik secara sederhana. 

 

 

 

Gambar 3.14. Rangkaian listrik sederhana (Giancoli, 2001). 
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Berdasarkan Gambar 3.14 yaitu gambar rangkaian listrik sederhana yang 

terdiri dari sumber arus (baterai) yang terhubung seri dengan sebuah tahanan. Beda 

potensial pada ujung-ujung kawat adalah   

 

𝑉 = 𝐼𝑅                                                                                                                            (3.16) 

 

dengan V adalah beda potensial terukur, I adalah arus yang dilewatkan (A) dan R 

adalah hambatan (Ω). Hubungan hambatan (R) dengan daya hantar listrik (𝜎) pada 

suatu logam konduktor dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan 3.14 dan 

3.15, yaitu: 

 

𝑅 =
1

𝜎

𝐿

𝐴
                                                                                                                         (3.17) 

 

Hubungan antara tahanan jenis (𝝆) dengan daya hantar listrik bahan (𝜎) dinyatakan  

pada Persamaan 3.18. 

 

𝜌 =
1

𝜎
                                                                                                                             (3.18) 

 

sehingga persamaan 3.17 dan 3.18 menjadi 

 

𝑉

𝐼
= 𝜌

𝐿

𝐴
                                                                                                                         (3.19) 

 

Berdasarkan Persamaan 3.19 dijelaskan bahwa tahanan jenis dengan kuat arus 

memiliki hubungan berbanding terbalik. Semakin besar nilai tahanan jenis suatu 

bahan maka arus listrik semakin sulit mengalir. Sebaliknya, semakin kecil nilai 

tahanan jenis suatu bahan maka semakin arus listrik semakin mudah mengalir 

melalui bahan tersebut. 
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Tabel 3.2. Resistivitas Batuan Beku dan Batuan Metamorf (Sumber: Telford et al. 

1976:454) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Tabel 3.3. Resistivitas Batuan Sedimen (Sumber: Telford et al. 1976:455) 

 

 
 

Besar kecilnya porositas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:  ukuran 

butir (semakin baik distribusinya, semakin baik porositasnya), susunan butir 

(susunan butir berbentuk kubus memiliki porositas lebih baik dibandingkan bentuk 

rhombohedral), kompaksi, sementasi. Faktor yang mempengaruhi porositas antara 

lain: 

a. Susunan Batuan 

Apabila susunan butir membentuk kubus maka porositasnya akan semakin 

besar dibandingkan dengan bentuk rhombohedral. 

 

 

 

Gambar 3.15. Hubungan antara tekstur batuan dan porositas (Todd, 1980: 38) 
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Gambar 3.15 memperlihatkan hubungan antara tekstur batuan dan porositas, 

dimana pada gambar (a) merupakan batuan yang memiliki ruang antar butir 

(tekstur) dengan kebundaran yang sama, jarak antar butir - butir renggang sehingga 

nilai porositasnya tinggi, sedangkan gambar (b) batuan yang memiliki ruang antar 

butir (tekstur) dengan kebundaran yang tidak sama, jarak antar butir rapat sehingga 

nilai porositasnya rendah, gambar (c) jenis sedimen berupa kerikil dan pasir 

memiliki porositas sangat tinggi, gambar (d)  batuan dengan jarak antar butirnya 

diisi oleh mineral – mineral yang terlarut di dalam air, sehingga batuan ini menjadi 

kedap air dengan porositas sangat rendah, gambar (e) batuan berpori yang berasal 

dari hasil larutan  dengan porositas rendah, gambar (f) batuan berpori yang 

terbentuk dari rekahan memiliki porositas tinggi. 

b. Pemilahan 

Semakin teratur dan seragam ukuran grain maka porositasnya akan semakin 

baik pula. Ukuran grain yang tidak teratur menyebabkan butiran yang berukuran 

kecil akan menempati rongga diantara butiran butiran yang lebih besar akibatnya 

porositas menjadi rendah. 

c. Komposisi Mineral 

Apabila penyusun batuan terdiri dari mineral mineral yang mudah larut 

seperti golongan karbonat maka porositas akan baik karena akan terbentuk rongga 

rongga akibat proses pelarutan batuan. 

 

 

 

Gambar 3.16. Pengaruh Komposisi Batuan Terhadap Porositas Batuan 

Sumber : http://petroleum-learning.blogspot.co.id/ 
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d. Sementasi 

Sementasi juga merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi porositas. Material semen juga perlu diperhatikan karena semen 

akan menyegel batuan sehingga fluida tidak dapat mengalir. Jika suatu batuan 

tersementasi dengan baik, maka kemungkinan besar akan terdapat banyak pori yang 

tidak berhubungan. Hal ini dapat menyebabkan porositas efektif dari batuan itu 

menjadi kecil, sebaliknya jika suatu batuan tidak tersementasi dengan baik, 

kemungkinan besar semakin banyak pori yang terhubungkan, sehingga harga 

porositas efektif semakin besar. 

e. Kompaksi 

Kompaksi dapat mempengaruhi harga dari porositas. Semakin dalam posisi 

batuan dari permukaan, beban yang diterima semakin besar. Tekanan yang 

disebabkan oleh akumulasi beban batuan yang berada di atasnya disebut tekanan 

overburden. Jika suatu batuan terkompaksi dengan baik artinya semakin dalam dari 

permukaan, pori-pori dari batuan itu akan semakin kecil karena butiran penyusun 

semakin merapat, contohnya pada rhombohedral packing. Begitu pula sebaliknya, 

jika kompaksi semakin rendah maka presentasi pori akan semakin besar, contohnya 

saja pada cubic packing. 

f. Angularitas 

Jika derajat angularitas butiran penyusun batuan semakin besar (semakin jauh 

dari kebundaran/roundness), bentuk butirannya akan semakin menyudut. Hal ini 

akan menyebabkan daerah sentuh antar butiran yang satu dengan yang lainnya akan 

semakin besar jika dibandingkan dengan bidang sentuh antar butiran yang 

roundness-nya tinggi (daerah sentuhnya kecil). Sehingga, mengakibatkan ruang 

yang dapat ditempati fluida akan semakin berkurang dan porositasnya menurun. 

g. Bentuk Butir atau Sphericity 

Batuan dengan bentuk butir jelek akan memiliki pororsitas yang besar 

sedangkan jika bentuk butir baik maka akan memiliki porositas yang kecil. 
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3.8.2. Permeabilitas 

Kondisi material bawah tanah sangat mempengaruhi aliran dan jumlah air 

tanah. Jumlah air tanah yang dapat disimpan dalam batuan dasar, sedimen dan tanah 

sangat bergantung pada permeabilitas. Menurut Andius (2012: 1) “permeabilitas 

dapat digambarkan sebagai kemampuan batuan dalam meloloskan air”. Jadi 

permeabilitas adalah kemampuan lapisan batuan untuk melewatkan atau 

meloloskan air. Berdasarkan kemampuan permeabilitas dalam meloloskan air per 

satuan waktu dapat dikelompokkan menjadi tiga kelas, seperti yang ditunjukkan 

oleh Tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4. Jenis-jenis Permeabilitas per Satuan Waktu (Kemas, 2009: 81) 

 

 

 

Tabel 3.4 menunjukkan jenis – jenis kelas permeabilitas per satuan waktu. Kelas 

permeabilitas berdasarkan kemampuannya dalam meloloskan air dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kelas yaitu, lambat, sedang, dan cepat. Kemampuan 

dalam meloloskan air tergantung pada nilai permeabilitasnya. Semakin besar nilai 

permeabilitas suatu material, kemampuan meloloskan air semakin cepat. 

Nilai permeabilitas suatu bahan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 

yang mempengaruhi permeabilitas salah satunya adalah ukuran rata-rata pori. 

Secara garis besar ukuran butir suatu partikel sebanding dengan ukuran pori dan 

nilai permeabilitasnya. Lapisan tanah berbutir kasar memiliki ukuran pori yang 

besar dan nilai permeabilitas yang tinggi, contohnya kerikil dan pasir. Lapisan tanah 
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berbutir halus memiliki ukuran pori kecil dan nilai permeabilitas yang rendah, 

contohnya lempung. Tabel 3.5 memperlihatkan Nilai Permeabilitas untuk beberapa 

bahan. 

 

Tabel 3.5. Nilai Permeabilitas untuk Beberapa Bahan (Linsley, 1989: 76) 

 

 

 

Tabel 3.5 memperlihatkan nilai permeabilitas untuk beberapa bahan, terlihat 

bahwa bahan berbutir kasar memiliki nilai permeabilitas yang tinggi, dan 

sebaliknya bahan berbutir halus memiliki nilai permeabilitas rendah. Menurut 

Harry J, dkk (2002:  27), “Batuan  yang  mempunyai  permeabilitas tinggi dengan 

sendirinya mempunyai porositas yang tinggi, tetapi batuan yang mempunyai  

porositas  tinggi  belum  tentu  mempunyai  permeabilitas  tinggi”. Hal ini 

disebabkan ruang antar pori yang sedikit atau tidak terkoneksi antar pori – pori 

material tersebut”. Ruang antar pori yang terkoneksi antar pori – pori sangat 

mempengaruhi nilai permeabilitas suatu material.  

Berdasarkan jumlah fasa yang mengalir dalam batuan reservoir, permeabilitas 

dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

a. Permeabilitas absolute (Kabs) 

Yaitu kemampuan batuan untuk melewatkan fluida dimana fluida yang 

mengalir melalui media berpori tersebut hanya satu fasa atau disaturasi 100% 

fluida, misalnya hanya minyak atau gas saja.  

b. Permeabilitas efektif (Keff) 
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Yaitu kemampuan batuan untuk melewatkan fluida dimana fluida yang 

mengalir lebih dari satu fasa, misalnya (minyak dan air), (air dan gas), (gas dan 

minyak) atau ketiga-tiganya. Harga permeabilitas efektif dinyatakan sebagai ko, kg, 

kw, dimana masing-masing untuk minyak, gas dan air.  

c. Permeabilitas relatif (Krel)  

Yaitu perbandingan antara permeabilitas efektif pada kondisi saturasi tertentu 

terhadap permeabilitas absolute. Harga permeabilitas relative antara 0–1 darcy. 

Dapat juga dituliskan sebagai berikut:  

 

𝐾𝑟𝑒𝑙 =
𝐾𝑒𝑓𝑓

𝐾𝑎𝑏𝑠
                                                                                                                  (3.20) 

 

Permeabilitas relatif reservoir terbagi berdasarkan jenis fasanya, sehingga didalam 

reservoir akan terdapat Permeabilitas relatif air (Krw), Permeabilitas relatif minyak 

(Kro), Permeabilitas relatif gas (Krg) dimana persamaannya adalah: 

 

𝐾𝑟𝑤 =
𝐾𝑤

𝐾𝑎𝑏𝑐
                                                                                                                   (3.21) 

 

𝐾𝑟𝑜 =
𝐾𝑜

𝐾𝑎𝑏𝑐
                                                                                                                   (3.22) 

 

𝐾𝑟𝑔 =
𝐾𝑔

𝐾𝑎𝑏𝑐
                                                                                                                   (3.23) 

 

Dimana: 

Krw = permeabilitas relatif air 

Kro = permeabilitas relaitf minyak 

Krg = permeabilitas relatif gas 
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 PERTANYAAN 

1. Jelaskan fenomena kelistrikan pada batuan? 

2. Dapatkah sebuah kawat tembaga dan sebuah kawat alumunium dengan 

panjang yang sama akan memiliki hambatan yang sama? Jelaskan! 

3. What happens when a lightbulb burns out? 

4. The equation 𝑃 = 𝑉2 𝑅⁄  indicates that the power dissipated in a resistor 

decreases if the resistance is increased, whereas the equation 𝑃 = 𝐼2𝑅 implies 

the opposite. Is there a contradiction here? Explain. 

5. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi porositas batuan? 

6. Yang mana yang menarik arus lebih banyak, bola lampu 100 W atau 75 W? 

Mana yang memiliki hambatan yang lebih tinggi? 

7. Electric power is transferred over large distances at very high voltages. 

Explain how the high voltage reduces power losses in the transmission lines. 

8. Mengapa berbahaya untuk mengganti sekring 15 A yang putus berulang-

ulang dengan sekring 25 A? 

9. Apakah arus terpakai habis pada suatu resistor? 

10. When a light switch is turned on, the light comes on immediately because 

(a) the electrons coming from the power source move through the initially 

empty wires very fast. 

(b) the electrons already in the wire are instantly “pushed” by a voltage 

difference. 

(c) the lightbulb may be old with low resistance. It would take longer if the 

bulb were new and had high resistance. 

(d) the electricity bill is paid. The electric company can make it take longer 

when the bill is unpaid. 

 

 SOAL-SOAL 

1. Sebuah bengkel memuati baterai dengan menggunakan arus 5,7 A selama 7 

jam. Berapa muatan yang lewat pada baterai? 

2. Tegangan berapa yang akan menghasilkan arus 0,25 A melalui resistor 3000 

Ω? 
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3. Sebuah peralatan listrik 5,5 A pada 110 V. (a) jika tegangan turun sebesar 10 

%, berapakah arus dengan menganggap yang lain tidak berubah? (b) Jika 

hambatan alat diperkecil sebesar 10 %, berapakah arus yang akan ditarik pada 

110 V? 

4. Berapa hambata kawat tembaga dengan panjang 3 m dan diameter 1,5 mm? 

5. Formasi semilir dengan luas singkapan 10 m x 2 m. Jika ke dalam tanah 

diinjeksikan arus sebesar 10 A sepanjang 150 m dan dihubungkan dengan 

catu daya 12 V. Tentukanlah (a) nilai resistivitas batuan dan (b) litologi 

batuan yang ada pada formasi Semilir tersebut? 

6. Calculate the ratio of the resistance of 10.0 m of aluminum wire 2.2 mm in 

diameter, to 24.0 m of copper wire 1.8 mm in diameter. 

7. Berapa konsumsi daya maksimum dari player kaset portabel 9 V yang 

menarik arus maksimum 350 mA? 

8. Sebuah tegangan AC, yang nilai puncaknya 180 V, melintasi resistor 330 Ω. 

Berapa nilai rms dan arus puncak pada resistor? 

9. Calculate the peak current in a resistor connected to a 220-V rms ac source. 

10. Sebutkan batuan dan mineral yang mempunyai: 

a. Nilai resitivitas rendah 

b. Nilai resitivitas tinggi 
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Magnet menghasilkan 

medan magnet, tetapi 

demikian juga halnya 

dengan arus listrik. 

Jarum kompas adalah 

magnet, dan sejajar 

sepanjang arah magnet 

yang ada di lapangan. 

Di sini, kompas 

menunjukkan 

kehadiran (dan arah) 

dari medan magnet 

dekat arus yang ada 

pada kawat. 

