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PENGENALAN  
 

Bidang otomotif dewasa ini sudah banyak sekali yang tergantung dengan teknologi kelistrikan dan 

elektronika untuk menangani sistem pengontrol tenaga penggerak, ruang penumpang, dan 

peralatan keselamatannya. Karena itulah penting sekali bagi para Teknisi kita untuk mengetahui 

cara kerja listrik, baik dalam teori maupun praktek. 

 

Hyundai menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kesulitan yang dihadapi teknisi setiap 

harinya pada saat menghadapi masalah kelistrikan. Kita juga menyadari bahwa diperlukan 

pengetahuan khusus dalam melakukan troubleshooting dan memperbaiki masalah kelistrikan yang 

kemungkinan dapat muncul pada kendaraan. Karena itu kami mempertimbangkan  untuk 

mengembangkan pelatihan baru yang disebut dengan “Basic Electrical Training” sebagai bagian 

dari program training kami. Pelatihan ini disusun dalam dua bagian ; pertama “refresher” mengulas 

kembali prinsip dasar kelistrikan (seperti jenis-jenis sirkuit, hukum Ohm, dan membaca bagan 

diagram) ; kedua (dan yang paling penting), adalah belajar bagaimana menerapkan teori untuk 

melakukan diagnosa pada sirkuit kendaraan secara benar. Melalui persiapan dengan lembar kerja, 

para perserta training akan mempelajari bagaimana cara menemukan lokasi sirkuit, melakukan 

pengukuran, menghitung tegangan, arus atau suatu tahanan bisa saling mempengaruhi dalam 

melakukan perbaikan sebagaimana mesitinya. 

Pelatihan ini utamanya dirancang untuk lingkungan workshop dengan banyak melakukan pratek 

pada kendaraan secara langsung. Harapan kami semoga teknik pelatihan ini akan menambah 

bidang pengetahuan elektronika dan kelistrikan serta kemampuan Teknisi dalam memperbaiki 

kerusakan dilapangan. Kami juga menggiatkan untuk menampilkan prosedur perbaikan yang 

menjadi bagian rutin kerja teknisi dalam melakukan perbaikan agar pelanggan memperoleh 

pelayanan yang terbaik. 
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1. Kelistrikan Secara Umum 

1.1 Dasar Kelistrikan  
 

Semua yang ada di alam semesta ini terbuat dari benda. Benda bisa diartikan sebagai sesuatu 

yang menempati ruang dan mempunyai berat. Benda bisa digolongkan dalam bentuk padat, cair 

dan gas. Bentuk benda bisa berubah melalui suatu proses, contohnya temperatur, air biasanya 

ditemukan dalam bentuk cairan, namun dengan mengubah temperaturnya air dapat berubah 

menjadi bentuk padat atau uap. 

 

Suatu benda dapat juga dijabarkan berdasarkan warna, rasa, dan basah atau kering yang 

kesemuanya itu digambarkan dalam bentuk karakternya saja, tidak bisa dikenali zatnya. Untuk 

benar-benar mengenali suatu zat, zat tersebut harus diuraikan menjadi butiran-butiran terkecil. 

Butiran2 tersebut digambarkan dalam struktur atom, sehingga dapat dikenali sifat dan karakternya.  

 

Partikel yang sudah dibagi dari bentuk murninya akan berubah karakternya dalam bentuk atom. 

Bentuk ini disebut dengan elemen. Terdapat lebih dari 100 elemen. Kebanyakan dari elemen 

terbentuk secara alami di alam semesta. Beberapa dari elemen tidak terjadi secara alami, namun 

dibentuk dari laboratorium. Beberapa contoh elemen yang terbentuk secara alami adalah besi, 

tembaga, emas, aluminum, karbon, dan oxygen. Dua elemen atau lebih yang dicampur bersama 

akan membentuk suatu zat baru. Zat dapat diuraikan lagi ke dalam masing-masing elemennya. 

Suatu elemen dapat diuraikan menjadi struktur atom. 

Benda jika diuraikan ke dalam bentuk yang lebih kecil adalah sebagai berikut : 
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1.2 Terjadinya listrik 
1.2.1 Apakah itu listrik? 

Untuk mengetahui apa itu listrik, kita perlu memahami mengenai struktur benda terlebih dahulu. 

Susunan struktur benda umumnya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Ciri khas molekul dan atom: 

Melekul : Atom terkecil dari suatu benda yang tidak dapat lagi dipisahkan. 

Atom   : Adalah butiran-butiran  yang tidak dapat lagi dipisahkan.  

 

Atom membuat lagi elemen seperti dibawah ini, dengan struktur seperti tampak pada gambar . 

 

 

Proton  adalah terletak pada inti atom, yang mempunyai partikel bermuatan listrik positif (+). 

Electron adalah partikel yang mengorbitkan pada inti benda dan bermuatan listrik negatif (-). 

Neutron juga merupakan inti namun tidak bermuatan listrik alias netral. 
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Elektron-elektron bergerak atau berjalan dari atom ke atom lainnya dikarenakan dimungkinkan 

bagi atom tersebut untuk mendapatkan atau kehilangan eletron dari orbitnya. Elektron-elektron 

yang sudah dikeluarkan dari suatu atom disebut dengan (elektron bebas) free electrons. Hilangnya 

suatu elektron berarti bertambahnya proton pada atom, sehingga muatan positifnya menjadi lebih 

besar dibandingkan dengan muatan negatifnya. Atom bermuatan positif akan menarik elektron 

bebas untuk menggantikan posisinya yang hilang. Bila suatu atom mendapat ekstra elektron, 

maka hasilnya adalah atom tersebut akan bermuatan negatif. Atom akan berusaha menolak 

partikel negatif dan memudahkan elektron tambahan ini untuk bisa ditarik oleh atom bermuatan 

lawannya. Untuk memahaminya dengan baik, coba pikirkan barisan kendaraan di jalan raya. 

Ketika satu mobil keluar, maka ada ruang yang terbuka. Bila ada ruang yang terbuka, maka mobil 

lainnya akan masuk untuk mengisinya. Pergerakkan atau aliran elektron bebas dari satu atom ke 

atom lainnya disebut dengan arus listrik atau listrik. 

 

1.2.2 Ionisasi 

Jumlah elektron dan proton yang membentuk 

partikel-partikel atom bisanya jumlahnya akan 

sama. Persamaan jumlah ini akan 

membentuk gaya tarik-menarik antara 

muatan positif dan negatif. 

Struktur atom dari masing-masing elemen 

dapat digambarkan sebagai suatu elektron 

yang jumlahnya tetap pada orbitnya. 

Biasanya suatu atom akan tetap pada 

keadaanan normalnya kecuali ada tambahan 

energi dari luar misalnya seperti panas, gesekan, atau desakan dari elektron lainnya.  

Bila suatu atom mendapat energi, atom tersebut akan bereaksi, bilamana gaya dari luar  tersebut 

cukup kuat, maka elektron-elektron yang ada, akan berada diluar lingkaran atom dan kehilangan 

orbitnya. Elektron yang mempunyai orbit paling jauh, akan keluar dari orbitnya. Bila elektron keluar 

dari orbitnya, maka atom tersebut menjadi tidak seimbang secara kelistrikan. Ketika elektron 

meninggalkan orbitnya, atom tersebut akan diionisasi. Suatu atom yang kehilangan elektron dari 

orbitnya maka mempunyai proton yang lebih. Atom tersebut akan menjadi ion positif dan disebut 

sebagai aliran bermuatan posisif.  Jika atom elektronnya lebih banyak, maka ionnya akan menjadi 

negatif dan disebut sebagai aliran yang bermuatan negatif . 
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1.2.3 Medan Listrik Statis  

Suatu bidang  atau gaya yang mengelilingi benda yang bermuatan disebut dengan bidang listrik 

statis. Benda tersebut bisa bermuatan positif atau negatif tergantung dari perolehan elektron yang 

didapatnya. Pada gambar 1-6, tampak ada dua massa yang bermuatan, terdapat garis-garis yang 

mewakili bidang lisrik statis yang berlawanan, dan gaya tarik-menarik diantara massa–massa 

tersebut. Pada gambar1-7 terdapat dua massa bermutan yang mempunyai sifat berlawanan, gaya 

tolak-menolak terjadi karena bidang listrik statis. Medan yang paling kuat sangat dekat dengan 

medan , medan yang kuat mengurangi jarak tolak secara proporsional. 

 

 

Bila dua listrik statis disatukan bersama, elektron akan bergerak dari massa elektronnya banyak ke 

massa yang elektronnya sedikit. Pada gambar 1-8. Elektron yang berlebihan bergerak dari benda 

yang dialiri muatan negatif  ke benda yang dialiri muatan positif yang elektronnya lebih sedikit. 

Transfer elektron ini dapat dibuktikan dengan cara menyentuh dua badan secara bersama-sama 

atau menyentuh benda yang menopang pergerakan antara dua badan, benda penopang atau 

penghubung ini dikenal sebagai konduktor karena mengalirkan listrik. 

 

Gambar 1-8,  Saat dua benda bermuatan dihubungkan dengan sebuah konduktor, elektron yang 

berlebihan akan bergerak melalui konduktor, yaitu dari massa yang elektronnya lebih banyak ke  

massa elektronnya lebih sedikit. 
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1.2.4 Pergerakan Elektron 

Aliran sebenarnya dari suatu arus yang melalui sirkuit adalah berdasarkan dari prinsip yang baru 

saja anda pelajari. Seperti yang anda lihat sebelumnya, atom normal mempunyai proton dan 

elektron dalam jumlah yang sama, sehingga atom menjadi netral. Namun, ada kemungkinan bagi 

suatu atom untuk mendapat atau kehilangan elektronnya. Bila atom normal kehilangan satu 

elektron berarti atom tersebut kelebihan satu proton. Dan jika muatan positifnya lebih besar dari 

muatan negatifnya, maka atom tersebut bermuatan positif. Bila protonnya lebih banyak, muatan 

atomnya adalah negatif. Elektron terkadang orbitnya jauh dari inti gaya tariknya seperti jarak suatu 

planet dengan matahari, sehingga bisa terjadi bentrokan, sebagai akibat dari adanya elektron yang 

menjauh dari orbit normalnya melalui kisi-kisinya, maka elektron yang keluar dari orbitnya tersebut 

disebut dengan elektron bebas. 

 

 

 

Atom bisa mendapat atau kehilangan suatu elektron lebih mudah dari lainnya, Salah satunya 

adalah conductor. Tembaga misalnya, dapat menghantarkan elektron dengan sangat mudah. Atom 

yang ada pada bahan plastik atau karet tidak dapat menghantarkan elektron sama sekali, 

sehingga benda tersebut baik dipakai sebagai insulator. 
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Pertanyaan Dasar:  

 

1. Isilah jawaban yang benar pada kotak yang kosong 

 
2. Atom terbuat dari tiga partikel. Sebutkan ? 

3. Partikel mana di dalam atom yang dapat menaikkan arus listrik ? 

4. Bila kita bandingkan antara kondurtor tipis dan tebal, mana yang lebih baik ? 

5. Bila kita bandingkan dengan konduktor yang tebalnya sama namun yang satu panas dan yang 

satu dingin, mana yang lebih baik untuk menghantarkan arus ? 

6. Pilihlah jawaban yang salah 

a) Arus listrik dimulai dari gerakan elektron bebas 

b) Bila transfer elektron bebas lebih banyak, maka transfer listriknya juga banyak (arus tinggi). 

c) Bila elektron bebas melepaskan diri, akan terjadi listrik 

d) Atom mempunyai material yang alami  
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2. Arus (Current), Tegangan (Voltage), Tahanan (Resistance ) 

 

2.1 Arus 

Elektron bebas yang bermuatan negatif selamanya akan selalu tolak menolak satu dengan 

lainnya. Bila ada kelebihan elektron disatu tempat, maka akan ada kelurangan elektron ditempat 

lainnya, elektron akan selalu bergerak ke tempat yang kosong, dan kemudian mencoba untuk 

saling menjauh satu sama lainnya. Saat pergerakan ini terjadi, aliran atau arus elektron 

terbentuk, Arus akan terus berlanjut sampai elektron genap terpisah dari intinya.  

Arus dapat digambarkan seperti laju aliran elektron, besarnya aliran elektron bisa diumpamakan 

seperti pada pipa air. Pada pipa yang diameternya lebih besar mempunyai kapasitas aliran yang 

lebih besar pula. Artinya adalah aliran arus akan besar bila jumlah elektron yang bergerak juga 

banyak, sehingga roda air bisa bergerak menjadi seperti gambar dibawah ini.  

Jadi kesimpulannya adalah mengalirnya suatu elektron sama dengan mengalirnya suatu arus. 

 

 

 

Satuan ukuran arus listrik : arus listrik dinyatakan dengan huruf I (intensitas). Sedangkan besar 

arus dinyatakan dalam ampere. Unit arus: A (Ampere)  

1 Ampere sebanding dengan satu coulomb setiap detik  

I = Q / T (Q: Coulomb, T: Second) 

1 coulomb = 1 / 1.60129 x 10-9 = 6.25 x 1018 

jumlah muatan listrik yang mengalir per waktu adalah : 

1 A  = 1,000 mA 

1 mA = 0.001 A  

1 kA = 1,000 A 
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2.2 Potensial dan perbedaan potensial melawan arus  

Bila suatu battery dihubungkan ke lampu dan lampu tersebut menyala, hal ini terjadi dengan 

adanya aliran arus. Arus bisa mengalir karena ada perbedaan potensialal antara plus dan minus.  

Arus mengalir melalui lampu, artinya bahwa elektron bergerak  dari "-" ke "+" sehingga lampu 

dapat menyala. Selanjutnya bagaimana dan mengapa arus mengalir ? kita lihat contoh pada kincir 

air,  kincir tidak akan berputar bila tidak ada air yang mengalir, hal yang sama jika tidak ada arus 

yang mengalir, maka lampu tidak akan menyala. Bagaimana air akan mengalir pada contoh 

dibawah ini ? bila tangki air A dan B tingginya sama, air tidak akan mengalir dan kincir air juga 

tidak bisa berputar. Jika ada perbedaan tinggi permukaan air diantara kedua tangki tersebut, maka 

air bisa mengalir dari tangki yang lebih tinggi ke tangki yang lebih rendah dengan sendirinya. 

Akibatnya, kincir air akan berputar. Hal yang sama juga berlaku pada listrik, bila tidak ada 

perbedaan potensialal, arus tidak mengalir, dan jika ada perbedaan potensial, maka arus bisa 

mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, hasilnya adalah arus atau tenaga 

listrik. Bila pergerakan elektron bebas jumlahnya banyak, artinya adalah tenaga listriknya menjadi 

besar. 

 

 

Jika suatu kabel dihubungkan antara muatan positif dan muatan negatif, maka elektron akan 

bergerak netral. Pada saat tersebut, panas terbentuk oleh pergerakan elektron. Reaksi 

pembangkitan panas ini merupakan salah satu dari tiga kejadian yang disebabkan oleh adanya 

arus listrik, misalnya cigaret lighter, electric stove dll. Kedua adalah kejadian Magnetic, yaitu 

bila arus melewati suatu kabel atau kumparan maka akan menghasilkan medan magnet, 

contohnya solenoid dan yang ketiga adalah arus dapat menyebabkan kejadian reaksi kimia 

seperti misalnya yang terjadi pada battery.  

Mari kita lihat aliran arus pada battery kendaraan. Sumber energi battery terdiri dari dua 

terminal yaitu positif dan negatif. Dari penjelasan mengenai muatan positif dan negatif, dapat 

dikatakan bahwa atom terminal positif protonnya lebih banyak dari pada elekronnya, sehingga 
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terminalnya berisi muatan positif. Dan satunya lagi, atom yang terdapat pada terminal negatif 

mempunyai elektron yang lebih banyak dibanding dengan proton, sehingga terminalnya 

bermuatan negatif. Terminal negatif mempunyai suplai elektron bebas yang sangat banyak 

sekali, kesemua elektron ini, terkumpul disuatu area yang kecil dan saling tolak - menolak satu 

sama lainnya.  

 

Kesimpulan arus listrik : 

��Arus listrik terjadi karena mengalirnya elektron.  

��Bila aliran elektronnya banyak, maka arus yang mengalir juga lebih banyak.  

��Melalui perbedaan potensial, arus bisa mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial 

yang lebih rendah.  

��Bila aliran elektron bebasnya banyak, maka akan menghasilkan panas, karena itu kawat 

listrik menjadi panas dikarenakan banyaknya arus yang lewat.  

�� Jumlah arus dapat diterangkan dengan mengambil perumpamaan pada jumlah air yang 

mengalir pada sebuah pipa.  

��Besarnya arus yang melewati ke beberapa aktuator (beban) berarti tenaga listriknya juga 

kuat. 

 

2.3 Tegangan (Voltage) 

Jika perbedaan listrik secara alami terhubung dengan kedua kawat yang bermuatan berbeda, 

maka arus bisa mengalir dikarena adanya perbedaan potensial listrik antara kedua muatan 

sehingga arus dapat mengalir. Perbedaan potensial listrik biasa disebut dengan tegangan 

(voltage). Karena ada perbedaaan potensial listrik, maka terjadi electromotive force (emf). 

Tegangan (V) adalah unit listrik untuk menerangkan jumlah tekanan listrik yang ada atau 

sejumlah tekanan listrik yang dibangkitkan oleh aksi kimia di dalam battery.  

Simbol tegangan  = E  

Satuan teganan  = V  

1 volt = ketika 1 coulomb muatan listrik bergerak pada penghatar dan bekerja dalam satu joule, 

untuk dua titik muatan penghantar diantara perbedaan potensial. 

E = W (joule) / Q(coulombs) Volt 1 volt: 0.001 

W = tenaga listrik  1 volt : 1,000mV 

Q = jumlah muatan listrik  1 kV : 1,000 v  

 

2.4 Potensi & Perbedaan potensial serta tegangan  

Tegangan dapat disebut sebagai potensial dan perbedaan potensial. Pada gambar 2-3 (tangki 

air) menerangkan bagaimana mereka berhubungan satu sama lainnya, saat kedua tangki air 

dihubungkan dengan sebuah pipa, maka air akan mengalir dari tangki yang lebih tinggi ke tangki 

yang lebih rendah. Tinggi air diukur dari permukaan tanah. Untuk kelistrikan, potensial diukur 
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berdasarkan standar tingkatan kepastian yang disebut dengan alam (eart) atau bumi (ground), 

potensial dari bumi (ground) diambil dalam angka 0 (V). Biasanya alam secara phisik mewakili 

ground, namum pada bidang otomotif ground adalah terminal battery negative (-).  

 

Tinggi air pada tangki yang lebih rendah diibaratkan sebagai tinggi air dalam nol (0). Pada 

battery, 12 volts artinya adalah perbedaan potensial antara kedua terminal battery. 

Bila katup pada gambar 2-3 

terbuka dikarenakan posisi air 

berbeda, air akan mengalir dari 

tangki A ke tangki B, namun 

apabila bila posisinya tidak  

berbeda (tekanan sama), air 

tidak akan mengalir meskipun 

katup terbuka. Karena itulah, jika 

tekanannya tidak berbeda atau 

sama, arus akan diam. Karena 

tidak ada aliran arus, maka 

aktuator tidak bekerja sehingga tidak terjadi panas. Jika ada perbedaan tekanan antara tangki A 

dan B maka arus bisa mendesak masuk sehingga terjadi panas. Artinya adalah muatan positif 

pada battery adalah 12 volt dan negatifnya adalah 0 volt. Pada switch buka-tutup yang ada pada 

gambar 2-4 dibawah, karena arus mengalir,  lampu bisa menyala berdasarkan posisi switch-nya. 

 

 

Tegangan pada masing-masing posisi 

Posisi tegangan  Switch OFF (Lamp OFF) Switch ON (Lamp ON) 

A - B 12 volt 12 volt 

B - C Tidak ada volt 0 volt 

C - D Tidak ada volt 12 volt 

D -- E Tidak ada volt 0 volt 
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E - F 12 volt 0 volt 

F -- A Tidak ada volt 0 volt 

C - E Tidak ada volt 12 volt 

C - F 12 volt 12 volt 

D - F 12 volt 0 volt 

 

Tegangan antara E dan F adalah 12 volts karena tahanannya tidak terbatas sebelum switch 

menutup, jika switch menutup tegangannya akan menjadi 0 volt. Arus akan mengalir ketika 

switch ditutup, pada saat tersebut tagangan antara D dan A menjadi 0 volts karena tahanannya 

adalah 0. Juga ketika arus mengalir, tegangan antara C dan D adalah 12volt, namun bila switch 

off tegangannya menjadi tidak ada. Selanjutnya hal yang terpenting adalah saat arus mengalir, 

tegangan antara "B" dan "C" adalah 12volt, dan tegangan antara "D" dan "A" menjadi 0 volt. 

