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BAB 1
LISTRIK STATIS

Tujuan :
Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa memahami penggunaan berbagai
pengertian dasar seperti muatan listrik, kuat medan listrik, potensial, kapasitas kapasitor
serta energi yang tersimpan di dalamnya.

1.1 Pengertian Muatan Listrik
Besar kecilnya suatu muatan listrik diukur dalam satuan Coulomb. Muatan listrik itu
ada yang positif dan negatif. Benda bermuatan listrik negatif, bila benda itu kelebihan
elektron. Benda bermuatan listrik positif, bila benda itu kekurangan elektron. Benda netral
(tidak bermuatan), jika jumlah muatan negatifnya sama dengan muatan positifnya.
1 Elektron = -1,6 x 10-19 coulomb
1 Proton = -1,6 x 10-19 coulomb
Muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Demikian juga
muatan listrik tersebut dapat disalurkan sehingga menimbulkan arus listrik. Listrik statis
atau listrik tidak mengalir sebagai dasar dalam mempelajari listrik mengalir.
1.2 Hukum Coulomb
“Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan
listrik sebanding dengan besarnya masing-masing muatan dan berbanding terbalik
dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan tersebut”.

F k

q1.q2
r2

(1-1)

F = gaya coulomb (newton)
k = tetapan coulomb
k = 9 x 109 N.m2/C2

k

1
4. . o

o = permitivitas udara atau ruang hampa
o = 8,85 x 10 -12 C2/N.m2
Perbandingan antara permitivitas suatu medium dengan permitivitas hampa/udara
disebut tetapan dielektrik (K).

1

K


o

(1-2)

K = tetapan dielektrik
 = permitivitas suatu medium (bukan udara atau ruang hampa)
Contoh 1-1
Dua buah muatan masing-masing 20 C dan 24 C terpisah pada jarak 12 cm. Hitung
besar gaya tolak-menolak yang bekerja pada muatan tersebut bila :
a. kedua muatan diletakkan di udara
b. kedua muatan diletakkan dalam medium yang tetapan dielektriknya = 5.
Penyelesaian :
q1 = 20 C = 20 x 10-6 C
q2 = 24 C = 24 x 10-6 C
r = 12 cm = 12 x 10 -2 m
k = 9 x 10 9 N.m2/C2
Besarnya gaya tolak-menolak kedua muatan tersebut yang diletakkan
a. di udara
F k

q1 .q 2
r2

 (9 x109 )

(20 x10 6 ).(24 x10 6 )
= 300 N
(12 x10  2 ) 2

b. di dalam medium dengan K = 5.
F

k q1 .q 2
K r2

F

1
1
.300  .300  60 N
K
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1.3 Medan Listrik
1.3.1 Pengertian Medan Listrik
Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik di mana gaya listrik masih dapat
dirasakan atau dialami oleh muatan listrik. Medan listrik dapat ditimbulkan oleh muatan
positif maupun oleh muatan negatif. Medan listrik dapat digambarkan dengan garis-garis
khayal yang dinamakan garis-garis medan atau garis-garis gaya. Arah medan listrik di
sekitar benda bermuatan listrik, dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 1-1
Arah Kuat Medan Listrik muatan positif dan muatan negatif

Gambar 1-2
Arah Kuat Medan Listrik antara muatan negatif dan muatan positif

Gambar 1-3
Arah Kuat Medan Listrik antara muatan positif dan muatan positif

1.3.2

Kuat Medan Listrik
Kuat medan listrik (E) didefinisikan sebagai hasil bagi gaya Coulomb yang bekerja

pada muatan uji dengan besar muatan uji tersebut.
E

F
q'

Ek

(1-3)

q
r2

(1-4)

E = kuat medan listrik (N/C)
3

Contoh 1-2
Berapa kuat medan listrik pada jarak 1 m dari sebuah muatan positif 1 C ?
Penyelesaian :
r = 1 m = 10-6 m
q = 1 C = 10 -6 C
k = 9x109 Nm2/C2

Ek

q
r2

 (9 x10 9 )

10 6
 9 x1015 N / C
(10 6 ) 2

1.4 Hukum Gauss
“Jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan
jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu”.

  E. A. cos  

q
o

(1-5)

 = jumlah garis medan listrik (fluks listrik)
E = kuat medan listrik pada permukaan tertutup
 = sudut antara E dan garis normal bidang
q = muatan yang dilingkupi permukaan tertutup
o = permitivitas udara
Hukum Gauss menjelaskan hubungan fluks listrik (jumlah garis medan yang
menembus suatu permukaan tertutup) dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh
permukaan tertutup itu. Hukum ini digunakan untuk menentukan kuat medan listrik pada
bola konduktor dan pada keping sejajar.
Fluks listrik () adalah jumlah garis medan (E) yang menembus tegak lurus suatu
bidang (A). Secara matematik dinyatakan :
=ExA

(1-6)

E = kuat medan listrik (N/C)
A = luas bidang yang ditembus (m2)
 = fluks listrik (weber)
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Gambar 1-4
Gambar 1-4 melukiskan garis-garis medan (E) menembus bidang A.
Jika medan listrik menembus bidang tidak tegak lurus, tetapi membentuk sudut 
terhadap bidang, maka besarnya fluks listrik menjadi :
 = E.A.cos 
1.4.1

(1-7)

Kuat Medan Listrik oleh Bola Konduktor
Sebuah bola konduktor yang jari-jatinya R, diberi muatan listrik. Seluruh

muatannya akan menyebar merata pada permukaan bola.

Gambar 1-5
Bola Konduktor Bermuatan
Besarnya kuat medan listrik memenuhi persamaan :
a) Di dalam bola konduktor dengan r<R, misalnya di titik A
EA = 0

(1-8)

b) Di permukaan bola konduktor dengan jari-jari R, misalnya di titik B.

EB  k

q
R2

(1-9)

c) Di luar bola dengan r>R, misalnya di titik C.

EC  k

q
r2

(1-10)
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Gambar 1-6
Hubungan E terhadap r
Contoh 1-3
Sebuah bola konduktor dengan jari-jari 10 cm, dan besarnya muatan bola tersebut 100 C.
Tentukan :
a. Rapat muatan pada permukaan bola
b. Kuat medan listrik pada jarak 5 cm dari pusat bola.
c. Kuat medan listrik di luar bola, 20 cm dari permukaan bola,
Penyelesaian :
a. Rapat muatan didefinisikan sebagai besarnya muatan per satuan luas.

 

Q
A

A = luas permukaan bola = 4..R2
R = 10 cm = 0,1 m
Q = 100 C = 100 x 10 -6 C = 10-4 C



10 4
 7,9 x10 4 C / m 2
4.(3,14).(0,1)

b. Kuat medan listrik pada jarak 5 cm dari pusat bola.
Untuk r = 5 cm; r < R; R = 10 cm
E di dalam bola konduktor, sehingga E = 0.
c. Kuat medan listrik 20 cm dari permukaan bola.
Untuk r = 20 cm = 0,2 m; r > R; R = 10 cm, maka

Ek

Q
r2

10 4
E  9 x10
 2,25 x10 7 N / C
2
(0,2)
9
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1.4.2

Kuat Medan Listrik antara Dua Keping Sejajar Bermuatan
Dua keping penghantar sejajar diberikan muatan listrik sama besar tetapi

berlawanan jenis, maka antara kedua keping itu akan terdapat medan listrik yang arah garis
gayanya dari muatan positif ke muatan negatif.

Gambar 1-7
Dua keping bermuatan sejajar
Besarnya kuat medan listrik antara kedua keping sejajar adalah :

E


o

(1-11)

 

q
A

(1-12)

E = kuat medan listrik (N/C)
 = rapat muatan, yaitu banyaknya muatan tiap satuan luas (C/m2)
o = permitivitas udara atau ruang hampa
= 8,85 x 10-12 C2/N.m2.
q = muatan listrik masing-masing pada keping (C)
A = luas penampang masing-masing keping (m2)
Jika antara dua keping bukan diisi udara atau ruang hampa, melainkan diisi bahan
lain, maka persamaannya menjadi :

E




(1-13)

 = permitivitas bahan antara kedua keeping (bukan udara atau hampa).
Contoh 1-4
Dua buah keping konduktor sejajar, dengan muatan masing-masing -2 C dan +2 C. Jika
antara kedua keping terdapat udara yang mempunyai  o  8,85 x10 12 C 2 / Nm 2 dan luas
masing-masing keping 10 2 m 2 . Tentukan :
7

a. Rapat muatan pada keping
b. Kuat medan listrik antara kedua keping
Penyelesaian :
a. Rapat muatan pada keping
Q = 2 C = 2 x 10 -6 C
A = 10 2 m 2

 

Q 2 x10 6

 2 x10  4 C / m 2
A
10  2

b. Kuat medan listrik antara kedua keping

E


2 x10 4

 2,26 x10 7 N / C
 o 8,85x10 12

1.5 Potensial Listrik
1.5.1

Potensial Listrik yang ditimbulkan oleh satu muatan listrik
Setiap titik dalam medan listrik selalu memiliki kuat medan listrik yang merupakan

besaran vektor dan potensial listrik yang merupakan besaran skalar. Jika potensial listrik
itu ditimbulkan oleh sebuah muatan titik, maka potensial pada suatu tempat terhadap
muatan tersebut adalah :

Gambar 1-8
Potensial Lstrik oleh Satu Muatan Listrik
V = E.r

1.5.2

V k

Q
.r
r2

V k

Q
r

(1-14)

(1-15)

Potensial Listrik yang ditimbulkan oleh lebih dari satu muatan
Apabila potensial listrik itu ditimbulkan oleh lebih dari satu muatan, maka potensial

pada suatu titik merupakan jumlah aljabar potensialnya terhadap tiap-tiap muatan.

8

Gambar 1-9
Potensial Listrik terhadap tiga muatan listrik
Besarnya potensial di titik P adalah :

V  k
VP  k (

1.5.3

q
r

(1-16)

q1 q 2 q 3

 )
r1 r2 r3

(1-17)

Potensial Listrik karena pengaruh Bola Konduktor Bermuatan
Potensial listrik di dalam bola konduktor sampai ke permukaan bola dimana-mana

sama. Semakin jauh dari permukaan bola konduktor semakin menurun. Bila dibuat grafik
hubungan antara potensial listrik (V) terhadap jarak (r) dari sebuah bola konduktor
bermuatan akan didapatkan grafik berikut ini :

Gambar 1-10
Hubungan antara V terhadap r
a. Potensial di luar bola konduktor ( r > R ).

V k

Q
r

b. Potensial di permukaan bola konduktor ( r = R )

V k

Q
R
9

c. Potensial di dalam bola konduktor ( r < R ).

V k

Q
r

Secara umum dapat dirumuskan :

V k

Q
, untuk r  R
R

(1-18)

V k

Q
, untuk r > R
r

(1-19)

1.5.4

Energi Potensial Listrik
Sebuah muatan q berada di dekat muatan Q, maka energi potensial yang dimiliki

oleh muatan q, karena pengaruh dari potensial listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q
adalah :
E p  q.V

Ep  k

(1-20)

Q.q
r

(1-21)

E p  energi potensial listrik

Sedangkan usaha untuk memindahkan suatu muatan listrik dari suatu titik ke titik
lainnya akan memenuhi persamaan :

Gambar 1-11 Muatan listrik berpindah dari posisi 1 ke posisi 2
W12  E p 2  E p1

W12  k

Q.q
Q.q
k
r2
r1

W12  q.(k

Q
Q
k )
r2
r1

W12  q.(V2  V1 )

(1-22)

W12  usaha untuk memindahkan muatan q dari keadaan 1 ke keadaan 2.
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Contoh 1-5
Dua keping logam masing-masing mempunyai potensial V1 = 6 volt dan V2 = 2 volt.
Berapa usaha yang diperlukan oleh sebuah elektron untuk berpindah dari V1 ke V2 ?
Penyelesaian :
q  1,6 x10 19 C

V1 = 6 volt
V2 = 2 volt

W  q(V2  V1 ) =  1,6 x10 19 ( 2  6)  6,4 x10 19 joule

1.6 Kapasitor
Kapasitor atau kondensator adalah komponen listrik yang digunakan untuk
menyimpan muatan listrik. Pada dasarnya kapasitor berupa dua keping atau dua lembaran
penghantar yang dipisahkan satu sama lain dengan bahan isolator. Isolator pemisah ini
sering disebut bahan dielektrik. Kedua keping atau lembaran pada kapasitor ini diberi
muatan sama tetapi berlainan jenis, yang satu diberi muatan positif dan keping yang
lainnya diberi muatan negatif. Secara keseluruhan kapasitor sesungguhnya netral.
1.6.1

Jenis Kapasitor
Berdasarkan bahan dielektrik yang digunakan, terdapat beberapa macam kapasitor

yaitu kapasitor mika, kapasitor kertas, kapasitor keramik, kapasitor elektrolit, kapasitor
udara. Berdasarkan jenis kutub (polar), kapasitor dibedakan menjadi dua katagori, yaitu
kapasitor terkutub (polar) dan kapasitor tak terkutub (non polar). Kapasitor polar
menghendaki pemasangannya dalam rangkaian listrik tidak boleh dibalik, bagian anodanya
(+) harus dihubungkan dengan potensial yang lebih tinggi dan bagian katodanya (-) harus
dihubungkan dengan potensial yang lebih rendah. Contoh kapasitor polar adalah kapasitor
elektrolit. Kapasitor non polar dapat dihubungkan dengan sumber muatan secara
sembarang.

Gambar 1-12
Simbol kapasitor nonpolar dan polar
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1.6.2

Kegunaan Kapasitor
Kapasitor dipergunakan untuk menghindarkan terjadinya loncatan listrik pada

rangkaian-rangkaian yang mengandung kumparan, bila tiba-tiba arus listrik diputuskan.
Kapasitor juga dapat berfungsi sebagai penyimpan muatan atau energi listrik. Pada
pesawat radio digunakan sebagai tuning untuk memilih panjang gelombang yang
dikehendaki.