 

 BAB 

KEMAGNETAN 

4 

Kemagnetan merupakan dasar pokok gaya, terutama yang berhubungan 

dengan listrik. Karena adanya kemunculan benda magnetik, beberapa contoh efek 

magnetik telah diketahui sejak zaman dahulu kala. Akan tetapi, gejala 

elektromagnetik penting mengadakan kontak antara listrik dan kemagnetan yang 

dikembangkan hanya pada abad ke-19. Buktinya, semua perangkat digunakan 

dalam pembangkitan komersial dan distribusi listrik, seperti generator, 

transformator, dan motor, yang berdasar pada prisip elektromagnetik yang 

dikembangkan antara tahun 1820 dan tahun 1831. Lagipula, pada tahun 1873 

Maxwell menunjukkan perhitungan bahwa prinsip-prinsip itu termasuk gelombang 

medan magnet dan listrik yang keadaannya tunggal menyebar dengan melintas pada  
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kecepatan cahaya. Berkaitan dengan hal tersebut, pada Bab ini akan mempelajari 

tentang bagaimana medan magnet didefinisikan, dan bagaimana medan magnet 

mengerahkan kekuatan pada arus listrik dan pada partikel bermuatan. Setelah 

mempelajari Bab ini Anda diharapkan memiliki kompetensi menjelaskan sifat 

kemagnetan. Secara lebih khusus lagi Anda diharapkan dapat: 

1. menjelaskan beberapa prinsip yang berhubungan dengan medan magnet; 

2. menjelaskan bagaimana arus listrik dapat menghasilkan kemagnetan pada 

kawat lurus; 

3. menerapkan konsep-konsep dasar kemagnetan untuk keperluan praktis 

sehari-hari; 

 

4.1. Magnet dan Medan Magnet 

Magnet memiliki dua ujung atau muka yang disebut sebagai kutub (efek 

magnet paling kuat). Kutub suatu magnet yang tergantung bebas yang menunjuk ke 

utara disebut kutub utara magnet. Kutub lain yang menunjuk ke selatan disebut 

kutub selatan. Jia dua buah magnet didekatkan, masing-masing akan memberikan 

gaya pada yang lainnya. Gaya tersebut dapat berupa gaya tarik-menarik maupun 

tolak-menolak. Jika kutub utara suatu magnet didekatkan dengan kutub utara 

magnet kedua maka akan terjadi gaya tolak-menolak (begitu juga dengan dua kutub 

selatan yang saling didekatkan). Akan tetapi, jika kutub utara didekatkan ke kutub 

selatan maka akan terjadi gaya tarik-menarik (Gambar 4.1). 

 

 

Gambar 4.1. Kutub-kutub magnet yang sama saling tolak-menolak; yang berbeda 

saling tarik-menarik (Giancoli, 2001). 
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Jika satu batang magnet dipotong menjadi dua, maka akan menghasilkan dua 

magnet yang baru (Gambar 4.2). Jika pemotongan dilakukan lagi, maka akan 

didapatkan lebih banyak magnet baru masing-masing dengan kutub utara dan kutub 

selatan. 

 

 

 

Gambar 4.2. Jika magnet dipotong menjadi dua, maka akan dihasilkan dua magnet 

baru, masing-masing dengan kutub utara dan kutub selatan (Giancoli, 2001). 

 

Gaya yang diberikan satu magnet terhadap yang lainnya dapat dideskripsikan 

sebagai interaksi antara suatu magnet dan medan magnet dari yang lain. Sama 

seperti kita menggambarkan garis-garis medan listrik, kita juga dapat 

menggambarkan garis-garis medan magnet. Garis-garis ini dapat digambarkan 

dengan ketentuan: (1) arah medan magnet merupakan tangensial (garis singgung) 

terhadap suatu garis di titik mana saja dan (2) jumlah garis per satuan luas sebanding 

dengan besar medan magnet. 

Arah medan magnet pada suatu titik dapat didefinisikan sebagai arah yang 

ditunjuk kutub utara sebuah jarum kompas ketika diletakkan pada titik tersebut. 

Gambar 4.3a menunjukkan bagaimana suatu garis medan magnet ditemukan di 

sekitar magnet batang dengan menggunakan jarum kompas. Medan magnet yang 

ditentukan dengan cara ini untuk medan di luar magnet batang digambarkan pada 

gambar 4.3b. Perhatikan bahwa garis-garis tersebut selalu menunjuk dari kutub 

utara menuju kutub selatan magnet (kutub utara jarum kompas tertarik ke kutub 

selatan magnet).  

Medan magnet dapat didefinisikan di sembarang titik sebagai vektor, yang 

dinyatakan dengan simbol B, yang arahnya ditentukan seperti dengan 

menggunakan jarum kompas. Besar B dapat didefinisikan dalam momen yang 
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diberikan pada jarum kompas ketika membentuk sudut tertentu terhadap medan 

magnet. Sehingga, semakin besar momen, maka medan magnet akan semakin kuat. 

 

 

 

Gambar 4.3. (a) Penggambaran garis medan magnet sebuah magnet batang. (b) 

Garis-garis medan magnet di luar magnet batang (Giancoli, 2001). 

 

Medan magnet bumi ditunjukkan pada gambar 4.4. Pola garis-garis medan 

menujukkan seakan-akan ada magnet batang (imajiner) di dalam bumi. Karena 

kutub utara jarum kompas menunjuk ke utara, kutub magnet yang ada pada utara 

geografis sebenarnya secara magnetis merupakan kutub selatan. Kutub selatan 

magnet bumi, di dekat selatan geografis, secara magnetis merupakan kutub utara. 

Kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpitan dengan kutub-kutub geografis (yang 

berada pada sumbu rotasi bumi). Hal ini perlu diperhatikan ketika menggunakan 

kompas (Gambar 4.5). Perbedaan sudut antara utara magnet dan utara geografis 

disebut sebagai simpangan (deklinasi) magnetik. Sudut ini bervariasi antara 0° 

sampai 25° bergantung terhadap lokasi. 

Perhatikan pada gambar 4.4 bahwa medan magnet bumi tidak merupakan 

tangen terhadap permukaan bumi di setiap titik. Sudut yang dibuat medan magnet 

bumi terhadap horizontal pada setiap titik disebut sudut turun (dip). Medan 

magnet yang paling sederhana adalah yang seragam (tidak berubah dari satu titik 

ke titik lainnya). Medan yang seragam sempurna pada suatu bidang yang luas tidak 

mudah dihasilkan. Tetapi medan antara dua potong kutub pelat paralel yang rata 

hampir seragam jika permukaan bidang kutub besar bila dibandingkan dengan jarak 
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pemisahnya seperti pada gambar 4.6. Di sisi-sisi, medan sedikit “melebar” dan tidak 

seragam lagi. 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Bumi 

berperilaku seperti magnet 

besar tetapi kutub-kutub 

magnetnya tidak berada 

pada kutub-kutub geografis 

(Giancoli, 2001). 

Gambar 4.5. Penggunaan peta dan kompas di alam 

terbuka. Pertama atus kompas sehingga jarum 

menyimpang dari utara yang sebenarnya (U) tepat 

sebesar derajat simpangan pada peta (topografi); 

dalam hal ini 15°. Kemudian luruskan peta terhadap 

utara yang sebenarnya bukan terhadap jarum kompas 

(Giancoli, 2001). 

 

 
 

Gambar 4.6. Medan magnet antara dua kutub yang besar dari sebuah magnet hampir 

seragam kecuali di sisi-sisinya (Giancoli, 2001) 

 

4.2. Arus Listrik Menghasilkan Kemagnetan 

Pada tahun 1820, hans Christian Oersted (1777-1851) menemukan bahwa 

ketika jarum kompas diletakkan di dekat kawat listrik, jarum menyimpang saat 

kawat dihubungkan ke baterai dan arus mengalir. Jarum kompas tersebut dapat 

dibelokkan oleh medan magnet. Ia menemukan bahwa arus listrik dapat 
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menghasilkan medan magnet. Jarum kompas yang diletakkan di dekat bagian yang 

lurus dari kawat pembawa arus mengatur dirinya sendiri sehingga membentuk 

tangen terhadap lingkaran yang mengelilingi kawat (Gambar 4.7). Dengan 

demikian, garis-garis medan magnet yang dihasilkan oleh arus di kawat lurus 

membentuk lingkaran dengan kawat pada pusatnya (Gambar 4.8a). Cara yang 

sederhana untuk mengingat arah garis-garis medan magnet adalah dengan 

menggunakan kaidah tangan kanan. 

 

  

(a)                              (b) 

 

Gambar 4.7. Penyimpangan jarum 

kompas di dekat kawat yang 

membawa arus, menunjukkan adanya 

medan magnet dan arahnya (Giancoli, 

2001). 

Gambar 4.8. (a) Garis-garis medan 

magnet di sekitar arus listrik pada 

kawat yang lurus. (b) Kaidah tangan 

kanan untuk mengingat arah medan 

magnet; ketika ibu jari menunjuk arah 

konvensional, jari-jari lain yang 

menggenggam kawat menunjuk arah 

medan magnet (Giancoli, 2001). 

 

Ketika menggenggam kawat tersebut dengan tangan kanan, ibu jari menunjuk 

ke arah konvensional (positif), kemudian jari-jari lain akan melingkari kawat 

dengan arah medan magnet (Gambar 4.8b). Garis-garis medan magnet yang 

disebabkan oleh loop melingkar kawat pembawa arus dapat ditentukan dengan cara 

yang sama menggunakan kompas (Gambar 4.9 dan 4.10). 
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Gambar 4.9. Medan magnet yang 

diakibatkan oleh kawat yang 

berbentuk lingkaran (Giancoli, 2001). 

Gambar 4.10. Kaidah tangan kanan 

untuk menentukan arah relatif medan 

magnet terhadap arus (Giancoli, 

2001). 

 

 

4.3. Gaya pada Arus Listrik di Medan Magnet; Definisi B 

Sebuah kawat lurus diletakkan di antara kutub-kutub magnet tapal kuda 

seperti pada gambar 4.11. Ketika arus mengalir pada kawat, gaya diberikan pada 

kawat. Akan tetapi, gaya tersebut bukan menuju satu kutub atau yang lainnya dari 

magnet tersebut melainkan diarahkan untuk membentuk sudut siku-siku (tegak 

lurus) terhadap arah medan magnet. Jika arah arus dibalik, gaya berada pada arah 

yang berlawanan. Hal ini menunjukkan bahwa arah gaya selalu tegak lurus terhadap 

arah arus dan arah medan magnet B. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak dengan 

lengkap mendeskripsikan arah gaya (bisa ke atas maupun ke bawah seperti pada 

gambar 4.11b) dan tetap tegak lurus terhadap arus dan medan magnet B. Secara 

eksperimen, arah gaya dinyatakan oleh kaidah tangan kanan (Gambar 4.11c). 

 

Gambar 4.11. (a) Gaya pada kawat yang membawa arus yang diletakkan pada 

medan magnet B; (b) sama, tetapi arus dibalik; (c) Kaidah tangan kanan untuk 

susunan (b) (Giancoli, 2001). 
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Besar gaya berbanding lurus dengan arus I pada kawat dengan panjang 𝑙 pada 

medan magnet (dianggap seragam) dan dengan medan magnet 𝑩. Gaya juga 

bergantung pada sudut 𝜃 antara arah arus dan medan magnet (Gambar 4.12).  

 

 

 

Gambar 4.12. Kawat pembawa arus pada medan magnet. Gaya pada kawat 

menuju ke arah halaman ini (Giancoli, 2001). 

 

Gaya paling kuat adalah ketika arus tegak lurus terhadap garis-garis medan. 

Ketika kawat paralel dengan garis-garis medan magnet, maka tidak ada gaya sama 

sekali. Pada sudut-sudut yang lain, gaya akan sebanding dengan sin 𝜃, maka akan 

diperoleh persamaan sebagai berikut: 

 

𝐹 ∝ 𝐼𝑙𝐵 sin 𝜃 

 

Medan magnet B didefinisikan dalam perbandingan di atas sehingga konstanta-

konstanta pembanding tepat 1, sehingga akan diperoleh 

 

𝐹 = 𝐼𝑙𝐵 sin 𝜃                                                                                                                   (4.1) 

 

Jika arah arusnya tegak lurus terhadap medan (𝜃 = 90°), maka gaya sebesar 

 

𝐹 = 𝐼𝑙𝐵                                                                                                                             (4.2) 
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Jika arah arus paralel atau sejajar dengan medan (𝜃 = 0°), maka gaya akan bernilai 

nol. 

Vektor medan magnet B didefinisikan sebagai berikut. Arah B pada bagian 

ruang merupakan arah bagian yang lurus dari kawat pembawa arus jika diletakkan 

pada medan dan gaya padanya adalah nol (𝜃 = 0° pada persamaan 4.1), dan 

konsisten dengan kaidah tangan kanan jika kawat diatur ke arah lain. Besar B 

didefinisikan (dari persamaan 4.2) sebagai 

 

𝐵 =
𝐹𝑚𝑎𝑘𝑠

𝐼𝑙
 

 

dimana 𝐹𝑚𝑎𝑘𝑠 adalah besar gaya pada panjang 𝑙 kawat yang lurus yang membawa 

arus 𝐼 jika kawat tegak lurus terhadap B. 

Satuan SI untuk medan magnet B adalah tesla (T) atau “weber per meter 

persegi”(𝑾𝒃 𝒎𝟐⁄ ). Dengan kata lain bahwa 1 𝑇 =  1 𝑊𝑏 𝑚2⁄ . Satuan lain yang 

digunakan adalah satuan cgs yaitu gauss (G). Nilai 1 𝐺 =  10−4 𝑇. Sebuah medan 

yang dinyatakan dalam gauss harus selalu diubah ke tesla sebelum digunakan 

dengan satuan SI yang lain. 

 

Contoh 4.1  

 

Sebuah kawat yang membawa arus 30 A memiliki panjang 𝑙 = 12 𝑐𝑚 antara muka 

kutub magnet dengan sudut 𝜃 = 60° (Gambar 4.12). Medan magnet hampir 

seragam pada 0,9 T. Kita abaikan medan di luar potongan kutub. Berapakah gaya 

pada kawat? 

 

PENYELESAIAN. Dengan menggunakan persamaan 4.1, maka akan didapatkan 

 

𝐹 = 𝐼𝑙𝐵 sin 𝜃 = (30)(0,12)(0,9)(0,866) = 2,8 𝑁 
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Contoh 4.2  

 

Loop kawat persegi panjang tergantung 

vertikal seperti pada gambar 4.13. Medan 

magnet B mengarah horisontal, tegak lurus 

terhadap kawat, dan menunjuk ke luar 

halaman pada semua titik sebagaimana 

ditunjukkan oleh simbol    . Medan magnet B 

hampir seragam sepanjang bagian horisontal 

kawat ab (panjang 𝑙 = 10 𝑐𝑚) yang dekat 

dengan pusat magnet besar yang 

menghasilkan medan tersebut. Bagian atas 

loop kawat bebas dari medan. Loop tergantung 

dari penyeimbang yang mengukur gaya ke 

bawah (sebagai tambahan terhadap gaya 

gravitasi) sebesar 𝐹 = 3,48 × 10−2 𝑁 ketika 

kawat membawa arus 𝐼 = 0,245 𝐴. Berapa 

besar medan magnet B di pusat magnet? 