 

LATIHAN : 

Konditisi 1 : sebelum lampu menyala (Lamp OFF). 

Q1. Tegangan antara "C40-1" dan "Battery earth"  adalah (           ) volt. 

Q2. Tegangan antara "C40-2" dan "G9"  adalah (            ) volt. 

Q3. Tegangan antara "R25" dan "R26"  adalah (            ) volt.  

 

Kondisi 1 : Setelah lampu menyala (Lamp ON) 

Q1. Tegangan antara "Battery positive" dan "R25" adalah (               ) volt. 

Q2. Tegangan antara "R25" dan "Battery earth" adalah (              ) volt. 

Q3. Tegangan antara "R26" dan "Battery earth" adalah (            ) volt. 



Basic Electricity 

Training Support & Development 13 

 

 

 

2.5 Tahanan 

Jika suatu elektron bebas bisa bergerak di dalam benda, dan dikarenakan elektron mempunyai 

listrik alami, maka akan terjadi suatu aliran arus listrik. Arus 1 amper adalah  elektron sebanyak 

6.25 x 1018electron bergerak dalam satu detik. Perlu juga kita ketahui, bahwa semua jenis benda 

tersusun dari atom-atom sehingga ada beberapa kemungkinan rintangan bagi elektron bebas 

untuk bergerak, tertahannya pergerakan elektron bebas biasa disebut dengan tahanan listrik. 

Jadi tahanan listrik pada suatu benda berbeda berdasarkan faktor sebagai berikut:  

�� Jenis benda 

��Bagian kabel   

��Panjang kabel  

��Temperatur 

 

Semua benda terdiri dari struktur atom yang berbeda, Karena itulah ruang lingkup elektron 

bebas untuk bergerak menjadi beragam tergantung dari jenis bendanya. Walaupun elektron 

dengan jumlah yang sama per satuan, jumlah elektron yang dapat mengalir melalui ruang sempit 

per satuan waktu dapat berubah, semakin besar ketebalan suatu benda, maka pintu gerbang 

dimana elektron dapat bergerak juga menjadi semakin lebar. Jika jarak mengalir elektron jauh, 

maka waktu perjalanan juga akan semakin lama, sehingga jumlah elektron yang bergerak dalam 

unit waktu dapat berkurang. Artinya adalah banyak tahanan listriknya. Rumus untuk menjelaskan 
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tahanan listrik adalah R = ��x L ÷ S 

 

R = Tahanan suatu benda 

� =  variable dari suatu benda (Ω m)  

L =  panjang kabel (m) 

S =  Lebar area (m2) 

 

Juga jika suatu benda temperaturnya naik, gerakan atom akan menjadi lebih lambat, karena 

atom-atom elektron bebas tersebut bergeraknya tidak bebas. Jadi tahanan listrik akan naik 

apabila temperatur bendanya bertambah tinggi.  

Huruf yang mewakili tahanan adalah : R 

Satuan tahanan adalah : Ω  (ohm)  

Simbol tahanan : --/\/\/\-- 

1 ohm : adalah suatu tahanan listrik (konduktor) yang mampu menahan aliran arus listrik 

sebesar 1 amper dengan tegangan 1 volt. 

 

 

1 kΩ  =1,000 Ω   

1  Ω  =  0.001 kΩ  

1  MΩ  =  1,000,000 Ω  

 

2.6 Conductor, insulator dan resistor 

Bila arus listrik mengalir melalui suatu benda dengan mudah, maka benda tersebut disebut 

sebagai conductor (penghantar listrik). Logam seperti tembaga, perak, emas, aluminum, dan baja 

dipakai sebagai penghantar karena mereka adalah conductor yang baik. Tembaga banyak 

dipakai dalam bentuk kabel karena ketahanannya dan biaya yang tidak begitu mahal. Lawan dari 

conductor adalah insulator. Insulator adalah benda yang tidak bisa mengalirkan arus listrik, 

contohnya adalah gelas, plastik, karet, dan keramik. Lapisan plastik pada bagian luar kabel 

adalah salah satu contoh sebuah insulator. Saat elektron bebas bergerak di dalam conductor, 

beberapa elektron bersinggungan dengan atom-atom dan sebagian energi kinetik yang 

memancarkan cahaya atau panas. Karena itulah, aksi pembangkitan panas disebut dengan 

Joule heat. Pembangkitan panas besarnya adalah sebanding dengan arus listrik dan besar 

tahanan.  

Joule heat = Arus listrik x tahanan  
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Alat yang menggunakan aksi pembangkitan panas adalah.  

- Electric stove 

- Electric iron  

- Lamps 

- Etc. 

Conductor Insulator 

Tembaga Gelas 

Besi Udara 

Baja Kayu kering 

Aluminum Pasir 

Perak Air yang disuling 

Kaleng Plastik 

Ground (bumi) Kertas 
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2.7 Hubungan antara Arus Listrik, Tegangan, dan Tahanan 

Arus listrik, tegangan, dan tahanan sangat menentukan suatu listrik di dalan sirkuit. Tiga faktor 

tersebut sangat erat sekali hubungannya. Bila satu item berubah, maka salah satu atau kedua 

item lainnyapun ikut berubah juga. Hubungan antara arus listrik, tegangan dan tahanan dapat 

diibaratkan sebagai satu kesatuan hitungan matematika. Rumusan tersebut merupakan bagian 

dari hukum Ohm. Aturan tersebut dapat dipakai untuk menjelaskan atau memperkirakan 

keadaan kelistrikan suatu sirkuit. 

��Arus listrik : Banyaknya elektron yang mengalir, sama seperti pada pipa air, semakin besar 

pipa tersebut maka semakin besar pula kapasitas alirannya, satuan ukurannya 

adalah "Ampere", atau "Amp" (A). 

��Tegangan : Suatu ukuran potensial dari suatu sumber untuk mensuplai electromotive force 

(EMF), atau tekanan listrik, diukur dalam Volts (V). 

��Tahanan : Suatu ukuran perlawanan terhadap suatu arus listrik di dalam sirkuit, satuan 

ukurannya adalah Ohm (Ω). 

 

Penjelasan lebih rinci pada gambar dibawah ini. 

�� Jika pompa berputar, air akan bersirkulasi dengan arah  seperti jarum jam.  

��Tekanan kerja dari motor adalah 12kg/cm2. 

��Pada saat tersebut, actuator 100% bergerak.  

 

Kondisi :1 ketika tidak ada tahanan di dalam sirkuit, tekanan pada setiap posisi. 

 

P1, P2 = P DFWXDWRU�=12kg/cm2.  

Pa, Pb = Okg/cm2. 

P1 = P2  

Pa = Pb  

(P1, P2) - (Pa, Pb) = 12   
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Tekanan  

- Antara pump dan actuator : 12kg/cm2  

- Antara actuator dan pump : 0kg/cm2   

 

Jumlah air.  

Meskipun tekanan pada air berbeda,  jumlah air yang mengalir disetiap tempatnya adalah sama . 

 

Kondisi 2 : saat terdapat tahahan antara P1 dan P2t, tekanan di setiap posisi : 

P1 = 12kg/cm2. 

P2 = P1 - R1 

R1 (besaran dimana tekanan pada air ditahan oleh R1) = Pump (atau P1) - P DFWXDWRU��

P2 = P DFWXDWRU�(tekanan yang diberikan ke actuator) 

P DFWXDWRU�= P2 - Pa  

Pa = Pb = Okg/cm2.  

Tekanan  

- Antara pump dan actuator: 12kg/cm2 (tekanan pump) - R1 

- Antara P1 dan P2: tekanan menurun ke titik nol, karena ditahan oleh R1.  

- Antara actuator dan pump: 0kg/cm2s 

Akibatnya adalah tekanan yang ditahan oleh tahanan akan tergetar.  

 

Jumlah air  

Karena R1 tergangu, jumlah air yang mengalir juga berkurang. 

 

Kondisi 3 : bila ada tahanan antara Pa dan Pb, tekanan pada setiap posisi adalah.  

P1 = 12kg/cm2. 

P1 = Pump = P2 = 12kg/cm2 

R2 (besaran dimana tekanan pada air ditahan oleh R2) = Pa - Pb  

P DFWXDWRU� �(Pump atau P1 atau P2) - Pa 

P DFWXDWRU��tekanan yang diberikan berkurang sebesar tekanan R2.  
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Pa =R2 - Pb 

Pb = 0kg/cm2  

 

Tekanan 

Antara pump dan actuator: 12kglcm2 (tekanan pump) 

 

 

 

��Antara actuator dan pump: tekanan menurun ke titik nol karena tertahan oleh R2. 

��Antara Pb dan pump: 0kg/cmZ. 

Normalnya, tekanan antara actuator dan B adalah sama seperti dikeluarkan dari pump. 

Perlu diketahui, bila ada tahanan antara actuator dan pump, tekanan tidak akan turun ke titik nol 

seperti tahanannya. 
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Jumlah air  

Jumlah air yang mengalir akan menurun, tergantung dari besarnya gangguan yang ada pada R2. 

 

Kesimpulan Arus listrik, Tegangan dan Tahanan. 

 

Tegangan 

��Bila ada potensial listrik, maka elektron mulai bergerak  

��Selanjutnya, aliran listrik dimulai 

��Bila tegangannya tinggi, elektron bisa bergerak lebih banyak lagi 

��Dan aliran listriknya juga menjadi lebih banyak. 

Arus 

��Arus yang mengalir adalah sebesar jumlah elektron bebas.  

��Arus listrik menjalankan electric actuator 

��Bila tegangannya tinggi, arus yang mengalir juga banyak. Namun akan mengakibatkan 

overheat bila aliran arusnya berlebihan. 

��Tahanan menahan aliran arus , jika tahanannya besar, aliran arus akan berkurang. 

��Bila arus yang lewat berlebihan, akan terjadi panas. 

��Aksi megnet terjadi pada gulungan kawat yang dialiri listrik.  

 

Resistance 

��Tahanan menghalangi gerak elektron bebas, juga menggangu aliran listrik  

�� Jika tahanannya besar, aktuator kelistrikan 100% tidak bisa berjakan karena tidak 100% arus 

yang lewat. 

��Tahanan dimulai dengan degradasi atau penuaian pada suatu wiring harness.  

��Pada mobil problem kelistrikan dimulai dari tahanannya, kontak tahanan pada connector, 

terlepasnya connector dan ground yang lemah. 

 

2.8 Rangkaian Seri & Paralel 

Pada dasarnya pada mobil menggunakan sumber listrik dengan arus DC (Arus langsung/seri), 
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Rangkaian listrik terdiri dari rangkaian seri, paralel dan seri-paralel. Kebanyakan rangkaian 

listrik yang dipakai pada kendaraan adalah seri atau paralel.  

 

2.8.1 Rangkaian Arus Langsung (Rangkaian Seri)  

suatu rangkaian lengkap terdiri dari suplai tenaga, pelindung sirkuit, beban, beberapa 

pengontrol, dan jalur. Saat sebuah conductor menghubungkan seluruh komponen ukung ke 

ujung, hasilnya disebut dengan rangkaian seri. Bila beberapa battery dihubungkan satu sama 

secara seri (ujung ke ujung), jumlah total tegangan yang keluar adalah hasil dari penambahan 

antara battery2 tersebut. Meskipun rangkaian ini memberikan tegangan yang lebih besar, 

kapasitas gabungan mereka untuk mensuplai arus adalah sama seperti pada satu battery 

tunggal. 

 

Total tegangan battery 

.5 volt x�4 batteries = 6 volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total tegangan battery 

12 volt x�2 batteries = 24 volt 

 

 

 

 

 

Tahanan atau sumber tenaga yang cara  merangkaiannya secara seri, komposisi rangkaian 

yang disambungkan ke tahanan adalah sama seperti tampak pada gambar di bawah. 
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Beberapa tahanan disambung dengan rangkaian seri, dan menjadi satu bentuk tahanan. 

E=1R=1 (R1+R2) 

Rumus ini (R1 + R2) menerangkan bahwa tahanan akan bertambah mengikuti banyaknya 

rangkaian atau gabungan tahanan yang ada, sehingga jumlah arus listrik yang mengalir akan 

berkurang dikarenakan banyaknya tahanan yang menahan aliran tersebut. 

Untuk menghitung total tahanan didalam sirkuit seri adalah sebagai berikut : 

Total tahanan "R" = jumlah seluruh tahanan yang ada di dalam suatu sirkuit (R1 + R2 ------ R9) 

Umumnya ciri rangkaian langsung (serie) adalah sebagai berikuit :  

  

��Hanya ada satu jalur untuk arus listrik. 

�� Jumlah arus yang sama mengalir melalui setiap komponen.  

�� Jika ada satu titik yang terputus, maka arus tidak bisa mengalir. 

��Bila beberapa tahanan dihubungkan secara seri, maka total tahanan akan bertambah 

mengikuti jumlah tahananan yang digabung.  

��Bila jumlah tahanan bertambah, arus listrik yang mengalir akan berkurang. 

��Aliran listrik di dalam satu rangkaian akan selalu sama meskipun diukur berlainan tempat. 
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��  

 

 

1) Rangkaian seri dengan beban  pada arus searah 

V = (R1 + Ro) x I 

R total = R1 + Ro 

R1: Load (tahanan)  

Ro: jalur kabel tahanan  

I = V - (R1 + Ro) 

 

2) Jawab pertanyaan dibawah ini (arus DC). 

��berapakah total tahanan pada gambar sirkuit dibawah ini ? 

��Berapakah arus listrik dibawah ini ? 

��Berapakah masing-masing tegangan pada titik E1, E2, E3  

 

Total tahanan R adalah  

R= 1 +2+3 =6 Ohms  

Arus listrik I = 12Volt = 6 = 2 A  
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E1 = I x R1 = 12V = 2A x 1Ω = 2 volt  

E2 =1 x R1 = 12V = 2A x 2Ω = 4 volt  

E3 =1 x R3 = 12V = 2A x 3Ω = 6volt  

E = E1 + E2 + E3 

E = 2volt + 4volt + 6volt = 12 Volt 

3) Untuk menghitung tegangan dan tahanan pada arus 

DC,  jumlah variabel tahanan antara x dan z adalah 20 

kΩ. 

bila tahahan antara x dan y adalah 5 kΩ . 3-1) How much Vo volt? 

3-1) Berapa besar tegangan pada titik Vo  

3-2) Berapakah tegangan antara x dan y ?  

3-3) E = ( x ~ y volt) + Vo volt = [        ] Volt  

 

Arus langsung 

Muatan yang bergerak akan menaikkan arus "I" yang kuat dalam ampere. Arah aliran dan jarak 

pada arus langsung waktunya adalah tersendiri.  

 

Arah aliran arus dan ukurannya 

Arus yang mengalir dari kutub posisif ke kutub negatif diluar sumber arus, dapat dikatakan sebagai 

arus positif (pada kenyataannya, arus listrik bergerak dari kutup negatif ke kutup positif). Untuk 

mengukur arus listrik, diperlukan suatu alat yang namanya voltmeter pada titik seperti tampak 

pada gambar dibawah ini. 

 

Mengukur tegangan langsung :  Voltage 

meter dihubungkan secara paraller. 

 

 

 

 

Mengukur arus langsung : ampere meter dihubungkan secara seri. 
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2.8.2 Arus rangkaian parallel 

Pada sirkuit parallel, ada lebih dari satu jalur bagi arus untuk mengalir, setiap jalur disebut 

dengan cabang. Cabang-cabang dihubungkan ke satu terminal umum positive dan satu terminal 

umum negative; karena itulah, tegangan yang dipakai untuk setiap cabangnya adalah sama. 

Sejumlah battery dengan tegangan yang sama bila  dihubungkan secara parallel, total tegangan 

yang keluar adaah sama seperti pada battery tunggal. Namun arus yang mengalir sekaligus dari 

seluruh battery akan besar. Sistem penerangan pada instrument cluster adalah salah satu 

contoh pemakaian sirkuit parallel. Jika satu lampu putus atau dilepas, lampu lainnya masih 

dapat menyala. 

 

 

 

1) Untuk mengetahui arus yang mengalir pada sirkuit paraller, pertama nilai tahanan harus 

diketehui terlebih dahulu. Bentuk rumusnya adalah sebagai berikut. 

E = E1 = E3  

E = IR 

Rtotal = 1 ÷ (1/R1 + 1/R2) = 1 ÷ (R2 + R1) / R1 x R2  

Untuk menghitung total tahanan adalah sbb: 

Rtotal = Perkalian tahanan ÷ jumlah tahanan   

Rtotal = (R1 X R2) -'. (R1 + R2) 

Jika E = 12volt, R1 = 4Ω, R2=6Ω.  

Berapakah total tahanannya ? 

 

Rtotal = (4x6) ÷ (4+6)  

     = 24 ÷ 10 = 2.452  
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Itotal  = E ÷ R 

     = 12 volt ÷ 2.4 ohm  

     = 5A 

Juga, 

I1 = 12 volt ÷ 4 ohm = 3A  

I2 = 12 volt ÷ 6 ohm = 2A 

Itotal = I1 + I2 = 3 Ampere + 2 Ampere  = 5 Ampere 

E1 = 11 x R1 

   = 3A x 4Ω = 12V  

E2 = 12 x R2 

   = 2A x 6Ω = 12V 

 

2) Kapan gaya electromotive pada sirkuit dibawah ini akan terbentuk ?, dengan memakai 

rumus I1 = E/R1, I2 = E/R2, 13 = E/R3 

3) Juga, keseluruhan arus I adalah sama dengan jumlah arus dimana ketiga lampu memakai 

arus tersebut  

4) Kapan masing2 switch menjadi "ON" sehingga setiap bohlam menyala 

I1 = E/R1  

I2 = E/R2  

I3 = E/R3 

I = I1 + I2 + I3 = E/R1 + E/R2 + E/R3 = E (1/R1 + 1/R2 +1/R3) (A) 

 

5) Ada dua ciri umum pada sirkuit parallel: 

€ Total arus di dalam rangkaian sama dengan jumlah arus cabang. Karena itulah, besarnya 

tahanan tergantung dari berkurang dan bertambahnya arus.   

€ Kabel yang putus pada satu cabang hanya berakibat pada cabang tersebut, cabang-

cabang lainya tetap bekerja secara normal. 

Besar arus pada rangkaian parallel berbeda tergantung dari titik pengukurannya. Karena itulah, 

saat pengukuran arus di kanan atas mamakai perhitungan sebagai berikut;  
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A point current = (11+12+13) = B point current 

Bila beberapa battery dihubungkan secara parallel, tegangan akan tetap, namun pemakaian 

arus menjadi lebih banyak. 

6) Carilah total tahanan (R) pada sirkuit dibawah ini dan hitunglah setiap arus "I" dan tegangan  

"E". 

Total resistant  R = R1 R2/R1+R2 = (………) 

E = IR = (…….) volt 

E = E1 = E2 

Dengan rumus E1 = R1 L2, I1 = E/R1 = (……..) A 

Dengan rumus E2 = R2 L2, I2 = E/R2 = (………) A 

I = I1 + I2 = (………….) A 

 

Total tahanan R = R1 R2 / R1 + R2 = ( ) ohm 

R2 = (……..)Ohm  

I1  = (……..) A  

I2 = (………) A 

 

 

2.8.3 Rangkaian Serie - Parallel  

Rangkaian serie-parallel adalah gabungan dari kedua rangkaian seri dan parallel, dengan ciri-

ciri dari keduanya. Langkah pertama dalam melakukan analisa terhadap rangkaian serie-

parallel adalah dengan melakukan break down pada sirkuit menjadi bentuk yang sederhana. 

Kemudian menganalisa dengan seksama karakter rangkaian serie atau  parallel yang akan 

dipakai pada komponen tersebut. Komposisi sirkuit yang dipakai pada kendaraan adalah 

campuran dari kedua rangkaian tersebut. 

 

1) Ekuivalen rangkaian pada gambar "A" adalah kombinasi dari rangkaian serie dan parallel,  

dan gambar "B", R1.2 adalah gabungan tahanan R1+R2 dari gambar "A", dimana gambar 

rangkaian perhitungan "B" adalah gabungan dari tahanan parallel R1, R2 dari gambar "A" 

dan mewakili rangkaian series 
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2) Dikarenakan arus I bertambah mengikuti naiknya tahanan di dalam sirkuit, dapat diwakili 

oleh total tahanan 1=/R1,2 + R3. 