1.6.3

Kapasitas Kapasitor
Kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Kemampuan suatu kapasitor

untuk menyimpan muatan listrik dinyatakan dengan besaran kapasitas atau kapasitansi.
Kapasitas kapasitor ( C ) didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan Q yang
tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara kedua konduktornya (V).

C

Q
V

(1-23)

Q = banyaknya muatan yang tersimpan dalam kapasitor (coulomb)
V = beda potensial antara kedua konduktor dalam kapasitor (volt)
C = capasitas kapasitor (farad).
1 farad = 1 coulomb/volt.
1 F = 10 -6 F
Dari persamaan (1-23) harga C adalah konstan (tetap), artinya bila Q besar, maka V
akan besar dan bila Q kecil, maka V akan kecil, sedangkan C tetap.
a. Kapasitas Kapasitor Keping Sejajar
Masing-masing keping bermuatan Q, luas masing-masing keping A, jarak antara
keping d. Kuat medan listrik antara keping : E 


Q
dengan   , sehinga
A
o

didapat :

E

Q
 o .A

(1-24)

V = E.d

(1-25)

Dari dua persamaan (1-24) dan (1-25) diperoleh :

V

Q.d
 o .A

(1-26)
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Gambar 1-13
Kapasitor Keping Sejajar
Dari definisi kapasitas kapasitor dengan persamaan (1-26) diperoleh :

C

Q
Q
A

 o
V (Q.d  o . A)
d

(1-27)

Persamaan (1-27) dipergunakan bila antara keping berisi udara. Akan tetapi, bila
antara keping diisi dengan medium lain yang mempunyai koefisien dielektrikum K,
maka

A
d

(1-28)

  K . o

(1-29)

C 

  permitivitas suatu medium

K = konstanta dielektrikum
Harga K  1, untuk udara K = 1
Bahan dielektrikum biasanya terbuat dari bahan-bahan isolator seperti mika, kertas,
plastik, cairan, udara.
b. Kapasitas Kapasitor bentuk Bola
Potensial pada permukaan bola : V  k

Q
dengan R = jari-jari bola, besarnya
R

kapasitas kapasitor berbentuk bola adalah :

C

Q
Q
R


V k.Q R k

(1-30)

k

1
4. . 0

(1-31)

Dari dua persamaan (1-30) dan (1-31) diperoleh :
C  4. . o .R

(1-32)
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c. Gabungan Kapasitor
(1) Kapasitas Kapasitor disusun Seri
Beberapa kapasitor yang disusun seri, maka muatan pada masing-masing
kapasitor adalah sama, yaitu sama dengan muatan gabungannya.
q1  q 2  q 3  q

Gambar 1-14 Susunan Seri Kapasitor
Beda potensial pada ujung-ujung kapasitor gabungan sama dengan jumlah
beda potensial ujung-ujung tiap kapasitor.
V  V1  V2  V3

C

q
V



V 

q
C

q
q
q
q



C g C1 C 2 C 3
1
1
1
1



C g C1 C 2 C 3

(1-33)

C g  kapasitas kapasitor gabungan seri

(2) Kapasitas Kapasitor disusun Paralel
Apabila ada beberapa buah kapasitor dipasang paralel, maka kapasitorkapasitor tersebut akan mempunyai beda potensial yang sama, yaitu sama
dengan beda potensial gabungannya.
V1  V2  V3  V

Gambar 1-15 Susunan Paralel Kapasitor
q  q1  q 2  q 3
14

C

q
V



q = C.V

C g .V  C1 .V  C 2 .V  C 3 .V
(1-34)

C g  C1  C 2  C 3

C g  kapasitas kapasitor gabungan paralel

1.6.4

Energi yang tersimpan dalam Kapasitor
Energi yang tersimpan dalam kapasitor merupakan energi potensial muatanmuatan. Energi itu tersimpan di dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh
kapasitas kapasitor tersebut. Besarnya energi yang tersimpan dalam kapasitor sama
dengan besarnya usaha pemberian muatan :
(1-35)

W  q.V
V  beda potensial rata-rata

Beda potensial awal adalah nol, maka beda potensial rata-rata selama proses
pemindahan muatan adalah :

V 

0 V 0  q C


2
2

1

2

q
C

Besarnya usaha yang diperlukan :

W  q.( 1 2
W 

1
2

q
)
C

q2
C

(1-36)

Karena q = C.V, maka persamaan (1-36) dapat ditulis :

W  12 .C.V 2

(1-37)

Jadi besarnya energi yang tersimpan dalam kapasitor dapat ditentukan dengan
persamaan :
W  12 .C .V 2  12 .q.V  12 .

q2
C

(1-38)

Contoh 1-6
Dua buah kapasitor masing-masing dipasang seri, dengan kapasitas 1 F dan 2 F. Beda
potensial antaraujung-ujungnya 6 volt. Tentukan energi yang tersimpan pada masingmasing kapasitor !
Penyelesaian :
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C1  1F  10 6 F
C 2  2 F  2 x10 6 F

Vg  6 volt
1
1
1


C g C1 C 2

Cg 
Cg 

C1 .C 2
1x 2 2

 F
C1  C 2 1  2 3
Qg
Vg



Qg  C g .Vg 

2
x6  4C
3

Q1  Q2  Q g  4 x10 6 C
1 Q 2 1 (4 x10 6 ) 2
W1  . 1  .
 8 x10 6 joule
6
2 C1 2
10
1 Q 2 1 (4 x10 6 ) 2
W2  . 2  .
 4 x10 6 joule
6
2 C 2 2 2 x10

TUGAS
1. Dua buah muatan masing-masing 20 C dan 80 C. Jarak antara kedua muatan itu 20
cm. Berapakah besar gaya tarik-menarik antara kedua muatan tersebut, jika keda
muatan itu:
a. terletak di udara
b. terletak di dalam medium dengan tetapan dielektrikum= 3.
2. Hitung kuat medan listrik pada jarak 10 cm dari sebuah muatan positif 10 C !
3. Dua buah kapasitor 6 F dan 10 F disusun seri, dihubungkan dengan sumber
tegangan 110 volt. Hitung energi yang tersimpan dalam kapasitor gabungan tersebut !
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RANGKUMAN

1.

Besar kecilnya suatu muatan listrik diukur dalam satuan Coulomb. Muatan listrik
dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Listrik statis atau listrik tidak
mengalir sebagai dasar dalam mempelajari listrik mengalir.

2.

Hukum Coulomb : “Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua
benda yang bermuatan listrik sebanding dengan besarnya masing-masing muatan dan
berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan tersebut”.

F k
3.

q1.q2
r2

Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik di mana gaya listrik masih dapat
dirasakan atau dialami oleh muatan listrik.

4.

Kuat medan listrik (E) didefinisikan sebagai hasil bagi gaya Coulomb yang bekerja
pada muatan uji dengan besar muatan uji tersebut.
E

5.

F
q'

Hukum Gauss : “Jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup
sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup
itu”.

  E. A. cos 
6.

q
o

Setiap titik dalam medan listrik selalu memiliki kuat medan listrik yang merupakan
besaran vektor dan potensial listrik yang merupakan besaran skalar.
V = E.r

7.

Sebuah muatan q berada di dekat muatan Q, maka energi potensial yang dimiliki oleh
muatan q, karena pengaruh dari potensial listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q
adalah :

E p  q.V
8.

usaha untuk memindahkan suatu muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya akan
memenuhi persamaan :

W12  q.(V2  V1 )
9.

Kapasitor atau kondensator adalah komponen listrik yang digunakan untuk
menyimpan muatan listrik. Pada dasarnya kapasitor berupa dua keping atau dua
lembaran penghantar yang dipisahkan satu sama lain dengan bahan isolator.
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10. Kapasitor dipergunakan untuk menghindarkan terjadinya loncatan listrik pada
rangkaian-rangkaian yang mengandung kumparan, bila tiba-tiba arus listrik diputuskan
11. Kapasitas kapasitor ( C ) didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan Q yang
tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara kedua konduktornya (V).

C

Q
V

12. Besarnya energi yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan besarnya usaha
pemberian muatan :
W  q.V

13. Besarnya energi yang tersimpan dalam kapasitor dapat ditentukan dengan persamaan :
W  12 .C .V 2  12 .q.V  12 .

q2
C

BAB 2
LISTRIK ARUS SEARAH
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Tujuan :
Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian arus
listrik searah serta dapat menghitung kuat arus listrik, beda potensial, resistor, energi dan
daya listrik.

2.1 Arus Listrik
Arus listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang berpindah atau muatan listrik yang
bergerak. Bila dalam suatu penghantar terus-menerus terjadi perpindahan muatan atau atau
elektron, maka berarti dalam penghantar itu terjadi arus listrik. Pada umumnya hanya
muatan listrik negatif atau elektron yang dapat bergerak bebas. Arah arus listrik
berlawanan dengan arah gerak elektronnya. Agar terjadi arus listrik pada suatu penghantar,
maka ujung-ujung kawat penghantar itu, harus dibuat berbeda potensialnya, ujung yang
satu potensialnya tinggi dan ujung yang lain potensialnya rendah. Arus listrik mengalir dari
potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Beda potensial yang menyebabkan
terjadinya arus listrik disebut tegangan listrik.

Gambar 2-1 Arah arus listrik berlawaan dengan arah gerak elektron

2.2 Kuat Arus Listrik
Kuat arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir melalui suatu kawat penghantar
per satuan waktu. Bila sejumlah muatan q mengalir melalui penampang pengantar dalam
waktu t, maka kuat arus I yang mengair besarnya adalah :

I

q
t

(2-1)

q = jumlah muatan yang mengalir (coulomb)
t = waktu (detik)
I = kuat arus listrik (Ampere)
1 Ampare = 1 coulomb/detik
Contoh 2-1
Pada sebuah kawat penghantar setiap menitnya mengalir muatan listrik sebesar 3200 C.
Hitung kuat arus dan banyaknya elektron yang mengalir !
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Penyelesaian :
q = 3200 C = 3200 x 10 -6 C
t = 1 menit = 60 detik
I

q 3200 .10 6

 5,3.10 5 A
t
60

Besarnya muatan satu electron :
e = 1,6 x 10-19 coulomb
Banyaknya elektron yang mengalir :

q 3200x10 6

 2 x1016 elektron
e
1,6 x10 19
2.2.1

Rapat Arus
Bila luas penampang yang dilewati arus sebesar A, maka rapat arus J dapat ditulis :

J

I
A

(2-2)

Rapat arus (J) didefinisikan sebagai kuat arus per satuan luas penampang. Rapat arus
mempunyai satuan ampere / m 2 .
2.2.2

Hambatan Jenis
Hambatan jenis didefinisikan sebagai perbandingan antara kuat medan listrik

dengan rapat arusnya. Hambatan jenis adalah sifat penghantar dari suatu bahan. Kuat arus
dalam suatu penghantar tergantung dari kuat medan listrik E di dalam penghantar.



E
J

(2-3)

E = kuat medan listrik
J = rapat arus listrik
 = hambatan jenis bahan
Jika beda potensial antara ujung-ujung suatu kawat yang panjangnya L adalah V, kuat
medan listrik dalam penghantar tersebut E, maka berdasarkan pengetahuan listrik statis
tentang potensial listrik, didapat :
V = E.L



E

V
L

(2-4)

dimana V = beda potensial, E = kuat medan listrik, L panjang kawat.
Dari persamaan (2-2), (2-3), dan (2-4), diperoleh :



E V L
V


J I A I .L A
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I

V
 .L A

(2-5)

L
A

(2-6)

R

dimana R = hambatan suatu kawat penghantar.
Dari persamaan (2-6) dapat diketahui, bahwa hambatan suatu kawat penghantar tergantung
dari :
(a) Hambatan jenis penghantar (  ).
(b) Panjang kawat penghantar (L).
(c) Luas penampang kawat penghantar (A).
Dari dua persamaan (3-5) dan (3-6) didapat :

I

V
R

2.2.3

(2-7)

Pengaruh suhu terhadap hambatan jenis
Hambatan suatu penghantar ternyata dipengaruhi oleh suhu penghantar, karena

hambatan jenisnya berubah jika suhunya berubah.

 t   o .(1  t )

(2-8)

 o  hambatan jenis menghantar mula-mula (ohm.m)

 t  hambatan jenis penghantar setelah suhunya berubah (ohm.m)
  koefisien suhu ( per oC atau oC-1 )

t  perubahan suhu ( oC ).
Hambatan jenis penghantar akan berubah secara linear, jika terjadi perubahan suhu.
Berdasarkan persamaan (2-6) hambatan penghantar ditentukan oleh besarnya
hambatan jenis, panjang dan luas penampang kawat penghantar, juga tergantung pada
suhu.
Rt  Ro (1   .t )

(2-9)

Rt  hambatan penghantar setelah suhunya berubah ( ohm ).

Ro  hambatan penghantar mula-mula ( ohm ).

2.3 Hukum Ohm
Pada tahun 1827, seorang ahli fisika bangsa Jerman bernama George Simon Ohm
(1789 – 1854), menemukan hubungan antara arus dan tegangan listrik:
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“Kuat arus yang mengalir pada suatu kawat penghantar sebanding dengan tegangan
yang menimbulkannya”. Pernyataan ini disebut hukum Ohm, dalam bentuk persamaan
ditulis :
V = I. R

(2-10)

V = tegangan atau beda potensial (volt)
I = kuat arus ( Ampere )
R = hambatan listrik atau resistor ( ohm atau  ).
Contoh 2-2
Sebuah bola lampu yang memiliki hambatan 440 ohm dipasang pada suatu tegangan 220
volt. Berapakah kuat arus yang mengalir melalui lampu itu ?
Penyelesaian :
R = 440 ohm
V = 220 volt
I = …. ?

I

V 220

 0,5 A
R 440

2.4 Hukum Kirchoff
2.4.1

Hukum Kirchoff I
“Jumlah arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus
yang keluar dari titik percabangan itu”.