 

 

Gambar 4.13. Pengukuran 

medan magnet B. Contoh 4.2. 

 

PENYELESAIAN. Gaya-gaya magnet pada dua bagian vertikal loop kawat 

berturu-turut menunjuk ke kiri dan kanan. Gaya-gaya tersebut sama dan berlawanan 

arah sehingga berjumlah nol. Berarti, gaya magnet total pada loop adalah yang 

bekerja pada bagian horisontal ab yang panjangnya adalah 𝑙 = 0,1 𝑚 (dan 𝜃 = 90° 

sehingga sin 𝜃 = 1), dengan demikian: 

 

𝐵 =
𝐹

𝐼𝑙
=

3,48 × 10−2

(0,245)(0,1)
= 1,42 𝑇 

 

4.4. Gaya pada Muatan Listrik yang Bergerak di Medan Magnet 

Kawat pembawa arus mengalami gaya ketika diletakkan di medan magnet. 

Karena arus pada kawat terdiri dari muatan listrik yang bergerak, maka partikel 
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muatan yang bergerak bebas juga akan mengalami gaya ketika melewati medan 

magnet. Jika N partikel bermuatan q melewati titik tertentu pada saat t, maka akan 

terbentuk arus sebesar 𝐼 = 𝑁𝑞 𝑡⁄ . Jika t sebagai waktu yang diperlukan muatan q 

untuk menempuh jarak l pada medan magnet B, maka 𝐼 = 𝑣𝑡, dimana v adalah 

kecepatan partikel. Dengan demikian, gaya pada partikel ini (dengan persamaan 

4.1) adalah 𝐹 = 𝐼𝑙𝐵 sin 𝜃 = (𝑁𝑞 𝑡⁄ )(𝑣𝑡)𝐵 sin 𝜃. Gaya pada satu partikel didapat 

dengan membagi N: 

 

𝐹 = 𝑞𝑣𝐵 sin 𝜃                                                                                                                (4.3) 

 

Persamaan ini memberikan besar gaya pada partikel muatan q yang bergerak 

dengan kecepatan v pada kuat medan magnet B, dimana 𝜃 adalah sudut antara v dan 

B. Gaya paling besar terjadi ketika partikel bergerak tegak lurus terhadap B 

(𝜃 = 90°): 

 

𝐹𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝑞𝑣𝐵                                                                                                                   (4.4) 

 

Gaya sebesar nol jika partikel bergerak paralel/sejajar dengan garis-garis medan 

magnet (𝜃 = 0°). Arah gaya tegak lurus terhadap medan magnet B dan kecepatn 

partikel v dinyatakan dengan kaidah tangan kanan. 

 

Contoh 4.3  

Sebuah proton dengan laju 5 × 106  𝑚 𝑠⁄  

pada medan magnet merasakan gaya sebesar 

8 × 10−14 𝑁 menuju barat ketika bergerak 

vertikal ke bawah. Ketika bergerak horisontal 

ke arah utara, ia merasakan gaya nol. Berapa 

besar dan arah medan magnet di daerah ini? 

(Muatan pada proton = 𝑞 = +𝑒 = 1,6 ×

10−19 𝐶) 

 

 

Gambar 4.14. gaya yang diberikan oleh medan 

magnet seragam pada partikel bermuatan yang 

bergerak (dalam hal ini, sebuah elektron) 

menghasilkan lintasan melingkar. 
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PENYELESAIAN. Karena proton tidak merasakan gaya ketika bergerak ke 

utara, medan pasti mempunyai arah utara-selatan. Kaidah tangan kanan 

memberitahu kita bahwa B pasti menunjuk ke utara untuk menghasilkan gaya ke 

barat ketika proton bergerak ke atas. (ibu jari menunjuk ke barat dan jari-jari yang 

terbuka menunjuk ke atas hanya jika jari-jari anda yang ditekuk menunjuk ke utara). 

Besar B, dari persamaan 4.3, dengan 𝜃 = 90° adalah 

 

𝐵 =
𝐹

𝑞𝑣
=

8 × 10−14

(1,6 × 10−19)(5 × 106)
= 0,1 𝑇 

 

Lintasan partikel bermuatan yang bergerak di bidang yang tegak lurus 

terhadao medan magnet seragam merupakan lingkaran (atau lengkungan lingkaran 

jika partikel kemudian ke luar dari daerah medan magnet). Lihat gambar 4.14, 

dimana medan magnet diarahkan ke dalam kertas ini, sebagaiman ditunjukkan oleh 

tanda x. Sebuah elektronpada titik P bergerak ke kanan dan gaya pada titik ini 

adalah ke bawah sebagaimana digambarkan (gunakan kaidah tangan kanan dan 

balikkan arah untuk muatan negatif). Elektron dengan demikian dibelokkan ke 

bawah. Sesaat kemudian, ketika mencapai titik Q, gaya tetap tegak lurus terhadap 

kecepatan dan berada pada arah yang ditunjukkan. Karena gaya selalu tegak lurus 

terhadap v, besar v tidak berubah tetapi partikel berubah arah dan bergerak dengan 

lintasan melingkar dengan percepatan sentripetal. 

 

Contoh 4.4  

 

Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 2 × 107  𝑚 𝑠⁄  pada bidang yang 

tegak lurus terhadap medan magnet sebesat 0,01 T. Deskripsikan lintasannya! 

 

PENYELESAIAN. Elektron bergerak dengan laju konstan pada kurva lintasan 

yang radius kelengkungannya ditemukan dengan menggunakan hukum kedua 

Newton, 𝐹 = 𝑚𝑎. Kita mempunyai percepatan sentripetal 𝑎 = 𝑣2 𝑟⁄ . Gaya 

dinyatakan oleh persamaan 4.4, sehingga diperoleh 
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𝐹 = 𝑚𝑎 

 

𝑞𝑣𝐵 =
𝑚𝑣2

𝑟
 

 

sehingga besar r adalah 

 

𝑟 =
𝑚𝑣

𝑞𝐵
 

 

Karena F tegak lurus terhadap v, besar v tidak berubah. Dari persamaan ini, kita 

lihat bahwa jika B = konstan, maka r = konstan dan kurva pasti berupa lingkaran. 

Untuk mendapatkan r, kita masukkan angka-angka sebagai berikut 

 

𝑟 =
(9,1 × 10−31)(2 × 107)

(1,6 × 10−19)(0,01)
= 1,1 × 10−2 𝑚 = 1,1 𝑐𝑚 

 

Contoh Konseptual 4.5  

Bagaimana lintasan partikel bermuatan jika 

kecepatannya tidak tegak lurus terhadap 

medan magnet?  

Gambar 4.15. Contoh 4.5. 

 

TANGGAPAN. Vektor kecepatan dapat dibagi menjadi komponen-komponen 

paralel dan tegak lurus terhadap medan. Komponen kecepatan yang paralel 

terhadap garis-garis medan tidak mengalami gaya dan komponen ini tetap konstan. 

Komponen kecepatan yang tegak lurus terhadap medan menghasilkan gerak 

melingkar di sekitar garis-garis medan. Penggabungan kedua gerakan ini akan 

menghasilkan gerak heliks (spiral) sekitar garis-garis medan (Gambar 4.15). 
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Contoh Konseptual 4.6  

Ion-ion bermuatan mendekati Bumi dari 

Matahari (“angin surya”) dan tertarik menuju 

kutub-kutub, kadang-kadang menyebabkan 

fenomena alam yang disebut aurora borealis 

atau “sinar utara” di lintang utara. Mengapa 

menuju kutub-kutub? 

 

Gambar 4.16. (a) Diagram yang 

menunjukkan partikel bermuatan 

yang mendekati bumi yang 

“ditangkap oleh medan magnet 

bumi. Partikel-partikel seperti itu 

mengikuti garis-garis medan 

menuju kutub-kutub. (b) Foto 

aurora borealis. 

 

TANGGAPAN. Suatu aliran partikel bermuatan mendekati Bumi sebagaimana 

ditunjukkan pada gambar 4.16. Komponen kecepatan yang tegak lurus terhadap 

medan untuk setiap partikel menjadi orbit melingkar di sekitar garis-garis medan, 

sementara komponen kecepatan yang paralel dengan medan membawa partikel 

sepanjang garis-garis medan menuju kutub-kutub. Konsentrasi partikel bermuatan 

yang tinggi akan mengionisasi udara dan penggabungan kembali elektron dengan 

atom akan memancarkan cahaya yang merupakan aurora terutama selama periode 

aktivitas bercak matahari yang tinggi ketika angin surya lebih besar. 

 

4.5. Medan Magnet yang Disebabkan oleh Kawat Lurus 

Medan magnet yang disebabkan oleh arus listrik pada kawat lurus yang 

panjang adalah sedemikian sehingga garis-garis medan merupakan lingkaran 

dengan kawat tersebut sebagai pusatnya (Gambar 4.17).  
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Gambar 4.17. Garis-garis medan di sekitar kawat lurus panjang yang membawa 

arus listrik I (Giancoli, 2001) 

 

Kuat medan pada suatu titik akan lebih besar jika arus yang mengalir pada 

kawat lebih besar dan bahwa medan akan lebih kecil pada titik yang lebih jauh dari 

kawat. Medan magnet B pada titik di dekat kawat lurus yang panjang berbading 

lurus dengan arus I pada kawat dan berbanding terbalik terhadap jarak r dari kawat: 

 

𝐵 ∝
𝐼

𝑟
 

 

Hubungan ini berlaku selama r jauh lebih kecil dari jarak ke ujung-ujung kawat. 

Konstanta pembanding dinyatakan sebagai 𝜇0 2𝜋⁄ , sehingga 

 

𝐵 =
𝜇0

2𝜋

𝐼

𝑟
                           [𝑑𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝑙𝑢𝑟𝑢𝑠]                          (4.5)  

 

Nilai konstanta 𝜇0 disebut sebagai permeabilitas ruang hampa yang besarnya 𝜇0 =

4𝜋 × 10−7  𝑇. 𝑚 𝐴⁄ . 

 

Contoh 4.7  

 

Kawat listrik vertikal di dinding sebuah 

gedung membawa arus dc sebesar 25 A ke 
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atas. Berapa medan magnet pada titik 10 cm 

di utara kawat ini (Gambar 4.18)? 

 

Gambar 4.18. Contoh 4.7. 

 

PENYELESAIAN. Berdasarkan persamaan 4.5: 

 

𝐵 =
𝜇0𝐼

2𝜋𝑟
=

(4𝜋 × 10−7)(25)

(2𝜋)(0,1)
= 5 × 10−5 𝑇 𝑎𝑡𝑎𝑢 0,5 𝐺 

 

Dengan kaidah tangan kanan, medan menunjuk ke barat (ke dalam halaman). 

Karena medan ini memiliki besar yang kira-kira sama dengan medan Bumi, maka 

kompas tidak akan menunjuk ke utara tetapi ke arah barat daya. 

 

4.6. Gaya Antara Dua Kawat Paralel 

Misalkan dua buah konduktor paralel panjang yang dipisahkan jarak L 

(Gambar 4.19a). Keduanya berturut-turut membawa arus 𝐼1 dan 𝐼2.  

 

Gambar 4.19. (a) Dua konduktor paralel yang membawa arus 𝐼1 dan 𝐼2. (b) Medan 

magnet yang dihasilkan oleh 𝐼1 (medan yang dihasilkan oleh 𝐼2 tidak 

digambarkan) (Giancoli, 2001). 
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Masing-masing arus menghasilkan medan magnet yang dirasakan oleh yang 

lainnya sehingga masing-masing pasti memberikan gaya pada yang lain, 

sebagaimana pertama kali dinyatakan oleh Ampere. Sebagai contoh, medan magnet 

𝐵1 yang dihasilkan oleh 𝐼1 dinyatakan oleh persamaan 4.5. Pada lokasi konduktor 

yang kedua, besar medan ini adalah: 

 

𝐵1 =
𝜇0

2𝜋

𝐼1

𝐿
 

 

Lihat gambar 4.19b dimana medan yang hanya disebabkan oleh 𝐼1 digambarkan. 

Menurut persamaan 4.2, gaya F per satuan panjang l pada konduktor yang 

membawa arus 𝐼2 adalah 

 

𝐹

𝑙
= 𝐼2𝐵1 

 

Perhatikan bahwa gaya pada 𝐼2 hanya disebabkan oleh 𝐼1. Tentu saja 𝐼2 juga 

menyebabkan adanya medan, tetapi tidak memberikan gaya pada dirinya sendiri. 

Kita substitusikan ke persamaan di atas untuk 𝐵1 

 

𝐹

𝑙
=

𝜇0

2𝜋

𝐼1𝐼2

𝐿
                                                                                                                     (4.6) 

 

 

 

Contoh 4.8  

 

Dua kawat pada kabel alat yang panjangnya 2 m berjarak 3 mm dan membawa 

arus dc 8 A. Hitung gaya antara kedua kawat tersebut! 

 

PENYELESAIAN. Persamaan 4.6 menghasilkan: 
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𝐹 =
𝜇0𝐼1𝐼2𝑙

2𝜋𝐿
=

(2 × 10−7)(8)2(2)

3 × 10−3
= 8,5 × 10−3 𝑁 

 

Karena arus mempunyai arah yang berlawanan, maka gaya akan cenderung untuk 

memisahkan keduanya. 

 

Contoh 4.9  

 

Kawat horisontal membawa arus 𝐼1 = 80 𝐴 dc. Berapa arus 𝐼2 yang harus dibawa 

kawat paralel kedua yang berada 20 cm di bawahnya sehingga kawat tidak jatuh 

karena gravitasi? Kawat yang lebih rendah memiliki massa 0,12 g per meter 

panjangnya. 

 

PENYELESAIAN. Gaya gravitasi pada kawat yang lebih rendah mengarah ke 

bawah dan untuk setiap meter panjangnya memiliki besar 

 

𝐹

𝑙
=

𝑚𝑔

𝑙
=

(0,12 × 10−3)(9,8)

1
= 1,18 × 10−3  𝑁 𝑚⁄  

 

Gaya magnet pada kawat 2 harus ke atas (sehingga 𝐼2 harus memiliki arah yang 

sama dengan 𝐼1) dan dengan 𝐿 = 0,2 𝑚 dan 𝐼1 = 80 𝐴, maka 

 

𝐹

𝑙
=

𝜇0

2𝜋

𝐼1𝐼2

𝐿
 

 

Sehingga 

 

𝐼2 =
2𝜋𝐿

𝜇0𝐼1
(

𝐹

𝑙
) =

2𝜋(0,2)

(4𝜋 × 10−7)(80)
(1,18 × 10−3) = 15 𝐴 
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4.7. Definisi Ampere dan Coulomb 

Satu ampere didefinisikan sebagai arus yang mengalir pada setiap konduktor 

dari dua kawat yang panjang paralel yang berjarak 1 m satu sama lain, yang 

menghasilkan gaya sebesar 2 × 10−7  𝑁 𝑚⁄  sepanjang setiap konduktor. Coulomb 

kemudian didefinisikan sebagai tepat satu ampere-detik: 1 C = 1 A.detik. 