3) Seluruh gabungan tahanan "R" pada rangkaian ini  

- Gabungan tahanan antara a dan b = (R1 x R2) / (R1 +R2) ohm ---- R1,2 

     - Gabungan tahanan antara tahanan a dan c= R1,2 + R3ohm ---- R (tahanan yg digabung)  

4) Semua rangkaian arus I 

 I = E / R(Combined resistance) = E / ( R1 R2 / R1 + R2) + R3  

5) Rangkaian arus  

-11=R2/R1+R2X1(A) -12=R2/R1+R2X1(A) -13=1=11 +12 (A) 

6) Tegangan -E3=R313=R31 -E1=E2soE=E1+E3=E2+ E3 (Volt) 

 

7) Arus yang mengalir saat switch ON pada rangkaian dibawah ini :  

a) Berapakah tahanan pada setiap lampu? 

b) Berapakah gabungan tahanan antara "a" dan "b"?  

c) Seluruh arus I? 

d) Berapa banyak tegangan antara "a" dan "b"?  

e) Berapa banyak tegangan antara "b" dan "c"? , ketika lampu ON  
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3.Hukum Ohm 
 

Pada rangkaian kerja kelistrikan terdapat tiga faktor yaitu tegangan, arus dan tahanan. Hubungan 

ketiganya dapat dijelaskan oleh pernyataan hukum Ohm yaitu : 

 

" Banyaknya arus yang mengalir pada suatu sirkuit adalah berbanding sama dengan tegangan dan 

berbanding terbalik dengan tahanan " 

 

dengan kata lain, ketika tegangan naik, arus juga naik, namun saat tahanan naik, arus akan turun. 

  

VOLTAGE (V) CURRENT (A) RESISTANCE (Ω) 

NAIK NAIK SAMA 

SAMA NAIK TURUN 

SAMA TURUN NAIK 

 

     

Hukum Ohm merupakan dasar dalam melakukan troubleshooting pada suatu kelistrikan, 

pernyataan hukum Ohm diatas adalah merupakan karakter suatu listrik di dalam sirkuit. Hukum 

Ohm dapat juga dijabarkan sebagai suatu persamaan, dengan menggunakan persamaan ini, 

maka kita dapat menghitung angka untuk ketiga bagian kelistrikan tersebut yaitu : 

 

€ Menghitung arus , jika tegangan dan tahanan diketahui.  

€ Menghitung tegangan, jika arus dan tahanan diketahui.  

€ Menghitung tahanan, jika tegangan dan arus diketahui. 

 

Bila kedua nilai sudah diketahui, kita bisa memakai 

persamaan hukum ohm untuk menghitung nilai ketiga. 

Simbol untuk mewakili ketiga bagian kelistrikan tersebut 

adalah sebagai berikut. 

E =I x R  
E  : Voltage 

I  : Current 

R  : Resistance 
s 

 

Siklus hukum Ohm 

Misalnya tutup simbol I dengan jari anda, maka rumusnya akan tampak sebagai berikut : 

I = E / R  atau I = E ÷ R 

Bila yang tutup ada huruf E maka rumusnya adalah  

 E = I × R 

Dan bila yang ditutup adalah huruf R maka rumusnya adalah  

 R = E /I    atau R = E ÷ I 

 

Perlu diingat bahwa simbol E selalu berada diatas, urutan kedua lainnya tidak membuat 

perbedaan . 
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E = 12 

volt 

I 

= ? 

R = 6 

ΩΩ 

+ 

_ 

Fig. 3-2 Ohms law current 1 

E = 24 

volt 

I 

= ? 

R = 6 

ΩΩ 

+ 

_

Fig. 3-3 Ohms law current 2 

E = 12 

volt 

R = 12 Ω 

I 

= ? A 

B 

Fig. 3-4 Ohms law current 3 

3.1 Menghitung arus  

 

Pada gambar dibawah tegangan dan tahanan sudah diketahui, untuk menghitung arusnya kita 

tinggal mengunakan rumus sebelumnya      I = E / R 

 

     I = 12 volt / 6 ohms 

 

     I = 2 Amperes  

 

 

 

 

 

Menurut hukum Ohm , ketika tegangan naik, arus juga akan naik. Untuk membutktikannya kita 

gandakan tegangannya, dengan rumus yang masih sama. 

 

I = E / R 

 

I = 24 volt / 6 ohms 

 

I = 4 Amperes  

 

 

 

 

 

Perhatikan bahwa ketika tegangan kita gandakan, arusnya juga menjadi ganda. Karena sesuai 

dengan pernyataan hukum ohm ” arus adalah berbanding lurus dengan tegangan “ . 

 

Pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa “ Arus berbanding terbalik dengan tahanan “ . mari 

kita buktikan dengan menggandakan tahanannya. 

 

I = E / R 

 

I = 12 volts / 12 ohms 

 

I = 1 Amperes 

jadi, bila tahanannya digandakan , arus akan 

berkurang setengahnya  

 

3.2 Menghitung Tahanan  

 

Dengan memakai siklus hukum Ohm, tempatkan jari anda di simbol R dan maka akan timbul 

rumus sebagai berikut : 

 

R = E / I   atau    R = E ÷ I 
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Lamp 

V2=

? 

Current 

I=4A 

R2 
R1 

V2=10 

12 

volt 

E = 12 

volt 

R 

= ?Ω 

I = 

3A A 

B Fig. 3-5 Ohms law resistance 

E = ? 

volt 

R = 

3Ω 

I = 

4A A 

B Fig. 3-6 Ohms law voltage 

Jadi untuk mengetahui tahanan pada sirkuit dibawah adalah dengan memberikan nilai yang sudah 

kita ketahui. 

 

E = 12 volt 

 

I = 3 ampere 

 

R = ? 

 

12 / 3 = 4Ω. 

 

 

3.3 Menghitung tegangan  

Untuk menghitung tegangan akan mudah dengan menggunakan tiga rumusan diatas.  

Tegangan = Arus * Tahanan 

Rangkaian dibawah menunjukkan bahwa arusnya adalah 2 amps dan  tahanannya sebesar 3 

ohms. Jadi : 

 

E = I × R 

 

E = 4 × 3 

 

E = 12 volts 

 

3.4.1 Penurunan tegangan 1 

Tegangan yang terlepas dan suatu rangkaian dikarenakan adanya beban (nyala bohlam, motor, 

ukuran kabel yang tidak sesuai, dll.) disebut dengan penurunan tegangan (voltage drop). total 

teganan yang hilang harus sama dengan tegangan yang terpakai. Besarnya kehilangan tegangan 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang telah kita perlajari sbb,  

 

V = I × R. 

 

Jika kita mempunyai sirkuit sederhana yang terdiri dari sumber (battery) dan beban (lampu), 

penurunan tegangan dimana arus melewati lampu, ditentukan oleh besarnya waktu arus melewati 

tahanan. 

 

Pertanyaan  

Hitunglah tahanan R1, R2 dan tegangan V2 pada sirkuit dibawah ini ? 

 

 

 

 

 

 

 

     

1. R1(Lamp resistance) = (         ) Ω 

2. R2 Resistance = (         ) Ω 
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V4 

12vol

t 

12 

VOLT 

G11 

V1 

8vol

t 

V2 

4vol

t 

R1 R2 

V3 

SW ON : 0volt 
SW Off : 12 
Volt 

I
SW 

G2 

+ 

Fig. 3-8 Voltage drop 2 

3 .V2 voltage = (        ) volt 

 

3.4.2 Penurunan tegangan 2 

 

Jika arus pada suatu sirkuit mengalir melewati beban (tahanan), tegangan akan turun sebanyak 

jumlah tahanannya. Dengan kata lain, tegangan yang terbuang sama dengan tahanan yang 

masuk. Jika pada rangkaian dibawah ini switch di “ON”, maka tegangan yang disuplai ke 

rangkaian tersebut adalah 12volt dan lampu akan menyala, karena arus melewati lampu tersebut. 

Pada saat tersebut,  tegangan yang turun adalah sejumlah tegangan yang berada pada kedua sisi 

lampu antara  “+” dan “-“. Inilah yang disebut dengan penurunan tegangan. Namun jika ada kontak 

tahanan pada titik Switch (saklar), penurunan tegangan dan arus yang mengalir adalah sebanyak 

kontak titik tahanan yang ada pada saklar ke lampu. Berarti arus dan tegangan yang turun karena 

kontak tahahan pada  S/W dipindahkan dari lampu ke Switch.   

 

Tegangan yang terpakai  = tegangan yang turun dari actuator 

 

Pernyataan tersebut merupakan teori penting dalam memperbaiki suatu kendaraan.  

 

3.5 Memahami penurunan tegangan pada suatu sirkuit  

 

 

1)  Pada rangkaian diatas, saat switch dihidupkan  “ON”, arus mengalir melalui R1 dan R2. Pada 

saat tersebut , tegangan V3 adalah 12 volt sebelum di  “ON”.  Namun ketika switch di ON 

tegangan V3 adalah 0 volt 

V2 

Voltage  

When switch “ON” 12 Volt in normality. 
If lower than 12Volt, the lamp does not work normality because 
it means that resistance exists somewhere.  

12VOLT 

 BATT. 

SWITCH LAMP 

V1 

Voltage 
when SW Off = 
12Volt 
when SW ON 
=0 Volt 

Fig. 3-7 Voltage drop 1 
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2)  Jika tegangan V1 adalah 8 volt, itu karena penurunan tegangan sebesar 8 volt di R1. Pada 

saat tersebut tegangan V2 menjadi 12 - 8 = 4 volt, karena tegangan battery adalah 12Volt.  

Dikarenakan tegangan yang terpakai sebagai V1(penurunan tegangan R1) = I (Total arus pada 

sirkuit) × R1 (R1 tahanan) penurunan tegangan R1 dan R2 adalah berbanding terbalik. 

3)  Bila penurunan tegangan R1 meningkat, penurunan tegangan R2 akan berkurang. 

4)  Jumlah penurunan tegangan  R1 dan R2 adalah sama dengan  tegangan yang terpakai. 

5)  Jika arus lewat, tidak ada tahanan maka tegangannya adalah 0 volt. 
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4. Hukum Kirchoff 
 

Rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian series, parallel dan series/parallel tergantung dari cara 

penyambungannya. Dalam satu rangkaian, jumlah arus masuk dan arus keluar adalah berbanding 

sama, juga tegangan yang terpakai dengan tegangan yang turun adalah sama, inilah yang disebut 

dengan  hukum  Kirchoff. Ada dua hukum Kirchoff 

 

4.1 Hukum arus (Hukum Kirchoff yang Pertama)  

Dalam suatu rangkaian, jumlah aliran arus masuk dan jumlah aliran arus keluar adalah sama. 

 

Aliran arus masuk – aliran arus keluar = 0 

 

Dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

I1 + I4 (arus masuk) = I2 + I3 + I5 (arus keluar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum arus kirchoff pada diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I1 = IN 

I5 = OUT 
I2 = OUT 

I3 = OUT 
I4 = IN 

Fig. 4-1 Kirchoff’s 

R1      

R2 

I1        

I2 

E 

I

I

I

1 
I

2 

I

3 

I

4 

In series circuit 

I = I1 = I2 
I = Total current, 
I1 = consumption current of R1 
I2 = consumption current of R2 

In parallel circuit 

I = I1 + I2 + I3 = I4 
I,I4 = Total current in circuit 
I1 = consumption current of lamp1 
I2 = consumption current of lamp2 
I3 = consumption current of lamp 

Fig. 4-2 Kirchoff’s current law 2 
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4.2 Hukum Tegangan Kirchoff (Hukum Kirchoff Kedua) 

Tegangan sumber pada rangkaian serie sama dengan total masing-masing tegangan yang turun, 

dan jumlah penurunan tegangan dan tegangan yang dipakai adalah 0 (Zero). 

Sumber Input tegangan – jumlah penurunan tegangan = 0 

1) Ketika arus mengalir pada rangkaian dibawah ini, penurunan tegangan terjadi di tahanan R1 

dan R2. 

2) Penurunan tegangan ini sama dengan nilai masing-masing tahanan  

3) Jumlah penurunan tegangan yang terjadi di masing-masing tahanan adalah sama dengan 

tegangan yang dipakai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Latihan penggunaan hukum kirchoff. Nilai tahanan R1 dan R2 adalah berbeda,  pada gambar 

dibawah arusnya adalah 4A dan nilai penurunan tegangan pada tahananan R1 adalah sebesar 

8Volt. 

 

Berapakah jumlah tegangan yang turun pada R2? 

12Volt (sumber tegangan) - 8Volt(R1 penurunan tegangan) = 4Volt atau  

V2 (R2 penurunan tegangan) = 4A (total current) × R2 resistance 

V1 = 2(R1) × 4(current I) = 8Volt  

V2 = 1(R2) × 4(current I) = 4Volt 

8Volt + 4Volt = 12Volt (power source voltage) 

 

 

 

 

Kesimpulan dari hukum Kirchoff 

Jika ada potensialal listrik didalam suatu rangkaian, arus dapat mengalir dan energi pada listrik 

dikonversi oleh energi mesin atau energi lampu. Saat tersebut tahanan menjadi besar yang 

menghasilkan energi atau arus akan dihabiskan semua dalam tahanan ini sehingga energi 100% 

dapat terpancar. Namun jika tahanan lainnya disamping atau didepan effector, effector tidak bisa 

mendapat energi sebanyak tahanan ini memakai arus. Karena tegangan dan arus tidak bisa 

mengalir di dalam effector sebanyak yang dipakai pada tahanan ini, tidak mendapat energi 100%. 

 

E1 = R1 × I (Volt)                      

E2 = R2 × I(Volt) 

E = E1 + E2 (Kirchoff’s voltage law) 

E = E1 + E2 = R1 I + R2 I = (R1 + R2) I  

I

R1               

R2 

I1                

I2 

E1                         

E2 

Fig. 4-3 Kirchoff’s 

voltage law 1 

R1=2Ω   

R2=1Ω 

I1       

I2 E 

I

12 

Volt 

Fig. 4-3 Kirchoff’s voltage law 2 
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5. Tenaga Listrik dan Watt. 
 

5.1 Tenaga Listrik (P) 

Daya ( tenaga listrik adalah kerja sirkuit listrik selama satu detik. Dan menghasilkan energi listrik 

yang dipakai dalam satuan waktu. 

Inisial Daya listrik : P  

Satuan ukuran daya listrik : w (watt) 

 

Rumus daya listrik adalah : 

      P (watt) = E (volt) × I (current) = E × E / R = E2 / R 

E = P/ I 

I = P/ E 

 

Contoh : 

Arus yang dipakai oleh fuel pump motor adalah 2A. berapakah daya listriknya? 

   P =I V 

   P = 2 A × 12volt  = 24 watt 

 

Pertanyaan 

Sebuah starter motor dengan angka 1.2kw (1,200 watt) , bekerja pada battery dengan tegangan 

sebesar 12volt. Berapakah arus yang terpakai ? 

P  =  E I 

I  =  P / I 

I  =  1.2kw / 12volt  

   =  1,200w / 12volt = 100Ampare  

 

5.2 Jumlah daya lisrik 

Adalah banyaknya waktu yang dipakai untuk daya listrik. 

 

Jumlah kerja  (W) = E I t = P t(joules) 

Arus listrik menghasilkan panas ketika mengalir melalui tahanan, heater and resistor akan tetap 

panas untuk beberapa waktu lamanya setelah power dihilangkan, reaksi Inilah yang dinamakan 

dengan panas joule. 

 

Panas joule 

1 joule = 0.24 cal 

Heat = 0.24 E I t = 0.24 R I2 t = 0.24 E2/R t (cal atau k cal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ringkasan dasar kelistrikan  
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6.1 Memahami rumus listrik dengan mudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

P : Electric power (watt), E : Voltage (volt), R : Resistance (R), I : Current (Amp) 

 

6.2 Metode troubleshooting pada rangkaian listrik 

Bila kerja switch motor ON pada sirkuit dibawah ini tidak lancar, maka cara pemeriksaan dan 

urutan pemeriksaannya adalah  sebagai berikut : 
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Prosedur Pemeriksaan 

1. Ukurlah tegangan battery. 

2. Ukurlah tegangan antara  “B” and “C” (tegangan harus 12 volts), bila tegangannya kurang 

periksalah penyebabnya. Jika tegangannya adalah benar 12 volts, berarti motor tersebut 

mengalami kerusakan. 

3. Ukurlah tegangan antara “A” dan “B” (tegangannya harus 0 volt) jika teganganya lebih tinggi 

dari 0 volt, berarti ada tahanan antara “A” dan “B”.  

4. Ukurlah tegangan antara “C” dan “E” (tegangan harus 0 volt) jika lebih tinggi dari 0 volt, berarti 

ada tahanan antara “C” dan “E”. 

 

Pada dasarnya kita tidak dapat mengukur 0 volt secara pasti pada rangkaian listrik kendaraan, 

dikarenakan  status koneksi ground atau angka tahanan itu sendiri pada wiring-nya. Karena itulah 

tegangan pada elektrikal lebih rendah dari 1 volt. 

 

6.3 Memeriksa ground pada sirkuit parallel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arus I4 akan berbeda tergandung dari switch ON pada diagram diatas. Dan tegangan “V” juga 

berbeda tergantung dari kondisi koneksi ground. Jika normal tegangan “V” adalah 0 volt. Jika lebih 

tinggi dari 0 Volts, maka tidak bisa bekerja 100% karena  tegangan yang dipakai ke lampu lebih 

rendah. Hal terpenting adalah tegangan “V” adalah berbeda, berdasarkan arus "I4". Itu karena 

tegangan dan arus adalah sebanding. Karena itulah, penting sekali untuk melakukan pengukuran 

memastikan bahwa arus dapat mengalir seluruhnya agar status koneksi ke ground dapat diketahui 

apakah baik atau tidak. 

 

 

 

I

I

1 

I

2 

I
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I4 
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Troubleshooting pada rangkaian serie  

 

1. Mengukur tegangan 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengukur tegangan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegangan yang 
melewati R1 akan 
turun. 

Saat switch tertutup, 
tegangan yang melewati 
switch voltmeter akan 
membaca 0 volt 

12 

VOLT 

SW 

G1 

G2 

+
R1 

Ketika rangkaian serie sudah selesai 
semua maka ada penurunan tegangan 
terhadap masing2 beban 

12 

VOL

G1 

R

2 

+

S

W 

R

1 

Dengan switch 
terbuka, 
Tegangan akan 
terbaca 12-volt, 
sama seperti dari 
sumbernya 

Tidak ada 

tegangan saat 

switch terbuka 

Switch terbuka pada rangkaian seri tegangan 
yang terbaca oleh voltmeter akan sama dengan 
daya sumber. 

V1 V2 

G2 
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Troubleshooting pada sirkuit parallel 

1. Mengukur tahanan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Mengukur arus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian 

Switch harus terbuka atau daya sumber dilepas saat melakukan 

pengukuran tahanan dengan menggunakan ohmmeter. 

12 

VOLT 

R2=10Ω Open 

Mengukur tahanan 10Ω 

Menghitung tahanan 5Ω 

Alat ohmmeter dapat memberikan data kondisi suatu rangkaian 
dengan cepat. Bila sirkuit terputus akan terbaca tidak terbatas, dan 
bila terjadi arus hubungan pendek akan terbaca nol. 

I

+ 

R1=10Ω 

Switch 

12 

VOLT 

Ammeter dapat dihubungkan melintang ke switch terbuka, sehingga 

dapat mengukur beban arus penuh 

R2 

 

I

+ 

R1 

Switc

h 

Switch adalah tempat yang ideal untuk menghubungkan ammeter ke rangkaian  



Basic Electricity 

Training Support & Development 40 

Troubleshooting pada rangkaian series-parallel 

 1. Mengukur tegangan pada rangkaian serie-parallel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengukur pada rangkaian series-parallel 

 

 

 

 

 

 

 

Saat mengukur arus pada rangkaian serie-parallel, setiap 

koneksi tahanan harus mempunyai satu ujung yang bisa 

dilepas. 

12 

VOLT 
R3 

 G11 

I

Open + 

R2 

Switch 

R1 

Ammeter harus mempunyai satu komponen yang dilepas sebelum pembacaan diambil. 

Mengukur tegangan : 12 volt 

12 

VOLT 
R3 

G11 

I

Open +

R2 

Switch 

R1 

Waktu mengukur kontinuitas bacaannya akan keliru bila ada satu cabang yang terputus.. Pastikan 

selalu untuk memperkirakan angka yang akan diukur. 