I

masuk

  I keluar

(2-11)

Gambar 2-2 Arus yang masuk I1, I2 dan yang keluar I3, I4

I1 + I 2 = I 3 + I 4
a. Rangkaian Hambatan Seri
Pada rangkaian hambatan yang disusun seri, besar kuat arus listrik yang mengalir pada
tiap-tiap hambatan adalah sama .
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Gambar 2-3 Rangkaian hambatan seri
Vab  I .R1
Vbc  I .R 2
Vac  I .R s

Vac  Vab  Vbc
I .R s  I .R1  I .R2

(2-12)

Rs  R1  R2
Rs  hambatan pengganti yang disusun seri (ohm).

Hambatan pengganti susunan seri selalu lebih besar daripada salah satu hambatan yang
terbesar.
Contoh 2-3
Tiga buah resistor mempunyai hambatan berturut-turut 9 ohm, 7 ohm dan 4 ohm
disusun seri. Rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan 60 volt. Hitung kuat
arus dan beda potensial (tegangan) tiap-tiap resistor !
Penyelesaian :

R1  9 ohm
R2  7 ohm
R3  4 ohm

V = 60 volt
I = …..? ; V1  ….? ; V2  ….. ? ; V3  ….. ?
Hambatan pengganti susunan seri :
Rs  R1  R2  R3 = 9 + 7 + 4 = 20 ohm

Kuat arus pada rangkaian :

I

V
60

3 A
Rs 20
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I  I1  I 2  I 3  3 A

Beda potensial tiap-tiap resistor :

V1  I .R1  3.9  27 volt
V2  I .R2  3.7  21 volt
V3  I .R3  3.4  12 volt

b. Rangkaan Hambatan Paralel
Pada rangkaian hambatan yang disusun paralel, besarnya tegangan (beda potensial)
pada tiap-tiap hambatan adalah sama besar, yaitu sama dengan tegangan pada
hambatan pengganti.

Gambar 2-4 Rangkaian hambatan paralel
V1  V 2  Vab

I  I1  I 2
Vab Vab Vab


RP
R1 R2

1
1
1


RP R1 R2

(2-13)

RP  hambatan pengganti paralel (ohm)
Hambatan pengganti paralel selalu lebih kecil daripada salah satu hambatan yang
terkecil.
Contoh 2-4
Tiga buah hambatan masing-masing R1  4 ohm, R2  3 ohm dan R3  6 ohm
disusun paralel dan dihubungkan dengan sumber tegangan 24 volt. Hitung kuat arus
yang keluar dari sumber tegangan, beda potensial dan kuat arus pada tiap-tiap
hambatan !
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Penyelesaian :

R1  4 ohm, R2  3 ohm dan R3  6 ohm
V = 24 volt
Hambatan pengganti paralel :

1
1
1
1 1 1 1 6  8  4 18



   

R P R1 R2 R3 4 3 6
24
24
RP 

24 4
 ohm
18 3

Arus yang keluar dari sumber tegangan :
I

Vab
24
3

 24 x  18 A
RP 4 3
4

Tegangan pada tiap-tiap hambatan :
V1  V2  V3  Vab  V  24 volt

Kuat arus dalam tiap-tiap hambatan :

I1 

V
24

6 A
R1
4

I2 

V
24

8 A
R2
3

I3 

V
24

4 A
R3
6

2.4.2

Hukum Kirchoff II
“Dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik (E) sama
dengan jumlah aljabar penurunan potensial listriknya ( I.R )”. Secara matematika
dapat dirumuskan :

 E   I .R

(2-14)

E = gaya gerak listrik (ggl) dengan satuan volt.
I = kuat arus listrik ( A ).
R = hambatan penghantar atau resistor ( ohm ).
(1) Rangkaian dengan sebuah loop
Pada sebuah rangkaian tertutup (loop), arus yang mengalir adalah sama, yaitu
sebesar I.
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Gambar 2-5 Rangkaian Listrik Satu Loop

E1 + E2 = I.( R1 + R2 + R3 + r1 + r2 )
Contoh 2-5
Dari gambar rangkaian di bawah ini, berapa besarnya kuat arus listrik yang
mengalir pada rangkaian tersebut ?

Penyelesaian :
Menurut Hukum Kirchoff II :

 E   I .R
E1  E 2  I .( r1  R1  R 2  r2  R3  R 4 )

36 – 6 = I. ( 1 + 6 + 4 + 1 + 4 + 8 )
30 = 24.I

I

30
 1,25 A
24

(2) Rangkaian dengan dua loop
Rangkaian majemuk yang terdiri dari dua loop dapat diselesaikan dengan
mempergunakan aturan-aturan sebagai berikut :
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a) Tentukan arah putaran arusnya untuk masing-masing loop.
b) Arus yang searah dengan arah perumpamaan dianggap positif, yang berlawanan
negatif.
c) Pada satu loop, dari satu titik cabang ke titik berikutnya, kuat arusnya adalah
sama.
d) Beri tanda panah pada elemen (batere atau sumber tegangan DC) dengan arah
dari kutub negatif ke kutub positif. Bila arah panah searah dengan arah loop,
maka nilai E positif dan bila arah panan berlawanan dengan arah loop, maka
nilai E negatif.
e) Dari hasil perhitungan akhir, bila kuat arus berharga positif arah
perumpamaannya adalah benar, bila negatif berarti berlawanan dengan arah
pada perumpamaan.

Gambar 2-6 Rangkaian Listrik Dua Loop

Pada titik A berlaku hukum Kirchoff I :

I 2 = I1 + I 3
Dengan menggunakan hukum Kirchoff II :
Loop I :

 E   I .R
E1  E 2  E 3  I 1 ( R1  r1  r2 )  I 2 ( R2  r3 )

Loop II :

 E   I .R
E 3  E 4  I 2 ( R2  r3 )  I 3 ( R3  r4  R4 )
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2.5 Sumber Arus Searah
Sumber arus searah adalah sumber energi listrik yang dapat menimbulkan arus listrik
yang besar dan arahnya selalu tetap (konstan). Sumber arus searah ini dapat berasal dari
proses kimia atau dari proses lainnya. Sumber-sumber arus searah yang berasal dari proses
kimia disebut elemen-elemen elektrokimia. Elemen elektrokimia digolongkan menjadi dua,
yaitu elemen primer dan elemen sekunder. Contoh elemen primer : elemen volta, elemen
Leclance, elemen kering, elemen alkalin, dan elemen raksa. Contoh elemen sekunder :
akumulator (aki). Sumber arus searah lainnya adalah generator arus searah.
Rangkaian Sumber tegangan :
a) Rangkaian seri sumber tegangan
Beberapa sumber tegangan yang dirangkai seri menghasilkan gaya gerak listrik
(ggl) total yang lebih besar.

Gambar 2-7 Rangkaian ggl seri
E total  E1 + E2 + E 3 + ……..+ E n

(2-15)

rtotal  r1 + r2 + r3 + ……… + rn

(2-16)

E total  ggl total (volt)
rtotal  hambatan dalam total dari seluruh sumber tegangan (ohm)

b) Rangkaian paralel sumber tegangan
Beberapa sumber tegangan yang dirangkai paralel, menghasilkan ggl total yang
lebih kecil dibandingkan jika dirangkai seri. Bila besarnya ggl masing-masing
sumber tegangan sama, maka besar ggl totalnya sama dengan ggl masing-masing
sumber tegangan tersebut.
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Gambar 2-8 Rangkaian ggl paralel
E total  E1 = E2 = E 3 = …… E n = E

(2-17)

Sedangkan hambatan dalam totalnya :
1 1 1 1
  
rp r1 r2 r3

(2-18)

2.6 Energi dan Daya Listrik
Untuk memindahkan atau mengalirkan muatan q dari suatu titik ke titik lainnya yang
memiliki beda potensial V, diperlukan energi listrik. Pada bab listrik statis, kita sudah
mengetahui bahwa besarnya usaha atau energi untuk memindahkan muatan adalah :
W = q.V

(2-19)

Berdasarkan persamaan (2-1) didapat :

I

q
t

 q = I.t

(2-20)

Dari dua persamaan (2-19) dan (2-20) diperoleh :
W = V.I.t

(2-21)

Berdasarkan hukum Ohm V = I.R, maka diperoleh :
W = I2.R.t

(2-22)

W = energi listrik (joule)
I = kuat arus listrik (A)
R = hambatan listrik (ohm)
V = beda potensial atau tegangan listrik (volt)
t = waktu (detik)
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2.6.1 Perubahan Energi Listrik menjadi Kalor
Energi listrik dapat diubah menjadi kalor, misalnya dalam setrika listrik, solder
listrik, kompor listrik. Pada waktu mempelajari suhu dan kalor, kita telah mengenal bahwa
besarnya kalor yang diserap atau diberikan oleh sebuah benda memenuhi persamaan :
Q = m.c.T

(2-23)

Q = kalor (kalori atau joule)
m = massa benda (gram atau kilogram)
c = kalor jenis benda ( kal/gr.oC atau joule/kg oC )
T = perubahan suhu (oC ).
Dari percobaan yang telah dilakukan James Joule diperoleh :
1 joule = 0,24 kalori
1 kalori = 4,18 joule.

2.6.2 Daya Listrik
Daya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan per satuan waktu.

W
t

(2-24)

P = V.I

(2-25)

P  I 2 .R

(2-26)

P

P

V2
R

(2-27)

P = daya listrik (watt)
W = energi listrik (joule)
t = waktu (detik)
V = beda potensial atau tegangan listrik (volt)
I = kuat arus listrik (ampere)
R = hambatan listrik atau resistor (ohm).
Satuan daya listrik sering dinyatakan dalam horse power (HP) atau daya kuda :
1 HP = 746 watt
W = P.t
P = daya, dinyatakan dalam satuan kilowatt (kW)
t = waktu, dinyatakan dalam satuan jam atau hour (h)
W = energi listrik, dinyatakan dalam satuan kilo watt jam atau kilo watt hour (kWh)
1 kWh = 3,6 x 106 joule
30

Contoh 2-6
Pada sebuah lampu pijar tertulis data; 40 watt; 220 volt. Berapa hambatan lampu tersebut ?
Penyelesaian :
P = 40 watt
V = 220 volt
P

V2
R



R

V 2 ( 220 ) 2

 1210 ohm
P
40

Contoh 2-7
Pesawat TV dinyalakan rata-rata 6 jam sehari. Pesawat tersebut dihubungkan pada
tegangan 220 volt dan memerlukan arus 2,5 A. Berapa energi listrik yang harus dibayar
dalam satu hari, jika harga energi listrik tiap kWh sebesar Rp. 150,- ?
Penyelesaian :
t  6 jam per hari

V = 220 volt
I = 2,5 A
1 kWh = Rp. 150,Besarnya energi yang digunakan dalam satu hari :
W = V.I.t = (220).(2,5).(6) = 3300 watt jam = 3,3 kWh
Energi listrik yang harus dibayar dalam satu hari ( 6 jam ) adalah :
3,3 x Rp. 150,- = Rp. 495,-

TUGAS
1. Tiga buah hambatan yang masing-masing besarnya 2 ohm, 1 ohm dan 2 ohm,
dirangkai secara paralel dan dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Hitung :
a. Arus yang keluar dari batere.
b. Tegangan pada tiap-tiap hambatan
c. Kuat arus dalam tiap-tiap hambatan.
2. Tentukan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian berikut ini !
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3. Berapa hambatan listrik pada suatu setrika yang bertuliskan 200 W; 220 volt ?
4. Sebuah penghangat nasi memiliki daya 50 W; 220 V. Alat ini dipakai selama 24
jam. Berapa energi listrik yang harus dibayar dalam satu hari, jika harga per kWh
Rp. 150,- ?

RANGKUMAN

1. Arus listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang berpindah atau muatan listrik
yang bergerak. Agar terjadi arus listrik pada suatu penghantar, maka ujung-ujung
kawat penghantar itu, harus dibuat berbeda potensialnya, ujung yang satu
potensialnya tinggi dan ujung yang lain potensialnya rendah. Arus listrik mengalir
dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah.
2. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir melalui

suatu kawat

penghantar per satuan waktu.

q
t
3. Rapat arus (J) didefinisikan sebagai kuat arus per satuan luas penampang. Rapat
I

arus mempunyai satuan ampere / m 2 .

I
A
4. Kuat arus dalam suatu penghantar tergantung dari kuat medan listrik E di dalam
J

penghantar.



E
J

5. Hambatan suatu kawat penghantar tergantung dari :
a) Hambatan jenis penghantar (  ).
b) Panjang kawat penghantar (L).
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c) Luas penampang kawat penghantar (A).
6. Hambatan suatu penghantar ternyata dipengaruhi oleh suhu penghantar, karena
hambatan jenisnya berubah jika suhunya berubah.

 t   o .(1  t )
Rt  Ro (1   .t )
7. Hukum Ohm : Pada tahun 1827, seorang ahli fisika bangsa Jerman bernama George

Simon Ohm (1789 – 1854), menemukan hubungan antara arus dan tegangan listrik:
“Kuat arus yang mengalir pada suatu kawat penghantar sebanding dengan tegangan
yang menimbulkannya”.
V = I. R
8. Hukum Kirchoff I
“Jumlah arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus
yang keluar dari titik percabangan itu”.

I

masuk

  I keluar

9. Hukum Kirchoff II : “Dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak
listrik (E) sama dengan jumlah aljabar penurunan potensial listriknya ( I.R )”.
Secara matematika dapat dirumuskan :

 E   I .R
10. Beberapa sumber tegangan yang dirangkai seri menghasilkan gaya gerak listrik
(ggl) total yang lebih besar.
11. Beberapa sumber tegangan yang dirangkai paralel, menghasilkan ggl total yang
lebih kecil dibandingkan jika dirangkai seri.
12. besarnya usaha atau energi untuk memindahkan muatan adalah :
W = q.V
W = V.I.t
W = I2.R.t
13. Energi listrik dapat diubah menjadi kalor, misalnya dalam setrika listrik, solder
listrik, kompor listrik.
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BAB 3
MEDAN MAGNET DAN INDUKSI ELEKTROMAGNET

Tujuan :
Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami medan magnet oleh
arus listrik dan oleh benda magnet, gaya magnetik yang merupakan dasar dalam
pembuatan motor listrik, serta induksi elektromagnetik yang dapat dijadikan dasar dalam
pengubahan energi mekanik menjadi energi listrik.