 

4.8. Hukum Ampere 

Ilmuwan Perancis Andre Marie Ampere (1775-1836) menemukan bahwa jika 

lintasan tertutup (sembarang) di sekitar arus (Gambar 4.20) terdiri dari segmen-

segmen pendek yang masing-masing dengan panjang ∆𝑙. 

 

 

 

Gambar 4.20. Lintasan sembarang yang mengelilingi arus, untuk hukum Ampere. 

Lintasan dibagi menjadi segmen-segmen dengan panjang ∆𝑙 yang sama (Giancoli, 

2001). 

 

Pertama, kita tentukan hasil kali panjang setiap segmen dengan komponen B yang 

paralel terhadap segmen tersebut. Jika sekarang dijumlahkan, menurut Ampere, 

hasilnya akan sama dengan 𝜇0 dikalikan arus total I yang melewati permukaan yang 

dilingkupi oleh lintasan tersebut. Ini dikenal sebagai hukum Ampere dan dapat 

dituliskan dalam persamaan 

 

∑ 𝐵∥∆𝑙 = 𝜇0𝐼                                                                                                                (4.7) 
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Simbol ∑ berarti “jumlah dari” dan 𝐵∥ berarti komponen B yang paralel terhadap 

∆𝑙. Panjang ∆𝑙 dipilih sehingga 𝐵∥ bernilai konstan untuk setiap panjang. Jumlah 

tersebut harus diambil dari lintasan yang tertutup dan I merupakan arus total yang 

melewati permukaan yang dibatasi oleh lintasan tertutup tersebut. Jumlah panjang-

panjang segmen merupakan keliling lingkaran (2𝜋𝑟), sehingga persamaan 4.7 

dapat dituliskan sebagai berikut 

 

𝐵(2𝜋𝑟) = 𝜇0𝐼        𝑎𝑡𝑎𝑢         𝐵 =
𝜇0𝐼

2𝜋𝑟
 

 

Hukum Ampere dianggap sebagai dasar dari hukum dasar listrik dan magnet. 

Hukum ini berlaku untuk situasi apapun di mana arus dan medan tidak berubah 

terhadap waktu. 

Jika arus I mengalir pada kawat solenoida, arus total yang dilingkupi oleh 

lintasan abcd adalah NI, di mana N adalah jumlah loop yang dilingkari lintasan 

tersebut (Gambar 4.21), sehingga hukum Ampere akan memberikan persamaan 

matematis sebagai berikut 

 

𝐵𝑙 = 𝜇0𝑁𝐼 

 

Jika 𝑛 = 𝑁 𝑙⁄  merupakan jumlah loop per satuan panjang, maka 

 

𝐵 = 𝜇0𝑛𝐼                                                                                                                         (4.8) 

 

Persamaan 4.8 merupakan besar medan magnet di dalam solenoida. 

 

Gambar 4.21. Medan magnet di dalam solenoida berbentuk lurus kecuali di ujung-

ujungnya. Garis terputus-putus menunjukkan lintasan yang dipilih untuk 

digunakan dalam hukum Ampere (Giancoli, 2001). 
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Contoh 4.10  

 

Solenoida tipis dengan panjang 10 cm memiliki 400 lilitan kawat dan membawa 

arus 2 A.Hitung medan di dalam di dekat pusat. 

 

PENYELESAIAN. Jumlah lilitan per satuan panjang adalah 𝑛 = 400 0,1⁄ = 4 ×

10−3 𝑚−1, sehingga 

 

𝐵 = 𝜇0𝑛𝐼 = (12,57 × 10−7)(4 × 10−3)(2) = 10−2 𝑇 

 

 PERTANYAAN 

1. Sebuah jarum kompas tidak selalu seimbang paralel terhadap permukaan 

Bumi tetapi salah satu ujungnya mungkin turun ke bawah. Jelaskan! 

2. Gambarkan garis-garis medan magnet di sekitar bagian yang lurus dari 

sebuah kawat yang membawa arus horisontal ke kiri! 

3. Bagaimana Anda bisa membuat kompas tanpa menggunakan besi? 

4. Medan magnet yang disebabkan oleh arus pada kawat-kawat rumah Anda 

dapat mempengaruhi kompas. Bahas masalah ini dari sudut pandang arus, 

termasuk apakah ac atau dc? 

5. Dua batang besi saling menarik tidak peduli ujung-ujung mana yang 

didekatkan. Apakah keduanya magnet? Jelaskan! 

 

 SOAL-SOAL 

1. (a) Berapa gaya per meter pada kawat yang membawa arus 9,8 A ketika tegak 

lurus terhadap medan magnet 0,8 T? (b) Bagaimana jika sudut antara kawat 

dan medan sebesar 45°? 

2. Berapa besar dan arah gaya antara dua kawat paralel yang panjangnya 45 m 

dan berjarak 6 cm satu sama lain, masing-masing membawa arus 35 A pada 

arah yang sama? 

3. An electron experiences the greatest force as it travels 2,8 × 106  𝑚 𝑠⁄  in a 

magnetic field when it is moving northward. The force is vertically upward 
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and of magnitude 6,2 × 10−13 𝑁. What is the magnitude and direction of the 

magnetic field? 

4. Solenoida yang panjangnya 30 cm dan diameter 1,25 cm akan menghasilkan 

medan magnet 0,385 T pada pusatnya. Berapa besar arus yang harus dibawa 

solenoida jika ada 1000 lilitan pada kawat tersebut? 

5. Di dekat khatulistiwa, medan magnet Bumi menunjuk hampir horisontal ke 

utara dan memiliki besar 𝐵 = 0,5 × 10−4 𝑇. Berapa seharusnya besar dan 

arah kecepatan elektron jika beratnya tepat diimbangi oleh gaya magnet? 
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Salah satu hukum fisika yang 

hebat adalah Hukum induksi 
Faraday, yang mengatakan 

bahwa perubahan fluks 
magnetik berubah 

menghasilkan ggl induksi. 
Foto ini menunjukkan magnet 
batang yang bergerak ke (atau 
keluar dari) gulungan kawat, 

dan galvanometer register 
yang diinduksi arus. 

Fenomena ini induksi 
elektromagnetik adalah dasar 

untuk banyak perangkat 
praktis, termasuk generator, 

alternator, transformer, 
perekaman magnetik tape atau 

disk (hard drive), dan memori 
komputer. 

 

 BAB 

INDUKSI  

ELEKTROMAGNETIK 5 

Pada bab sebelumnya, kita telah membahas dua bentuk hubungan antara 

gejala kelistrikan dan kemagnetan: (1) arus listrik menghasilkan medan magnet dan 

(2) medan magnet memberikan gaya pada arus listrik atau muatan listrik yang 

bergerak. Dalam bab ini akan dipelajari mengenai GGL Induksi, hukum Faraday, 

hukum Lenz, generator listrik serta transmisi daya. Setelah mengikuti pembahasan 

dalam bab ini; diharapkan dapat memformulasikan konsep induksi magnetik dan 

arus bolak-balik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.  

 

5.1. GGL Induksi 

Dalam usahanya untuk menghasilkan arus listrik dan medan magnet, Faraday  
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menggunakan peralatan seperti pada gambar 5.1. Sebuah kumparan kawat, X, 

dihubungkan dengan sebuah baterai. Arus yang mengalir melalui X menghasilkan 

medan magnet yang diperkuat oleh inti besi. Faraday berharap bahwa dengan 

menggunakan baterai yang berkekuatan cukup, arus konstan di X akan 

menghasilkan medan magnet yang cukup besar sehingga dapat membangkitkan 

arus pada kumparan kedua Y.  

 

Gambar 5.1. Eksperimen Faraday guna menginduksi GGL (Giancoli, 2001). 

 

Pada rangkaian kedua , Y, digunakan galvanometer untuk mendeteksi arus listrik. 

Hal tersebut dapat mengakibatkan simpangan besar yang terjadi pada jarum 

galvanometer di rangkaian Y pada saat menghidupkan saklar di rangkaian X. 

Galvanometer menyimpang kuat ke arah yang berlawanan pada saat saklar 

dimatikan. Arus konstan di X tidak menghasilkan arus di Y. Arus timbul di Y hanya 

pada saat terjadi penyambungan dan pemutusan hubungan listrik di X. 

Faraday menyimpulkan bahwa meskipun medan magnet konstan tidak dapat 

menghasilkan arus, namun perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus 

listrik yang dinamakan arus induksi. Pada saat medan magnet di kumparan Y 

berubah, terjadi arus seolah-olah pada rangkaian tersebut terdapat sumber ggl. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa 

 

Ggl induksi dihasilkan oleh medan magnet yang berubah 
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Faraday melakukan eksperimen lanjutan mengenai induksi elektromagnet. Sebagai 

contoh pada gambar 5.2 menunjukkan bahwa jika magnet digerakkan dengan cepat 

menuju kumparan kawat, terjadi induksi arus pada kawat.  

 

 

 

Gambar 5.2. (a) Arus terinduksi pada saat magnet digerakkan menuju kumparan. 

(b) Arus induksi kembali terjadi ketika magnet bergerak menjauhi kumparan. (c) 

Tidak terjadi arus induksi jika magnet tidak bergerak relatif terhadap kumparan 

(Giancoli, 2001). 

 

 

Jika magnet ditarik dengan cepat, arus terinduksi dengan arah yang berlawanan. 

Kemudian, jika magnet dibiarkan diam dan kumparan kawat digerakkan mendekati 

atau menjauhi magnet akan terjadi ggl dan aliran arus. Gerakan atau perubahan 

diperlukan untuk menginduksi ggl. 

 

5.2. Hukum Faraday tentang Induksi; Hukum Lenz 

Faktor yang mempengaruhi GGL induksi adalah waktu: semakin cepat 

terjadinya perubahan medan magnet, ggl induksi semakin besar. Akan tetapi, ggl 

tidak sebanding dengan laju perubahan medan magnet B. GGL justru sebanding 

terhadap laju perubahan fluks magnetik, 𝜙𝐵, yang bergerak melintasi loop seluas A 

yang didefinisikan sebagai 
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𝜙𝐵 = 𝐵⊥𝐴 = 𝐵𝐴 cos 𝜃                                                                                                 (5.1) 

 

𝐵⊥ merupakan komponen medan magnet B yang tegak lurus terhadap permukaan 

kumparan dan 𝜃 adalah sudut antara B dengan garis yang tegak lurus permukaan 

kumparan (Gambar 5.3). Kumparan persegi bersisi 𝑙 seluas 𝐴 = 𝑙2, jika permukaan 

kumparan sejajar B, 𝜃 = 90° dan 𝜙𝐵 = 0° serta jika B tegak lurus kumparan, 𝜃 =

0° dan 𝜙𝐵 = 𝐵𝐴, 𝐵 ⊥  𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑛. 

 

 

 

Gambar 5.3. Menentukan fluks pada loop kawat yang pipih. Loop ini berbentuk 

persegi bersisi l dengan luas 𝐴 = 𝑙2 (Giancoli, 2001). 

 

Fluks 𝜙𝐵 dapat dianggap sebanding dengan jumlah garis yang melewati 

kumparan (Gambar 5.4). Untuk 𝜃 = 90°, tidak ada garis yang melewati kumparan 

dan 𝜙𝐵 = 0° serta 𝜙𝐵 bernilai maksimum jika 𝜃 = 0°. Satuan fluks magnet adalah 

tesla-𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟2 yang dinamakan weber: 1 Wb = 1 T.m2. 

 

Gambar 5.4. Fluks magnetik 𝜙𝐵 sebanding dengan jumlah garis B yang melewati 

loop kawat (Giancoli, 2001). 
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Jika fluks yang melalui loop kawat dengan N lilitan berubah sebesar ∆𝜙𝐵 dalam 

waktu ∆𝑡, maka besarnya ggl induksi dalam waktu itu adalah 

 

𝜉 = −𝑁
∆𝜙𝐵

∆𝑡
                                                                                                                   (5.2) 

 

Hasil fundamental ini dikenal dengan nama Hukum Faraday tentang induksi. 

Tanda minus pada persamaan 5.2 digunakan untuk mengingatkan kita pada arah ggl 

induksi. Eksperimen menunjukkan bahwa 

 

Ggl induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan 

dengan asal perubahan listrik. 

 

Hal ini dikenal sebagai Hukum Lenz. 

 

Contoh 5.1  

 

Ke manakah arah arus induksi di dalam kumparan untuk setiap keadaan pada 

gambar 5.5? 

 

 

Gambar 5.5. Contoh 5.1. 
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TANGGAPAN. (a) Mula-mula fluks magnetik keluar dari bidang gambar 

melewati kumparan. Jika kumparan digerakkan, arus induksi akan memiliki arah 

yang menimbulkan defisiensi, arus mengalir berlawanan arah jarum jam untuk 

menghasilkan medan magnet ke arah luar (menuju pembaca). 

(b) Fluks masuk ke dalam bidang gambar dan luas kumparan menyusut sehingga 

fluks mengecil; jadi arus induksi akan searah jarum jam agar timbul fluks yang 

mengarah ke dalam bidang gambar juga untuk mengimbangi pengurangan fluks 

yang terjadi. 

(c) Garis-garis medan keluar dari kutub utara (U) magnet, sehingga pada saat 

magnet bergerak ke bawah menuju kumparan, arah medan adalah masuk ke dalam 

bidang gambar dan bertambah besar. Arus akan diinduksi dengan arah berlawanan 

arah jarum jam untuk menghasilkan medan magnet B keluar dari bidang gambar, 

sehingga fluks yang dihasilkannya dapat melawan perubahan eksternal yang terjadi. 

(d) Medan berada pada bidang gambar, sehingga fluks yang melewati kumparan 

bernilai 0 selama proses, sehingga tidak terjadi perubahan fluks magnetik terhadap 

waktu dan tidak ada induksi ggl atau arus pada kumparan. 

(e) Mula-mula tidak ada fluks yang melewati kumparan. Pada saat kumparan mulai 

diputar, fluks mulai melewati kumparan dan semakin besar ke arah kiri. Untuk 

melawan ini, kumparan tersebut akan terjadi arus induksi berlawanan arah jarum 

jam untuk menghasilkan fluks ke arah kanan.  

 

Contoh 5.2  

 

Sebuah kumparan berbentuk bujursangkar dengan sisi 5 cm memiliki 100 lilitan 

dan berada pada posisi tegak lurus medan magnet 0,6 T (Gambar 5.6). Kumparan 

ini ditarik dengan cepat dan seragam dari medan (gerakan tegak lurus terhadap B) 

menuju suatu tempat dimana B menurun drastis hingga mencapai nol. Kumparan 

tersebut memerlukan waktu 0,1 detik untuk mencapai daerah bebas medan 

tersebut. Hitung (a) perubahan fluks yang melewati kumparan. (b) ggl dan arus 

induksi. (c) energi yang hilang pada kumparan yang memiliki hambatan 100 ohm. 