Mengukur tegangan R2 

secara serie dengan R1 

12 

VOLT 

R3 

 

G11 

I

Open 

+ 

R2 

Switc

h 

R1 
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3. Mengukur tahanan pada rangkian series-parallel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Multi meter   

 

7.1 Item Pengukuran 

- DC current (DAC) 

- AC current (ACA) 

- DC volt (DCV) 

- AC volt (ACV) 

- Ohm (Resistance) 

 

7.1.1 Prinsip kerja multi meter analog 

Alat untuk mengukur arus dan tahanan melalui gerak jarum biasa disebut gerakan D’Arsonval atau  

stationary magnet atau gerakan coil galvanometer. Pegerakannya magnet permanen dan putaran 

coil di dalam medan magnet. Jarum penunjuk dipasang ke rotating coil. (Fig 2-1) ketika arus 

melewati moving coil maka akan menghasilkan magnet, magnet ini akan bereaksi dengan 

stationary field menyebabkan jarum dapat berputar. Gaya defleksi ini berbanding mengikuti arus 

yang mengalir di dalam moving coil. Ketika arus berhenti mengalir, gerakan coil juga kembali ke 

posisi semula berkat adanya hair springs. Pegas2 ini juga menghubungkan coil berlawanan 

dengan gaya menahan terhadap pegas-pegas tersebut. Lihat Gambar 2-1 

Sama seperti saat menggunakan ammeter, saat menggunakan ohmmeter satu ujung komponen 

yang dites harus dilepas. 

ohmmeter akan 

membaca resistor R2. 

12 

VOLT R3 

 
G11 

I

Open 

+ 

R2 

Switc

h 

R1 
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Gambar 7-1 Analog multi-meter 

 

 

7.1.2 Ammeter dapat mengukur arus listrik 

Ammeter adalah suatu alat untuk mengukur amper, milli amperes atau microamperes, tergantung 

dari skala atau desain penggunaanya. Gerakan coil meter pada ammeter merupakan putaran dari 

gulungan kawat-kawat. Jika arus yang mengalir melelui coil ini terlalu besar, maka akan 

menyebabkan ammeter cepat terbakar. Untuk mengukur arus besar maka disediakan jalur 

alternatif atau menyebelah (shunt) untuk arusnya. Kebanyakan arus mengalir melalui shunt, 

sehingga arus yang mengalir cukup aman bagi penunjuk gerakan coil. Shunt adalah resistor 

presisi yang dihubungkan secara parallel dengan meter coil. Penggunaan shunts dijelaskan 

melalui gambar Gambar 7-2. 

 

N S 

Very thin wire 

Would on 

Meter  

Negative lead wire 
Positive lead wire 

Indicated needle Spring 

Scale 

South field pole North field 

pole 
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Range : 0 ~ 1mA (Fig. 7-2) 

Pertama hitung tegangan yang diperlukan untuk defleksi skala penuh pada setting terendah, yaitu 

0 ~ 1mA 

V = I(Full scale current) × R(Resistance of meter coil) 

V = 1mA × 100↑ 

V = 0.1Volt            

Petujuk meter akan membaca dari 0 ~ 1 mA tanpa  

shunt,  untuk skala penuh defleksi 0.1 volt. 

 

 

 

 

 

 

Range 0 ~ 10 mA (Gambar. 7-3) 

Untuk mengkonversi bacaan dari 0 ~ 10 mA, shunt harus dihubungkan dimana akan menopang 

9/10 dari arus. Jadi 9 mA dari arus akan mengalir melalui shunt, leveling satu milliampere untuk 

menjalankan penunjuk meter. Langkah pertama dalam perhitungan adalah menentukan bahwa 0.1 

volt adalah yang diperlukan untuk defleksi skala penuh. Shunt dihubungkan secara parallel 

dengan coil, jadi dia juga mendapat tegangan 0.1 volt. Dalam menghitung tahanan shunt, kita 

dapat mengaplikasikan hukum Ohm. 

  

R = V / I 

R = 0.1 volt / 0.009 A 

R = 11.1 ↑ 

Meter memerlukan shunt dengan angka tahanan sebesar 

11.1 Ω untuk skala 0 ~ 19 mA. 

 

Range 0 ~ 50 mA(Fig.7-4) 

Untuk menkonversi meter ke skala 0 ~ 50 mA, harus menggunakan shunt untuk membawa 49/50 

dari arus atau 49 mA. Penghitungannya sama dengan “Range 0 ~ 10 mA” 

 

R = 0.1 volt / 0.049 A = 2.04 Ω 

  

 

 

 

Range 0 ~ 100 mA(Fig.7-5) 

R : 11.1↑ 

M 

R=100 

↑ 

10 

mA 

1 

mA 

9 

mA 

Gambar 7-3.  Meter measure 0 ~10mA 

Range: 0~1mA 

Coil resistance 100↑ 

M 

Gambar 7-2.  Meter measure 0 ~1mA  

R : 2.04↑ 

M 

R=100 

↑ 

50 

mA 

1 

mA 

99 

mA 

Gambar 7-4 Meter measure 0 ~ 50mA  
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Mengkonversi meter untuk skala 0 ~ 100mA, harus menggunakan shunt untuk membawa 99/100 

dari arus , atau  99mA. 

 

R= 0.1V / 0.099A 

 

 

 

 

 

Shunt dengan angka ohmic 10.1 diperlukan bagi meter untuk pemakaian yang aman pada range 1 

~ 100 mA. Lihat lagi ke Gambar 2.6. catatlah saklar apa yang dipakai untuk merubah batasan 

meter.  

Skala sebenarnya pada range dial digunakan untuk mengikuti pilihan range. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 Hal yang perlu diperhatian saat mengukur dengan analog multi-meter. 

Ada dua hal penting yang perlu diingat untuk keamanan alat multi-meter. 

1.  Ammeter harus selalu dihubungkan secara serie dengan peralatan sirkuit atau catu daya, 

Jangan sekali2 menghubungkan ammeter secara parallel dengan power supply atau peralatan 

sirkuit karena dapat merusak alat ammeter. 
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Gambar 7-6 Analog current meter circuits 
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2.  hal kedua yang perlu diingat adalah ketika angka arus sudah diketahui, mulailah dengan range 

angka meter tertinggi. Dengan cara ini anda tidak akan melebihi angka tertinggi dari skala 

meter saat melakukan pembacaan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 7-7. Cara yang salah dalam menghubungkan ammeter untuk mengukur arus  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7-8. Cara yang benar dalam mengukur arus . 

 

7.2 Voltmeter 

Prinsipnya sama seperti pada ammeter, alat ini juga dipakai untuk mengukur tegangan. Untuk 

defleksi skala penuh, alat ini dapat memberikan hasil hitungan tegangan melalui coil tidak sampai 

melebihi 0.1volt. untuk mengatur agar meter dapat mengukur tegangan tinggi, ada beberapa 

resistors yang dipasang secara serie dengan meter movement coil moenggunakan saklar pilihan.  

 

Voltmeters selalu terpasang secara parallel dengan peralatan yang sedang diukur. 
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Gambar 7-9 Analog voltmeter 
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7.2.1 Perhatian, saat mengukur tegangan dengan menggunakan analog multi-meter. 

Voltmeter selalu dihubungkan secara parallel atau mendatar. Untuk mengukur tegangan, rangkaian tidak 

harus rusak. Sama seperti ammeter, ketika mengukur tegangan yang tidak diketahui, pastikan selalu untuk 

mengeset meter ke range yang paling tinggi. Setel lebih rendah dari range sebenarnya untuk menghindari 

kerusakan pada meternya, pastikan bahwa leads terhubung dengan benar. lead hitam adalah untuk negative 

dan lead merah untuk positive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Ohmmeter 

alat untuk mengukur suatu tahanan disebut dengan ohmmeter, alat ukur sama yang dipakai pada 

pengukuran tegangan dan amper juga bisa dipakai untuk mengukur tahanan. Untuk rangkaian 

ohmmeter, di dalamnya ditambahkan  sumber tegangan dan variabel resistor. Gambar dibawah 

adalah ohmmeter tipe series. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7-11 Schematic diagram of ohmmeter inside.  
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Untuk sumber tegangan ohmmeter memakai tegangan  sebesar 3 dan 9 volt berupa battery yang 

berada dalam kotak alat pengukur tersebut. 

 

7.3.1 Ciri analog multi meter saat mengukur tahanan  

• Ketika akan mengukur tegangan atau arus, power disuplai dari sisi luar, dan diukur 

berdasarkan aliran arus ke millimeter. 

• Ketika mengukur tahanan dengan mode pengukuran ohmmeter, maka tegangan disuplai ke 

tahanan.  

 

Pada saat tersebut, jarum penunjuk akan bergerak berdasarkan arus yang mengalir.  

 

Range  ×1, ×10, ×1k : 3-volt output 

Range×10k : 12 volt (3 volt + 9 volt) output  
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Output tegangan dari kabel lead merah adalah tegangan positif (+), dan dari kabel lead hitam 

adalah tegangan negatif (-). Karena itulah cara pemeriksaan tahanan untuk diode atau condenser 

sama seperti pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7-12 Pemeriksaan condenser yg benar          Gambar 7-13 Pemeriksaan diode yg benar 

 

Hal penting lainnya dalam mengukur tahanan 

adalah, tahanan yang dialiri listrik tidak dapat 

diukur.  Kemudian kalikan hasil ukurannya dengan 

range yang telah dipilih. 
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Black lead wire 
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Zero setting 

×10K ×1k ×10 ×1 Ohm Meter 

Battery 3volt 

Range mode S/W 

Gambar 7-14 Analog ohmmeter circuit  
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7.3.2 Hal yang perlu diperhatikan saat mengukur tahanan menggunakan analog multi-meter. 

Sebelum menghubungkan ohmmeter ke beberapa alat kelistrikan untuk diukur, pastikan bahwa 

sirkuit tidak sedang mendapat arus. Sirkuit yang dialiri listrik dapat merusak alat meter dan melukai 

si pemakai. Untuk menjalankan coil pada alat pengukur saat memakai voltmeter dan ammeter, 

sirkuit tidak perlu dialiri listrik, battery yang ada di dalam alat pengukur dapat sebagai sumber 

tenaga bagi ohmmeter. Apabila ohmmeter dihubungkan ke sirkuit yang dialiri listrik , maka aliran 

tersebut akan langsung mengalir ke coil dan battery, sehingga dapat merusak alat pengukur dan 

melukai diri anda. 

 

Kesimpulan mengenai Analog multi meter  

��Untuk mengukur tegangan, hubungkan secara parallel. 

��Untuk mengukur arus, hubungkan secara series. 

��Bila kita tidak tahu berapa kira2 tegangan yang akan diukur, maka mulailah dengan range 

paling tinggi. 

��Khusus saat mengukur arus, pilihlah posisi probe berdasarkan besarnya arus yang diukur. 

��Bila arus yang diukur tidak muncul, pastikan keadaan fuse pada multi-tester dalam kondisi baik. 

��Ketika switch berada pada pilihan mode resistance (tahanan), tegangan adalah merupakan 

output melalui probe. 

9�Saat pilihannya adalah mode ×1, ×10, ×1k , tegangan output-nya adalah 3volt. 

9�Saat pilihannya adalah mode ×10k, tegangan output-nya adalah 9volt. 

��Pada saat tersebut output tegangan dari kabel lead merah adalah tegangan negatif, dan dari 

kabel lead hitam adalah tegangan positif 

��Khusus saat mengukur tahanan antara kabel ECM in/out dan ground , diperlukan kehati2 an 

karena tegangan multi-tester harus dilihat dulu apakah sudah bisa untuk ECM atau belum 

�� Sebelum mengukur tahanan, pastikan untuk menset ke titik nol 
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7.4 Digital Multi-Meter  

Digital multi-meter adalah alat pengukur yang bisa mengukur tegangan, amper, dan tahanan 

dalam satu kesatuan secara digital. 

 

7.4.1 Mengukur pemakaian arus pada voltmeter 

Digital voltmeter adalah alat pengukur yang serbaguna, namun 

dalam pemakaiannya harus disetel dengan benar agar 

pengukurannya menjadi akurat dan aman tidak merusak alat itu 

sendiri atau perlatan yang akan diukurnya. 

 

Hubungkan test lead ke input terminalnya, aturlah setelan digital 

multi-meter ke fungsi dan range yang sesuai. Hati-hati saat 

menempelkan alat pengukur anda ke sirkuit kerja, hindari kejutan 

listrik atau kerusakan pada sirkuit yang sedang dites. 

 

7.4.2 Fungsi dan Range Digital Multi-Meter 

Digital multi meter mempunyai switch dimana kita dapat memilih fungsi dan range untuk 

pengukuran elektrikal. 

 

Fungsi pengetesan biasaya berupa singkatan atau diwakili dengan suatu simbol. 

 

Simbol2 yang tanpak pada layar adalah 

yang biasanya umum dipakai, namun 

tidak menurup kemungkinan bahwa 

simbol yang ada pada alat pengukur 

anda lain. 
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7.4.3 Fungsi dan Range Digital Voltmeter 

Pada setiap titik rangkaian kelistrikan ada tegangan yang mengalir ke ground atau ke terminal 

negative battery. 

 

Untuk mengukur tegangan yang ada, cantelkan leads terminal yang benar, atur setelan mode 

switch ke posisi DC volt, tempelkan ujung probe hitam ke ground atau terminal negative battery, 

kemudian ukurlah tegangannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.4 Cara membaca tegangan pada layar digital voltmeter 

Untuk aplikasi otomotif, kita biasanya melihat pembacaan tegangan dalam bentuk volt dan mill 

volts. 

 

Milli biasanya disingkat dengan “m” 

 

1 volt = 1,000 millivolt = 1,000 mV 

1 millivolt = 1 mV = 0.001 volt 

 

Tampilan pada layar dapat dibaca dalam dua cara, dalam volt 

dibaca 0.325 volts , dan dalam  millivolts dibaca 352 millivolts. 
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7.4.5 Mengukur tegangan menggunakan digital voltmeter  

Tegangan pakai adalah sejumlah tegangan yang dipakai oleh suatu komponen kelistrikan atau 

bagian dari sirkuit yang sedang diukur. 

 

Untuk mengukur tegangan pakai, tempelkan ujung lead terminal, atur setelan mode switch ke 

posisi DC volt kemudian ukurlah komponen elektrikal atau bagian sirkuit seperti tampak pada 

gambar dibawah. 

 

 

 

7.4.6 Mengukur aliran listrik dengan digital multi meter 

 

Untuk mengukur arus aliran listrik pada sirkuit, maka cara 

menghubungkan multi-meter adalah secara serie. Dan 

disarankan memulainya dengan mengeset alat pengukur 

dengan arus yang paling tinggi untuk mengurangi 

kemungkinan kerusakan pada alat ukur. 

 

Untuk sirkuit yang arusnya lebih tinggi dari range tertingi 

yang ada pada meter pengukur, gunakan current clamp. Jika bacaannya lebih rendah dari current 

range, matikan sirkuit “OFF”, pindahkan lead merah ke koneksi arus yang lebih rendah,  hidupkan 

kembali sirkuit “ON” kemudian perhatikan bacaan yang muncul dilayar. Untuk bacaan yang lebih 

rendah dari current range, range ini memungkinkan pembacaan yang lebih akurat. 
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7.4.7 Cara membaca tegangan pada layar digital voltmeter 

 

Untuk aplikasi otomotif, ukuran amper biasanya dalam ampere 

dan milli ampere.. 

 

A milli ampere adalah seratus dari satu lampu. 

Milli biasanya disingkat dengan “m” 

 

1 amp = 1,000 milliamps = 1,000 mA 

1 milliamp = 1 mA = 0.001 Amp 

 

Tampilan pada layar dapat dibaca dalam dua cara. Untuk amp 

dibaca 0.280 amps dan untuk milliamps dibaca 280 milliamps. 

 

 

 

 

7.4.8 Mengukur tahanan dengan digital multi-meter 

 

Setiap komponen kelistrikan mempunyai beberapa tahanan yang menahan aliran arus di dalam 

sirkuit. Untuk mengukur tahanan pada komponen atau bagian suatu rangkaian, pisahkan bagian 

sirkuit yang akan dites dengan komponen lainnya yang terhubung secara parallel.  

 

Matikan power dan lepas semua capacitor 

yang ada di dalam sirkuit. Hubungkan satu 

ujung lead ke setiap ujung sirkuit yang 

sedang di tes, kemudian lihatlah di layar 

angka yang muncul. 
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Digital multi-meter bisa menampilkan ukuran tahanan dalam bacaan ohms kilo-ohms dan mega-

ohms. 

Kilo disingkat dengan “K” 

Mega disingkat dengan “M” 

 

1 kilo-ohm = 1,000 Ohm = 1,000 Ω 

1 Mega-ohm = 1,000,000 Ohms = 1,000 kΩ 

 

Tampilan pada layar digital dapat dibaca dalam dua cara :  

Dalam ohm dibaca 2.200 ohm dan dalam kilo-ohm 

Dibaca 2.2 kilo-ohms. 

 

 

 

Ciri digital multi meter pada mode pengukuran tahanan 

Polaritas tegangan yang ditampilkan melalui kabel lead pada 

mode tahanan di digital multi-meter adalah kebalikannya. 

Kabel lead merah   : + 

Kabel lead hitam   : - 

- Pada saat tersebut tegangan output adalah 0.25volt. 

- Jadi pada model tahanan diode tidak dapat dites. 

 

7.4.9 Hal yang perlu diperhatikan saat mengukur tahanan menggunakan digital multi-meter. 

Saat menggungkan multi meter atau digital multi meter, jangan menghubungkan secara langsung 

alat pengukur ke sumber tegangan setelah melakukan pengetesan untuk arus atau tahanan, 

karena dapat merusak alat pengukur tersebut. 

 

Kesimpulan mengenai  Analog multi meter  

��Untuk mengukur tegangan, hubungkan secara parallel. 

��Untuk mengukur arus, hubungkan secara serie. 

�� Jika rentang ukuran yang akan diukur tidak diketahui, tidak diperlukan lagi pengaturan range 

pada alat ukur. 

��Bila ada pilihan ke mode tahanan,  tegangan adalah merupakan output melalui probe. 

- Output voltage: 0.25 volt 

��Pada saat tersebut, output tegangan dari kabel lead merah adalah  tegangan positif, dan dari 

kabel lead hitam adalah  tegangan negatif. 
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Gambar 8-1. Bidang magnet yang saling 
tarik menarik dan menolak. 

8. Gaya Mangnet 
 

8.1 Terjadinya gaya magnet 

Pelaut asal negri Cina kira2 pada tahun 2640 sebelum masehi menemukan sebongkah batu kecil 

aneh yang jika diikat dan digantung pada seutas benang dia akan selalu kembali ke arah utara. 

Batu tesebut merupakan biji besi, dan orang Yunani menyebutnya dengan magnetite karena 

benda tersebut ditemukan dekat Magnesia di Asia Kecil. Semenjak para pelaut menggunakan batu 

tersebut sebagai alat navigasi di kapal mereka, batu tersebut terkenal dengan sebutan “leading 

stones”. Batu2 tersebut adalah merupakan bentuk pertama dari magnet alam. Sekarang ini, 

magnet merupakan benda atau elemen yang mempunyai tenaga untuk menarik besi, baja dan 

benda magnet lainnya. 

 

8.2 Magnet dan Medan Magnet 

Gaya menarik yang terbesar ada pada ujung magnetnya, pusat gaya magnet tersebut disebut 

dengan kutub magnet. Setiap magnet mempunyai 

kutub utara dan kutub selatan. Juga ditemukan bahwa 

banyak garis magnet yang tidak terlihat terdapat 

diantara kedua kutub tersebut. Setiap garis gaya 

merupakan garis yang independen, tidak ada garis 

yang dapat melintang atau menyentuh batas garis. 

Perhatikan pola garis yang terdapat diantara dua kutub. 

Garis-garis tersebut adalah cerminan dari suatu garis 

gaya, atau kutubnya. Garis2 gaya tersebut lebih 

terkonsentrasi di kutubnya. 

 

Setiap garis magnet bergerak dari kutup utara ke kutub 

selatan. Garis kembali ke kutub utara melalui magnet 

itu sendiri. Lompatan2 bidang magnet dekat ini dapat 

diumpamakan seperti suatu rangkaian magnet. Jika 

membandingkan rangkaian magnet dengan rangkaian listrik, hasilnya sebagai berikut; Gaya magnet 

dapat diumpamakan sebagai tegangan, dan garis megnet dapat diumpamakan sebagai arus. 

Bila magnet kutub utara mendekati kutub selatan, gaya tarik magnet akan membawa dua magnet 

sekaligus. Jika magnet kembali maka dua kutup utara atau dua kutub selatan akan saling tolak 

menolak antara dua medan magnet tersebut.  
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Penyelidikan ilmiah lebih lanjut menemukan 

bahwa bumi adalah magnet yang sangat besar. 

Pada gambar 8-2 tampak bahwa kutub magnet 

bumi antara kutub utara dan kutub selatan secara 

geographis berdekatan. 

Bisa anda amati bahwa kutub magnet utara dan 

selatan saling tolak-menolak. Sebuah kompas 

tidak selalu perlu menunjuk ke arah titik utara. 

Sudut antara utara dan selatan disebut dengan 

garis utara – selatan geografis. 

 

Karena itulah garis yang mengelilingi bumi sudut 

lintangnya (katulistiwa) adalah nol. Bila berdiri 

digaris ini, kompas akan menunjuk ke arah utara 

sama seperti pada kutub magnet utara. 