3.1 Medan Magnet
3.1.1

Medan Magnet oleh Arus Listrik
Medan magnet oleh arus listrik pertama kali diketahui oleh Hans Christian Oersted

(1777 – 1851) dari hasil percobaannya seperti berikut :

Gambar 3-1
Medan Magnet oleh Arus Listrik
Dari hasil percobaan seperti di atas, Oersted menyimpulkan bahwa di sekitar arus
listrik terdapat medan magnet, atau perpindahan muatan listrik menimbulkan medan
magnet. Arah garis-garis medan magnet atau arah induksi magnet yang ditimbulkan oleh
arus listrik tersebut, dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan atau
kaidah sekerup putar kanan.
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Gambar 3-2
Kaidah Tangan Kanan
Arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Arah lipatan jari lainnya menunjukkan
arah medan medan magnet atau arah induksi magnet.
Rumus Biot-Savart
a. Induksi Magnet di dekat kawat lurus panjang berarus
Besarnya induksi magnet di suatu titik P yang berjarak a dari kawat penghantar
lurus yang sangat panjang ( L =  ) adalah :

Gambar 3-3 Induksi magnet di titik P disekitar kawat penghantar lurus

B

 o .I
2 .a

(3-1)

B = induksi magnet pada suatu titik ( weber / m2 atau tesla )
I = kuat arus ( A )
o = 4.10 -7 weber/A.m
a = jarak dari titik p ke kawat berarus ( m )
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Contoh 3-1
Tentukan besarnya induksi magnet di suatu titik yang berjarak 2 cm dari kawat
lurus panjang yang berarus listrik 30 Ampere.
Penyelesaian :
a = 2 cm = 2.10 -2 m
I = 30 A
o = 4.10 -7 weber/A.m
B

 o .I 4 .10 7 .30

2 .a 2 .2.10  2

-4
 30.10 5 = 3 . 10 Tesla

b. Induksi Magnet di sekitar arus melingkar
Besarnya induksi magnet di titik P yang berada pada sumbu kawat melingkar
berarus adalah :

Gambar 3-4 Induksi magnet di titik P di sekitar kawat melingkar
B

 o .I .a. sin 
2.r 2

sin  

(3-2)

a
r

r  a2  r 2
Besarnya induksi magnet di pusat lingkaran kawat berarus adalah :
B

 o .I
2.a

(3-3)

Bila kawat dililitkan tipis dengan N lilitan, besarnya induksi magnet di pusat
lingkaran menjadi :
B

 o .I .N
2.a

(3-4)
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Contoh 3-2
Arus sebesar 2,5 Ampere mengalir dalam kawat berupa lingkaran dengan jari-jari 3
cm. Berapa besar induksi magnet di titik P, bila :
(a) titik P berada di sumbu lingkaran yang berjarak 4 cm dari pusat lingkaran.
(b) Titik P berada di pusat lingkaran.
Penyelesaian :
(a) Induksi magnet di sumbu lingkaran
I = 2,5 A
a = 3 cm = 3.10-2 m
x = 4 cm = 4.10-2 m

r  a2  x2
 32  4 2  25
= 5 cm = 5.10 -2 m

sin  

a 3
  0,6
r 5

 o .I .a. sin 
2.r 2

B



(4 .10 7 ).(2,5).(3.10 2 ).(0,6)
2.(5.10  2 ) 2



180 . .10 9
 0,36. .10 5 Tesla
4
50 .10

(b) Induksi magnet di pusat lingkaran

 o .I (4. .10 7 ).(2,5)
B

 1,7.10 5 Tesla
2
2.a
2.(3.10 )
c. Induksi Magnet pada Solenoida dan toroida
Solenoida adalah suatu lilitan atau kumparan kawat yang rapat.

(3-5a) Induksi magnet pada ujung solenoida

(3-5b) Induksi magnet di tengah solenoida
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Gambar 3-5c Induksi magnet pada solenoid-kaidah tangan kanan
Besarnya induksi magnet pada ujung solenoida adalah :
B

 o .I .N
2 .L

(3-5)

Besarnya induksi magnet di tengah solenoida adalah :
B

 o .I .N
L

(3-6)

I = arus pada solenoida (A)
N = banyaknya lilitan
L = panjang solenoida (m)
Toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya membentuk
suatu lingkaran.

Gambar 3-6 Toroida
Besarnya induksi magnet pada sumbu toroida adalah :
B =o.I.n

n

(3-7)

N
L

n = jumlah lilitan / panjang sumbu toroida
L = 2..R
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Contoh 3-3
Suatu solenoida terdiri dari 300 lilitan besarnya 2 A. Panjang solenoida 30 cm.
Tentukan :
(a) Induksi magnet di tengah-tengah solenoida.
(b) Induksi magnet pada ujung solenoida.
Penyelesaian :
N = 300 lilitan
L = 30 cm = 0,3 m
I=2A
o = 4..10-7 Wb/A.m
n

N 300

 1000 lilitan/m
L
0,3

(a) Induksi magnet di tengah solenoida
B = o.I.n = (4..10-7).(2)(1000) = 8..10 -4 Tesla
(b) Induksi magnet pada ujung solenoida
B = (1/2).o.I.n = (1/2).(4..10-7).(2)(1000) = 4..10 -4 Tesla

3.1.2

Medan Magnet di sekitar Magnet
Di sekitar magnet terdapat medan magnet yang digambarkan sebagai garis-garis

gaya magnet. Garis-garis gaya magnet ini memancar dari kutub utara ke kutub selatan
dengan pola seperti dilukiskan pada gambar berikut :

Gambar 3-7
Medan Magnet di sekitar magnet batang.

39

(a) Hukum Coulomb untuk Magnet
“Gaya tolak atau gaya tarik dari dua kutub magnet berbanding lurus dengan
kuat kutub masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya”.
F  k.

m1 .m 2
r2

(3-8)

F = gaya magnet (N)
m = kuat kutub magnet ( ampere.meter atau A.m )
r = jarak antara kedua kutub (m)
k = konstanta pembanding
k

o
 10 7 Wb/A.m
4.

(b) Kuat Medan Magnet
Besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan kuat kutub utara yang terletak
dalam medan magnet disebut kuat medan magnet.

H

F
m'

H 

k .m.m ' / r 2
m'

H k

(3-9)

m
r2

(3-10)

Hubungan kuat medan magnet dengan induksi magnet atau rapat fluks magnet :
H 

B


(3-11)

 = permeabilitas bahan
 = 1 untuk hampa udara atau udara ( H = B ).
 >1 untuk bahan-bahan selain udara atau hampa udara.
(c) Sifat Magnet Bahan
Berdasarkan sifat medan magnet atomisnya, suatu bahan dapat dibagi menjadi
3 golongan, yaitu : bahan ferromagnetik, paramagnetik dan diamagnetik.
1) Bahan Ferromagnetik
Bahan ferromagnetik sangat mudah dipengaruhi medan magnet karena
mempunyai resultan medan magnet atomis besar, sehingga apabila
bahan ini diberi medan magnet luar, maka elektron-elektron
mengusahakan dirinya untuk menimbulkan medan magnet atomis, tiap
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atom atau molekul searah dengan medan magnet luar. Dalam suatu
medan magnet, bahan ferromagnetik ini dapat menimbulkan induksi
yang besar (

bahan

>o). Bahan ini mudah dibuat magnet permanent.

Contoh : besi, baja, nikel, kobal, gadolinium, ferit dan paduan bahan
tersebut. Sifat kemagnetan bahan ferromagnetik akan hilang, bila
suhunya telah mencapai suhu tertentu yang disebut suhu Curie. Jadi
suhu Curie adalah suhu yang menimbulkan bahan ferromanetik
kehilangan sifat kemagnetannya.
Bahan

Suhu Curie

Kobal

1131 oC

Besi

770 oC

Nikel

358 oC

Gadolinium

16 oC

2) Bahan Paramagnetik
Bahan paramagnetik dapat dipengaruhi medan magnet luar (tidak
semudah bahan ferromagnetik), tidak dapat dibuat magnet permanent.
Bila bahan ini diberi medan magnet luar, sebagian kecil (kecil sekali)
melawan arah medan magnet luar. Dalam suatu medan magnet, bahan
paramagnetik dapat menimbulkan induksi yang termasuk besar ( 

bahan

>o ), tetapi lebih kecil daripada  bahan ferromagnetik. Contoh bahan
paramagnetik : mangan, platina, aluminium, magnesium, timah,
wolfram oksigen dan udara.
3) Bahan Diamagnetik
Bahan diamagnetik sulit dipengaruhi medan magnet luar, bahkan
bersifat melawan kemagnetan dari luar, Jika bahan ini diberi medan
magnet, maka resultan medan magnet atomisnya membentuk arah yang
melawan arah medan magnet luar. Bila bahan diamagnetik ini
dimasukkan dalam medan magnet akan menimbulkan induksi magnet
yang lebih kecil,  bahan < o. Contoh bahan diamagnetik : bismut,
timbel, antimon, air raksa, perak, emas, air, posfor dan tembaga.
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3.2 Gaya Magnetik
Kawat yang berarus listrik atau muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet
homogen, akan mendapatkan suatu gaya karena pengaruh medan magnet tersebut. Gaya ini
disebut gaya magnetik atau gaya Lorentz.

Gambar 3-8 Kawat berarus i yang berada dalam medan magnet
Kawat berarus i yang berada dalam medan magnet, menerima gaya Lorentz
3.2.1

Arah Gaya Magnetik atau Gaya Lorentz
Bila arus I, medan magnet B dan gaya magnetik F dilukiskan sebagai vektor, maka

akan nampak hubungan yang dapat dilukiskan dengan kaidah tangan kanan :

Gambar 3-9
Kaidah Tangan Kanan

Telapak tangan kanan dibuka, jari-jari dirapatkan, kecuali ibu jari maka :
a) Ibu jari sebagai arah arus (I).
b) Jari-jari yang lainnya sebagai arah induksi magnet (B).
c) Arah gaya Lorentz (gaya magnetik) dari telapak tangan (F).
d) Sudut  adalah sudut yang dibentuk oleh ibu jari (I) dengan jari-jari lainnya (B).
Arah arus induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz atau kaidah tangan kanan.
Hukum Lenz berbunyi bahwa arah arus induksi dalam suatu penghantar itu sedemikian,
sehingga menghasilkan medan magnet baru yang melawan perubahan garis-garis gaya
magnet semula yang menimbulkannya.
3.2.2

Besarnya Gaya Magnetik
Besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh penghantar panjang L dialiri arus I dalam

medan magnet homogen B dan penghantar membentuk sudut  terhadap B adalah :
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Gambar 3-10 Gaya Lorentz dalam medan magnet homogen B
F = B.I.L.sin

(3-12)

F = gaya Lorentz (N)
Untuk muatan listrik q yang bergerak dengan kecepatan v dalam medan magnet
homogen B adalah :

Gambar 3-11
Muatan listrik q bergerak dengan kecepatan v dalam medan magnet B

I

q
t

q
.L
t
L
I .L  q.
t
I .L 

I.L = q.v
Sehingga gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak memenuhi persamaan :
F = q.v.B.sin
3.2.3

(3-13)

Penerapan Gaya Magnetik
Gaya magnetik dimanfaatkan dalam pengubahan energi listrik menjadi energi

mekanik, misalnya dalam pembuatan motor listrik atau elektromotor. Azas kerja motor
listrik adalah sebagai berikut :
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Gambar 3-12
Azas kerja motor listrik
Sebuah penghantar yang berbentuk empat persegi panjang PQRS terletak pada
medan magnet homogen dengan induksi magnet B (gambar 3-12). PQRS dapat berputar
pada sumbu O-O yang tegak lurus arah B. Pada kawat PQRS mengalir arus listrik I. Arus
listrik sepanjang PQ dan RS tegak lurus B sedangkan PS dan QR sejajar B. Dengan
demikian pada PQ dan RS bekerja gaya magnetic F yang sejajar tetapi berlawanan arah.
Dengan kaidah tangan kanan dapat dinyatakan bahwa PQ terdorong ke atas dan RS
terdorong ke bawah, sehingga menghasilkan sebuah kopel yang ditunjukkan gambar 3-13
berikut ini :

Gambar 3-13 Momen Kopel Gaya magnetik
Gaya magnetik pada kawat PQ :
F = B.I.(PQ)
Gaya magnetik pada kawat RS :
F = B.I.(RS)
Kawat PQRS akan berputar pada sumbu O-O oleh momen kopel :
 = F.(PS) = B.I.(PQ).(PS)
 = B. I. A

(3-14)

A = luas kumparan PQRS, yaitu PQ x RS.
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Bila PQRS membentuk sudut  dengan B maka momen kopelnya menjadi :
 = B. I. A.sin

(3-15)

Bila PQRS terdiri dari N lilitan, maka momen kopelnya
 = N.B. I. A.sin

(3-16)

Persamaan tersebut di atas berlaku untuk kumparan berbentuk lingkaran, dimana
luas A = .R2 dan R = jari-jari lingkaran.