(d) Gaya rata-rata yang diperlukan. 
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Gambar 5.6. Contoh 5.2. Kumparan bujursangkar di dalam medan magnet 𝐵 =

0,6 𝑇 ditarik dengan cepat ke kanan menuju tempat dimana 𝐵 = 0 

 

 

PENYELESAIAN. (a) Nilai fluks awal 

 

𝜙𝐵0 = 𝐵𝐴 = (0,6)(2,5 × 10−3) = 1,5 × 10−3 𝑊𝑏 

 

Setelah 0,1 detik, fluks bernilai nol. Dengan demikian, perubahan fluks adalah 

 

∆𝜙𝐵 = 0 − (1,5 × 10−3) = −1,5 × 10−3 𝑊𝑏 

 

(b) Laju perubahan fluks konstan dalam selang waktu 0,1 detik, sehingga ggl 

terinduksi selama periode ini adalah 

 

𝜉 = −(100)
(−1,5 × 10−3)

0,1
= 1,5 𝑉 

 

Arus yang tejadi adalah 

 

𝐼 =
𝜉

𝑅
=

1,5

100
= 15 𝑚𝐴 

 

(c) Total energi yang hilang adalah 
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𝐸 = 𝑃𝑡 = 𝐼2𝑅𝑡 = (1,5 × 10−2)2(100)(0,1) = 2,3 × 10−3 𝐽 

 

(d) Gaya rata-rata yang diperlukan adalah 

 

�̅� =
𝑊

𝑑
=

2,3 × 10−3

5 × 10−2
= 0,046 𝑁 

 

5.3. Induksi GGL pada Konduktor Bergerak 

Cara lain untuk menginduksi ggl diperlihatkan pada gambar 5.7. Asumsikan 

medan magnet B tegak lurus permukaan yang dibatasi oleh konduktor berbentuk U 

dan pada konduktor tersebut dipasang batang konduktor yang lain yang dapat 

bergerak.  

 

 

 

Gambar 5.7. Batang penghantar digerakkan ke kanan pada konduktor berbentuk U 

pada medan magnet B yang arahnya keluar dari bidang halaman ini (Giancoli, 

2001). 

 

Jika batang konduktor digerakkan dengan kecepatan v, maka akan menempuh jarak 

∆𝑥 = 𝑣∆𝑡 dalam waktu ∆𝑡. Oleh karena itu, luasan kumparan bertambah sebesar 

∆𝐴 = 𝑙∆𝑥 = 𝑙𝑣∆𝑡 dalam waktu ∆𝑡. Menurut hukum Faraday, akan timbul ggl 

induksi sebesar 

 

𝜉 =
∆𝜙𝐵

∆𝑡
=

𝐵∆𝐴

∆𝑡
=

𝐵𝑙𝑣∆𝑡

∆𝑡
= 𝐵𝑙𝑣                                                                              (5.3) 



121 
 

Persamaan ini berlaku selama B, l dan v saling tegak lurus. 

 

Contoh 5.3  

 

Sebuah pesawat terbang dengan kecepatan 1000 km/jam di suatu daerah dimana 

terdapat medan magnet bumi sebesar 5 × 10−5 𝑇 dengan arah yang hampir 

vertikal (Gambar 5.8). Berapakah beda potensial yang terinduksi di antara kedua 

ujung sayap yang terpisah sejauh 70 m? 

 

 

Gambar 5.8. Contoh 5.3. 

 

 

PENYELESAIAN. Karena 𝑣 = 1000 𝑘𝑚 𝑗𝑎𝑚 = 280 𝑚 𝑠⁄⁄  dan 𝑣 ⊥ 𝐵, 

sehingga 

 

𝜉 = 𝐵𝑙𝑣 = (5 × 10−5)(70)(280) = 1 𝑉 

 

5.4. Perubahan Fluks Magnet Menimbulkan Medan Listrik 

Medan listrik didefinisikan sebagai gaya per satuan muatan, sehingga medan 

efektif E (karena 𝐹 = 𝑞𝑣𝐵), maka 

 

𝐸 =
𝐹

𝑞
=

𝑞𝑣𝐵

𝑞
= 𝑣𝐵                                                                                                       (5.4) 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa 
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Perubahan fluks magnet menimbulkan medan listrik 

 

Hal ini tidak hanya berlaku pada kawat atau konduktor-konduktor saja, tetapi juga 

berlaku pada setiap tempat dalam ruang: medan listrik akan timbul pada setiap 

tempat yang mengalami perubahan medan magnet. 

 

Contoh 5.4  

 

Laju aliran darah dapat diukur dengan menggunakan alat seperti pada gambar 5.9, 

karena darah mengandung ion-ion bermuatan. Andaikan saluran darah 

berdiameter 2 mm, medan magnet 0,08 T dan ggl yang terukur 0,1 mV, berapakah 

kecepatan aliran darah tersebut? 

 

 

Gambar 5.9. Pengukuran kecepatan darah melalui ggl induksi. 

 

 

PENYELESAIAN. Dengan mengubah persamaan 5.3 untuk mencari v, sehingga 

 

𝑣 =
𝜉

𝐵𝑙
=

(1 × 10−4)

(0,08)(2 × 10−3)
= 0,63 𝑚 𝑠⁄  

 

5.5. Transformator; Transmisi Daya 

Transformator adalah sebuah alat untuk menaikkan atau menurunkan 

tegangan ac. Transformator memegang peranan penting dalam transmisi listrik. 

Sebuah transformator memiliki dua kumparan kawat yang dinamakan kumparan 
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primer dan kumparan sekunder. Jika tegangan ac diberikan pada kumparan primer, 

perubahan medan magnet yang dihasilkannya akan menginduksi tegangan ac 

berfrekuensi sama pada kumparan sekunder. Akan tetapi, tegangan yang timbul 

akan berbeda sesuai dengan jumlah lilitan pada setiap kumparan. Dari hukum 

Faraday, tegangan atau ggl induksi pada kumparan sekunder adalah 

 

𝑉𝑆 = 𝑁𝑆

∆𝜙𝐵

∆𝑡
 

 

dimana 𝑁𝑆 adalah jumlah lilitan pada kumparan sekunder dan 
∆𝜙𝐵

∆𝑡
 adalah laju 

perubahan fluks magnet. Tegangan masukan pada kumparan primer, 𝑉𝑃, juga 

berhubungan dengan laju perubahan fluks magnet 

 

𝑉𝑃 = 𝑁𝑃

∆𝜙𝐵

∆𝑡
 

 

dimana 𝑁𝑃 adalah jumlah lilitan pada kumparan primer. Kita membagi kedua 

persamaan ini dengan asumsi bahwa fluks yang hilang sangat kecil atau tidak ada, 

sehingga 

 

𝑉𝑆

𝑉𝑃
=

𝑁𝑆

𝑁𝑃
                                                                                                                           (5.5) 

 

Persamaan transformator ini menunjukkan bahwa tegangan sekunder (keluaran) 

berhubungan dengan tegangan primer (masukan). Jika 𝑁𝑆 lebih besar dari 𝑁𝑃 maka 

dinamakan transformator step-up. Jika 𝑁𝑆 lebih kecil dari 𝑁𝑃 maka dinamakan 

transformator step-down. Daya masukan pada dasarnya sama dengan daya 

keluaran. Karena daya 𝑃 = 𝑉𝐼, maka 

 

𝑉𝑃𝐼𝑃 = 𝑉𝑆𝐼𝑆     𝑎𝑡𝑎𝑢     
𝐼𝑆

𝐼𝑃
=

𝑁𝑃

𝑁𝑆
                                                                                  (5.6) 
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Contoh 5.5  

 

Sebuah transformator pada radio portabel di rumah menurunkan tegangan 120 V 

ac menjadi 9 V ac. Kumparan sekunder memiliki 30 lilitan dan radio menggunakan 

arus sebesar 400 mA. Hitung: (a) jumlah lilitan primer. (b) kuat arus pada 

kumparan primer. (c) daya yang ditransformasi. 

 

PENYELESAIAN. (a) Ini merupakan transformator step-down , sehingga 

 

𝑁𝑃 = 𝑁𝑆

𝑉𝑃

𝑉𝑆
=

(30)(120)

9
= 400 𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑛 

 

(b) Dari persamaan 5.6: 

 

𝐼𝑃 = 𝐼𝑆

𝑁𝑆

𝑁𝑆𝑃
=

(0,4)(30)

400
= 0,03 𝐴 

 

(c) Daya yang ditransformasi adalah 

 

𝑃 = 𝐼𝑆𝑉𝑆 = (9)(0,4) = 3,6 𝑊 

 

Contoh 5.6  

 

Daya listrik rata-rata 120 kW dikirm ke sebuah kota kecil dari pembangkit yang 

berjarak 10 km. Jalur transmisi memiliki hambatan total sebesar 0,4 Ω. Hitung 

daya yang hilang jika daya dikirim dengan tegangan 24000 V! 

 

PENYELESAIAN. Untuk setiap keadaan pada jalur kita hitung arus I dan 

menghitung daya yang hilang dengan 𝑃 = 𝐼2𝑅. 
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𝐼 =
𝑃

𝑉
=

1,2 × 105

2,4 × 104
= 5 𝐴 

 

Energi yang hilang, 𝑃𝐿, adalah 

 

𝑃𝐿 = 𝐼2𝑅 = (5)3(0,4) = 10 𝑊 

 

 PERTANYAAN 

1. Apa perbedaan fluks magnet dan medan magnet? Bahas secara rinci. 

2. Apa keuntungan dalam percobaan Faraday tentang penggunaan kumparan 

yang memiliki banyak jumlah lilitan? 

3. Penggunaan tegangan tinggi di rumah, katakanlah 600 V atau 1200 V, dapat 

mengurangi energi yang hilang. Mengapa ini tidak digunakan? 

4. Kumparan primer transformator pada sebuah kutub telefon memiliki 

resistansi 0,1 Ω dan tegangan maksimumnya 2400 V ac. Dapatkah Anda 

memperkirakan kuat arus yang akan mengalir? Akankah sebesar 24.000 A? 

Jelaskan! 

5. What is the advantage of placing the two insulated electric wires carrying ac 

close together or even twisted about each other? 

 

 SOAL-SOAL 

1. Sebuah loop kawat berdiameter 9,2 cm mula-mula tegak lurus terhadap 

medan magnet 1,5 T. Loop tersebut berotasi sehingga permukaannya sejajar 

dengan arah medan dalam 20 detik. Berapa ggl induksi rata-rata dalam loop 

tersebut? 

2. Fluks Magnet, yang melewati kumparan kawat dua lilitan, berubah dari -30 

Wb menjadi 38 Wb dalam 0,42 detik. Berapakah ggl induksi di dalam 

kumparan? 

3. A 600-turn solenoid, 25 cm long, has a diameter of 2.5 cm. A 14-turn coil is 

wound tightly around the center of the solenoid. If the current in the solenoid 
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increases uniformly from 0 to 5.0 A in 0.60 s, what will be the induced emf 

in the short coil during this time? 

4. Sebuah transformator memiliki 330 lilitan pada kumparan primer dan 1240 

lilitan pada kumparan sekunder. Tegangan masukannya 120 V dan kuat arus 

keluarannya 15 A. Berapakah tegangan keluarannya dan kuat arus 

masukannya jika efisiensinya diasumsikan 100 %? 

5. Medan magnet, yang tegak lurus terhadap loop kawat berdiameter 20 cm, 

berubah dari +0,52 T menjadi -0,45 T dalam 180 milidetik dimana “+” berarti 

arah medan menjauhi pengamat dan “-“ berarti arah medan menuju pengamat. 

(a) Hitunglah besar ggl induksi tersebut? (b) Ke mana arah arus induksi? 
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Setiap batuan memiliki 

sifat kemagnetan yang 

berbeda-beda. Bahan 

magneti dikelompokkan 

menjadi 3 yaitu, 

diamagnetik, 

paramagnetik dan 

ferromagnetik. 

 

 BAB 

SIFAT KEMAGNETAN 

BATUAN 6 

 Batuan yang merupakan material pembentuk kerak bumi memiliki sifat- sifat 

yang dapat digunakan untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Salah 

satu sifat batuan adalah sifat kemagnetan batuan. Sifat magnet pada batuan 

dipengaruhi oleh kandungan mineral pada batuan tersebut. Sifat magnetik pada 

mineral ini dikaji secara mendalam dalam bidang paleomagnetisme atau 

kemagnetan purba. Stabil tidaknya magnetisasi pada suatu batuan sangat tergantung 

pada jenis mineral dan ukurannya. Sifat  magnetik pada batuan ini juga berperan 

dalam metode geomagnetik untuk eksplorasi. Pada bab ini akan dipelajari mengenai 

sifat fisis mineral, kurva histerisis serta bahan-bahan magnetik (diamagnetik, 

paramagnetik, feromagnetik, ferrimagnetik dan antiferrimagnetik). Setelah 

mempelajari bab ini, diharapkan dapat menjelaskan fenomena kemagnetan pada 

batuan serta mampu membedakan bahan-bahan magnetik berdasarkan sifat fisis 

mineral batuan tersebut. 
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Setiap jenis batuan memiliki sifat dan karakteristik tertentu dalam medan 

magnet yang dimanifestasikan dalam parameter susceptibilitas magnetik batuan 

atau mineralnya (k). Suseptibilitas magnet batuan adalah harga magnet suatu batuan 

terhadap pengaruh magnet, yang pada umumnya erat kaitannya dengan kandungan 

mineral dan oksida besi. Semakin besar kandungan mineral magnetit di dalam 

batuan, akan semakin besar harga suseptibilitasnya. Susceptibilitas suatu magnet 

batuan berpengaruh terhadap besarnya intensitas magnetik batuan tersebut. 

Pengaruh tersebut dapat digambarkan dengan persamaan berikut: 

 

𝐼 = 𝑘𝐻                                                                                                                              (6.1) 

 

dimana I adalah intensitas magnetik dan H adalah kuat medan magnet. Nilai k pada 

batuan semakin besar jika dalam batuan tersebut semakin banyak dijumpai mineral-

mineral bersifat magnetik. Sifat magnetik material pembentuk batuan–batuan dapat 

dibagi menjadi diamagnetik, paramagnetisme, ferromagnetik, antiferromagnetik, 

ferrimagnetik. 

 
Tabel 6.1. Sifat magnetik dari sejumlah batuan dan mineral magnetik (Hunt dkk., 

1995) 
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6.1. Diamagnetik 

Mineral diamagnetik adalah mineral yang tidak dapat ditarik sedikitpun oleh 

magnet (tidak terpengaruh oleh gaya tarik magnet). Dalam batuan diamagnetik 

atom–atom pembentuk batuan mempunyai kulit elektron berpasangan dan 

mempunyai spin yang berlawanan dalam tiap pasangan. Jika mendapat medan 

magnet dari luar orbit, elektron tersebut akan berpresesi yang menghasilkan medan 

magnet lemah yang melawan medan magnet luar tadi mempunyai suseptibilitas k 
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negatif dan kecil, dan suseptibilitas k tidak tergantung dari pada medan magnet luar. 