Dimanapun kita berada, alat kompas akan 

menunjuk ke arah utara. 

 

Apa yang menyebabkan suatu zat bisa diberi 

magnet? Molekul di dalam dan batang besi 

sebenarnya adalah magnet kecil. 

Jika magnet2 kecil ini berada dalam urutan yang 

tidak beraturan, Gambar 8-3 (top), batang2 besi 

tersebut tidak beraksi sebagai suatu magnet. 

Namun, bila magnet2 kecil ini disusun sehingga 

kutub utara dan kutub selatan berada dalam satu 

garis, Gambar 8-3 (bottom), besi tersebut 

bermagnet.  

Anda dapat membuktikannya dengan cara 

memotong besi bermagnet menjadi beberapa 

potong besi.  Setiap potongan besi beraksi 

sebagai magnet terpisah. Gambar 8-4 

menunjukkan suatu magnet yg patah. Ketika besi 

diberi magnet, molekul2 ini ditempatkan kembali 

ke posisi acak.  

Aksi molekul ini akan dijelaskan melalui 

bagaimana magnet itu dibuat. Misalnya, ambilkan 

batang besi yang tidak mengandung magnet. 

 

Gambar 8-3. molekul atas tidak lurus, 
molekul bawah lurus 

 

Gambar 8-4. A long magnet may be 
broken into several smaller magnets. 

 

 

Gambar 8-2. Bumi adalah suatu magnet 
besar, yg dikelilingi oleh bidang magnet 
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Gosok2kan dengan magnet secara searah, maka 

batang besi yang tadi sekarang akan bermagnet. 

 

Dengan menggosok-gosokkan batang besi secara 

searah dengan magnet akan menyebabkan 

batang besi tersebut bermagnet. 

Magnet yang permanen dibuat dengan cara 

memberikkan magnet ke benda tersebut oleh 

bidang magnet yang sangat kuat 

Panas akan menghancurkan magnet. Energi 

panas menyebabkan manaiknya ekspansi dan 

aktivitas molekul, sehingga molekul2 tersebut 

akan kembali ke posisi tidak beraturan. 

 

8.2.1 Perubahan Tetap Magnetic 

Banyaknya garis tak terlihat dari gaya magnet yang mengelilingi suatu magnet disebut dengan 

magnetic flux. Jika magnetnya kuat, garis tidak tetap akan banyak. Jadi kepadatan medan flux 

atau jumlah baris per cm2 dapat menentukan kekuatan suatu medan magnet. 

Magnetic flux density = magnetic flux / area  

B = Ø / A 

Dimana B adalah medan induksi, Ø flux (dalam bahasa Yunani phi) adalah garis gaya magnet, dan 

A adalah luas penampang dalam cm2.  Dan untuk medan induksi ukurannya adalah gauss. Gauss 

adalah jumlah baris per centimeter persegi. Flux,  yaitu B, biasanya dalam satuan meter persegi 

(Weber). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8-6. Panas merusak magnet. 
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Gambar 8-7. Compasses line up to show 
circular pattern of magnetic field around 
current carrying conductor. 

8.3 Induksi Elektromagnet  

Pada abad 18 dan 19 terdapat penemuan besar 

mengenai hubungan antara likstrik dan magnet. Seperti 

ilmuan Danish physicist, Hans Christian Oersted, yang 

menemukan bahwa medan magnet akan selalu terdapat 

disekitar kawat penghantar listrik (conductor) yang 

sedang dilalui arus. 

Anda bisa menbuktikannya dengan percobaan 

sederhana. Alirkan arus ke kawat penghantar listrik 

melalui kertas karton. Tempatkan kompas kecil mendekati 

conductor, maka kompas akan mengarah ke garis-garis 

gaya magnet, Gambar 8-7. Jika arus dibalikkan, 

maka kompas juga akan mengarah terbalik 180 

derajat. Hal ini menunjukkan bahwa arah bidang 

magnet akan tergantung pada arah arus. 

Terdapat medan magnet disekitar conductor yang diberi 

arus.  Menurut teori lama arus, dikatakan bahwa arus 

mengalir dari positive ke negative.  Dengan memakai 

aturan tangan kanan seperti pada Gambar 8-8, ibu jari 

menunjuk ke arah arus sedangkan  jari-jari lainnya 

menunjuk ke medan magnet. 

 

Pada Gambar 8-9, titik ditengah conductor adalah titik 

anak panah, yang menunjukkan arus mengalir mengarah 

ke depan. Lingkaran anak panah menunjukkan arah dari 

medan mangnetnya. Kaidah ini sangat penting dalam 

menghantarkan arus bolak-balik, karena penempatan 

kawat2 atau lead dress akan mempengaruhi kerja suatu 

rangkaian listrik. Beberapa conductor dikelompokkan 

berpasangan untuk menghilangkan kemungkinan efek 

panas dan ganguan radio oleh medan magnet yang 

terbentuk dari aliran arus.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 8-8. Demonstration of the right 
hand rule for conductors. 

 
 
 
Gambar 8-9. Gambar ini menunjukkan kaitan 
antara aliran arus dan bidang magnet. Gambar 
Titik mewakili arah arus ke depan dan tanda 
plus dibagian kanan mewakili arah arus ke 
belakang 
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8.4 Solenoid 

Bila sebuah conductor penghantar arus dibalut dalam bentuk sebuah coil, atau solenoid, garis 

magnetnya akan berada dan terpusat di dalam coil, sehingga medan magnetnya menjadi lebih 

kuat. Skema solenoid menyerupai  medan magnet dengan satu kutub utara dan satu kutub selatan. 

Bentuk solenoid tampak seperti Gambar 8-10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polaritas (arah) garis magnet ini dapat dibentuk dengan cara menggunakan aturan tangan kanan, 

dengan jari-jari tangan mengarah ke arah aliran arus pada lilitan coil, maka selanjutnya ibu jari 

akan mengarah ke kutub utara. Gambar 8-12. 

Kekuatan medan magnet pada suatu solenoid tergantung dari jumlah lilitan kabel di dalam coil dan 

besarnya arus dalam amper yang mengalir melalui coil. Perkalian antara arus dan banyaknya 

lilitan pada coil disebut dengan lilitan amper atau amper gulung atau ampere-turns (At atau NI), 

yang merupakan ukuran kekuatan medan magnet. Misalnya jika lilitan amper adalah 500, maka itu 

adalah angka kekuatan magnetnya, hasil dari perkalian lilitan dan amper yang totalnya adalah 500. 

Contoh: 

 50 lilitan  × 10 amps = 500At 

 100 lilitan × 5 amps = 500At 

 

&XUUHQW�LQ 

&XUUHQW�RXW 
6 

1  

     

 

Gambar 8-10. Sebuah kawat yang dililitkan ke coil adalah merupakan suatu solenoid yg mempunyai 
polaritas yang arah aliran arusnya sudah diatur. 

 

Gambar 8-12. Aturan tangan kanan coil 

 
Gambar 8-11. medan magnet disekeliling coil 
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8.5 Electromagnet 

Di dalam solenoid, udara adalah penghantar bagi 

medan mangnet. Ada beberapa benda lainnya 

yang sebenarnya daya hantarnya lebih baik dari 

udara. Benda2 tersebut nantinya akan dijelaskan 

lebih lanjut.  

Untuk membuktikannya, satu inti besi dimasukkan 

ke dalam solenoid coil, Gambar 8-13. maka 

selanjutnya medan magnet akan menjadi 

bertambah. Ada dua tahap kanaikan, pertama 

garis2 magent telah dipusatkan ke dalam area 

yang lebih kecil (di intinya). Kedua besi mendapat 

jalur yang jauh lebih baik bagi garis2 magnet 

(rembesannya lebih besar). Alat ini (solenoid 

dengan inti besi) disebut dengan electromagnet.  

 

Aturan polaritas pada electromagnet adalah sama seperti aturan solenoid. Jika electromagnet diliri 

listrik maka akan menjadi suatu magnet yang kuat. Dan saat arus listriknya diputus maka 

electromagnet tersebut hampir semua daya magnetnya akan hilang, namun tidak semuanya hilang, 

karena jika magnet yang tidak mendapat arus tersebut didekatkan ke besi, maka besi tersebut 

akan tertarik dikarenakan masih ada sisa2 gaya magnet. Sisa magnet tersebut disebut dengan 

residual magnetism.  

Jika daya magnet yang tersisa sangat sedikit, maka inti zat benda tersebut mempunyai retentivity 

(daya simpan) yang kecil, Jika suatu benda setelah tidak dialiri listrik daya magnetnya masih besar, 

maka zat tersebut mempunyai retentivity yang tinggi. Besi merupakan contoh yang mempunyai 

daya simpan magnet yang kecil dan baja mempunyai daya simpan magnet yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8-13. coil dengan inti besi disebut 
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8.6 Relay  

Relay adalah suatu alat yang dipakai untuk mengontrol aliran yang besar pada suatu arus melalui 

tegangan kecil. Relay merupakan saklar magnetic. Saat coil relay diberi magnet, maka dia akan 

menarik lever arm, called dan armature, ke coil. Titik kontak pada armature akan menutup atau 

membuka berdasarkan posisi istirahatnya. Posisi istirahat mengacu pada posisi kontak sebelum 

solenoid dialiri listrik, jika posisi kontak istirahat disentuh, maka arus besar akan mengalir sampai 

relay diaktifkan. Pengaktifan relay akan membuka sirkuit. Jika posisi istirahat terbuka, maka akan 

mengaktifkan relay dan selanjutnya relay akan menutup sirkuit. Arus kemudian akan mengalir 

sampai relay di OFF. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8-14. Simbol relay 

 

Pengujian skema Gambar 8-15. Pada sirkuit ini motor dihubungkan ke sumber battery. Sistem 

pengaturan ini satu contoh pengontrolan arus besar dengan arus kecil. Dua arus berbeda 

dihubungkan oleh relay secara mekanis, bukan secara elektrikal.  
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Gambar 8-15. Setup of a simple circuit with relay 
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Keuntungan dari alat ini adalah : 

��Dari segi keselamatan,  orang yang menyentuhnya hanya mengalami kejutan kecil, sirkuit 

bertegangan kecil, namun bisa mengontrol ratusan tegangan melalui relay ini.   

��Beberapa mesin dengan arus besar dapat dikontrol oleh remote tanpa memerlukan kabel. 

��Reaksi perpindahan oleh relay dapat dilakukan dengan sangat cepat. 

 

Beberapa contoh pemakaian relay adalah sebagai berikut ; penerangan besar, arus besar pada 

kendaraan (misalnya headlights), dan pengaturan motor listrik. Relay dipakai untuk mengatur 

bekeja atau berhentinya suatu sistem kelistrikan. 

 

Saat memilih relay untuk tujuan tertentu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tiga hal 

penting yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah kontak, arus yang dibawa dan posisi pengaliran 

listrik. Relay yang bagus mempunyai titik yang terbuat dari silver, campuran, tungsten atau 

campuran lainnya. 

Relay bahkan bisa mempunyai kontak keduanya yaitu menutup (posisi menutup saat tidak 

mendapat arus) dan membuka (posisi terbuka saat tidak mendapat arus). Ungkapan untuk istilah 

membuka dan menutup biasanya disingkat No dan NC. Banyaknya kontak dan posisi pemberian 

arus harus spesifik. 

 

Coil merupakan alat yang paling vital, karena coil setiap saat dibutuhkan untuk menghasilkan 

magnet dalam jumlah besar berdasarkan rate-nya. Namun demikian beberapa relay sangat 

sensitif hanya membutuhkan sedikit arus atau mille ampere untuk mengalirinya, jadi harus hati2. 
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8.7 Transformer 

Transformer adalah suatu alat yang dipakai untuk mentrasfer energi dari satu sirkuit ke lainnya 

menggunakan induksi electromagnetic. Sebuah transformer terdiri dari dua coil atau lebih kawat 

yang digulungkan ke inti besi yang terbungkus. Transformer adalah suatu alat yang sederhana, 

kasar, berat, dan murah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8-17 adalah kontruksi sederhana dari suatu transformer. Gulungan pertama adalah input, 

yang disebut dengan primary, gulungan ini menerima energi dari daya sumber. Gulungan kedua 

adalah output, biasa disebut dengan secondary. Output load dipasang pada secondary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi pada secondary adalah hasil dari perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh gulungan 

pertama. Pada transformer, medan magnet lilitan primary dan lilitan secondary banyak macamnya. 

Pergantian bidang magnet pada condutor yang saling berseberangan akan berimbas pada 

tegangan. Akibatnya perubahan pada tegangan primary akan berimbas ke tegangan secondary. 

Karena itu alat transformer bisa merubah dari arus bolak-balik menjadi arus searah begitu juga 

sebaliknya. Kumparan primary harus bisa dipindah2kan agar dapat mentransfer sesuai kebutuhan. 

 

 
Gambar 8-16. Bentuk transformer.  

 

Gambar 8-17. A simple transformer is constructed from soft iron laminations and two coils. 

 

Secondary Primary 
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8.7.1 Induksi 

kemampuan menghasilkan energi listrik pada conductor tanpa melakukan kontrak phisik dengan 

conductor disebut sebagai induksi. Suatu tegangan dapat dibiaskan pada conductor dengan 

menggunakan medan yang bermagnet. Pada Bab  9, tentang generator disitu diterangkan bahwa 

saat coil digesekkan ke bidang magnet dalam waktu yang lama, maka coil coil tersebut akan 

mempunyai tegangan. Juga diterangkan bahwa bidang magnet yang digesekkan pada suatu coil 

akan menghasilkan hal yang sama. Pada dasarnya jika ada bidang magnet, coil dan gesekan 

maka akan menghasilkan ectromotive force (gaya motor listrik) 

 

Pengujian Gambar 8-18. Saat coil dialiri listrik bertegangan AC, arus akan menetap di dalam coil, 

arus bolak-balik yang mengalir melalui A akan menaikkan dan menurunkan kekuatan manget 

mengikuti naik dan turunnya teganban sumber. Jika frekwensi tegangan sumbernya sama dengan 

60 Hz, maka naik dan turunnya bidang magnet adalah 120 kali per detik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripsip kerja alat transformer sama pada pembangkitan electromotive force, bedanya adalah tidak 

adanya gerakan phisik pada transformer. Sebagai gantinya, medan magnet bisa naik dan turun 

menggatikan gerakan. Coil A membangkitkan medan magnet secara naik-turunnya, memotong 

conductor di dalam coil B. Coil B mempunyai tegangan yang yang dibiaskan oleh reaksi elektrikal 

coil A. inilah prinsip kerja pada semua transformer; prinpsip ini disebut dengan mutual induction 

(induksi bersama). 

 

Induksi lainnya adalah self-induction (induksi sendiri). Self-induction terjadi saat medan magnet 

mengelilingi suatu conductor kemudian memotong conductor kanan dan kiri. Pada Gambar 8-19 

bisa dilihat bahwa saat coil dialiri likstrik, maka coil tersebut akan menghasilkan medan magnet. 

Masing-masing gulungan menghasilkan magnet yang berbeda. Medan magnet terpisah ini 

bergabung ke dalam bentuk magnet global. Reaksi tersebut berimbas ke gaya motor listrik dengan 

arah berlawanan dari gaya pembangkitan medan magnet. Apabila suatu conductor dililitkan 

dengan kawat dan dialiri listrik, maka akan terjadi self-induction. 

 

Primary 
Coil A 

Secondary 

Coil B 

Primary 
Coil A 

Secondary 

Coil B 

 

Gambar 8-18. An example of mutual induction  

 

Primary
Coil 
Primary
Coil 

    

Gambar 8-19. The magnetic field rising and 
collapsing around primary coil a is an example of self 
induction  
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8.7.2 Prinsip Perbandingan jumlah kumparan  

Fungsi transformer adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Sesungguhnya yang 

menaikkan dan menurunkan tegangannya terletak pada banyaknya jumlah lilitan secondary. 

Tegangan akan naik atau turun berdasarkan rasio jumlah putaran kawat yang dipakai pada 

transformer pertama melawan kumparan kedua. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

kumparan pertama adalah lilitan yang dekat dengan sumber tegangan, kumparan pertama 

mengimbas gaya motor listrik ke dalam kumparan kedua. Lilitan kedua dihubungkan ke beban. 

Lihat Gambar 8-20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio antara jumlah putan pada lilitan pertama dan kedua disebut dengan rasio gulung. 

Perhitungan rasio gulung adalah sederhana yaitu banyaknya lilitan kumparan primary dibagi 

banyaknya lilitan pada kumparan secondary. Ditulis dalam rumus sebagai berikut :  

 

Rasio gulung = Np / Ns 

 

Pada gambar 5-21, jika N adalah banyaknya putaran pada kumparan primary (P) atau secondary 

(S).  maka rasio gulungnya dapat dihitung sebagai berikut:  

 

Rasio gulung = Np / Ns= 10/1 atau 10 berbanding 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimana 1,000 lilitan pada transformer primary, dan secondary sebanyak 100 lilitan. Rasionya 

adalah 10 banding 1.  

Perbandingan tegangan adalah perbandingan antara tegangan primary dan secondary. 

Primary 
connects to 
the source.

Secondary 
connects to 

the load

Load
Primary 

connects to 
the source.

Secondary 
connects to 

the load

Load

 

Gambar 8-20. Perlu diingat bahwa lilat kabel pertama dihubungkan ke 
sumber dan lilitan kedua dihubungkan ke beban 

3 amps

Current is step up.

30 amp 
load

$
1,000 turns 100 turns

Voltage is step down.

1,000 turns 100 turns

120 V 12 V

10 to 1 ratio

3 amps

Current is step up.

30 amp 
load

$
1,000 turns 100 turns

Voltage is step down.

1,000 turns 100 turns

120 V 12 V

10 to 1 ratio

 

Gambar 8-21. Rasio gulung menjelaskan hubungan antara besarnya arus tegangan pada kumparan 
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Hitungannya sama seperti pada rasio gulung:  

 

Rasio tegangan = Ep / Es = Np / Ns 

 

Rasio arus adalah rasio antara arus pada primary dan secondary, merupakan kebalikan dari rasio 

gulung:  

 

Rasio arus = Is / Ip = Np / Ns 

 

Gabungan tiga rasio: 

 

Ep / Es = Np / Ns = Is / Ip 

 

Pada Gambar 8-21, terlihat kumparan primary mempunyai sepuluh lilitan untuk setiap satu lilitan 

kumparan secondary. Pada rasio 10 : 1 tegangan pada secondary akan 10 kali lebih rendah dari 

tegangan primary. Jika transformer primer dialiri tegangan sebesar 120volt, maka pada 

transformer sekunder tegangannya adalah 12volt. 

 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa rasio arus adalah kebalikan dari rasio tegangan. 

Jika rasio tegangan adalah 10 : 1, maka rasio arusnya adalah 1 : 10. Besarnya arus primer 

tergantung dari arus yang ada pada tegangan skunder. Beban yang dihubungkan ke sekunder 

menentukan arus yang ada di sekunder. Besarnya arus primer pada Gambar 8-21 akan menjadi 

1/10th dari arus yang mengalir di sekunder. 

 

Transformer yang dipakai untuk menaikkan atau menurunkan tegangan dikenal dengan step up 

dan step down. Lihat Gambar 8-22. Pada Travo Step up,  kumparan sekunder lilitannya lebih 

banyak dibanding kumparan primer. Untuk menaikkan tegangan disebut dengan travo step up. 

Untuk travo Step down, pada kumparan sekunder lilitannya lebih sedikit dibanding dengan 

kumparan primer. Untuk menurunkan tegangan disebut dengan travo step down. 

 

 

 

 

 

 

Contoh : Pada transformer primer banyaknya lilitan 200 dan pada sekunder lilitannya 1,000. Jika 

diberikan tegangan sebesar 117 V, berapakah tegangan yang terdapat di sekunder? 

 

 
Gambar 8-22. A step-up or step-down transformer is determined by the 

number of turns on the primary and secondary.  
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Ep / Es = Np / Ns 

117V / Es = 200 / 1,000 

Persamaannya adalah : 

Es =(117V X 1,000) / 200 = 170,000V / 200 = 585 V 

Contoh travo step up. 

 

Contoh : Berapakah tegangan yang ada pada sekunder jika lilitannya adalah 10 ? 

 

117V /Es = 200/10 

Es = (117V X 10) / 200 = 5.85 V 

Contoh travo step down. 

 

 

8.7.3 Transformer Power 

Transformer adalah suatu alat yang sangat effisien. Jika kita buat asumsi seperti itu, maka power 

pada primer harus sama dengan power pada sekunder. Dalam bentuk rumus :   

Pp = Ps 

 

Power rating untuk transformer biasanya ditulis dalam huruf VA (volt-amps) atau kVA (kilovolt-

amps) dibanding satuan watts. 