3.3 Induksi Elektromagnetik
Induksi elektromagnetik ialah gejala terjadinya arus listrik dalam suatu penghantar
akibat adanya perubahan medan magnet di sekitar kawat penghantar tersebut. Arus listrik
yang terjadi disebut arus induksi atau arus imbas.
3.3.1 Gaya gerak listrik induksi
Sifat magnet dapat ditimbulkan dengan arus listrik ( diselidiki oleh Oersted).
Sebaliknya, arus listrik ternyata dapat ditimbulkan dengan gaya magnet (diselidiki oleh
Faraday).
Percobaan Faraday :

Gambar 3-14
Induksi Elektromagnetik

Gambar 3-15
Arah arus listrik induksi
Michael Faraday ahli Fisika bangsa Inggris dan Yoseph Henry ahli fisika dari Amerika
Serikat dalam penemuannya membuktikan bahwa arus listrik itu dapat dibangkitkan
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dengan mempergunakan medan magnet. Tetapi arus listrik hanya timbul dalam kumparan
kalau magnetnya sedang bergerak atau medan magnetnya selalu berubah terhadap waktu .
Dari percobaan seperti pada gambar dapat dilihat, magnet batang yang digerakkan dalam
kumparan dapat menimbulkan arus listrik . Arus listrik yang timbul tersebut dapat dibaca
pada jarum galvanometer , yaitu jarum galvanometer dapat menyimpang ke kiri ataupun
ke kanan, yang menandakan adanya arus listrik induksi. Batang magnet US dimasukkan ke
dalam kumparan. Selama gerakan US berlangsung, jarum galvanometer menyimpang
dari kedudukan seimbang. Bila magnet US

berhenti bergerak , jarum galvanometer

kembali kedudukanya seimbang. Kemudian magnet US

ditarik kembali maka jarum

galvanometer menyimpang lagi dari kedudukan seimbang , tetapi arah penyimpangannya
berlawanan dengan arah penyimpanganya pada saat magnet US mendekati kumparan.
Simpangan jarum galvanometer pada percobaan tersebut

menunjukkan bahwa dalam

rangkaian telah terjadi arus listrik . Perpindahan muatan listrik atau arus listrik dapat
terjadi bila ada beda tegangan . Beda tegangan yang demikan dinamakan Gaya Gerak
Listrik induksi ( GGL induksi ), arus yang terjadi dsebut juga arus induksi atau arus
imbas. Arah arus induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz , yang berbunyi :
Arah arus induksi dalam suatu penghantar itu sedemikian rupa, sehingga menghasilkan
medan magnet yang melawan perubahan garis gaya yang menimbulkanya .

3.3.2

Menentukan besarnya Gaya Gerak Listrik Induksi

Gambar 3-16
Garis gaya yang dilingkupi oleh
rangkaian abcd

Medan magnet homogen dengan rapat garis gaya B , dengan arah tegak lurus
masuk menuju bidang kertas. Kawat pengantar ab dapat digerakkan bebas ke kiri ataupun
ke kanan . Bila pengantar ab digerakkan ke kanan dengan kecepatan v, sejauh s , maka
selama terjadi perpindahan ini akan terjadi perubahan jumlah garis gaya yang dilingkupi
oleh rangkaian abcd, sehingga akan timbul arus induksi .
Arah arus listriknya dari b ke a dapat ditentukan dengan hukum Lenz .
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Gambar 3-17 Gaya Lorentz F
Karena arah B ke dalam atau masuk tegak lurus bidang kertas, arah v ke kanan,
maka muatan positif yang ada pada batang ab mendapat gaya ke atas dan muatan negatif
mendapatkan gaya ke bawah , sesuai dengan gaya Lorentz . Arah arus listrik sesuai dengan
arah muatan positip. Jadi, arus listriknya dari b ke a .
Oleh karena arah arusnya ke atas ( dari b ke a ) maka akan timbul pula gaya
Lorentz F yang arahnya ke kiri, ini dapat dicari dengan aturan tangan kanan .
Besarnya gaya Lorentz tersebut adalah :
F = B. I.L

(3-17)

Misalnya pengantar ab berpindah sejauh S dengan kecepatan v dalam selang waktu t, maka
usaha yang diperlukan untuk berpindah itu adalah :
W = - F.S

(3-18)

F bertanda negatif karena berlawanan dengan arah gerak penghantar ab. Menurut hukum
kekekalan energi W tersebut telah berubah menjadi energi listrik :
W = I..t

(3-19)

Dari persamaan (3-18) dan (3-19) diperoleh :
I .t = -F.S
I..t = - B.I.L.S

   B.L

S
t

(3-20)

 = -B.L.v

(3-21)

 adalah beda tegangan antara a dan b yang dapat dianggap sebagai gaya gerak listrik (ggl)
induksi, dan v adalah kecepatan gerak penghantar ab (m/s).
3.3.3

Hukum Induksi Elektromagnetik
Hukum Faraday : “Gaya gerak listrik induksi yang terjadi dalam suatu rangkaian

besarnya berbanding lurus dengan cepat perubahan fluks magnetik yang dilingkupinya”.
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Fluks magnet adalah banyaknya garis gaya magnet yang dilingkupi oleh luas daerah
tertentu dalam arah tegak lurus.

Gambar 3-18 Fluks Magnet
 = B.A

(3-22)

 = fluks magnet (weber)
B = induksi magnet atau kerapatan garis gaya magnet (weber/m2 atau tesla).
A = luas daerah yang melingkupi medan magnet B (m2).
Kita tinjau kembali gambar 3-16, setelah batang ab bergeser sejauh S sampai di cd,
perubahan fluks magnet yang dilingkupi oleh luas abcd menjadi :
 = (luas abcd).B
 = ( L.S ). B

(3-23)

Dari persamaan (3-20) didapat :
 .t = -B.L.S

(3-24)

Dari persamaan (3-23) dan (3-24) diperoleh :

 



atau  
t
t

(3-25)

Untuk ggl induksi sesaat dapat ditulis :



d
dt

(3-26)

Bila berupa kumparan dengan N lilitan, maka ggl induksi yang terjadi :

  N

d
dt

(3-27)

Tanda negatif menunjukkan persesuaian arah dengan hukum Lenz.

3.4 Penerapan Induksi Elektromagnetik
Konsep induksi elektromagnetik banyak digunakan dalam berbagai peralatan listrik,
misalnya : transformator (trafo), dinamo (generator), dan alternator. Dinamo (generator)
adalah alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dasar kerjanya
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adalah terjadinya peristiwa induksi. Sedangkan yang dimaksud dengan alternator adalah
dinamo yang menghasilkan arus bolak-balik.
3.4.1 Arus Pusaran
Arus pusaran atau arus Eddy adalah arus yang timbul di dalam penghantar atau pada
sebuah kumparan, bila suatu penghantar bergerak di dalam medan magnet atau bila suatu
penghantar diam berada di dalam medan magnet yang berubah. Arus pusaran dapat
memberikan suatu manfaat atau dapat juga merugikan.
a) Arus Pusaran yang Menguntungkan
(1) Pada Tungku Induksi
Setrika listrik merupakan alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi
kalor; pada kumparan pemanas air, kompor listrik, solder listrik.
(2) Rem Magnetik
Rem magnetik adalah sifat kemagnetan sisa, yang hanya dapat dihapus dengan
melakukan induksi dalam arah yang berlawanan. Sifat kemagnetan sisa ini dapat
digunakan sebagai alat pengangkat bahan-bahan besi yang berat, sebagai
penyimpan ingatan atau memori, sistem pengereman pada beberapa jenis
kendaraan berkecepatan tinggi.
b) Arus Pusaran yang Merugikan
Arus pusaran yang merugikan antara lain terjadi pada transformator, dinamo atau
generator, motor listrik. Arus pusaran yang timbul pada alat-alat tersebut
mengakibatan kerugian energi listrik ang berubah menjadi energi panas, padahal
panas tersebut tidak diperlukan bahkan dapat merusak alat-alat tersebut. Untuk
memperkecil kerugian ini, inti besi (teras) pada transformator, dinamo, dan motor
listrik dibuat berlapis-lapis. Bidang lapisan ini disekat satu sama lain dan disusun
sejajar fluks magnet, sehingga arus pusaran yang timbul membentuk lingkaranlingkaran kecil. Secara keseluruhan hambatan pelat-pelat teras menjadi besar,
sehingga arus pusaran menjadi kecil.

3.5 Generator
3.5.1

Generator Arus Searah
Dinamo (generator) adalah alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi
energi listrik. Dasar kerjanya adalah terjadinya peristiwa induksi. Generator arus
searah (DC) dapat menghasilkan ggl induksi ke satu arah dengan mengubah bentuk
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cincin terminalnya (lihat gambar3-19), Cincin terminal dalam bentuk ini disebut
cincin belah atau komutator.

Gambar 3-19a

Gambar 3-19b

Cincin Belah Atau Komutator

Komutator dan medan magnetik

Tepat pada saat ggl imbas berubah tanda, kontak dengan rangkaian beban R berganti
terminal. Akibatnya tegangan keluaran hanya mempunyai satu tanda. Tegangan yang
dihasilkan searah atau dc (direct current). Untuk memperoleh tegangan yang lebih rata,
orang menggunakan beberapa buah kumparan. Tiap kumparan dihubungan pada bagian
komutator. Jadi cicin komutator harus terdiri dari beberapa segmen.

Gambar 3-20
Tegangan keluaran generator DC dengan satu kumparan

3.5.2

Generator Arus Bolak-balik
Dasar kerja generator listrik AC dapat diamati pada gambar 3-21, suatu kumparan
terdiri dari beberapa lilitan kawat diputar dalam medan magnet B. Kumparan kawat
ini dililitkan pada suatu silinder besi. Sistem ini disebut armatur. Terminal
generator berupa cincin C1 dan C2. Hubungan dengan beban R terjadi melalui
bushing dari tembaga lunak yang kontak dengan cincin terminal yang berputar.
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Gambar 3-21 Dasar kerja generator listrik AC

Gambar 3-22 Medan magnet B dalam generator listrik AC
Medan magnet B mungkin berasal dari magnet permanent atau elektromagnet (pada
dinamo mobil). Energi untuk memutar armatur mungkin berasal dari orang (dinamo
sepeda), pembakaran (dinamo mobil, PLTU, PLTD), energi potensial air (PLTA), dan
sebagainya. Fluks yang menembus armatur adalah :
 = B.A.cos

(3-28)

A = luas kumparan
 = sudut antara normal bidang loop (kumparan) dengan arah induksi magnet B. Bila
armatur diputar dengan kecepatan sudut tetap sebesar , maka
 = .t

(3-29)

Sehingga fluks menjadi berubah dengan waktu :
 = B.A.cos .t

(3-30)

Bila pada kumparan ada N buah lilitan, ggl imbas (induksi) yang dihasilkan :
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  N

d
= N.B.A. sin .t
dt

(3-31)

 = m.sin .t

(3-32)

m.= N.B.A.

(3-33)

m.= amplitudo harga ggl induksi (imbas).

3.6 Induktansi Diri
Apabila pada suatu rangkaian tertutup (gambar 3-23a), mula-mula lampu P menyala.
Kemudian arusnya diputus melalui saklar S, tetapi lampu P masih tetap menyala beberapa
saat (gambar 3-23b). Hal ini terjadi karena timbulnya arus induksi diri (induktansi diri)
yang disebabkan oleh adanya perubahan fluks magnet pada kumparan L.

Gambar 3-23 Arus induksi diri
Arus induksi diri yang timbul pada sebuah kumparan dapat menimbulkan ggl induksi
diri. Besarnya ggl induksi ini ternyata berbanding lurus dengan cepat perubahan kuat
arusnya.

  L

dI
dt

(3-34)

L = induktansi diri (henry)
 = ggl induksi diri (volt)

dI
 cepat perubahan kuat arus (A/s)
dt
3.7 Induktansi Silang
Apabila di rangkaian primer (P) terjadi perubahan kuat arus, akan terjadi juga
perubahan fluks magnet di P (primer), maka fluks magnet yang dilingkupi oleh S
(sekunder) akan berubah pula, sehingga akan timbul ggl induksi di S. Peristiwa ini
disebut induksi silang atau induksi timbal-balik. Besarnya ggl induksi di S karena
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pengaruh perubahan fluks magnet pada kumparan S sebesar d1 dalam waktu d

1  N 2

d 2
dt

(3-35)

Gambar 3-23 Induksi silang atau induksi timbal-balik
GGL di S juga dapat ditentukan karena perubahan arus di P sebesar dI1 dalam waktu
dt adalah :

 2  M

dI 1
dt

(3-36)

Dari persamaan (3-35) dan (3-36) diperoleh :
M

dI 1
d
 N 2 2
dt
dt

M .dI1  N 2 .d 2
M  dI 1  N 2 .I .d 2

M .I1  N 2 .2
M 

N 2 . 2
I1

(3-37)

Dengan penalaran yang sama, didapat :
M 

N 1 .1
I2

(3-38)

M = induktansi silang (timbal-balik)
N2 = jumlah lilitan sekunder
N1 = jumlah lilitan primer
I2 = kuat arus sekunder
I1 = kuat arus primer
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Definisi :
Suatu pasangan kumparan mempunyai induktansi silang (timbal-balik) sebesar 1
henry, apabila perubahan arus listrik sebesar 1 ampere dalam waktu 1 sekon dari
kumparan yang satu menimbulkan GGL induksi sebesar 1 volt pada kumparan yang
lain.
Definisi tersebut dapat dirumuskan :
M 

2
dI1 dt

atau

M 

1
dI 2 dt

(3-39)

3.8 Induktor Ruhmkorf
Induktor Ruhmkorf mempunyai jumlah lilitan sekunder (S) jauh lebih banyak
daripada jumlah lilitan primer (P) dengan sumbu kedua kumparan tersebut berimpit
menjadi satu bagian.

Gambar 3-24 Induktor Ruhmkorf
Besarnya induksi magnet dalam kumparan primer karena arus listrik I1 adalah :
B  o

N1
I1
L

(3-40)

L = panjang kumparan
Apabila luas penampang kumparan adalah A, maka perubahan fluks magnetik pada
sekunder karena pengaruh kumparan primer adalah :

 2  B. A   o

N1
I1.A
L

Induktansi silangnya adalah :
M 

N 2 . 2 N 2
N
=
( o 1 I1 . A)
I1
I1
L

M  o

N 1 .N 2
.A
L

(3-41)

GGL induksi dalam kumparan sekunder adalah :
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 2  M

dI 1
dt

 2  o

N 1 .N 2
dI
. A. 1
L
dt

(3-42)

2 = GGL induksi pada kumparan sekunder (volt)
L = panjang kumparan (m)
Bila jarak ujung-ujung kumparan S diatur sedemikian rupa sehingga pada ujungujungnya dapat terjadi loncatan bunga api, karena pengaruh GGL pada kumparan S.