Contoh batuan/mineral diamagnetik adalah sebagai berikut: 

 

Berikut ini adalah beberapa contoh gambar mineral diamagnetik: 

 

6.2. Paramagnetik 

Terdapat kulit elektron terluar yang belum jenuh yakni ada elektron yang 

spinnya tidak berpasangan. Jika terdapat medan magnetik luar, spin tersebut 

berpresesi menghasilkan medan magnet yang mengarah searah dengan medan 

tersebut sehingga memperkuatnya. Akan tetapi momen magnetik yang terbentuk 

terorientasi acak oleh agitasi termal, sehingga suseptibilitas k positif dan > 1 serta 

bergantung pada temperatur. Contoh mineral paramagnetik: 
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Berikut ini adalah beberapa contoh gambar mineral paramagnetik: 

 

 

6.3. Ferromagnetik 

Terdapat banyak kulit elektron yang hanya diisi oleh suatu elektron sehingga 

mudah terinduksi oleh medan luar. Keadaan ini diperkuat lagi oleh adanya 

kelompok-kelompok bahan berspin searah yang membentuk dipole-dipol magnet 

(domain) mempunyai arah sama, apalagi jika didalam medan magnet luar. 

Mempunyai sifat suseptibilitas k positif dan jauh lebih besar dari satu. Suseptibilitas 

k bergantung dari temperature. Contoh mineral ferromagnetik: 

 

Berikut ini adalah beberapa contoh gambar mineral ferromagnetik: 
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6.4. Antiferromagnetik 

Pada bahan antiferromagnetik domain-domain tadi menghasilkan dipole 

magnetic yang saling berlawanan arah sehingga momen magnetik secara 

keseluruhan sangat kecil. Bahan antiferromagnetik yang mengalami cacat kristal 

akan mengalami medan magnet kecil dan suseptibilitasnya seperti pada bahan 

paramagnetik, tetapi harganya naik sampai dengan titik curie kemudian turun lagi 

menurut hukum curie-weiss. Contoh mineral antiferromagnetik: 

 

 

6.5. Ferrimagnetik 

Pada bahan ferrimagnetik domain-domain juga saling antiparalel tetapi 

jumlah dipol pada masing-masing arah tidak sama sehingga masih mempunyai 

resultan magnetisasi cukup besar. Suseptibilitasnya tinggi dan tergantung 

temperatur. Material ini mempunyai suseptibilitas magnetik yang sangat besar dan 

tergantung pada suhu, domain-domain magnetik dalam material ini terbagi-bagi 

dalam keadaan daerah yang menyearah saling berlawanan tetapi momen magnetik 

totalnya tak nol jika medan luar nol. Praktis semua mineral magnetik adalah 

ferrimagnetik. Meskipun dalam beberapa hal magnetisasi batuan bergantung 

terutama pada kekuatan sesaat dar sesaat dari medan magnetik bumi di sekeliling 

dan kandungan mineral magnetiknya. Contoh mineral ferrimagnetik: 
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 SOAL-SOAL! 

 Carilah masing-masing 20 batuan dan mineral yang memiliki sifat 

diamagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, ferimagnetik dan 

paramagnetik! Lengkapi dengan nilai konduktivitas, foto batuan/mineral 

serta deskripsi batuan tersebut. 
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Pantulan dari air yang 

tenang seperti dari 

cermin kaca, dapat 

dianalisa dengan 

menggunakan model 

berkas cahaya. 

Apakah gambar ini 

tidak terbalik? 

Bagaimana anda bisa 

yakin? Apa 

petunjuknya? 

 

 BAB 

OPTIK 

GEOMETRI 7 

Indra penglihatan sangat penting bagi kita, karena memberikan sebagian 

besar informasi mengenai dunia. Kita melihat benda dengan salah satu dari dua 

cara: (1) benda tersebut mungkin merupakan sumber cahaya seperti bola lampu, 

berkas api atau bintang, dimana kita melihat cahaya yang langsung dipancarkan dari 

sumbernya atau (2) kita melihat benda dari cahaya yang dipantulkannya. Pada Bab 

ini akan dipelajari mengenai pemantulan, pembiasan, hukum Snell, sifat gelombang 

pada cahaya serta prinsip Huygens. Setelah mempelajari bab ini diharapkan dapat 

menjelaskan konsep dasar hukum pemantulan dan pembiasan serta aplikasinya 

dalam kehidupan sehari-hari; mampu memformulasikan hukum Snell dan prinsip 

Huygens dalam perambatan gelombang gempabumi. 
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7.1.  Model Berkas Cahaya 

Model berkas cahaya menganggap bahwa cahaya berjalan dalam lintasan 

yang berbentuk garis lurus yang sering disebut dengan berkas cahaya. Sebenarnya, 

berkas merupakan idealisasi, dimaksudkan untuk merepresentasikan sinar cahaya 

yang sangat sempit. Ketika kita melihat sebuah benda, menurut model berkas, 

cahaya mencapai mata kita dari setiap titik pada benda walaupun berkas cahaya 

meninggalkan setiap titik dengan banyak arah, biasanya hanya satu kumpulan kecil 

dari berkas-berkas ini yang dapat memasuki mata pengamat (Gambar 7.1). Jika 

kepala orang tersebut bergerak ke satu sisi, kumpulan berkas yang lain akan 

memasuki mata dari setiap titik. 

 

 

 

Gambar 7.1. Berkas cahaya datang dari setiap titik pada benda. Sekumpulan 

berkas yang meninggalkan satu titik diperlihatkan memasuki mata manusia 

(Giancoli, 2001). 

 

7.2.  Pantulan; Pembentukan Bayangan oleh Cermin Datar 

Ketika cahaya mengenai permukaan benda, sebagian cahaya akan 

dipantulkan. Sisanya akan diserap oleh benda (dan diubah menjadi energi panas) 

atau jika benda tersebut transparan (kaca, air, dll), sebagian akan diteruskan. Untuk 

benda-benda yang sangat mengkilat seperti cermin berlapis perak, lebih dari 95 % 

cahaya akan dipantulkan.  

Ketika satu berkas cahaya sempit mengenai permukaan yang rata (Gambar 

7.2), kita definisikan sudut datang, 𝜃𝑖, sebagai sudut yang dibuat oleh berkas sinar 

datang dengan garis normal terhadap permukaan (“normal” berarti tegak lurus) dan 

sudut pantul, 𝜃𝑟, sebagai sudut yang dibuat berkas sinar pantul dengan garis normal. 
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Gambar 7.2. Hukum pemantulan. (a) Menunjukkan berkas cahaya datang 

dipantulkan di atas permukaan datar (b) menunjukkan sudut pandang samping 

atau “ujung”, yang biasanya akan kita gunakan karena kejelasannya (Giancoli, 

2001). 

 

 

Untuk permukaan yang rata, ternyata berkas sinar datang dan pantul berada pada 

bidang yang sama dengan garis normal permukaan, sehingga 

 

Sudut datang sama dengan sudut pantul 

 

Ini adalah hukum pemantulan. Ketika cahaya mengenai permukaan yang kasar, 

pantulan akan memiliki banyak arah (Gambar 7.3). 

 

 

 

Gambar 7.3. Pantulan tersebar dari permukaan yang kasar (Giancoli, 2001). 

 

7.3. Indeks Bias 

Laju cahaya dalam hampa udara adalah 

 

𝑐 = 2,99792458 × 108  𝑚 𝑠⁄  
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Yang biasanya dibulatkan menjadi 3 × 108  𝑚 𝑠⁄ . Laju ini berlaku untuk semua 

gelombang elektromagnetik, termasuk cahaya tampak. Di udara, laju tersebut hanya 

sedikit lebih kecil. Pada benda transparan (kaca, air, dll), kelajuan selalu lebih kecil 

dibanding di udara hampa. Perbandingan laju cahaya di udara hampa dengan laju 𝑣 

pada materi tertentu disebut sebagai indeks bias, 𝑛: 

 

𝑛 =
𝑐

𝑣
                                                                                                                                (7.1) 

 

Indeks bias tidak pernah lebih kecil dari 1 dan nilainya untuk berbagai materi 

diberikan pada tabel 7.1. 

 

Tabel 7.1. Indeks Bias (Giancoli, 2001) 

 

 

Contoh 7.1  

 

Hitung laju cahaya dalam berlian! 

 

PENYELESAIAN. Dari tabel 7.1, 𝑛 = 2,42 untuk berlian, sehingga 

 

𝑣 =
𝑐

𝑛
=

3 × 108

2,42
= 1,24 × 108  𝑚 𝑠⁄  
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7.4.  Pembiasan: Hukum Snell 

Ketika cahaya melintas dari suatu medium ke medium lainnya, sebagian 

cahaya datang dipantulkan dan sisanya melewati medium yang baru. Jika seberkas 

cahaya datang dan membentuk sudut terhadap permukaan (bukan hanya tegak 

lurus), berkas tersebut akan dibelokkan pada waktu memasuki medium yang baru. 

Pembelokan ini disebut sebagai pembiasan. Gambar 7.4a menunjukkan sebuah 

berkas yang merambat dari udara ke air. Sudut 𝜃1 adalah sudut datang dan 𝜃2 adalah 

sudut bias. Perhatikan bahwa berkas dibelokkan menuju garis normal ketika 

meamsuki air. Hal ini selalu terjadi ketika berkas cahaya memasuki medium di 

mana lajunya lebih kecil. Jika cahaya merambat dari satu medium ke medium kedua 

dimana lajunya lebih besar, maka berkas cahaya tersebut akan dibelokkan menjauhi 

garis normal (Gambar 7.4b). 

 

 

 

Gambar 7.4. Pembiasan (Giancoli, 2001). 

 

Sudut bias bergantung pada laju cahaya kedua medium dan pada sudut datang. 

Hubungan analisis antara 𝜃1 dan 𝜃2 ditemukan secara eksperimental pada tahun 

1621 oleh Willebrord Snell (1591-1626). Hubungan ini dikenal sebagai hukum 

Snell dan dituliskan dalam persamaan: 

 

𝑛1 sin 𝜃1 = 𝑛2 sin 𝜃2                                                                                                      (7.2) 
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𝜃1 adalah sudut datang dan 𝜃2 adalah sudut bias; 𝑛1 dan 𝑛2 adalah indeks bias 

materi tersebut. Berkas-berkas sinar datang dan bias pada bidang yang sama, yang 

juga termasuk garis tegak lurus terhadap permukaan. Hukum Snell merupakan 

hukum dasar dari pembiasan. 

 

Contoh 7.2  

 

Cahaya jatuh pada potongan kaca yang rata 

dengan sudut datang 60° (Gambar 7.5). Jika 

indeks bias kaca sebesar 1,5, (a) berapa sudut 

bias 𝜃𝐴 pada kaca; (b) berapa sudut 𝜃𝐵 dari 

berkas yang muncul dari kaca? 

 

 

Gambar 7.5. Cahaya yang 

melewati sepotong kaca (contoh 

7.2) 

 

PENYELESAIAN. (a) Kita anggap berkas datang berawal dari udara, sehingga 

𝑛1 = 1 dan 𝑛2 = 1,5. Kemudian, dari persamaan 7.2, diperoleh 

 

sin 𝜃𝐴 =
1

1,5
sin 60° = 0,577 

 

sehingga 𝜃𝐴 = 35,2° 

(b) Karena permukaan-permukaan kaca paralel, sudut datang dalam hal ini adalah 

𝜃𝐴, sehingga sin 𝜃𝐴 = 0,577. Kali ini, 𝑛1 = 1,5 dan 𝑛2 = 1, sehingga 

 

sin 𝜃𝐵 =
1,5

1
sin 𝜃𝐴 = 0,866 

 

sehingga 𝜃𝐵 = 60°. 
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7.5.  Pantulan Internal Sempurna 

Apabila cahaya melintas dari suatu materi ke yang lainnya di mana indeks 

biasnya lebih keil, maka cahaya akan dibelokkan menjauhi normal (Gambar 7.6).  

 

Gambar 7.6. Karena n2<n1, berkas cahaya dipantulkan ke dalam dengan sempurna 

jika 𝜃 > 𝜃𝐶  sebagaimana untuk berkas L. Jika 𝜃 < 𝜃𝐶  sebagaimana untuk berkas 

J, hanya sebagian cahaya yang dipantulkan dan sisanya akan dibiaskan (Giancoli, 

2001). 

 

 

Pada sudut datang tertentu, sudut bias akan 90°, dan dalam hal ini berkas bias 

akan berhimpitan dengan permukaan (berkas K). Sudut datang dimana hal ini 

terjadi disebut sebagai sudut kritis, 𝜃𝐶 . Dari hukum Snell, dinyatakan sebagai 

 

sin 𝜃𝐶 =
𝑛2

𝑛1
sin 90° =

𝑛2

𝑛1
                                                                                             (7.3) 

 

Untuk semua sudut datang yang lebih kecil dari 𝜃𝐶  akan ada berkas bias meskipun 

sebagian cahaya juga akan dipantulkan. Jika sudut datang lebih besar dari 𝜃𝐶 , maka 

tidak akan ada berkas bias sama sekali dan seluruh cahaya akan dipantulkan. Efek 

ini disebut sebagai pantulan internal sempurna. Pantulan ini terjadi jika cahaya 

mengenai batas di mana medium sesudahnya memiliki indeks bias yang lebih kecil. 

 

Contoh 7.3  

 

Deskripsikan apa yang akan dilihat orang yang memandang dunia dari bawah 

permukaan danau atau kolam renang yang sangat tenang. 
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TANGGAPAN. Untuk batas udara-air, sudut kritis dinyatakan dengan 

 

sin 𝜃𝐶 =
𝑛2

𝑛1
=

1

1,33
= 0,75 

 

Dengan demikian, 𝜃𝐶 = 49°. Berarti, orang tersebut akan melihat dunia luar 

diperkecil menjadi satu lingkaran yang sisinya membentuk sudut 49° terhadap 

vertikal. Di luar sudut ini, orang tersebut akan melihat pantulan dari sisi-sisi dan 

dasar kolam atau danau itu (Gambar 7.7). 

 

 

Gambar 7.7. Pandangan ke atas dari bawah air (permukaan air harus sangat 

tenang) (Giancoli, 2001). 

 

7.6.  Gelombang vs Partikel: Prinsip Huygens dan Difraksi 

Ilmuwan Belanda Christiaan Huygens (1629-1695) mengusulkan teori 

gelombang dari cahaya yang dikenal dengan nama prinsip Huygens: Setiap titik 

pada muka gelombang dapat dianggap sebagai sumber gelombang-gelombang 

kecil yang menyebar maju dengan laju yang sama dengan laju gelombang itu 

sendiri. Muka gelombang yang baru merupakan sampul dari semua gelombang-

gelombang kecil tersebut yaitu tangen (garis singgung) dari semua gelombang 

tersebut. 