Power yang dipakai pada transformer  sekunder harus disuplai dari primer. Diasumsikan bahwa 

transformer adalah alat yang effisien, power pada sekunder adalah Is x Es, harus sama dengan 

power di primer, Ip X Ep. 

 

Contoh : travo step up menghasilkan tegangan sebesar 300 volt di sekunder dengan tegangan 

 

Gambar 8-23. Turns ratio helps determine output 

voltage 
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AC sebesar 100 volt diberikan ke primer. Beban sebesar 100-Ohm diberikan ke sekunder. 

Berapakah power yang ada pada primer ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memakai hukum Ohm: 

I = Es / R = 300V/100 ohm = 3A 

Arus yang mengalir ada 3 amper. Power yang dipakai di sekunder bisa dicari dengan memakai 

rumus: 

P = Is X Es 

P = 3A X 300V = 900VA 

Primer mensuplai power ini : 

Is X Es = Ip X Ep = 900VA  

Dan Ip = Pp / Ep = 900VA / 100V = 9A 

 

Kunci kerja dari reaksi transformer adalah bertambahnya tegangan di sekunder, dan berkurangnya 

arus di sekunder. 

 

 

8.7.4 Automobile Ignition Coil 

Ignition coil menghasilkan percikan tegangan tinggi pada sistem kelistrikan mobil. Alat ini memakai 

rasio putaran tinggi untuk mendapatkan tegangan sebesar 30,000 volt atau lebih yang melitas di 

celah busi. Mungkin anda heran bagaimana bisa prinsip kerja transformer diterapkan pada sirkuit 

DC (arus searah). Mobil menggunakan arus tegangan searah atau DC sebesar 12 volt dari battery. 

Gambar 8-25 menunjukkan suatu rangkaian pengapian pada kendaraan. Tegangan battery 12 

dihubungkan secara serie dengan ignition switch. Sirkuit2 dihubungkan ke ignition coil kemudian 

ke distributor. Distributor secara bergiliran membuka dan menutup sirkuit. Reaksi tersebut 

menghasilkan getaran energi listrik  yang mengalir ke coil, secara bergantian. Pulsa2 tersebut 

yang manaikkan dan menurunkan melalui gulungan kabel di dalam coil, kemudian menghasilkan 

reaksi transformer. 

Tegangan primer sebesar 12 volt pada autotransformer bisa mengeluarkan lebih dari 30,000 volt 

ke sekunder. Energi listrik mengalir melalui kabel busi ke busi, kemudia sirkuit pada busi sirkuitnya 

Pp = 9 X 100 = 900W

100 V

9 
amps

Es=300V

Primary Secondary

3 
amps

Pp = 3 X 300 = 900W

100 ohm

 

Gambar 8-24. Hubungan antara tegangan, amper, dan power 
pada transformer primer dan sekunder 
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dibuka. Titik bukaannya adalah pada celah businya yaitu sekitar 30,000 volt. Percikan dari celah 

busi menyalakan uap bensin dan menghasilkan ledakan. Ledakan tersebut memaksa piston 

bergerak sehingga mesin bisa berputar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

1.  Setiap magnet mempunyai kutub utara dan kutub selatan. 

2. Magnet sementara akan kehilangan daya magnetnya dengan cepat. Magnet permanen akan 

tetap menyimpan daya magnetnya dalam waktu yang lama. 

3.  Garis tak terlihat disekeliling magnet disebut dengan garis magnetic flux. 

4.  Electromagnet terbentuk saat arus mengalir melalui kawat coil. 

5.  Relay adalah merupakan suatu electromagnetic switch. 

6.  Input pada transformer disebut dengan primer dan beban disebut dengan sekunder  

7.  Kerja dari transformer adalah penerapan induksi. 
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Gambar 8-25. Ignition coil 
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Gambar 9-3. The capacitor charges to the 
source voltage 

9. CAPACITOR 
 

9.1 Capacitance dan Capacitor 

Capacitance adalah sesuatu yang menahan tegangan. 

Capacitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan 

energi lisrik untuk sementara waktu. Capacitor dapat 

menerima atau mengembalikan tegangan agar bisa 

tetap stabil. Simbol yang mewakili capacitor adalah 

seperti pada Gambar 9-1.  

 

Capacitor terbuat dari dua pelat penghantar, yang 

dilapisi oleh semacam penyekat yang disebut dengan 

dielektrikum, Gambar 9-2. Menunjukkan pelat yang 

dihubungkan ke sumber tegangan DC, dan terlihat 

seperti sirkuit terbuka karena pelat2 tersebut tidak saling 

menyentuh. Tetapi, pada alat ukur di dalam sirkuitnya 

akan terdeteksi adanya arus setelah switch ditutup.  

 

Pada Gambar 9-3, setelah switch ditutup, elektron2 dari 

terminal negative battery mengalir ke satu pelat capacitor. 

Elektron2 ini menolak elektron2 dari pelat ke dua, 

dimana kemudian ditarik ke terminal positif.  capacitor 

tersebut sekarang diisi dengan potensial yang sama 

seperti sumbernya dan melawan tegangan sumber. Jika 

capacitor tersebut dipindah dari circuit, dia akan tetap 

terisi. Energi disimpan di dalam capacitor melalui bidang 

listriknya. Sekali capacitor terisi penuh, maka arus akan 

berhenti mengalir ke sirkuit.  

Perlu diingat bahwa di dalam sirkuit pada Gambar 9-3, 

tidak ada elektron yang mengalir melalui capacitor. Ini 

karena capacitor menahan arus searah DC. Namun bukan berati, satu pelat menjadi muatan 

negatif dan lainnya bermuatan positif. Yang terjadi adalah medan  listrik yang kuat diantara 

keduanya.  

 

Kemampuan mengisolasi atau dielektrik pada suatu benda sangat beragam tergantung keperluan 

pemakaiannya. Kemampuan ini dikenal dengan konstanta dielektrikum. Konstanta2 pada suatu 

benda akan beragam seperti tampak pada table 9-1. Angka2 ditabel adalah berdasarkan 

perbandingan konstanta dielektrikum pada udara kering. Konstanta untuk udara kering ditunjuk 

 

Gambar 9-1. Schematic symbols for the 
capacitor 

Conductive 
plates

Dielectric

Conductive 
plates

Dielectric

MM

 

Gambar 9-2. Basic form of a capacitor 
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sebagai 1. Dielektrikum yang diapakai untuk capacitor hanya dapat tahan pada tegangan yang 

pasti. Jika teganganya lebih, maka dielektrikum akan rusak dan menimbulkan percilan api. 

Maksimal tegangan dikenal dengan working voltage (WV). 

 

Material Dielectric constant Material Dielectric constant

air 1.0 glass 8.0

oil 2.2 aluminium oxide electrolytic 8.4

mica 5.0~8.5 tantalum oxide eletrolytic 26

porcelain 5.0~7.0 pure water 81

ceramic 5.0~8.0

 

Table 9-1. Konstanta Dielektrikum. Semakin besar angkanya, semakin baik dia menyimpan listrik 

 

Kelebihan tegangan kerja akan menyababkan terjadinya arus hubungan pendek dan merusak 

komponen2 lainnya yang terhubung dengan dielektrikum. Untuk tegangan yang tinggi diperlukan 

bahan dielektrikum yang khusus dan tebal. Jika hendak mengganti capacitor, periksa kapasitas 

dan tegangan kerjanya. 

 

Capacitor yang digunakanan pada arus AC, tegangan kerjanya harus bisa tahan dipakai pada 

tegangan puncak.  Contoh, tegangan 120-volt AC tegangan puncaknya adalah 120V × 1.414 = 

169.7 volts. Capacitor yang digunakan adalah yang bisa mengahan tegangan sebesar 169.7 volts. 

 

9.2 Menghitung kapasitas 

Kapasitas penyimpanan ditentukan oleh jumlah elektron yang dapat disimpan di dalam capacitor. 

Besarnya kapasitas dari Capacitance dinyatakan dalam farad (F). satu farad adalah muatan satu 

one coulomb mengangkat potensialal sebesar 1-volt.  

Persamaan tersebut adalah. 

C = Q / E 

Dimana C adalah kapasitas dalam farad, Q adalah muatan dalam coulomb, dan E adalah 

tegangan dalam volt. Muatan Q yang tersimpan didapat dari : 

Q = I X t coulombs 

Dimana I adalah arus dalam amper dan t adalah waktu dalam detik. 

Kekuatan medan listrik , 

 E = Pd jarak dielektrikum / ketebalan dielektrikum  i.e. E = V / d (volts/m) 

Rasio densitas electric flux, D, kekuatan bidang listrik, E, adalah tegangan yang diperbolehkan, •, 

adalah konstanta dielektrikum. 

Kemudian D / E = •  

Ruang bebas yang diperbolehkan adalah konstanta, diberikan •0 = 8.85 X 10-12 F/m. 
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Gambar 9-4. Kapasitor elektrolit tipe 
kaleng 

The Relative permittivity  

•r = flux density dari bidang dielektrikum / flux density adalah vacuum. 

Absolute permittivity, • = •0 •r                        Kemudian D / E = •0 •r 

Capacitor yang dipakai pada elektronik mempunyai kapasitas yang diukur dalam microfarad 

(1/1,000,000F) dan Pico farad (1/1,000,000 dari 1/1,000,000 F). Microfarad biasanya dinyatakan 

dalam µF atau kadangkala dinyatakan dalam mfd. Pico farad dinyatakan dalam pF. Nan farad 

adalah bukan merupakan ukuran capacitance.  

Capacitance ditentukan oleh : 

��Bahan yang dipakai sebagai dielektrikum. (semakin besar konstanta dielektrikum, 

kapasitasnya semakin besar ) 

�� Luas pelat. (semakin luar pelat, semakin besar kapasitas) 

�� Jarak antar pelat (semakin kecil jarak, semakin besar kapasitas) 

��Faktor2 tersebut sesuai dengan rumus matematika : 

C = •0 •r A(n-1)/d (F) 

Dimana C adalah kapasitas penyimpanan dalam farad, A adalah luas satu pelat, d adalah jarak 

antar pelat (atau ketebalan dielektrikum), dan n adalah jumlah pelat. 

Rumus tersebut menandakan bahwa : 

��Semakin besar konstanta dielektrikum atau ukuran pelat, semakin besar pula kapasitas 

penyimpanannya. 

��Semakin jauh jarak antar pelat, maka semakin turun kapasitasnya. 

 

9.3 Jenis2 Capacitor 

Capacitor dibuat dalam ratusan jenis dan ukuran. Dan yang paling umum jenisnya adalah sebagai 

berikut : 

Fixed paper capacitor lapisannya terbuat dari tinfoil. Dielektrikum terbuat dari kertas berlilin. 

Kabel2 memanjang dan ujung2nya dihubungkan ke pelat foil. Pemasangannya dibungkus 

melingkar secara rapat dan tertutup (seal) dengan kompon khusus. Beberapa capacitor dibungkus 

lagi dengan plastik agar kuat. Capacitor2 ini dapat tahan terhadap panas, kelembaban dan 

guncangan. 

Rectangular oil filled capacitor dibungkus secara 

kedap dengan metal kaleng. Di dalamnya terdapat oli 

dan daya isolasinya sangat kuat. Jenis capacitor ini 

dipakai pada power supply transmisi radio dan 

peralatan listrik lainnya. 

Can type electrolytic capacitor memakai metode 

yang lain dari konstruksi pelat. Gambar 9.4 adalah 

contoh dari capacitor jenis single-ended. 
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Beberapa dari capacitor mempunyai pelat aluminum dan elektrolit borax basah atau kering atau 

karbonat. Saat pembuatan di pabrik, arus tegangan yang dipakai untuk capacitor adalah arus DC 

(arus searah). Reaksi elektrolit membentuk lapisan tipis aluminum oxide yang mengendap di pelat 

positif. Lapisan tersebut menutup pelat elektrolit, pelat negatif dihubungkan ke elektrolit. Elektrolit 

dan pelat positif membentuk suatu capacitor. Capacitor sangat berguna saat diperlukan kepasitas 

besar dalam ruang yang kecil. 

Tubular electrolytic capacitor konstruksinya sama dengan jenis can (kaleng). Keunggulan dari 

jenis ini adalah ukurannya yang lebih kecil. Di dalam tabung isolasinya terdapat metal case, juga di 

dalam satu cylinder terdiri dari dua, tiga atau empat unit capacisor. 

Capacitor kecil yang populer penggunaanya pada radio dan TV adalah ceramic capacitor. 

ceramic capacitor terbuat dari dielektrikum keramik khusus, dan pada dielektrikumnya dipasang 

capacitor pelat silver. Seluruh komponen bungkus dengan bahan isolasi khusus yang tahan 

terhadap panas dan kelembaban. 

 

Mica capacitors adalah capacitor yang bentuknya kecil, terbuat dari tumpukan pelat tinfoil dengan 

lembaran tipis mica sebagai dielektrikum. Rakitan komponen tersebut kemudian dicetak ke dalam 

plastic case. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9-6. Mica capacitor 

 

Gambar 9-5. Typical ceramic 

capacitor 
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9.4 Transient Response (daya tangkap) pada Capacitor 
Respon pada arus dan tegangan di dalam sirkuit setelah dialiri listrik disebut dengan transient 

response. 

Mengacu pada Gambar 9-7. capacitor dan resistor dihubungkan secara serie melintasi sumber 

tegangan. Suatu sirkuit yang terdiri dari tahanan dan kapasitan disebut dengan sirkuit RC. Bila 

switch pada sirkuit RC tertutup, maka akan mengalir arus secara maksimal. Arus tersebut secara 

perlahan akan menurun sampai capacitor terisi penuh. Capacitor akan mengisi ke level tegangan 

yang akan dipakai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebenarnya tegangan yang melintas pada capacitor asalnya adalah nol. Ketika switch tertutup, 

tegangan yang melintasi capasitor secara bertahp besarnya akan naik menjadi sama seperti pada 

tegangan sumbernya. Pengisisian pada capacitor ini diperlihatkan pada Gambar 9-8, dan arus 

yang ada di dalam sirkuit RC juga tampak pada gambar tersebut. Perhatikanlah, saat switch 

tertutup, arus naik mencapai maksimal. Arus akan turun saat capacitor mengisi. Dan bila capacitor 

sudah terisi penuh, arusnya akan menjadi nol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat switch terbuka, capacitor tetap terisi. Teorinya adalah, muatan akan tetap ada dalam jangka 

waktu yang tidak terbatas, namun pada dielektrikum akan selalu ada kebocoran. Setelah beberapa 

waktu lamanya, capacitor dengan sendirinya akan membuang muatannya. 

Pada Gambar 9-9, kombinasi secara serie muatan capacitor dan resistor adalah arus hubungan 

Switch

R

C

Battery

Switch

R

C

Battery

 

Gambar 9-7. This series RC circuit demonstrates the transient 
response of a capacitor. 

E

I
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yang dipendekkan dengan cara memberikan jalur pembuangan. Dikarenakan tidak ada tegangan 

pembalik, maka arus buangan akan naik mencapai maksimal dan kemudian turun ke angka nol. 

Grafik kombinasi pengisian dan pembuangan capacitor adalah tampak pada Gambar 9-10. 
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Pada sirkuit diatas terdapat arus tegangan yang melintas pada resistor dan capacitor. Tegangan 

yang melintasi R adalah hasil dari arus, E = IR. Dengan demikian, ketika arus mengalir secara 

maksimal, maka arus akan melintasi R. kondisi tersebut langsung tejadi setelah switch tertutup 

Gambar 9-7 dan setelah discharge switch menutup pada Gambar 9-9. Pada kedua kasus tersebut, 

tegangan yang melintas pada R turun atau berkurang setelah capacitor mendekati penuh atau 

membuang. Grafik tegangan yang melintasi R tampak pada Gambar 9-11. 

 

 

Switch 1

R

CSwitch 2

Battery

I

Switch 1

R

CSwitch 2

Battery

I

 

Gambar 9-9. A short circuit occurs in the RC circuit when switch 
2 is closed. 

Tim e

E

I

E

Charge Steady

state
Discharge

I

 
Gambar 9-10. Kombinasi grafik naik dan turunnya tengangan 
pada rangkaian serie RC. 
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9.5 RC Time Constant (Waktu Konstan) 

Waktu yang dipakai selama proses pengisian dan pembuangan yang terjadi di jaringan sirkuit, di 

tunjukkan pada poros sumbu, atau sumbu x-, seperti tampak pada grafik Gambar 9-10 dan 9-11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyaknya waktu yang diperlukan bagi capacitor untuk mengisi dan membuang 63.1% 

disebut dengan waktu konstan. Rumus untuk menentukan waktu konstan pada sirkuit RC 

adalah :  

 

 τ = R × C 

 

Dimana τ adalah waktu konstan dalam detik, R adalah tahanan dalam ohm, dan C adalah 

kapasitas dalam farad. Untuk pengisian dan pembuangan secara lengkap, waktu konstan 

yang diperlukan 5. Untuk tegangan sumber sebesar 100 volts, maka waktu konstan, 

persentase dan tegangan pengisian/pembuangan adalah sebagai berikut . 

 

Time constant Percentage of voltage E charging E discharging

1 63.2% 63.2V 36.8V

2 86.5% 86.5V 13.5V

3 95.0% 95.0V 5V

4 98.0% 98.0V 2V

5 99% 99V 1V  
 

 

Tim e

ER

Charge Steady

state
Discharge

E R  = IR

E R

 

Gambar 9-11. Grafik tegangan yang melintas di R saat capacitor 
di isi dan dibuang . 
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9.6. Capacitor dalam rangkaian Serie dan Parallel 

Bila dua capacitor dihubungkan secara serie, maka total kapasitasnya adalah : 

    CT = (C1 × C2 ) / (C1 + C2)  

 

 

 

 

Bila dua atau lebih capacitor dihubungkan secara serie, maka total kapasitasnya adalah: 

   1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3…+1/CN 

 

 

 

 

Bila capacitor dihubungkan secara parallel, maka total kapasitasnya adalah sama jumlah masing2 

capacitor yang dihubungkan.      CT = C1 + C2 + C3…+CN 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

1. Kapasitan adalah suatu di dalam sirkuit yang menahan tegangan agar tidak berubah. 

2. Capacitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan muatan likstrik untuk sementara waktu, 

terbuat dari dua pelat penghantar yang dipisahkan oleh pembungkus yang disebut dengan 

dielektrikum.  

3. Kapasitan diukur dalam satuan farad.  

4. Faktor2 yang dapat mempengaruhi kapasitan adalah : 

a. Jarak antar pelat    b. Luas pelat    c. Bahan dielektrikum. 

5. Waktu konstan RC dapat dicari melalui rumus τ  = R × C  

6. Rumus capacitor pada rangkaian serie dan parallel adalah : 

Capacitor dalam serie: 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3…+1/CN 

Atau dipersingkat hanya dua capacitor adalah : 

CT = C1 × C2/C1 + C2 

Capacitor dalam parallel: CT = C1 + C2 + C3…+CN 

C1 C2C1 C2

 

Gambar 9-12. Two capacitors in series 

C1 C2 C3C1 C2 C3

 

Gambar 9-13. Two or more capacitors in series 

C1 C2 C3C1 C2 C3

 

Gambar 9-14. Capacitors in parallel 
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1100..  GGEENNEERRAATTOORR  
10.1 Induksi Magnet 

Bila sebuah conductor digerakkan melintasi bidang magnet, maka di dalam conductor tersebut 

terdapat electromotive force (emf) atau gaya motor listrik. Bila conductor membentuk bagian sirkuit 

yang sangat dekat maka gaya motor listrik yang dihasilkan akan mengalirkan arus mengelilingi 

sirkuit. Disini gaya motor listrik (dan arusnya) di biaskan ‘induced’ ke dalam conductor sebagai 

hasil dari gerakan melintasi bidang magnet. Efek dari reaksi tersebut dikenal sebagai induksi 

elektromagnet.  

Cara lain untuk mengetahui arah arus listrik adalah melalui aturan tangan-kanan yang ditemukan 

oleh Fleming (sering disebut dengan aturan generator), dengan pernyataanya sebagai berikut : 

‘Bentangkan ibu jari, telunjuk dan jari tengah tangan kanan sedemikian rupa sehingga tegak 

lurus satu sama lain seperti tampak pada Gambar 10-1. Jika jari telunjuk mengarah ke medan 

magnet, ibu jari menunjukkan arah gerak pengantar (conductor), dan jari tengah menunjuk ke arah 

induksi electromagnetic ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiga hal yang diperlukan untuk induksi tegangan. Yaitu harus ada : 

•• A magnetic field. 

• A conductor. 