3.9 Energi pada Induktor
Apabila sebuah induktor L dialiri listrik I, yang selalu berubah terhadap waktu, maka
besarnya tegangan antara titik a dan b adalah :

Vab  L.

dI
dt

(3-43)

L = inductor (henry)

Gambar 3-25 Induktor L dialiri listrik I
Besarnya daya yang diberikan pada induktor adalah :

P  I .Vab  I .( L.

dI
dI
)  L.I .
dt
dt

(3-44)

Energi yang diberikan pada induktor adalah :
W   P.dt

W   L.I .

dI
.dt
dt

W  L  I .dI

W  12 .L.I 2

(3-45)

W = energi yang terdapat pada sebuah induktor.
3.10 Transformator
Transformator bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik, bila terjadi perubahan
fluks magnet pada kumparan transformator (trafo), maka perubahan fluks ini akan dapat
menghasilkan GGL induksi ataupun arus induksi pada keluaran transformator. Supaya
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dapat terjadi perubahan fluks magnet pada transformator, maka arus yang dimasukkan
(arus input) dari transformator harus berubah-ubah terhadap waktu, atau merupakan arus
bolak-balik.

Gambar 3-26
Simbol Transformator
Beda tegangan yang dihubungkan dengan ujung-ujung kumparan primer dinamakan
tegangan primer (input). Beda tegangan ujung-ujung kumparan sekunder disebut tegangan
sekunder (output).
Perbandingan tegangan input dengan output :
V1 N 1

V2 N 2

(3-46)

V1 = beda tegangan primer
V2 = beda tegangan sekunder
N1 = jumlah lilitan primer
N2 = jumlah lilitan sekunder
Untuk transformator yang ideal, tidak terjadi kehilangan energi dari primer ke
sekunder atau daya yang dihasilkan pada primer sama dengan yang diberikan oleh
kumparan.

P1  P2
V1 .I1  V2 .I 2

(3-47)

I1 = kuat arus pada primer
I2 = kuat arus pada sekunder
Akan tetapi, dalam kenyataan tidak ada transformator ideal, selalu terjadi kehilangan
energi dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Kehilangan energi ini diakibatkan
oleh :
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a)

Pemanasan joule

b) Pemanasan arus pusaran
Sesuai dengan prinsip kerja transformator yaitu memindahkan energi listrik dengan cara
induksi melalui pasangan kumparan primer dan kumparan sekunder. Untuk memperkecil
terjadinya kehilangan energi tersebut, maka pasangan kumparan primer dan sekunder
dibuat dalam susunan tertutup dengan teras besi lunak, teras besi dibuat berlapis-lapis dan
dilekatkan satu sama lain dengan bahan isolasi untuk mengurangi terjadinya arus pusaran.

Efisiensi Transformator :
Pemindahan daya dalam suatu transformator dapat berlangsung dengan efisiensi yang
tinggi. Efisiensi pada transformator didefinisikan sebagai :



Po
x100%
Pi

(3-48)

= efisiensi = daya guna
Po = daya keluaran (watt)
Po  V2 .I 2

Pi = daya masukan (watt)

P1  V1 .I1
Daya hilang pada inti transformator ada dua macam yaitu :
(a) daya hilang histeresis
(b) daya hilang oleh arus pusaran
Daya hilang histeresis disebabkan oleh karena arus sinusoidal. Agar daya hilang histeresis
sekecil mungkin, harus digunakan inti trafo dengan kurva histeresis yang sekurus mungkin.
Daya hilang oleh arus pusaran terjadi karena inti bersifat konduktor, dengan suatu
hambatan. Arus pusar yang terjadi mengakibatkan daya hilang joule, yaitu I2.R pada inti
transformator. Daya hilang oleh arus pusaran diatasi dengan membuat inti transformator
dari susunan pelat tipis. Setiap pelat dibungkus dengan laker agar arus pusar terbatas pada
pelat. Dengan membuat inti transformator dari pelat, tampaklah panjang jalan yang dialiri
arus menjadi jauh lebih besar. Akibatnya, hambatan yang dihadapi juga besar. Karena ggl
imbas yang timbul sama untuk inti pejal ataupun pelat, daya hilang oleh arus pusar untuk
inti pelat menjadi jauh lebih kecil daripada inti pejal.
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TUGAS
A. Soal Medan Magnet dan Induksi Elektromagnet
1. Berapa induksi magnet pada sebuah titik yang berjarak 3 cm dari suatu penghantar
lurus dan panjang berarus listrik 15 A ?
2. Suatu penghantar berarus 20 A dibentuk melingkar dengan jari-jari 50 cm.
a. Hitung induksi magnet di pusat lingkaran.
b. Hitung induksi magnet di sebuah titik yang terletak pada sumbu lingkaran kawat
dan berjarak 503 cm dari pusat.
3. Suatu solenoida terdiri dari 300 lilitan berarus 2 A. Panjang solenoida 30 cm.
Tentukan :
a. induksi magnet di tengah-tengah solenoida.
b. Induksi magnet pada ujung solenoida
4. Suatu penghantar bergerak dengan kecepatan 15 m/s pada suatu medan magnet
homogen. Berapa tesla kuat medan magnet tersebut, jika ggl induksi yang timbul
0,01 volt dan panjang kawatnya 10 cm.
5. Seutas kawat penghantar panjangnya 200 cm, berarus listrik 10 A, berada dalam
medan magnet homogen dengan induksi magnet 0,02 tesla, dan membentuk sudut
30o terhadap arus listrik. Hitung besar gaya Lorentz yang timbul pada kawat
tersebut !

B. Soal Transformator
1. Sebuah transformator mempunyai tegangan primer 220 volt dan menghasilkan
tegangan sekunder 6 volt. Efisiensi transformator 75 %. Berapa arus pada kumparan
primer jika arus pada kumparan sekunder 2 A ?
2. Kita ingin mengubah tegangan AC 220 volt menjadi 110 volt dengan suatu
transformator. Tegangan 220 volt tadi dihubungkan dengan kumparan primer yang
mempunyai 1000 lilitan. Berapa jumlah lilitan kumparan sekunder ?
3. Sebuah trafo step up mengubah tegangan 25 volt menjadi 250 volt. Jika efisiensi
trafo itu 80 % dan kumparan sekundernya dihubungkan dengan lampu 250 volt 50
watt, berapa kuat arus dalam kumparan primernya ?
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RANGKUMAN

1. Medan magnet oleh arus listrik pertama kali diketahui oleh Hans Christian Oersted
(1777 – 1851).
2. Arah garis-garis medan magnet atau arah induksi magnet yang ditimbulkan oleh
arus listrik tersebut, dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan
atau kaidah sekerup putar kanan. Arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Arah
lipatan jari lainnya menunjukkan arah medan magnet atau arah induksi magnet.
3. Induksi Magnet di dekat kawat lurus panjang berarus :

 o .I
2 .a
4. Besarnya induksi magnet di pusat lingkaran kawat berarus adalah :
B

B

 o .I
2.a

Bila kawat dililitkan tipis dengan N lilitan, besarnya induksi magnet di pusat
lingkaran menjadi :
B

 o .I .N
2.a

Besarnya induksi magnet di titik P yang berada pada sumbu kawat melingkar
berarus adalah :

 o .I .a. sin 
2.r 2
5. Besarnya induksi magnet pada ujung solenoida adalah :
B

B

 o .I .N
2 .L

Besarnya induksi magnet di tengah solenoida adalah :
B

 o .I .N
L

Solenoida adalah suatu lilitan atau kumparan kawat yang rapat.
6. Besarnya induksi magnet pada sumbu toroida adalah :
B =o.I.n

n

N
L

Toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya membentuk
suatu lingkaran.
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7. Hukum Coulomb untuk Magnet :
“Gaya tolak atau gaya tarik dari dua kutub magnet berbanding lurus dengan kuat
kutub masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya”.
F  k.

m1 .m 2
r2

8. Besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan kuat kutub utara yang terletak dalam
medan magnet disebut kuat medan magnet.

H

F
m'

9. Hubungan kuat medan magnet dengan induksi magnet atau rapat fluks magnet :
H 

B


 = permeabilitas bahan

;

10. Berdasarkan sifat medan magnet atomisnya, suatu bahan dapat dibagi menjadi 3
golongan, yaitu : bahan ferromagnetik, paramagnetik dan diamagneti. Bahan
ferromagnetik mudah dibuat magnet permanent; Contoh : besi, baja, nikel, kobal,
gadolinium, ferit dan paduan bahan tersebut. Contoh bahan paramagnetik :
mangan, platina, aluminium, magnesium, timah, wolfram oksigen dan udara.
Contoh bahan diamagnetik : bismut, timbel, antimon, air raksa, perak, emas, air,
posfor dan tembaga.
11. Kawat yang berarus listrik atau muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet
homogen, akan mendapatkan suatu gaya karena pengaruh medan magnet tersebut.
Gaya ini disebut gaya magnetik atau gaya Lorentz.
12. Hukum Lenz berbunyi bahwa arah arus induksi dalam suatu penghantar itu
sedemikian, sehingga menghasilkan medan magnet baru yang melawan perubahan
garis-garis gaya magnet semula yang menimbulkannya.
13. Besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh penghantar panjang L dialiri arus I dalam
medan magnet homogen B dan penghantar membentuk sudut  terhadap B adalah :
F = B.I.L.sin
14. Gaya magnetik dimanfaatkan dalam pengubahan energi listrik menjadi energi
mekanik, misalnya dalam pembuatan motor listrik atau elektromotor.
15. Induksi elektromagnetik ialah gejala terjadinya arus listrik dalam suatu penghantar
akibat adanya perubahan medan magnet di sekitar kawat penghantar tersebut. Arus
listrik yang terjadi disebut arus induksi atau arus imbas.
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16. Sifat magnet dapat ditimbulkan dengan arus listrik ( diselidiki oleh Oersted).
Sebaliknya, arus listrik ternyata dapat ditimbulkan dengan gaya magnet (diselidiki
oleh Faraday).
17. Hukum Faraday : “Gaya gerak listrik induksi yang terjadi dalam suatu rangkaian
besarnya berbanding lurus

dengan cepat perubahan fluks magnetik yang

dilingkupinya”.
18. Fluks magnet adalah banyaknya garis gaya magnet yang dilingkupi oleh luas daerah
tertentu dalam arah tegak lurus.
 = B.A
19. Konsep induksi elektromagnetik banyak digunakan dalam berbagai peralatan listrik,
misalnya : transformator (trafo), dinamo (generator), dan alternator. Dinamo
(generator) adalah alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.
20. Besarnya ggl induksi berbanding lurus dengan cepat perubahan kuat arusnya.

  L

dI
;
dt

L = induktansi diri (henry);  = ggl induksi diri (volt)

21. Suatu pasangan kumparan mempunyai induktansi silang (timbal-balik) sebesar 1
henry, apabila perubahan arus listrik sebesar 1 ampere dalam waktu 1 sekon dari
kumparan yang satu menimbulkan GGL induksi sebesar 1 volt pada kumparan
yang lain.
22. Definisi induktansi silang dapat dirumuskan : M  

2
1
atau M  
.
dI1 dt
dI 2 dt

23. Besarnya energi yang diberikan pada induktor adalah :
W  12 .L.I 2 ; W = energi yang terdapat pada sebuah induktor.

24. Transformator bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik, bila terjadi perubahan
fluks magnet pada kumparan transformator (trafo), maka perubahan fluks ini akan
dapat menghasilkan GGL induksi ataupun arus induksi pada keluaran
transformator. Supaya dapat terjadi perubahan fluks magnet pada transformator,
maka arus yang dimasukkan (arus input) dari transformator harus berubah-ubah
terhadap waktu, atau merupakan arus bolak-balik.
25. Perbandingan tegangan input dengan output pada tarfo :

V1 N 1

V2 N 2
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26. Untuk transformator yang ideal, tidak terjadi kehilangan energi dari primer ke
sekunder atau daya yang dihasilkan pada primer sama dengan yang diberikan oleh
kumparan.

P1  P2 ;

V1 .I1  V2 .I 2

27. Efisiensi pada transformator didefinisikan sebagai :



Po
x100%
Pi

28. Daya hilang pada inti transformator ada dua macam yaitu :
a. daya hilang histeresis
b. daya hilang oleh arus pusaran
29. Agar daya hilang histeresis sekecil mungkin, harus digunakan inti trafo dengan
kurva histeresis yang sekurus mungkin.
30. Daya hilang oleh arus pusaran diatasi dengan membuat inti transformator dari
susunan pelat tipis.
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BAB 4
ARUS LISTRIK BOLAK-BALIK

Tujuan :
Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami arus listrik bolakbalik atau alternating current (AC), arus dan tegangan sinusoidal, nilai efektif arus dan
tegangan AC, Rangkaian seri atas kombinasi dari R (resistor), L (induktor), C (kapasitor)
serta resonansi pada rangkaian R-L-C.

4.1 Pengertian Arus Listrik Bolak-balik
Arus / tegangan bolak-balik adalah arus / tegangan yang nilainya selalu berubah-ubah
terhadap waktu secara periodik. Nilai arus / tegangan berubah dari nol sampai dengan nilai
maksimumnya. Disebut arus / tegangan bolak-balik, karena arus ini mengalir bolak-balik
setiap selang waktu tertentu sesuai dengan frekuensi sumbernya. Apabila frekuensi
sumbernya 50 Hz, maka berarti arah arus setiap detiknya berubah 50 kali. Sumber arus
bolak-balik adalah generator AC dan diberi simbol

. Generator arus bolak-balik

mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, menghasilkan tegangan induksi bolakbalik. Tegangan bolak-balik menghasilkan arus bolak-balik. Apabila suatu rangkaian arus
bolak-balik diamati dengan menggunakan alat ukur listrik Amperemeter DC, jarumnya
tetap menunjukkan angka nol. Pada osiloskop, layarnya menunjukkan gambar grafik
sinusoidal. Bila diamati lebih lanjut pada osiloskop, terdapat garis-garis skala pada layar
osiloskop menunjukkan nilai tegangan maksimum dan frekuensi arus / tegangan bolakbalik tersebut.