Sebagai contoh sederhana dari prinsip huygens, lihatlah muka gelombang AB pada 

gambar 7.8 yang menjauh dari sumber S. Kita anggap medium ini isotropik (artinya 

laju 𝑣 dari gelombang adalah sama ke segala arah). Untuk menemukan muka 

gelombang dalam waktu pendek t setelah berada pada AB, digambarkan lingkaran-

lingkaran kecil dengan radius 𝑟 = 𝑣𝑡. Pusat lingkaran-lingkaran kecil ini ada pada 
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muka gelombang asal AB dan lingkaran-lingkaran ini merepresentasikan 

gelombang kecil (imajiner) Huygens. Tangen (garis singgung) untuk semua 

gelombang kecil ini, garis CD merupakan posisi baru dari muka gelombang. 

 

 

Gambar 7.8. Prinsip Huygens digunakan untuk menentukan muka gelombang CD 

jika AB diketahui (Giancoli, 2001). 

 

Prinsip Huygens berguna ketika gelombang menumbuk penghalang dan muka 

gelombang terganggu sebagian. Prinsip Huygens meramalkan bahwa gelombang 

menekuk di belakang sebuah penghalang (Gambar 7.9). Inilah yang dilakukan oleh 

gelombang air. Penekukan gelombang di belakang penghalang menjadi “daerah 

bayangan” yang dikenal sebagai difraksi. 

 

   

Gambar 7.9. Prinsip Huygens konsisten dengan difraksi (a) di sekitar sisi 

penghalang (b) melalui lubang yang besar (c) melalui lubang kecil yang 

ukurannya dalam orde panjang gelombang (Giancoli, 2001). 
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7.7.  Prinsip Huygens dan Hukum Pembiasan 

Jika diketahui bahwa laju cahaya 𝑣 pada medium manapun berhubungan 

dengan laju pada hampa udara, 𝑐, dan indeks bias, 𝑛, dari persamaan 7.1 yaitu: 𝑣 =

𝑐 𝑛⁄ .  

 

Gambar 7.10. Penjelasan pembiasan dengan menggunakan prinsip Huygens 

(Giancoli, 2001). 

 

Dari konstruksi Huygens pada gambar 7.10, sudut ADC sama dengan 𝜃2 dan sudut 

BAD sama dengan 𝜃1. Kemudian untuk kedua segitiga yang memiliki sisi yang 

sama AD, akan diperoleh: 

 

sin 𝜃1 =
𝑣1𝑡

𝐴𝐷
,                  sin 𝜃2 =

𝑣2𝑡

𝐴𝐷
 

 

Dengan membagi kedua persamaan tersebut akan didapatkan 

 

sin 𝜃1

sin 𝜃2
=

𝑣1

𝑣2
 

 

Kemudian, karena 𝑣1 = 𝑐 𝑛1⁄  dan 𝑣2 = 𝑐 𝑛2⁄ , maka 

 

𝑛1 sin 𝜃1 = 𝑛2 sin 𝜃2 

 

Ketika cahaya berjalan dari satu medium ke medium yang lainnya, frekuensinya 

tetap akan tetapi panjang gelombangnya berubah, sehingga 
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𝜆2

𝜆1
=

𝑣2𝑡

𝑣1𝑡
=

𝑣2

𝑣1
=

𝑛1

𝑛2
 

 

Panjang gelombang pada medium yang dengan indeks bias n dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

 

𝜆𝑛 =
𝜆

𝑛
                                                                                                                              (7.4) 

 

 PERTANYAAN 

1. Berikan argumen mengapa Bulan pasti memiliki permukaan yang kasar dan 

bukan permukaan yang licin seperti kaca? 

2. Apakah prinsip Huygens berlaku untuk gelombang bunyi? Untuk gelombang 

air? 

3. Apa bukti bahwa cahaya adalah energi? 

4. Turunkan hukum pemantulan, yaitu bahwa sudut datang sama dengan sudut 

pantul dari permukaan datar, dengan menggunakan prinsip Huygens untuk 

gelombang! 

5. Apa warna langit jika Bumi tidak memiliki atmosfer? 

 

 SOAL-SOAL 

1. Berapakah laju cahaya pada (a) kaca korona dan (b) Lucite? 

2. Laju cahaya pada zat tertentu adalah 85 % dari nilainya di air. Berapakah 

indeks bias zat tersebut? 

3. Berkas cahaya dari matahari tampat membentuk sudut 21° terhadap garis 

vertikal di bawah air. Pada sudut berapa di atas horison matahari? 

4. Berapa sudut kritis untuk perbatasan antara air dan Lucite? Agar terpantul 

internal, dari medium mana cahaya harus berasal? 

5. Seberkas cahaya dipancarkan dalam kolam air dari kedalaman 62 cm. Di 

mana berkas ini harus jatuh pada perbatasan udara-air, relatif terhadap titik 

yang tepat diatasnya, agar cahaya tidak keluar dari air? 
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6. Sudut kritis untuk permukaan cairan udara tertentu adalah 44,7°. Berapakah 

indeks bias cairan tersebut? 

7. Laju cahaya pada es adalah 2,29 × 108  𝑚 𝑠⁄ . Berapakah indeks bias es? 

8. Light is incident on an equilateral glass prism at a 45.0° angle to one face, 

Fig. 7.11. Calculate the angle at which light emerges from the opposite face. 

Assume that n = 1.54. 

 

 

Gambar 7.11. Soal 8 

 

9. Jika 𝑛 = 1,0003 ± 0,00001 untuk udara, berapakah ketidakpastian yang 

akan diakibatkan nilai ini pada nilai untuk laju cahaya di udara? 

10. Berapakah laju cahaya pada garam dapur? 
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Dari begitu banyak alat-

alat optik yang kita 

bahas pada bab ini, kaca 

pembesar merupakan 

yang paling sederhana. 

Alat tersebut 

memperbesar halaman 

yang menjelaskan cara 

kerjanya menurut model 

berkas. 

 

 BAB 

ALAT-ALAT 

OPTIK 8 

Pada bab ini kita akan membahas beberapa alat optik yang lebih umum 

(kebanyakan menggunakan lensa) seperti kamera, lup, mikroskop dan mata 

manusia. Setelah mempelajari bab ini diharapkan mampu menjelaskan cara kerja 

dari alat-alat optik tersebut. 

 

8.1. Mata 

Mata merupakan alat optik alamiah, ciptaan Tuhan yang sangat berharga. 

Diagram sederhana mata manusia adalah seperti yang diperlihatkan pada Gambar 

8.1(a). Bagian depan mata yang memiliki lengkung lebih tajam dan dilapisi selaput 

cahaya disebut kornea. Tepat di belakang kornea terdapat cairan (aquaeous humor). 

Cairan ini berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Intensitas 

cahaya yang masuk ke mata diatur oleh pupil, yakni celah lingkaran yang dibentuk  
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oleh iris. Iris sendiri merupakan selaput yang selain berfungsi membentuk pupil, 

juga berfungsi sebagai pemberi warna pada mata (hitam, biru, atau coklat). Setelah 

melewati pupil, cahaya masuk ke lensa mata. Lensa mata ini berfungsi untuk 

membentuk bayangan nyata sedemikian sehingga jatuh tepat di retina. Bayangan 

yang ditangkap retina bersifat nyata dan terbalik. Bayangan ini kemudian 

disampaikan ke otak melalui syaraf optik dan diatur sehingga manusia 

mendapatkan kesan melihat benda dalam kondisi tegak. Proses pembentukan 

bayangan pada mata diilustrasikan pada Gambar 8.1(b).  

 

Gambar 8.1. (a) Diagram sederhana mata manusia. (b) Lensa mata membentuk 

bayangan nyata dan terbalik di retina. 

 

 

Mata memiliki daya akomodasi, yakni kemampuan untuk mengubahubah 

jarak fokus lensa mata sehingga bayangan benda yang dilihat selalu jatuh tepat di 

retina. Jarak fokus lensa mata diubah dengan cara mengatur ketebalannya (menipis 

atau menebal) yang dilakukan oleh otot siliar. Daya akomodasi ini memungkinkan 

mata dapat melihat dengan jelas setiap benda yang dilihatnya, meskipun jaraknya 

berbeda-beda di depan mata. 

Akan tetapi, meskipun memiliki daya akomodasi, mata memiliki keterbatasan 

jangkauan pandang. Mata tidak dapat melihat benda yang terlalu dekat atau terlalu 

jauh. Sebagai contoh, mampukah Anda melihat partikel debu yang 
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masuk/menempel pada kornea mata Anda? Atau sebaliknya, mampukah Anda 

melihat dengan jelas benda yang sangat jauh sekali? Tentu tidak, bukan? Jarak titik 

terdekat dari mata yang masih dapat dilihat dengan jelas disebut titik dekat, 

sedangkan jarak titik terjauh dari mata yang masih dapat dilihat dengan jelas disebut 

titik jauh. Ketika mata melihat pada titik dekatnya, mata dalam keadaan 

berakomodasi maksimum dan ketika mata melihat pada titik jauhnya, mata dalam 

keadaan tanpa akomodasi.  

Berdasarkan jangkauan pandang ini, mata dibedakan menjadi mata normal 

(emetropi) dan mata cacat. Mata normal memiliki jangkauan pandang dari 25 cm 

sampai takhingga. Dengan kata lain, titik dekat mata normal adalah 25 cm, 

sedangkan titik jauhnya takhingga (jauh sekali). Mata yang jangkauan pandangnya 

tidak sama dengan jangkauan pandang mata normal disebut mata cacat, yang terdiri 

dari miopi, hipermetropi, dan presbiopi.  

Miopi atau rabun jauh adalah mata yang hanya dapat melihat dengan jelas 

benda-benda dekat. Mata miopi memiliki titik dekat lebih dekat dari 25 cm dan titik 

jauh terbatas pada jarak tertentu. Miopi biasanya disebabkan oleh bola mata yang 

terlalu lonjong, bahkan kadang-kadang lengkungan korneanya terlalu besar. Pada 

mata miopi, bayangan benda jauh jatuh di depan retina, seperti diilustrasikan pada 

Gambar 8.2. Akibatnya, bayangan benda jauh akan tampak kabur. 

 

Gambar 8.2. Pada mata miopi, bayangan benda jauh jatuh di depan retina 

 

Hipermetropi atau rabun dekat adalah mata yang tidak dapat melihat benda-

benda dekat dengan jelas. Mata hipermetropi memiliki titik dekat lebih jauh dari 25 

cm dan titik jauhnya takhingga. Meskipun dapat melihat dengan jelas benda-benda 

jauh, titik dekat yang lebih besar dari 25 cm membuat mata hipermetropi 

mengalami kesulitan untuk membaca pada jarak baca normal. Cacat mata ini 
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disebabkan oleh bola mata yang terlalu memipih atau lengkungan korneanya 

kurang. Ketika mata hipermetropi digunakan untuk melihat benda-benda dekat, 

bayangan benda-benda ini akan jatuh di belakang retina, seperti diilustrasikan pada 

Gambar 8.3. Akibatnya, bayangan benda dekat menjadi terlihat kabur.  

 

 

Gambar 8.3. Pada mata hipermetropi, bayangan benda dekat jatuh di belakang 

retina 

 

 

Presbiopi memiliki titik dekat lebih jauh dari 25 cm dan titik jauh terbatas. 

Dengan demikian, penderita presbiopi tidak dapat melihat dengan jelas benda-

benda jauh dan juga tidak dapat membaca dengan jelas pada jarak baca normal. 

Umumnya, presbiopi terjadi karena faktor usia (tua) sehingga otot siliarnya tidak 

mampu membuat lensa mata berakomodasi normal seperti ketika ia masih muda. 

Selain ketiga jenis cacat mata tersebut, ada lagi yang disebut astigmatisma. 

Pada penderita astigmatisma, benda titik akan terlihat sebagai sebuah garis dan 

kabur, seperti diilustrasikan pada Gambar 8.4. Hal ini terjadi karena lensa matanya 

tidak berbentuk bola, melainkan berbentuk silinder. 

 

 

Gambar 8.4. Pada mata astigmatisma, benda titik akan terlihat sebagai sebuah 

garis dan kabur 

 

Jika sebuah benda berada di depan sebuah lensa, bayangan akan dibentuk oleh 

lensa tersebut. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa, bergantung pada letak 
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benda dan jarak fokus lensa. Hubungan tersebut secara matematis dapat ditulis 

sebagai berikut. 

1

𝑓
=

1

𝑑0
+

1

𝑑1
                                                                                                                    (8.1) 

dengan: 𝑑0 = jarak benda ke lensa (m), 𝑑1 = jarak bayangan ke lensa (m), dan f = 

jarak fokus lensa (m).  

Kekuatan atau daya lensa adalah kemampuan lensa untuk memfokuskan sinar 

yang datang sejajar dengan lensa. Hubungan antara daya lensa dan kekuatan lensa 

memenuhi persamaan  

 

𝑃 =
1

𝑓
                                                                                                                                (8.2) 

 

dengan: P = kekuatan atau daya lensa (dioptri), dan  f = jarak fokus lensa (m). 

 

Contoh 8.1  

 

Seorang yang rabun dekat memiliki titik dekat 100 cm. Berapa daya lensa yang 

harus dimiliki kacamata baca agar orang ini dapat membaca surat kabar pada jarak 

25 cm? Anggap lensa sangat dekat dengan mata. 

 

 

 

Gambar 8.5. Lensa kacamata baca (Contoh 8.1) (Giancoli, 2001) 
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PENYELESAIAN. Ketika sebuah benda diletakkan 25 cm dari lensa, kita 

menginginkan bayangan berada 100 cm pada sisi yang sama dari lensa sehingga 

bersifat maya (Gambar 8.5). Dengan demikian, 𝑑0 = 25 𝑐𝑚, 𝑑1 = −100 𝑐𝑚, dan 

persamaan lensa memberikan: 

 

1

𝑓
=

1

25
+

1

−100
=

4 − 1

100
=

1

33
 𝑐𝑚 

 

Jadi 𝑓 = 33 𝑐𝑚 = 0,33 𝑚. Kekuatan lensa P adalah 

 

𝑃 =
1

𝑓
= +3 𝐷 

 

Tanda plus menunjukkan bahwa lensa tersebut adalah konvergen. 

 

Contoh 8.2  

 

Mata rabun jauh memiliki titik dekat dan jauh 12 cm dan 17 cm berturut-turut. 

Berapa kekuatan lensa yang dibutuhkan untuk orang ini agar dapat melihat benda 

jauh dengan jelas dan kemudian berapa titik dekatnya? Anggap lensa berada 2 cm 

dari mata (umum untuk kacamata). 

 

Gambar 8.6. Contoh 8.2 (Giancoli, 2001) 
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PENYELESAIAN. (a) Pertama kita tentukan kekuatan lensa yang dibutuhkan 

untuk memfokuskan benda pada jarak takhingga, ketika mata sedang rileks. Untuk 

benda jauh (𝑑0 = ∞), seperti pada gambar 8.6a, lensa harus meletakkan bayangan 

17 cm dari mata (titik jauhnya), yang berarti 15 cm dari depan lensa (𝑑1 = 15 𝑐𝑚). 