• Gerakan relatif antara medan 

magnet dan conductor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 10-3 terlihat reaksi 

Motion 

 

Gambar 10-1. Right-hand 

rule 

Induced E.M.F 

Magnetic field 

Telunjuk  - Medan magnet 

Ibu jari - Gerakan 
Jari tengah - Induksi 

Gambar 10-2. Induksi magnet yang 
memotong conductor melalui medan 
magnet menggerakan electron electro 
pada conducctor.. 
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perputaran coil di dalam medan magnet. Di posisi A, coil atas bergerak parallel ke medan magnet. 

Tidak ada tegangan yang dihasilkan. Pada posisi B, kedua sisi coil memotong medan magnet dari 

sudut kanan. Tegangan tertinggi dihasilkan dari sudut kanan ini. Posisi C sama dengan posisi A, 

tegangan turun menjadi nol. Pada posisi D, coil memotong medan magnet dari sudut kanan, 

dimana tegangan tertinggi dihasilkan. Namun demikian, arah tegangan D berlawanan dengan 

posisi B. kurva pada Gambar 10-3 menunjukkan bahwa tegangan yang dihasilkan melalui satu 

putaran coil. 

 

Pada gambar 10-4 terlihat bahwa conductor2 tunggal lewat melalui medan magnet. Pada saat 

diatas, conductor terdorong kebawah melalui medan magnet. Dibawahnya,  conductor membentuk 

medan magnet disekirar conductor. Magnet2 yang mengelilingi conductor saling tolak satu sama 

lain dengan medan magnet aslinya. Penomena kejadian tersebut disebutkan dalam hukum Lenz. 

Polaritas gaya motor listrik yang diinduksi adalah sama seperti menghasilkan arus. Medan magnet 

dari arus ini sifatnya adalah selalu menolak perubahan yang terjadi pada medan magnet. 

Untuk lebih sederhananya, hukum Lenz berkata bahwa : Magnet yang ada menolak induksi 

magnet disekitar conductor. Karena itulah, untuk menghasilkan listrik, diperlukan sejumlah gaya 

mekanikal untuk mengatasi gaya tolak menolak ini dan memutar coil2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan induksi tegangan di dalam putaran coil tergantung dari: 

�� Jumlah garis magnet yang memotong coil. 

��Kecepatan conductor bergerak melalui medan magnet. 

 

Saat conductor tunggal memotong 100,000,000 (108) garis magnet dalam satu detik, maka 

dihasilkan satu volt tegangan listrik. Tegangan ini dapat dinaikkan oleh lilitan kawat pada armature, 

dengan mempercepat putarannya atau keduanya . hubungan ini dapat diuraikan dalam bentuk 

rumus matermatika sebagai berikut: 

E = (• × N) / 108 

Gambar 10-4. Arah arus yg melewati 
conductor ditentukan oleh arah 
conductor memotong medan magnet. 
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Tegangan induksi = garis magnetic flux × revolusti per detik / jumlah baris flux per volt 

Dimana E adalah tegangan induksi, • adalah garis magnetic flux, dan N adalah revolusi per detik. 

 

Contoh, jika magnet tetap terdiri dari 106 garis magnetic flux dan satu conductor memotong 

magnet sebanyak 50 kali per detik,  tegangan induksinya adalah : 

E = 106 × 50/108 = 50 × 10-2 = 0.5V 

Maka generator tersebut menghasilkan 0.5 volt. 

 

10.2 Kontruksi Generator 

Generator adalah suatu alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanis menjadi energi listrik. 

Perubahannya dapat anda lihat pada Gambar 10-3. Revolusi coil (energi mekanis) dirubah ke 

arus induksi (energi listrik). Reaksi tersebut merupakan satu contoh sederhana dari generator.  

Untuk meningkatkan daya generator, bisa dibuat medan magnet yang lebih kuat, yaitu dengan 

cara mengganti magnet tetap dengan electromagnet. Coil2 dapat ditempatkan berlawanan dari 

kutub2 atau yang lebih dipercepat ke steel frame atau generator case. Revolving coil, atau 

armature, digantungkan di dalam case resting pada bearing2 yang sesuai. Single coil diganti 

dengan lilitan kawat coil ke armature. Putaran armature dihubungkan ke bagian luar sirkuit. 

Kontruksi generator brushes sangat sederhana dan terbuat dari karbon lunak. 

 

Perbedaan utama antara Generator AC dan DC adalah pada pemakaian slip ring di dalam 

generator AC dan pemakaian commutator (split ring) di dalam generator DC. Kedua slip ring dan 

slit ring gunanya adalah memberikan koneksi arus listrik dari armature ke sirkuit beban generator. 

Two slip ring digunakan pada generator AC. Slip ring tersebut berfungsi menyediakan suatu alat 

mekanis untuk tetap menjaga koneksi antara sirkuit armature dan sirkuit bagian luar. Pada 

Gambar 10-5. Dalam generator AC, slip rings secara tetap melakukan kontak dengan brushes. 

Saat arus AC dihasilkan dari sirkuit armaturer, sirkuit bagian luar juga merupakan arus AC. Kedua 

generator baik itu AC maupun DC menghasilkan arus di dalam gulungan armature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10-5. generator AC sederhana 
dimana kabel dililitkan dikawat penghatar 
Elektron mengalir keluar melalui satu 
brush, dan kembali melalui brush 
satunya lagi. 
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Jika arus sirkuit luar yang dikehendaki adalah arus langsung (DC), maka perlu memakai 

commutator dan satu set brushes. Commutator atau slit ring adalah suatu alat koneksi listrik 

cadangan dan digunakan pada generator DC. Paga Gambar 10-6. Koneksi secara mekanis antara  

sirkuit luar dan armature berubah secara tetap dikarenakan adanya hubungan brush dan 

commutator. Reaksi dari commutator dan brushes adalah untuk tetap menjaga arus satu arah ke 

sisi sirkuit luar.  

Pada Gambar 10-7 terlihat lebih jelas bagaimana arah arus tetap dijaga dibagian luar atau sirkuit 

beban. Dari gambar terlihat jelas reaksi dari commutator dan brushes. Polaritas dari brushes 

adalah konstan. Polaritas slip ring di dalam generator AC (Gambar 10-5) dirubah sebagaimana 

berubahnya arus setiap setengah putaran (revolusi) . pada generator AC, arus bolak-balik di 

dalam armature dirubah menjadi arus langsung . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10-6. Generator DC sederhana  

Gambar 10-7. Commutor merubah arus bolak-balik di 
dalam armature menjadi arus lansung di sirkuit luar. 
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Perlu diIngat bahwa arus di sirkuit bagian luar generator DC selalu mengalir dalam satu arah. 

output pada generator terlihat pada Gambar 10-8. Tegangan naik dan turun dari nol ke maksimal 

ke nol dalam satu arah. 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 10-7. Brush A kontak dengan commutator di seksi A, dan brush B kontak 

dengan commutator di seksi B. gelombang arus induksi pertama mengalir melalui armature di luar 

dari brush B, sekitar sirkuit bagian luar dan di dalam brush A, sampai satu proses di dalam sirkuit 

itu selesai. Saat armature berputar setengah putaran, arus yang diinduksikan akan membalik arah 

tersebut. Namun demikian, bagian dari commutator juga berputar dengan armature. Arus ikduksi 

yang mengalir melalui bagian commutator sekarang kontak dengan brush B. arus ini mengalir 

melalui bagian luar sirkuit brush A ke dalam commutator seksi B, dalam satu siklus. Arus mengalir 

melalui sirkuit bagian luar dengan arah dan waktu yang sama. Commutator bertindak sebagai 

switch yang membalik hubungan ke putaran coil ketika arah arus induksi dibalik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arus di dalam sirkuit luar adalah arus langsung (DC). output dari generator ini bukan merupakan 

arus DC yang merata. Kelemahan dari arus DC dapat perbaiki melalui dua cara. Jumlah coil yang 

berputar pada armature dapat dinaikkan dan commutator dapat disuplai ke masing-masing coil. 

Untuk jelasnya lihat Gambar 10-9. Masing2 coil mempunyai arus induksi sendiri. Ketika arus mulai 

turun ke satu coil, maka akan segera diganti dengan arus induksi dari coil lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10-8. Output Generator dalam volts. 

 

 

Gambar 10-10. Output generator dari gambar 7-8 

 

Gambar 10-9. Generaror sederhana dengan dua coil 
yang berputar di sudut kanan medan magnet ke 
lainnya.  
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Arus dihasilkan saat coil memotong medan magnet. Grafik output dari generator pada Gambar 10-

9 ditampilkan di Gambar 10-10. Grafik tersebut masih dalam bentuk getaran arus. Namun getaran 

tersebut sering datang dalam dua kali dan tidak begitu besar, output dari generator dua coil lebih 

halus atau merata. Dengan menambah jumlah coil, output akan mendekati arus DC aslinya hanya 

dengan sedikit perubahan. 

 

 

10.3 Jenis2 Generator 

Sekarang ini banyak sekali jenis2 generator yang beredar dipasaran, beberapa jenis generator 

akan dijelaskan secara singkat. Generator dapat dibedakan berdasarkan metode 

pembangkitannya. Generator self-excited selanjutnya dapat digolongkan dalam shunt, series, dan  

compound. 

Satu ciri yang membedakan generator adalah cara pembangkitannya yaitu cara yang dipakai 

untuk memulai generator bekerja. Beberapa dari generator memerlukan daya sumber dari sumber 

lainnya saat generator di-start. Cara tersebut disebut dengan separately excited field generator. 

Generator lainnya mempunyai daya sumber sendiri, jenis generator ini disebut dengan self-

excited generator. 

 

10.3.1 Separately Excited Field Generator 

Output dari generator ini ditentukan oleh kekuatan medan magnet dan kecepatan putaran. 

Kekuatan magnet diukur dalam putaran-amper. Jadi penambahan arus dalam lilitan 

magnet akan menambah kecepatan putaran. Karena itulah, alat pengukur output 

tergantung dari ragam arus magnetnya. 

Gulungan magnet dan sumber tegangan arus DC dapat dihubungkan secara terpisah atau 

tersendiri, Gambar 10-11. Merupakan generator jenis separately excited field generator. Dengan 

kecepatan tetap, outputnya dapat bermacam2 tergantung dari pengaturan pembangkitan tegangan 

pada arus sumber DC. Reaksi ini dilakukan dengan cara menyisipkan tehanan secara serie 

dengan tegangan sumber dan gulungan magnet. 
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10.3.2 Self Excited Generator 

Generator jenis self-exited untuk menyalakannya tidak memerlukan sumber tegangan dari luar. 

Generator self-excited menghasilkan tegangan kecil saat gulungan armature memotong medan 

magnet yang lemah.  

Bidang magnet lemah ini terjadi karena disebabkan oleh gaya magnet yang tertinggal di dalam 

kutubnya atau di dalam inti coil setelah arus dan tegangan berhenti mengalir. Gaya magnet yang 

tertinggal setelah daya magnetnya dilepas disebut dengan residual magnetism (sisa gaya magnet) 

Lihat diagram shunt generator pada Gambar 10-12 di bawah ini, residual magnetic akan 

menghasilkan tegangan kecil ke armature conductor sehingga dapat berputar. Tegangan kecil 

tersebut selanjutnya akan menyebabkan arus yang lewat melalui kutub magnet akan bertambah. 

Bertambahnya kekuatan pada kutub magnet akan menyebabkan bertambahnya tegangan output. 

Hubungan antara arus yang dihasilkan oleh secara langsung menambah kekuatan magnet pada 

kutub magnet adalah generator dapat bekerja menghidupkan dirinya sendiri. Daya magnet yang 

dihasilkan oleh tegangan armature akan meningkat sampai kutup magnet mencapai titik jenuh, titik 

dimana kutub tidak bisa berisi garis magnet lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10-11. Jenis generator separately 
excited field  

 

Gambar 10-12. shunt generator 
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Shunt generator 

Shunt generator adalah nama generator dimana kutub magnet coil dihubungkan secara parallel ke 

armature, Gambar 10-12. Cara lain untuk mengatakan parallel adalah istilah shunt. Gulungan 

magnet terdiri dari banyak lilitan kawat kecil. Mereka hanya menggunakan sedikit arus yang 

dihasilkan dari gulungan medan magnet, total arus yang dihasilkan harus sesuai dengan jumlah 

arus untuk menghidupkan dan untuk dikirim ke beban. Jadi, arus outputnya dapat beragam sesuai 

dengan kebutuhan. Banyaknya ragam pada field flux tidak begitu besar. Karena itulah, tegangan 

terminal tetap konstan meskipun bebannya beragam. Jenis generator ini disebut dengan mesin 

tegangan konstan. 

 

Semua mesin sebenarnya dirancang untuk bermacam macam, jika tejadi over loading umurnya 

tidak akan lama. Seperti pada mesin2 lainnya, umur generator tidak akan tahan lama bila terjadi 

over loading. Ketika terjadi overloading, terminal generator shunt akan turun dengan cepat. Arus 

yang berlebihan dapat menyebabkan gulungan armature menjadi cepat panas. Panas tersebut 

akan menyebabkan generator rusak, yaitu pada lapisan tipis yang menutup kawat2 armature. 

 

Generator Series 

Jenis generator serie adalah seduai dengan namanya yaitu magnet digulung dengan kawat secara 

serie dengan armature dan beban. Seperti tampak pada Gambar 10-13. Gulungan secara serie 

akan memberikan fluktuasi tegangan ke beban generator. Saat arus naik atau turun karena beban, 

tegangan dari terminal ouput generator akan ikut naik atau turun. Karena besarnya perbedaan 

pada tegangan output, jenis generator ini tidak praktis digunakan jika bebannya beragam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10-12. A series wound generator 
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Generator compound 

Generator compound menggunakan dua gulungan pada magnetnya yaitu secara serie dan shunt. 

Gulungan secara serie lebih sering menggunakan kawat yang besar dengan sedikit lilitan. Ukuran 

kawat serie biasanya sama seperti pada armature conductor.  

Gulungan secara serie ini harus bisa membawa arus dengan jumlah yang sama seperti pada 

armature. Gulungan serie ini dipasangkan pada kutub yang sama dengan kutup pada gulungan 

shunt. Kedua gulungan tersebut ditambahkan ke medan magnet dari kutub2 generator. Jika 

keduanya bereaksi dengan arah atau polaritas yang sama, maka naiknya beban akan 

menyebabkan menaiknya pula arus di dalam coil serie. Naiknya arus ini akan menaikkan medan 

magnet dan output tegangan di terminalnya. Medan tersebut disebut dengan additive (tambahan). 

Hasil dari medan tersebut adalah merupakan jumlah dari gabungan kedua coil. Namun demikian, 

arus yang melewati gulungan serie dapat menghasilkan titik jenuh inti magnet. Titik jenuh ini 

mengakibatkan penurunan tegangan saat beban naik. 

 

Kerja tegangan terminal tergantung dari kadar kemajemukannya. Generator compound yang 

menjaga agar tegangan tetap sama, baik tanpa beban maupun dengan beban penuh, disebut 

dengan generator flat-compounded. Generator over compounded, dapat menaikkan tegangan 

output saat beban penuh, dan generator under compounded dapat menurunkan tegangan saat 

arus beban penuh. 
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Suatu beban yang bervariasi dapat ditempatkan secara parallel dengan gulungan series untuk 

mengatur derajat kemajemukannya. Gambar 10-14 adalah diagram skematik generator shunt, 

serie, dan compound. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Pengaturan Tegangan dan Arus 

Pengaturan sumber tegangan dan suplai tegangan, dapat di definisikan dalam persentasi 

penurunan tegangan antara beban penuh dan kosong. Secara matematika dapat dihitung sebagai 

berikut : 

E(no-load) – E(full-load) / E(full-load) × 100 = % regulation 

Untuk menjelaskan rumus ini, asumsikan bahwa tegangan pada generator tampa beban adalah 

100 volts. Dengan beban penuh tegangannya turun menjadi 97 volts. Maka hasil perhitungannya 

adalah : 

100V – 97V/97V = 3V/97V × 100 = 3.1 % (mendekati) 

Gambar 10-14. Compare these wiring 
diagrams of the shunt, series, and 
compound generator. 
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Untuk kebanyakan pemakaian, output pada generator harus dijaga tegangannya agar tetap sama 

menghadapi naik-turunnya kondisi beban. Tegangan output generator tergantung dari kekuatan 

medan magnetnya. Kekuatan medan magnet tergantung dari medan arusnya. Arus, menurut 

hukum Ohm, bervariasi mengikuti tahanannya. Jadi, suatu alat yang tahanannya beragam maka 

output tegangannya pada generator juga akan beragam. Regulator ini tampak pada Gambar 10-

15. Sering dipakai pada otomotif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output generator pada terminal G digabungkan ke battery dan gulungan magnetic relay. Tegangan 

yang dihasilkan oleh generator mengakibatkan arus mengalir di dalam relay coil. Jika tegangannya 

melebihi batas angkanya, maka arus yang dinaikkan tersebut akan memberikan kekuatan yang 

cukup pada magnet untuk membuka kontak relay. 

Perlu diingat bahwa medan generator di-ground melalui kontak tersebut, jadi saat relay terbuka, 

arus dapat lewat melalui tahanan R ke ground. Tahanan ini kemudian menurunkan arus, dan 

kekuatan magnet dan mengurangi tegangan diterminalnya. Saat tegangan di terminal berkurang, 

kontak relay akan menutup sehingga tegangan di terminal naik. 

Saat bekerja, titik kontak ini bergetar, dan secara bergantian memotong tahanan masuk dan keluar 

di dalam sirkuit dan menjaga agar output tegangan di generator tetap. Relay jenis mechanical-

magnetic ini dapat tetap bekerja untuk waktu yang cukup lama, namun sekarang ini sudah banyak 

kendaraan yang memakain alat kelistrikan dibandingkan dengan relay.  

 

Gambar 10-15. Circuit untuk regulator 
tegangan generator 
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10.5 Arus Bolak-Balik / Alternatif 

Arus searah atau arus langsung mengalir hanya dalam satu arah. Arus alternatif dapat mengalir 

secara bolak balik di dalam sirkuit. Pada arus DC, tegangan sumber tidak merubah polaritasnya. 

Pada arus AC, tegangan sumbernya merubah polaritasnya antara negatif dan positif. 

Gambar 10-16 menunjukkan besaran dan polaritas dari suatu tegangan AC. Starting at zero, the 

voltage rises to maximum in the positive direction. Jika kemudian kembali ke nol. Dia akan naik ke 

angka maksimal dengan polaritas berlawanan dan kembali ke nol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelombang arus juga alur terlihat pada grafik diatas, dimana sisitu tampak aliran arus dan arah 

alirannya. Diatas garis nol, arus mengalir dalam satu arah. Perlahan dari garis nol, arus mengalir 

pada arah berlawanan. Grafik pada Gambar 10-16 mewakili arus dan tegangan seketika di 

beberapa titik dalam siklusnya. Siklus adalah suatu urutan atau mata rantai kejadian yang terjadi 

dalam suatu periode waktu. Suatu siklus dapat digambarkan sebagai satu kesatuan nilai positif 

dan negatif untuk AC. Arus bolak-balik yang digunakan dirumah kita arahnya berubah 120 kali 

dalam satu detik, frekwensinya adalah 60 siklus per detik(60 cps). Frekwensi dalam suatu siklus di 

ukur dalam siklus per detik atau hertz (Hz), yaitu jumlah siklus yang terjadi dalam satu detik. Jika 

terjadi 60 siklus dalam satu detik, periode waktu yang deperlukan dalam satu siklus adalah 1/60 

detik,  atau 0.0166 detik, dan dalam detik ini  adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

siklusnya, lihat kambali Gambar 10-16. Kenaikan maksimal gelombang pada grafik tersebut 

menunjukkan luas gelombang , termasuk puncak (titik tertinggi) tegangan dan arus. Telah kita 

pelajari induksi arus yang berputar di dalam kawat dalam medan magnet pertama dari yang lebih 

rendah kemudian ke arah lainnya, yang disebut dengan arus bolak-balik. Hal yang perlu diingat 

adalah  : 

• Frekwensi siklus suatu kejadian akan naik mengikuti naiknya kecepatan putaran. 

• Luas induksi tegangan tegantung dari kekuatan medan magnet. 

 

Gambar 10-16. Arus dan tegangan 
pada arus bolak-balik 
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10.5.1 Vector 

Vector digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada arus bolak-balik, yaitu dengan 

cara menggambarkan besaran dan arah suatu gaya. vector adalah suatu skala gambar garis lurus 

yang dipakai untuk mewakili satuan gaya. Anak panah pada garis pada gambar dibawah 

menggambarkan arah suatu gaya. Panjang vector menunjukkan besaran. 