4.2 Arus dan Tegangan Sinusoidal
Tegangan bolak-balik ialah tegangan yang berubah-ubah bolak-balik secara periodik.
Tegangan sinusoidal berubah secara periodik menurut suatu fungsi sinus atau fungsi
cosinus. Tegangan sinusoidal atau gaya gerak listrik (ggl) induksi dihasilkan oleh sebuah
gelung penghantar yang berputar dengan laju sudut tetap, tegak lurus arah medan
magnetik. Sumber arus bolak-balik (generator AC) menghasilkan ggl induksi sebesar :
V  V m . sin  .t

(4-1)

Pada rangkaian arus bolak-balik yang mempunyai hambatan R, berlaku hukum Ohm.
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I

V Vm

. sin  .t
R
R

I  I m .sin  .t

(4-2)

Vm
R

(4-3)

Im 

V = tegangan sinusoidal (volt)
I = arus sinusoidal (Ampere)
Vm  nilai tegangan maksimum (volt)
I m  nilai arus maksimum (Ampere)

sin  .t  sudut fase

4.3 Nilai Efektif
Nilai efektif arus / tegangan bolak-balik adalah kuat arus / tegangan yang dianggap
setara dengan arus / tegangan searah yang menghasilkan jumlah kalor yang sama ketika
melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Perubahan kuat arus terhadap waktu
dinyatakan oleh persamaan (4-2) sebagai I  I m .sin  .t . Banyaknya kalor yang dilepaskan
oleh arus I ini, setiap detik pada suatu penghantar yang hambatannya R, pada saat t
sebarang adalah :
I 2 .R  I m2 .R. sin 2  .t

(4-4)

Rata-rata I 2 .R ini selama selang waktu satu periode adalah :

I .R 
2

rata  rata



 I m2 .R. sin 2  .t



(4-5)

rata  rata

Jika arus efektif kita sebut Ief , maka persamaan (4-5) harus sama dengan



I ef2 .R  I m2 .R. sin 2  .t



(4-6)

rata  rata

Dari matematika (trigonometri) didapat sin 2  .t 

1

2

.(1  cos 2 .t ) . Karena itu

persamaan (4-6) menjadi

I ef2 .R  I m2 .R. 12 .(1  cos 2t ) rata rata
I ef2 .R 

1

2

.I m2 .R  1 2 I m2 .R.cos 2t rata rata

(4-7)

Oleh karena cos 2t ratarata  0 , maka persamaan (4-7) menjadi

I ef2 .R 

I ef 

1

Im
2

2

.I m2 .R
atau Ief = 0,707.Im

atau

Im = 1,41.Ief
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(4-8)

Ief = Kuat arus efektif (A)
Im = Kuat arus maksimum (A)
Sebagai contoh : Ief = 6 A artinya arus bolak-balik yang menghasilkan kalor yang pada
sebuah resistor (penghambat) seperti arus searah 6 A atau arus bolak-balik yang
menghasilkan kalor yang sama dengan kalor yang dihasilkan arus searah 6 A pada suatu
resistor (penghambat).
Nilai efektif disebut juga nilai akar rata-rata kuadrat, yang dalam bahasa Inggris
disebut nilai “root mean square” atau nilai rms. Jadi Ief = Irms. Dengan cara yang hampir
sama dapat diturunkan nilai efektif tegangan bolak-bailk :

Vef 

Vm
2

atau Vef = 0,707.Vm

atau

Vm = 1,41.Vef

(4-9)

Sebagai contoh : tegangan listrik bolak-balik adalah 220 volt, artinya tegangan
efektifnya, Vef  220 volt dan tegangan maksimumnya, Vm  1, 41x 220  310 volt. Dengan
demikian tegangan listrik bolak-balik tersebut berubah dari +310 volt sampai ke -310 volt.
Contoh 4-1
Gambar di bawah ini menunjukkan tampilan gelombang tegangan AC pada layar osiloskop
ketika dihubungkan dengan rangkaian arus AC. Bila skala tegangan diatur pada 1 volt/cm
dan skala horizontal diatur 5 milidetik/cm dan tiap kotak mempunyai ukuran 1 cm,
tentukan : (a) tegangan maksimum sumber AC, (b) tegangan puncak ke puncak sumber
AC, (c) frekuensi sumber AC, (d) tegangan efektif sumber AC.

Penyelesaian :
(a) Tegangan maksimum sumber AC.
Pada layar tampak tinggi simpangan maksimum gelombang adalah 5 cm. Berarti
besar tegangan maksimum :
Vm  5 cm x 2 volt/cm = 10 volt

(b) Tegangan puncak ke puncak ( V pp )
V pp  2.V m  2 x 10 = 20 volt
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(c) Frekuensi sumber AC
Pada layar tampak periode satu gelombang adalah 8 cm. Berarti besar periode T :
T = 8 cm x 5 milidetik/cm = 40 milidetik = 0,04 detik
T 

1
1

 25 Hz
f 0,04

(d) Tegangan efektif sumber AC

Vef 

Vm
2



10
2

 10x0,707  7,07 volt

4.4 Rangkaian Arus Bolak-balik
Rangkaian arus bolak-balik memiliki sejumlah perbedaan dengan rangkaian arus
searah, bukan saja perbedaan dalam besaran-besaran tegangan dan arus yang selalu
berubah, melainkan juga dalam perangai komponen-komponen rangkaian yang ada di
dalamnya, terutama kapasitor dan induktor. Perbedaan itu terutama menyangkut adanya
perbedaan fase antara tegangan dan kuat arus.
4.4.1

Rangkaian Resistif
Rangkaian resistif adalah rangkaian yang hanya berisi sumber tegangan ( V ) dan

hambatan ( R ). Pada rangkaian resistif murni, tegangan dan arus berada dalam fase sama.
Artinya pada saat tegangan bertambah besar, pada saat itu pula arus bertambah besar. Pada
saat tegangan mencapai nilai nol, arus juga mencapai nilai nol. Pada saat tegangan
mencapai maksimum, arus juga mencapai nilai maksimum. Keadaan ini dapat
digambarkan sebagai berikut :
Gambar 4-1
Rangkaian arus AC yang hanya mempunyai hambatan R

V = tegangan ( volt )
I = kuat arus ( A )
t = waktu (s)

Gambar 4-2 Grafik hubungan V-t dan I-t, arus AC yang hanya mempunyai R.
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Hubungan antara tegangan dan arus serta beda fase antara kedua besaran tersebut dapat
lebih jelas dinyatakan dengan fasor ( diagram vektor ). Fasor merupakan vektor yang dapat
berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Gambar fasor persamaan V  Vm . sin  .t ,
dimana t adalah sudut fasenya.

Gambar 4-3
Fasor persamaan V  Vm . sin  .t

Gambar 4-4
Diagram fasor tegangan dan arus terhadap R

Gambar 4-4 melukiskan diagram fasor hubungan tegangan dan arus dalam rangkaian arus
bolak-balik yang mengandung hambatan R saja. Diagram tersebut menyatakan bahwa :
V  Vm . sin  .t
I  I m . sin  .t

V sefase dengan I.
4.4.2

Rangkaian Induktif
Rangkaian yang hanya memiliki induktansi disebut rangkaian induktif. Pada

rangkaian induktif murni dianggap hanya terdapat induktor dan sumber tegangan yang
memberikan tegangan V pada ujung-ujung induktor.

Gambar 4-5
Rangkaian Induktif

Arus yang mengalir melalui rangkaian tersebut (gambar 4-5) adalah I  I m . sin  .t .
Karena adanya arus berubah, pada induktor terinduksi ggl balik sebesar :

 i  L

dI
d
  L ( I m sin t )  .L.I m . cos t
dt
dt

(4-10)

Jika tidak terdapat hambatan pada L, tidak ada penurunan potensial I.R di dalam
induktor, sehingga seluruh tegangan V yang diadakan sumber tegangan sama besarnya
dengan ggl balik  i , maka
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V   i   .L.I m cos t

(4-11)

V m   .L.I m

(4-12)

V  V m . cos t

(4-13)

Pada rangkaian arus searah kita mengenal hambatan (R) yang didefinisikan sebagai
hasil bagi antara beda potensial (V) dengan kuat arusnya (I). Pada rangkaian arus bolakbalik besaran seperti itu juga ada, yaitu :
Vm Vef

I m I ef

(4-14)

Persamaan (4-14) mempunyai sifat hambatan, yaitu hambatan arus. Secara umum

Vm
V
disebut impedansi rangkaian itu. Secara khusus untuk rangkaian induktif, m disebut
Im
Im
reaktansi induktif.
XL 

Vm
Im

(4-15)

X L  Reaktansi Induktif ( ohm )
Dari persamaan (4-12) didapat :

X L  .L  2. . f .L

(4-16)

  frekuensi sudut arus AC (rad/s)

f  frekuensi arus AC (Hz)

L = induktansi diri (henry)
Pada persamaan (4-13), V adalah fungsi cosinus t, sedangkan I merupakan fungsi
sinus t. Ini berarti bahwa antara V dan I terdapat perbedaan fase sebesar /2 atau 90 o,
sebab cos t = sin (t + /2 ). Di dalam rangkaian induktif V mendahului I dengan fase
sebesar /2. Keadaan ini secara fasor dan grafik digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4-6
Sinusoidal Arus dan Tegangan AC dalam rangkaian induktif
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Gambar 4-6 adalah grafik sinusoidal arus dan tegangan AC dari rangkaian induktif,
tegangan mendahului arus, atau I mengalami keterlambatan terhadap V sebesar /2 atau
90 o. Dengan demikian arus ketinggalan 90 o oleh tegangan.

Gambar 4-7
Diagram fasor V dan I

Gambar 4-7 melukiskan diagram fasor hubungan V dan I arus bolak-balik yang
mengandung sebuah induktor (rangkaian induktif). Diagram tersebut menyatakan bahwa :
V  Vm . sin  .t

I  I m sin(t  90 o )

(4-17)

V mendahului I dengan beda fase 90 o.
Dengan menggunakan hukum Ohm dapat kita tentukan hubungan antara tegangan
dan arus pada rangkaian induktif :

VL  I L . X L

(4-18)

VL  tegangan pada induktor ( volt )
I L  arus pada induktor ( Ampere )
X L  reaktansi ( hambatan ) induktif ( ohm ).
Contoh 4-2
Sebuah induktor murni mempunyai induktansi 2 x 10 -2 henry dipasang pada rangkaian arus
bolak-balik yang frekuensinya 50 Hz. Berapakah reaktansi induktif rangkaian itu ?
Penyelesaian :
L = 2 x 10 -2 henry
f  50 Hz

X L  2fL  ( 2).(3,14).(50).( 2 x10 2 )  6,28 ohm

4.4.3

Rangkaian Kapasitif
Pada rangkaian kapasitif murni, dianggap hanya terdapat kapasitor C dan sumber

tegangan yang memberikan tegangan V pada ujung-ujung kapasitor.
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Gambar 4-8 Rangkaian
kapasitif murni.

Misalkan suatu tegangan V diterapkan pada ujung-ujung kapasitor yang
kapasitasnya C dan tegangan itu pada setiap saat t dinyatakan oleh persamaan :
V  Vm . sin  .t

(4-19)

Muatan kapasitor pada saat t adalah
(4-20)

q  C .V

Arus yang mengalir melalui kapasitor ialah

I

dq d
dV
d
 (C.V )  C .
 C. (Vm .sin t )
dt dt
dt
dt

I  .C.V m . cos t

(4-21)

I  I m . cos t

(4-22)

I m  .C.Vm

(4-23)

Vm
1

I m .C

XC 

1
.C

(4-24)

X C  Reaktansi kapasitif kapasitor ( ohm ).

C = kapasitor ( Farad )
 = frekuensi sudut arus AC (rad/s)
Dengan menggunakan hukum Ohm dapat kita tentukan hubungan antara tegangan
dan arus pada rangkaian kapasitif :
VC  I C . X C

(4-25)

VC  tegangan pada kapasitor ( volt )
I C  arus pada kapasitor ( Ampere )
X C  reaktansi ( hambatan ) kapasitif ( ohm ).

Dengan

membandingkan

persamaan

V  Vm . sin  .t

dengan

persamaan

I  I m . cos t dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu rangkaian kapasitif, kuat arus
70

mendahului tegangan dengan sudut fase sebesar /2 atau 90o. Keadaan ini secara fasor dan
grafik digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4-9
Fasor V dan I dalam rangkaian kapasitif

Gambar 4-10
Sinusoidal V dan I dalam
rangkaian kapasitif.

Gambar (4-9) dan (4-10) melukiskan bentuk fasor dan grafik sinusoidal dari
besarnya arus dan tegangan pada rangkaian kapasitif yang dinyatakan dengan persamaan :
V  Vm . sin  .t

I  I m . sin( t  90 o )

(4-26)

Contoh 4-3
Suatu kapasitor 5 F dipasang pada rangkaian arus bolak-balik dengan frekuensi 100 Hz.
Berapakah arus yang mengalir jika tegangan pada kapasitor 20 volt ?
Penyelesaian :
C = 5 F = 5 x 10-6 F
f  100 Hz

V = 20 volt

XC 

1
1

 318,5 ohm
2fC 2.(3,14).(100).(5x10 6 )

Kuat arus yang mengalir dalam kapasitor :

I

V
20

 0,063 A
X C 318,5

71

4.4.4

Rangkaian Seri R-L
Rangkaian seri hambatan ( R ) dengan induktor ( L ) yang dihubungkan dengan
sumber arus AC, dalam rangkaian ini diketahui :
a) arus I sefase dengan tegangan VR.
b) Arus I ketinggalan 90o oleh tegangan VL.