Kita gunakan persamaan lensa untuk memperoleh panjang fokus lensa yang 

dibutuhkan: 

 

1

𝑓
=

1

−15
+

1

∞
= −

1

15
 𝑐𝑚 

 

Jadi 𝑓 = −15 𝑐𝑚 = −0,15 𝑚, sehingga kekuatan lensa tersebut adalah 

 

𝑃 =
1

𝑓
= −6,7 𝐷 

 

Tanda minus menunjukkan bahwa lensa tersebut adalah divergen. 

(b) Untuk menentukan titik dekat ketika memakai kacamata, kita perhatikan bahwa 

bayangan yang tajam akan berada 12 cm dari mata (titik dekatnya, lihat gambar 

8.6b), yang berarti 10 cm dari lensa, sehingga 𝑑1 = −0,1 𝑚 dan persamaan lensa 

akan menghasilkan 

 

1

𝑑0
=

1

𝑓
−

1

𝑑1
= −

1

0,15
+

1

0,1
=

1

0,3
 𝑚 

 

Jadi 𝑑0 = 30 𝑐𝑚, yang berarti titik dekat ketika orang tersebut mengenakan 

kacamata adalah 30 cm di depan lensa. 

 

8.2. Kamera 

Kamera merupakan alat optik yang menyerupai mata. Elemen-elemen dasar 

lensa adalah sebuah lensa cembung, celah diafragma, dan film (pelat sensitif). 

Lensa cembung berfungsi untuk membentuk bayangan benda, celah diafragma 
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berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk, dan film berfungsi untuk 

menangkap bayangan yang dibentuk lensa. Film terbuat dari bahan yang 

mengandung zat kimia yang sensitif terhadap cahaya (berubah ketika cahaya 

mengenai bahan tersebut). Pada mata, ketiga elemen dasar ini menyerupai lensa 

mata (lensa cembung), iris (celah diafragma), dan retina (film).  

Prinsip kerja kamera secara umum sebagai berikut. Objek yang hendak difoto 

harus berada di depan lensa. Ketika diafragma dibuka, cahaya yang melewati objek 

masuk melalui celah diafragma menuju lensa mata. Lensa mata akan membentuk 

bayangan benda. Supaya bayangan benda tepat jatuh pada film dengan jelas maka 

letak lensa harus digeser-geser mendekati atau menjauhi film. Mengeser-geser 

lensa pada kamera, seperti mengatur jarak fokus lensa pada mata (akomodasi). 

Ukuran bukaan diatur dengan f-stop, didefinisikan sebagai 

 

𝑓𝑠𝑡𝑜𝑝 =
𝑓

𝐷
                                                                                                                 (8.3) 

 

dimana f adalah panjang fokus lensa dan D adalah diameter bukaan. Diagram 

pembentukan bayangan pada kamera ditunjukkan pada Gambar 8.7. 

 

 

Gambar 8.7. Diagram pembentukan bayangan pada kamera. 
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Contoh 8.3  

 

Berapa jauh lensa kamera dengan panjang fokus 50 mm harus digerakkan dari 

setelan takhingganya untuk memfokus dengan tajam pada benda yang jauhnya 3 

m? 

 

PENYELESAIAN. Ketika terfokus pada takhingga, lensa berada 50 mm dari 

film. Ketika terfokus pada 𝑑0 = 3 𝑚, jarak bayangan dinyatakan dengan 

persamaan lensa 

1

𝑑1
=

1

𝑓
−

1

𝑑0
=

1

50
−

1

3000
=

59

3000
 𝑚𝑚 

 

jadi 𝑑1 = 50,8 𝑚𝑚, sehingga lensa bergerak sejauh 0,8 mm. 

 

8.3. Kaca Pembesar/Lup 

Lup atau kaca pembesar (atau sebagian orang menyebutnya suryakanta) 

adalah lensa cembung yang difungsikan untuk melihat benda-benda kecil sehingga 

tampak lebih jelas dan besar, seperti tampak pada Gambar 8.8. Penggunaan lup 

sebagai kaca pembesar bermula dari kenyataan bahwa objek yang ukurannya sama 

akan terlihat berbeda oleh mata ketika jaraknya ke mata berbeda. Semakin dekat ke 

mata, semakin besar objek tersebut dapat dilihat. Sebaliknya, semakin jauh ke mata, 

semakin kecil objek tersebut dapat dilihat.  

Sebagai contoh, sebuah pensil ketika dilihat pada jarak 25 cm akan tampak 

dua kali lebih besar daripada ketika dilihat pada jarak 50 cm. Hal ini terjadi karena 

sudut pandang mata terhadap objek yang berada pada jarak 25 cm dua kali dari 

objek yang berjarak 50 cm. Meskipun jarak terdekat objek yang masih dapat dilihat 

dengan jelas adalah 25 cm (untuk mata normal), lup memungkinkan Anda untuk 

menempatkan objek lebih dekat dari 25 cm, bahkan harus lebih kecil daripada jarak 

fokus lup. Hal ini karena ketika Anda mengamati objek dengan menggunakan lup, 

yang Anda lihat adalah bayangan objek, bukan objek tersebut. Ketika objek lebih 
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dekat ke mata, sudut pandangan mata akan menjadi lebih besar sehingga objek 

terlihat lebih besar. 

 

Gambar 8.8. Lup digunakan untuk melihat objek-objek kecil agar tampak besar 

dan jelas. 

 

 

Perbandingan sudut pandangan mata ketika menggunakan lup dan sudut pandangan 

mata ketika tidak menggunakan lup disebut perbesaran sudut lup. Untuk 

menentukan perbesaran sudut lup, perhatikan Gambar 8.9.  

 

Gambar 8.9. Menentukan perbesaran lup (a) sudut pandang mata tanpa 

menggunakan lup. (b) saat menggunakan lup. 

 

 

Sudut pandangan mata ketika objek yang dilihat berada pada jarak Sn , yakni 

titik dekat mata, diperlihatkan pada Gambar 8.9(a), sedangkan sudut pandangan 
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mata ketika menggunakan lup diperlihatkan pada Gambar 8.9(b). Perbesaran sudut 

lup secara matematis didefinisikan sebagai 

 

𝑀 =
𝜃′

𝜃
                                                                                                                             (8.4) 

 

perbesaran sudut lup sebesar 

 

𝑀 =
𝑁

𝑆
                                                                                                                             (8.5) 

 

dengan N= titik dekat mata (25 cm untuk mata normal), dan S = letak objek di depan 

lup. Perbesaran sudut lup untuk mata tanpa akomodasi, yaitu 

 

𝑀 =
𝑁

𝑓
                                                                                                                              (8.6)  

 

Sedangkan untuk perbesaran sudut ketika mata berakomodasi maksimum, 

 

𝑀 =
𝑁

𝑓
+ 1                                                                                                                      (8.7)  

 

Contoh 8.4  

 

Lensa konvergen dengan panjang fokus 8 cm digunakan sebagai “lup tukang 

emas”, yang merupakan kaca pembesar. Perkirakan (a) perbesaran ketika mata 

rileks (b) perbesaran jika mata terfokus pada titik dekatnya 𝑁 = 25 𝑐𝑚. 

 

PENYELESAIAN. (a) Dengan mata rileks terfokus pada takhingga,  

 

𝑀 =
𝑁

𝑓
=

25

8
= 3 𝑥 
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(b) Perbesaran ketika mata terfokus pada titik dekatnya (𝑁 = 25 𝑐𝑚) dan lensa 

berada dekat mata adalah 

 

𝑀 = 1 +
𝑁

𝑓
= 1 +

25

8
= 4 𝑥 

 

8.4. Mikroskop 

Sebuah mikroskop terdiri atas susunan dua buah lensa positif. Lensa yang 

berhadapan langsung dengan objek yang diamati disebut lensa objektif. Sementara 

itu, lensa tempat mata mengamati bayangan disebut lensa okuler. Fungsi lensa 

okuler ini sama dengan lup. Salah satu bentuk sebuah mikroskop diperlihatkan pada 

Gambar 8.10.  

 

Gambar 8.10. Mikroskop digunakan dalam melihat benda-benda kecil yang sulit 

dilihat oleh mata. 

 

 

Fungsi mikroskop mirip dengan lup, yakni untuk melihat objek-objek kecil. 

Akan tetapi, mikroskop dapat digunakan untuk melihat objek yang jauh lebih kecil 

lagi karena perbesaran yang dihasilkannya lebih berlipat ganda dibandingkan 

dengan lup. Pada mikroskop, objek yang akan diamati harus diletakkan di depan 

lensa objektif pada jarak antara fob dan 2fob sehingga bayangannya akan terbentuk 

pada jarak lebih besar dari 2fob di belakang lensa objektif dengan sifat nyata dan 
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terbalik. Bayangan pada lensa objektif dipandang sebagai objek oleh lensa okuler 

dan terbentuklah bayangan pada lensa okuler. Agar bayangan pada lensa okuler 

dapat dilihat atau diamati oleh mata, bayangan ini harus berada di depan lensa 

okuler dan bersifat maya. Hal ini dapat terjadi jika bayangan pada lensa objektif 

jatuh pada jarak kurang dari fok dari lensa okuler. Proses terbentuknya bayangan 

pada mikroskop, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 8.11. Pada Gambar 8.11 

terlihat bahwa bayangan akhir yang dibentuk oleh mikroskop bersifat maya, 

terbalik, dan diperbesar. 

 

 

Gambar 8.11. Diagram pembentukan bayangan pada mikroskop. 

 

Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler menentukan panjang pendeknya 

sebuah mikroskop. Panjang mikroskop atau jarak antara lensa objektif dan lensa 

okuler sama dengan jarak bayangan objektif ke lensa objektif ditambah jarak 

bayangan objektif tadi ke lensa okuler atau secara matematis dituliskan 

 

𝑑 = 𝑠𝑜𝑏
′ + 𝑠𝑜𝑘                                                                                                                  (8.8) 

 

dengan:  

d       = panjang mikroskop,  

s'ob = jarak bayangan lensa objektif ke lensa objektif, dan  

sok  = jarak bayangan objektif ke lensa okuler. 

 

Perbesaran total yang dihasilkan mikroskop merupakan perkalian antara 

perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif dan perbesaran sudut yang 
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dihasilkan oleh lensa okuler. Secara matematis, perbesaran total yang dihasilkan 

mikroskop ditulis sebagai berikut.  

 

𝑀 =  𝑀𝑜𝑏 ×  𝑀𝑜𝑘                                                                                                      (8.9)  

 

dengan:  

M     = perbesaran total yang dihasilkan mikroskop,  

Mob = perbesaran yang dihasilkan lensa objektif, dan  

Mok = perbesaran sudut yang dihasilkan lensa okuler. 

 

Perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif memenuhi 

 

𝑀𝑜𝑘 =
𝑁

𝑓𝑜𝑘
                                                                                                                     (8.10) 

 

sedangkan perbesaran sudut yang dihasilkan lensa okuler mirip dengan perbesaran 

sudut lup, yakni, untuk pengamatan tanpa akomodasi 

 

𝑀𝑜𝑏 =
𝑠𝑜𝑏

′

𝑠𝑜𝑏
                                                                                                                     (8.11) 

 

dan untuk pengamatan dengan berakomodasi maksimum 

 

𝑀𝑜𝑘 =
𝑁

𝑓𝑜𝑘
+ 1                                                                                                              (8.12) 

 

Contoh 8.5  

 

Sebuah mikroskop gabungan terdiri dari okuler 10 x dan objektif 50 x dengan jarak 

17 cm. Tentukan (a) perbesaran total (b) panjang fokus setiap lensa dan (c) posisi 
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benda ketika bayangan akhir berada dalam fokus dengan mata rileks. Anggap mata 

normal, sehingga 𝑁 = 25 𝑐𝑚. 

 

PENYELESAIAN. (a) Perbesaran total adalah 

 

𝑀 = 10 𝑥 50 = 500 𝑘𝑎𝑙𝑖 

 

(b) Panjang fokus okuler adalah  

 

𝑓𝑜𝑘 =
𝑁

𝑀𝑜𝑘
=

25

10
= 2,5 𝑐𝑚 

 

𝑑0 =
(𝑑 − 𝑓𝑜𝑘 )

𝑀𝑜𝑏
=

(17 − 2,5)

50
= 0,29 𝑐𝑚 

 

1

𝑓𝑜𝑏
=

1

𝑑0
+

1

𝑑1
=

1

0,29
+

1

14,5
= 3,52 𝑐𝑚 

 

Jadi 𝑓𝑜𝑏 = 0,28 𝑐𝑚 

 

(c)  

𝑑0 =
(𝑑 − 𝑓𝑜𝑘 )

𝑀𝑜𝑏
=

(17 − 2,5)

50
= 0,29 𝑐𝑚 

 

 PERTANYAAN 

1. Mengapa lensa kamera harus digerakkan lebih jauh dari film untuk 

memfokuskan benda yang lebih dekat? 

2. Dalam usaha untuk melihat detil yang jauh, orang terkadang menyipitkan 

matanya, apakah hal tersebut dapat membantu? Jelaskan! 

3. Jelaskan mengapa perenang dengan mata yang baik tidak bisa melihat benda 

jauh dengan jelas ketika mereka di dalam air. Gunakan diagram dan 

tunjukkan juga mengapa kacamata renang mengkoreksi masalah ini? 
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4. Apakah bayangan yang dibentuk pada retina mata manusia?Jelaskan! 

5. Mikroskop yang muran untuk digunakan anak-anak biasanya menghasilkan 

bayangan yang berwarna di tepinya. Mengapa demikian? 

 

 SOAL-SOAL 

1. Lensa dengan panjang fokus 55 mm memiliki f-stop yang berkisar dari 𝑓 1,4⁄  

sampai 𝑓 22⁄ . Berapa kisaran diameter diafragma lensa yang berhubungan 

dengan nilai-nilai ini? 

2. Berapa perbesaran lensa yang digunakan dengan mata rileks jika panjang 

fokusnya 12 cm? 

3. Sebuah mikroskop menggunakan okuler dengan panjang fokus 1,5 cm. 

Dengan menggunakan mata normal dengan bayangan akhir di takhingga, 

panjang tabung adalah 17,5 cm dan panjang fokus lensa objektif sebesar 0,65 

cm. Berapakah perbesaran mikroskop tersebut? 

4. Sebuah kaca pembesar diberi tanda 2,5 x untuk mata normal yang terfokus 

pada bayangan pada titik dekat. (a) Berapakah panjang fokusnya? (b) Berapa 

panjang fokus jika 2,5 x mengacu pada mata rileks? 

5. Sebuah mikroskop memiliki okuler dengan panjang fokus 1,8 cm dan 

objektik dengan panjang fokus 0,8 cm. Hitunglah (a) Posisi benda jika jarak 

antar lensa adalah 16 cm dan (b) perbesaran total dengan mengganggap mata 

normal rileks. 
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