Gambar 10-17 adalah pengembangan gelombang AC, gelombang in berasal dari coil armature 

tinggal, diwakili oleh putaran vector yang membuat putaran melalui medan magnet. Misalkan 

tegangan induksi puncaknya adalah 10 volt. Dengan menggunakan skala dimana 1 inci adalah 

sama dengan 5 volt, panjang vectornya adalah 2 inchi, atau 10 volt. Vector2 ini arah berputarnya 

sama seperti pada putaran jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time base (dasar waktu) pada Gambar 10-17 adalah garis yang dipakai sebagai skala. Pada 

gambar ditunjukkan periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus atau satu 

putaran pada vector. Dasar waktu dikelompokkan menjadi bagian2 yang mewakili taraf putaran 

dalam satu siklus. Misalkan, pada putaran 90 derajat, waktu yang diperlukan adalah ¼ dari 

periode waktunya. Pada putaran 270 derajat, waktu yang diperlukan adalah ¾ dari periode 

waktunya. 

Gelombang tersebut melintang dalam suatu putaran melintasi segmen waktu. Gelombang tersebut 

disebut dengan sine wave atau gelombang sine. Induksi tegangan seketika adalah sebanding 

dengan sine dengan sudut • (theta) dimana vector membuat dengan garis horizontal. Tegangan 

seketika bisa ditemukan pada titik siklus dengan rumus sebagai berikut: 

e = Emax × sin • 

Untuk menerapkan persamaan diatas, kita ambil contoh suatu generator AC menghasilkan 

tegangan puncak sebesar 100 volt. Berapakah tegangan seketikanya saat putaran berada di 

posisi 45 derajat ? 

e = 100 V × sin 45°              e = 100 V × 0.707 = 70.7V 

 

Gambar 10-17. On the left is the rotating phase. On the right is one cycle of the sine wave. 
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Gambar 10-18. Jenis generator AC (alternator) . 

10.6 Alternator 

Alternator dipakai untuk sistim pengisian pada semua kendaraan. Gambar 10-18 adalah bagian 

dalam dari alternator, termasuk di dalamnya voltage regulator untuk mengatur output. Output di 

terima dari arus bolak-balik ke arus searah untuk pengisian battery dan alat kelistrikan lainnya. 

alternator mempunyai beberapa keuntungan dibanding generator DC. Keuntungan ini termasuk di 

dalamnya adalah output yang lebih besar pada kecepatan rendah. 

 

10.6.1 Komponen 

Alternator merupakan generator jenis brush diamana arus mengalir dari brush melalui slip ring ke 

medan coil di dalam rotor. 

 

 

Gambar 10-19.  A typical rotor 
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Gambar 10-20.  A typical stator 

Rotor (field coil): menghasilkan medan magnet 

Saat rotor digerakkan oleh putaran pulley, arus 

mengalir dari bushes, melalui slip ring, ke field coil. 

rotor mendapat aliran kemudian menjadi kutub 

magnet.  

 

Stator: menghasilkan gaya motor listrik  

(electromotive force) bersama dengan rotor core, 

stator core membentuk jalur magnetic flux. Garis 

magnetic flux di dalam stator core di pengaruhi oleh 

medan rotor core yang lewat dan oleh pembangkitan 

listrik.  

Rectifier: menerima gaya motor listrik  untuk 

dibangkitkan 

rectifier umumnya terdiri dari 3 diode trios, 6 diode dan  

2 kipas pendingin(heat sink). Rectifier menerima output stator AC 

ke power DC. Masing2 heat sink mempunyai lead  

plus (+) atau minus (-) dari 3 diode yang dipasang,  

menerima gelombang penuh untuk  3-tahap AC.  

 

 

Kesimpulan 

1. Untuk menghasilkan induksi arus dengan magnet, maka tiga faktor dibawah ini harus 

dipenuhi terlebih dahulu: 

a. Harus ada medan magnet. 

b. Harus ada conductor (atau coil) dapa sirkuit tertutup. 

c. Harus ada pergerakan antara medan magnet dan conductor. 

2. Generator adalah suatu alat yang dipakai untuk mengubah energi mekanik menjadi energi 

listrik. 

3. Hukum Lenz menyatakan bahwa polaritas suatu induksi gaya motor listrik adalah 

membentuk arus, medan magnet selalu menahan perubahan di dalam medan yang sudah 

ada. 

4. Arus searah (DC) mengalir dalam satu arah melalui suatu conductor. Arus bolak-balik (DC) 

mengalir melalui suatu conductor lebih dari satu arah. 

5. Generator arus langsung mempunyai commutators, dan ac alternators mempunyai slip rings. 

6. Jenis2 generator adalah shunt, serie, dan compound. Bisa menghidupkan dirinya sendiri 

atau dari luar. 

 

Gambar 10-21.  A typical rectifier 



Basic Electricity 

Training Support & Development 93 

7. Pengaturan sumber tegangan, baik sebagai generator atau power supply, dapat dihitung 

dalam persentase penurunan tegangan antara beban penuh dan tanpa beban. 

8. Satu siklus adalah suatu penyelesaikan nilai positif dan negatif untuk arus bolak-balik. 

9. Frekwensi adalah jumlah siklus yang terjadi dalam setiap detiknya, dan diukur dalam hertz. 

10. Tiga tahap generator terdiri dari putaran medan magnet di dalam tiga set gulungan kabel. 

11. Kerusakan generator biasanya karena keausan pada brush, bearing, atau kelebihan beban 

listrik. 

 

11. MOTOR DC 
salah satu pengembangan penting pada bidang kelistrikan adalah motor listrik. Motor listrik 

mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanis putar. Motor banyak digunakan untuk item 

seperti refrigeration dan air conditioning, food mixer, vacuum cleaner, grinder, pump, power bench 

saw, lathes, mesin2 kaya atau besi dan mesin2 lainnya. 

 

1111..11  PPrriinnssiipp  KKeerrjjaa  MMoottoorr  

dc motor adalah contoh sederhana penerapan prinsip kemagnetan. Putaran motor tergantung dari 

interaksi medan magnet. Kontruksi motor DC sama seperti generator DC. Pada kenyataannya, 

motor dan generator DC pemakaiannya bisa saling menukar, dan disebut sebagai mesin DC. 

Sama seperti generator, agar motor bisa lebih bertenaga magnet permanent dapat diganti dengan 

electromagnets yang disebut dengan gulungan magnet. 
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Gulungan magnet ditempatkan pada potongan besi lunak. Terdiri dari banyak lilitan enamel yang 

menutupi kawat tembaga. Seperti pada generator, gulungan magnet bisa mempunyai sumber 

tegangan sendiri. Atau, gulungan magnet dapat dihubungkan secara serie atau parallel dengan 

gulungan armature ke tegangan sumber tunggal, lihat  Gambar 11-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya putar datangnya dari interaksi antara medan magnet yang mengelilingi conductor dan 

medan magnet tetap. Conductor penghantar arus mempunyai medan magnet yang 

mengelilinginya. Arah magnet bergantung pada arah arus. Ketika conductor ini ditempatkan di 

dalam medan magnet tetap, interaksi antara dua medan magnet menyebabkan gerakan. Lihat  

Gambars 11-2 sampai gambar 11-6. 

Gambar 11-1. Sketsa dan diagram skamatik sambungan gulungan magnet. A-Shunt wound motor is 
connected in parallel. B-Series wound motor. C-Separately excited field motor. 
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Armature coil pada motor dihubungkan ke bagian commutator, sebagai percobaan dalam motor.  

Teori kerjanya adalah sama. Motor yang praktis mempunyai beberapa gulungan armature coils 

dalam slot yang terpisah disekeliling inti, setiap coil mempunyai bagian commutator. Dengan 

menambah jumlah kutub magnet akan menambah tenaga motor. 

 

Arah gaya usaha pada suatu conductor dapat diketahui dengan menggunakan aturan tangan kiri 

Fleming (sering disebut dengan aturan motor), dengan pernyataan sebagai berikut: ‘rentangkan 

ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah sedemikian rupa sehingga tegak lurus satu sama lainnya, 

seperti tampak pada Gambar 11-7.  bila titik jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, jari 

kedua adalah arah aliran arus, dan ibu jari menunjukkan arah gerakan conductor.’ 

Gambar 11-2. Medan magnet ada diantara 
kutub2 magnet permanen. Anak panah 
menunjukkan arah magnet. 

 

 

Gambar 11-3. Conductor penghantar arus 
mempunyai medan magnet; arahnya tergantung 
dari arah aliran arus. 

 

Gambar 11-4. Magnet disekeliling conductor 
mengalir dengan magnet permanen diatas 
conductor namun berlawanan dengan magnet 
permanen dibawah conductor. conductor akan 
bergerak ke magnet yg lemah

 

Gambar 11-5. Arus di dalam conductor telah 
dibalikkan, menyebabkan magnet di conductor 
terbalik. Sekarang magnet tersebut dibawah 
bagian bawah conductor diperkuat dan dibagian 
atas diperlemah. conductor akan bergerak ke 
atas. 

 

Gambar 11-6. conductor tunggal diganti dgn coil 
dari gulungan conductors di dalam armature 
core. Perhatian bagaimana interaksi dua magnet 
akan menghasilkan putaran. Coil A bergerak ke 
dan coil B bergerak ke bawah, putarannya sama 
seperti arah jam. 
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Gambar 11-18 adalah sketsa motor 4 kutub. Arus dibagi menjadi empat bagian. Arus mengalir di 

dalam gulungan dari masing2 kutub magnet yang menghasilkan putaran. Kemudian menaikkan 

tenaga putar atau momen pada motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11-8. Dgn menambah jumlah 
armature coils dan field coils maka akan 
menaikkan momen pada motor. 

 

Motion 

Magnetic field 

Current 

Jari telunjuk – Magnet  

Jari tengah – Arus  

   Ibu Jari– Gerakan 
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1.2 Counter Electromotive Force (Gaya Tolak Elektromotif) 

ketika sebuah conductor memotong medan magnet, tegangan diinduksikan di dalam conductor 

yang bergerak. Dan ketika motor dipakai sebagai alat untuk mengubah tenaga listrik menjadi 

tenaga mekanis, saat armature mulai berputar, motor juga menjadi generator. 

Gaya elektrikal yang dihasilkan yang menolak emf disebut dengan counter electromotive force. 

Counter electromotive force sering ditulis dalam counter emf atau cemf. Merupakan hasil reaksi 

pembangkit pada motor. Jika motor dihubungkan ke penggerak utama dalam arah yang sama 

pada motor DC, maka akan menghasilkan tegangan dengan polaritas kebalikannya. Lihat Gambar 

11-9. 

 

Besaran counter emf meningkat mengikuti kecepatan putaran dan juga kekuatan magnetnya pun 

akan bertambah pula. Jadi: 

Counter emf = Speed × Field strength × K 

Dimana K adalah sama dengan konstanta. Konstanta ini beragam tergantung dari motornya, dan 

dipengaruhi oleh faktor seperti jumlah lilitannya. Tegangan aktual saat gulungan di dalam armature 

mendapat arus adalah sama dengan: 

E source – E counter = E armature 

Arus yang mengalir di dalam gulungan armature pada beberapa titik dapat di temukan dengan 

menggunakan hukum Ohm , bila tahanan pada gulungan sudah diketahui: 

I armature = E armature / R armature 

Perlu dicatat bahwa, saat putaran motor armature berkurang, counter emf juga akan berkurang, 

dan hasilnya adalah arus yang lewat melalui sirkuit armature akan bertambah. Arus akan terus 

bertambah sampai motor berhenti berputar sendiri ketika terjadi beban lebih. Saat motor berhenti, 

hanya ada sedikit arus tertahan yang lewat ke sirkuit armature. Kondisi tersebut menghasilkan 

arus yang sangat besar. Motor DC harus diproteksi agat tidak kelebihan beban. 

 

Gambar 11-9. Generator dan motor 
berputar searah dgn jarum jam. 
Gererator DC membentuk polaritas 
berlawanan dari polaritas motor agar 
putarannya sama. Dikenal sebagai 
dasar counter emf. 

motor memerlukan 
polaritas berlawanan 
dari arah jarum jam 

Polaritas output 
generator berputar 
searah jarum jam 
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11.3. Motor DC 

Perbedaan jenis motor DC sama seperti pada generator DC yaitu terdiri dari shunt, series, dan 

compound. Konstruksi motor sama seperti pada bagian generator. 

 

11.3.1 Motor DC Tipe Shunt 

Pada shunt motor, gulungan magnetnya melintang 

atau sejajar dengan armature, Gambar 11-10. 

shunt motor biasanya disebut dengan constant 

speed motor. Digunakan untuk mesin2 perkakas 

dan peralatan lainnya yang memerlukan 

kecapatan tetap dengan beban yang beragam.  

Pada shunt motor, keduanya magnet dan 

armature dihubungkan melintang dengan power 

line. Dalam kondisi beban kosong, conter ems 

hampir sama dengan garis tegangannya. Bila arus 

yang mengalir di armature sedikit, maka momen 

yang didapat juga akan kecil.  

Ketika diberi beban dan kecepatan armature 

berkurang, counter emf juga akan berkurang. Bila 

counter emf berkurang, maka arus pada armature 

dan momen akan bertambah. Ketika momen 

sesuai dengan bebannya, kecepatan motor akan 

tetap sama, lihat Table 11-1. total arus yang 

dipakai oleh motor ini adalah sama dengan jumlah 

arus pada armature dan magnetnya. input power 

bisa dihitung dengan menggunakan rumus Watt  

 

Power = Applied voltage × Total current 

 

Catatan, output power akan bebeda dikarenakan 

motor tidak 100% effisien.  

 

 

 

 

Gambar 11-10. Schematic of shunt 

motor 

No-load

 High counter emf

Low armature current

Low torque

Full-load

 Decreased counter emf

Increased armature current

Increased torque
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11.3.2 Motor DC Tipe Serie 

Pada motor serie, gulungan magnet dihubungkan 

secara serie dengan gulungan armature seperti 

tampak pada Gambar 11-11. Semua jalur arus 

harus mengalir melalui kedua gulungan tersebut. 

Dengan kondisi mendapat beban, counter emf 

menolak garis tegangan dan tetap menjaga arus 

di level aman.  

Jika beban secara tiba2 dihilangkan, kecepatan 

armature akan bertambah sehingga counter emf 

menjadi lebih besar. Counter emf yang lebih tinggi 

akan menurunkan arus yang mengalir ke magnet 

dan mengurangi kekuatan medan magnetnya. 

Dan pada gilirannya putaran motor akan 

bertambah cepat :  

Speed = Counter emf / Field strength × K 

Reaksi ini terjadi dengan sendirinya, dan pada akhirnya motor akan mencapai kecepatan dimana 

armature akan bermain sendiri karena gaya sentrifugal. Selanjutnya motor serie tidak akan pernah 

dijalankan tanpa adanya beban. Motor serie akan dihubungkan langsung ke mesin melalui gears, 

karena tidak aman jika memakai drive belt dari motor serie ke mesin. Jia belt putus atau selip 

motor akan berputar secara liar dan merusak dirinya sendiri. 

Kunci keuntungan dari motor serie adalah kemampuannya mengelurakan momen yang besar dan 

mampu menahan beban. Saat mendapat beban, kecepatan armature menjadi lambat, dan 

kemudian cemf menjadi rendah. Kondisi tersebut menyebabkan arus pada armature menjadi 

besar dan momennya juga bisa bertambah. Motor serie mempunyai gulungan armature yang kuat 

untuk membawa arus yang besar ini. Saat kecepatan motor bertambah, cemf akan terbentuk, arus 

menjadi berkurang, dan momen juga berkurang. Motor serie banyak dipakai pada kereta listrik, 

crane dan hoist, juga pada peralatan jenis penarik lainnya. 

 

11.3.3 Motor DC jenis Compound 

Motor jenis compound adalah gabungan dari 

kedua jenis motor yaitu mempunyai gulungan 

shunt dan serie. Keunggulan2 pada kedua motor 

tersebut dipadukan pada motor ini.  

Gambar 11-11. Schematic of series motor 

 

Gambar 11-12. Skema compound motor 
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Gulungan serie juga membawa arus armature, 

gulungan tersebut terdiri dari banyak lilitan kawat 

tebal. Gulungan magnet shunt terdiri dari banyak 

lilitan kawat tebal, keduanya digulung pada kutub 

magnet yang sama.  

 

Ada dua cara dalam menghubungkan gulungan2 tersebut. Jika medan magnet pada gulungan 

serie menguatkan medan magnet pada gulungan shunt, maka motor tersebut dapat dikatakan 

sebagai motor compound kumulatif. Jika kedua gulungan dihubungkan secara berlawanan satu 

sama lainnya, maka motor tersebut dapat dikatakan motor compound diferensial. Mengenai 

detailnya motor compound tidak diperlajari disini, namun ciri2 perbedaannya harus diketahui. 

Motor compound kumulatif unggul dalam start awal, cocok untuk beban berat, dimana kecepatan 

bukan hal yang mutlak. Beban bisa dihilangkan secara aman dari motor ini. Kebanyakan motor DC 

jenis compound berlawanan dengan jenis kumulatif. 

Ciri dari motor compound diferensial sama seperti shunt motor, yaitu start awal rendah, dan 

mempunyai kecapatan yang baik jika bebannya tidak terlalu banyak. konsekwensinya, motor ini 

tidak begitu banyak diterima secara luas. 

 

11.4 Jenis-jenis Motor 

Universal Motor 

Hukum kemangnetan dipakai untuk menjelaskan kerja dari motor DC. Namun, akankah motor DC 

bisa bekerja pada arus AC ? jawabannya adalah bisa, dengan  beberapa batasan. Motor2 yang 

bisa bekerja baik dengan menggunakan arus AC atau DC disebut dengan universal motor. 

Dengan menggunakan arus AC, kedua kutub magnet dan gulungan armature secara berkala akan 

terbalik. jadi, selama dua kutup utara saling menolak satus sama lainnya, seperti pada kedua 

kutup selatan, motor DC akan tetap berjalan saat diberikan arus AC. Untuk hasil terbaik, motor 

yang digunakan adalah motor jenis serie. Bila memakai motor shunt, saat dihubungkan ke arus AC, 

tahapan induksi pada medan magnet dapat berpindah,  sehingga bisa merusak motor. 

Untuk pemakaian industri motor universal yang dipakai lebih baik digulung secara serie. Motor2 ini 

tidak dipakai untuk pekerjaan berat karena besarnya jumlah sparking pada brushes. Motor2 

komersial tipe ini cocok dipakai untuk kipas kecil, mesin bor dan gerinda. 

Permanent Magnet Motor 

Kebanyakan industri dewasa ini memakai motor DC yang menggunakan magnet permanen. 

Kisaran outputnya dari 1-50th sampai 5 tenaga kuda. Motor ini mempunyai rancangan yang 

sederhana dan hanya memerlukan tegangan ke sirkuit armature. Magnet permanen pada motor 

DC dipasang pada kutub2 di dalam coil listriknya. 
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11.5 Start Motor 

Model starter-nya adalah reduction start motor dengan 

reduction gear di dalamnya.  Motor ini telah dikecilkan 

ukurannya dengan kecepatan yang lebih besar.  

 

Magnetic switch  

Bagian pada magnetic switch ditempatkan sedemikian 

rupa sehingga pinion bisa bertemu dengan ring gear, 

memberikan arus ke dalam motor, reduction gear dan 

mentransfer momen ke pinion.  

 

Overrunning clutch 

Tipe overrunning clutch adalah roller. Setiap roller 

dipasang pada alur irisan dengan bagian dalan dan luar 

pinion dan ditekan oleh spring. roller ditekan pada sisi 

bagian pinion yang lebih menyempit oleh wedge action . 

Dengan kata lain, tidak ada momen yang dikirim dari 

pinion saat roller bergerak ke sisi yang lebih besar s 

aat pembebasan wedge action.  

 

 

Kesimpulan 

1. Motor adalah suatu alat yang merubah energi listrik menjadi energi mekanis. 

2. Seperti kutub yang saling tarik-menarik; tak sama dengan saling menyerang satu sama 

lainnya. 

3. Putaran pada motor menghasilkan putaran atau lilitan yang disebut dengan momen atau 

torque. 

4. Persentase pengaturan kecepatan dapat dihitung melalui: 

Persentase pengaturan kecepatan = kecepatan tanpa beban – beban penuh / kecepatan 

beban penuh × 100% 

5. Shunt motor mempunyai gulungan magnet yang dihubungkan secara parallel dengan 

armature. Jenis motor ini stabil terhadap beban yang beragam. 

6. Series motor mempunyai gulungan magnet yang dihubungkan secara serie dengan armature. 

Mempunyai momen yang besar. 

7. Compound motor mempunyai gulungan magnet yang dihubungkan secara serie dan parallel 

dengan armature. Ada dua macam compound motor: cumulative compound motor dan 

differential compound motor. 

Gambar 11-13. start motor 

 

Gambar 11-14. Bagian reduction gear 
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