Gambar 4-11 Rangkaian Seri R-L

Gambar 4-12 Diagram Fasor dari rangkaian seri R-L
Tampak bahwa besarnya tegangan total V merupakan jumlah vektor dari VR dan VL.
V  V R2  V L2

(4-27)

Besarnya fase (sudut pergeseran fase) V terhadap I adalah :
tg 

VL
X
atau tg  L
VR
R

(4-28)

Resultan hambatan-hambatan dalam rangkaian arus bolak-balik disebut impedansi, diberi
lambang Z.
Z  R 2  X L2

(4-29)

Contoh 4-4
Induktor dengan induktansi 10-2 H dipasang seri dengan hambatan sebesar 10 ohm pada
suatu rangkaian AC dengan frekuensi 50 Hz dan tegangan 50 volt. Berapakah kuat arus
yang mengalir pada rangkaian ?
Penyelesaian :
L = 10 -2 H
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R = 10 ohm
f  50 Hz

V = 50 volt
X L  2fL  2.(3,14).(50).(10 2 )  3,14 ohm

Z  R 2  X L2  (10) 2  (3,14) 2  10,48 ohm
I

V
50

 4,77 A
Z 10,48

4.4.5

Rangkaian Seri R-C
Rangkaian seri hambatan ( R ) dan kapasitor ( C ) dengan sumber tegangan AC,

dalam rangkaian ini terjadi :
a) arus I sefase dengan tegangan VR.
b) arus I mendahului terhadap 90 o terhadap tegangan VC.

Gambar 4-13 Rangkaian Seri R-C

Gambar 4-14 Diagram Fasor dari rangkaian seri R-C
Tegangan total ( V ) merupakan jumlah vektor dari VR dan VC :
V  V R2  VC2

(4-30)

Besarnya sudut pergeseran fase V terhadap I adalah
tg 

VC
VR

atau

tg 

XC
R

(4-31)
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Impedansi rangkaian seri R-C adalah
Z

R 2  X C2

(4-32)

Contoh 4-5
Suatu rangkaian seri terdiri dari hambatan R = 200 ohm dan kapasitor dengan reaktansi
kapasitif X C  150 ohm. Tentukan impedansinya !
Penyelesaian :
R = 200 ohm
X C  150 ohm
Z

4.4.6

R 2  X C2  ( 200) 2  (150) 2  250 ohm

Rangkaian Seri R-L-C
Rangkaian arus bolak-balik yang mempunyai hambatan ( R ), induktor ( L ), dan

kapasitor ( C ) yang disusun secara seri, besarnya tegangan pada ujung-ujung R, L dan C
berdasarkan hukum Ohm, yaitu :
a) VR  I .R

, dimana V R sefase dengan I

b) VL  I . X L , dimana V L mendahului I dengan 90o.
c) VC  I . X C , dimana VC terlambat 90 o daripada I.

Gambar 4-15 Rangkaian R-L-C Seri

Gambar 4-16
Diagram Fasor dari rangkaian seri R-L-C
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Pada diagram fasor gambar 4-16, nampak bahwa sudut pergeseran fase tegangan V
terhadap arus I adalah .
tg 

V L  VC
VR

atau

tg 

XL  XC
R

(4-33)

Besarnya tegangan total pada rangkaian ( V ) merupakan penjumlahan vektor dari

VR , VL dan VC , yang dinyatakan dengan persamaan :
V  V R2  (V L  VC ) 2

(4-34)

Karena (V L  VC ) membentuk sudut 90 o terhadap V R , dan I sefase dengan VR ,
maka ( X L  X C ) juga membentuk sudut 90 o terhadap R. Sehingga impedansi dari
rangkaian R-L-C seri merupakan penjumlahan secara vektor juga.
Z

R2  (X L  X C )2

(4-35)

Contoh 4-6
Rangkaian seri R-L-C yang berarus 0,1 A terdiri dari hambatan 300 ohm, reaktansi
induktif 900 ohm dan reaktansi kapasitif 500 ohm. Tentukan impedansi dan tegangan total
rangkaian !
Penyelesaian :
I = 0,1 A
R = 300 ohm

X L  900 ohm
X C  500 ohm
Z

R2  (X L  X C )2 =

(300) 2  (900  500) 2  500 ohm

V = I.Z = 0,1 x 500 = 50 volt.

4.4.7

Resonansi pada rangkaian seri R-L-C
Pada rangkaian arus AC yang memiliki R, L, dan C yang disusun seri dapat terjadi

tiga kemungkinan :
a) Bila X L  X C , maka tg  positif, berarti tegangan mendahului arus dan
rangkaian akan bersifat induktif.
b) Bila X L  X C , maka tg  negatif, berarti arus mendahului tegangan dan
rangkaian bersifat kapasitif.
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c) Bila X L  X C , maka tg  = 0, sehingga Z = R, berarti rangkaian hanya
mempunyai R saja dan rangkaian bersifat resistif, karena sifat kapasitif dan
induktifnya saling meniadakan. Keadaan inilah yang disebut keadaan resonansi
pada rangkaian seri R-L-C.
Gambar 4-17
Diagram Fasor Resonansi
Rangkaian Seri R-L-C

Pada keadaan X L  X C , frekuensi arus bolak-balik dikatakan mencapai keadaan
frekuensi resonansi. Besarnya frekuensi resonansi dirumuskan sebagai berikut :
XL  XC

 .L 

1
.C

2 

1
L.C



1
L.C
1

2. . f 
f 

L.C
1

(4-36)

2. L.C

f  frekuensi resonansi ( Hz )

L = induktansi ( H )
C = kapasitor ( F ).
Contoh 4-7
Suatu rangkaian resonansi seri dengan R = 200 ohm, L = 0,5 henry dan C = 5 F,
dihubungkan pada tegangan bolak-balik 100 volt. Hitung frekuensi resonansi rangkaian
tersebut !
Penyelesaian :
R= 200 ohm
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L = 0,5 henry
C = 5 F = 5 x 10-6 F

f 

1
2 L.C

1



6

2.(3,14) (0,5).(5 x10 )



1000
6,28 2,5

 100,71 Hz.

4.5 Daya pada Rangkaian Arus Bolak-balik
Besarnya energi per satuan waktu yang diubah menjadi kalor disebut daya, sama
seperti halnya dengan arus searah. Jika daya dinyatakan dengan lambang P, perubahan
energi listrik menjadi kalor per satuan waktu adalah
P  I ef .V R

atau

P  I ef2 .R

(4-37)

VR  komponen tegangan yang sefase dengan arus (volt).
P = daya (watt)
Ief = nilai efektif arus bolak-balik ( Ampere ).

VR  V . cos 
cos  

R
Z

cos  

(4-38)
R

(4-39)

2

R  (X L  X C )2

Keadaan resonansi terjadi pada cos   1 .
(4-40)

P  V .I . cos 

 = sudut fase antara V dan I.
Cos  = faktor daya rangkaian arus bolak-balik.
Contoh 4-8
Suatu sumber tegangan AC dihubungkan pada suatu beban dengan impedansi Z = 5 ohm
dan resistor R = 4 ohm. Bila nilai efektif tegangan sumber 100 volt, hitung daya rata-rata
yang diberikan pada beban !
Penyelesaian :
Z = 5 ohm
Vef  100 volt
I

Vef
Z

cos  



100
 20 A
5

R 4
  0,8
Z 5



  36,87 o
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P = V.I.cos  = (100).(20).(0,8) = 1600 watt.

TUGAS :
1. Tampilan layar osiloskop yang digunakan untuk mengukur arus bolak-balik seperti
gambar berikut :
Bila penguat vertikal diatur pada 2 volt/cm,
waktu sapu horizontal 5 milidetik/cm dan tiap
kotak mempunyai ukuran 1 cm, berapa besar
tegangan maksimum dan frekuensi arus bolakbalik tersebut ?

2. Arus AC yang menuju suatu bola lampu diukur dengan amperemeter AC besarnya
terbaca 1 A. Berapa kuat arus maksimum dari arus bolak-balik tersebut ?
3. Suatu kumparan dilewati arus 0,02 A, ketika dipasang pada tegangan 25 volt dengan
frekuensi 400 Hz. Berapa besar induktansinya ?
4. Suatu kumparan mempunyai induktansi 10-4 henry dan hambatan dalamnya 30 ohm.
Hitung impedansinya pada frekuensi 100 kHz serta kuat arus yang mengalir pada
kumparan, jika kumparan dipasang pada tegangan 100 volt !
5. Sebuah kapasitor 12 F dihubungkan dengan arus bolak-balik 300 volt yang
frekuensinya 60 Hz. Berapa kuat arus yang terjadi ?
6. Rangkaian seri R-L-C terdiri dari hambatan 300 ohm, induktor 0,9 henry dan kapasitor
3 F. Rangkaian ini dihubungkan pada tegangan bolak-balik yang frekuensi angulernya
1000 rad/s dan tegangan 50 volt. Hitung :
a. impedansi rangkaian
b. kuat arus dalam rangkaian
c. tegangan VR , V L dan VC
d. fase antara V dan I
7. Pada frekuensi berapakah sebuah rangkaian R-L-C seri akan beresonansi, bila R = 80
ohm, L = 1 henry dan C = 1 F yang dihubungkan dengan tegangan bolak-balik ?

RANGKUMAN
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1.

Arus / tegangan bolak-balik adalah arus / tegangan yang nilainya selalu berubah-ubah
terhadap waktu secara periodik. Nilai arus / tegangan berubah dari nol sampai dengan
nilai maksimumnya. Disebut arus / tegangan bolak-balik, karena arus ini mengalir
bolak-balik setiap selang waktu tertentu sesuai dengan frekuensi sumbernya.

2.

Tegangan bolak-balik ialah tegangan yang berubah-ubah bolak-balik secara periodik.
Tegangan sinusoidal berubah secara periodik menurut suatu fungsi sinus atau fungsi
cosinus.

3.

Sumber arus bolak-balik (generator AC) menghasilkan ggl induksi sebesar :
V  V m . sin  .t

4.

Pada rangkaian arus bolak-balik yang mempunyai hambatan R, berlaku :
I  I m . sin  .t

5.

Nilai efektif arus / tegangan bolak-balik adalah kuat arus / tegangan yang dianggap
setara dengan arus / tegangan searah yang menghasilkan jumlah kalor yang sama
ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama.

I ef 
6.

Im
2

dan

Vef 

Vm
2

Sifat hambatan dalam rangkaian induktif disebut reaktansi induktif :

X L  .L  2. . f .L
7.

Sifat hambatan dalam rangkaian kapasitif disebut reaktansi kapasitif :

XC 
8.

1
.C

Rangkaian seri hambatan ( R ) dengan induktor ( L ) yang dihubungkan dengan
sumber arus AC, dengan tegangan total :
V  V R2  V L2

Besarnya fase (sudut pergeseran fase) V terhadap I adalah :
tg 

VL
X
atau tg  L
VR
R

Resultan hambatan-hambatan dalam rangkaian arus bolak-balik yang disebut
impedansi, diberi lambang Z.
Z  R 2  X L2

9.

Rangkaian seri hambatan ( R ) dan kapasitor ( C ) dengan sumber tegangan AC :
Tegangan total ( V ) merupakan jumlah vektor dari VR dan VC :
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V  V R2  VC2

Besarnya sudut pergeseran fase V terhadap I adalah
tg 

VC
VR

atau

tg 

XC
R

Impedansi rangkaian seri R-C adalah
Z 

R 2  X C2

10. Rangkaian arus bolak-balik yang mempunyai hambatan ( R ), induktor ( L ), dan
kapasitor ( C ) yang disusun secara seri :
Besarnya tegangan total pada rangkaian ( V ) :
V  V R2  (V L  VC ) 2

Impedansi dari rangkaian R-L-C seri :
Z

R2  (X L  X C )2

11. Besarnya frekuensi resonansi adalah :
f 

1
2. L.C

12. Besarnya energi per satuan waktu yang diubah menjadi kalor disebut daya :

P  I ef .VR
cos  
cos  

atau

P  I ef2 .R

R
Z
R
2

R  (X L  X C )2

Keadaan resonansi terjadi pada cos   1 .
P  V .I . cos 

BAB 5
GELOMBANG
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Tujuan :
Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bermacam-macam
gelombang beserta deskripsinya dan mampu menghitung parameter gelombang.

5.1 Pengertian Gelombang


Gelombang permukaan air : Pola berbentuk lingkaran pada permukaan air, yang
terus membesar dan akhirnya hilang



Gelombang denyut (gelombang tunggal) : gelombang yang hanya satu pola bentuk
lingkaran yang membesar ke luar.



Gelombang periodik : gelombang yang menyebabkan medium bergerak atau
berubah secara periodik.



Gelombang mekanik : gelombang yang menyebakan terjadinnya gerak pada
medium tempat menjalarnya gelombang. Contoh gelombang mekanik : gelombang
bunyi, gelombang permukaan air dan gelombang pada tali. Gelombang mekanik
berasal dari suatu sumber dan menjalar di dalam suatu medium. Penjalaran energi
didalam suatu medium terjadi karena satu bagian medium mengganggu bagian
medium di sekitarnya. Penjelajaran gelombang di dalam medium terjadi karena
adanya interaksi di dalam medium. Makin kuat interaksi di dalam medium. Makin
kuat interaksinya di dalam medium makin cepat pejalaran gelombang. Makin besar
inersia medium, makin pelan penjalaran gelombang.



Ditinjau dari sumber getarnya gelombang dibagi dua jenis :
-

Gelombang mekanik

-

Gelombang elektromagnetik yang termasuk gelombang elektromagnetik:
cahaya, gelombang radio, gelombang TV, gelombang radar, sinar infra merah,
sinar ultraviolet, sinar – x, dan sinar gamma.



Gelombang menurut arah getaran dibagi dalam dua bagian :
-

Gelombang transversal: gelombang yang arah getarnya tegak lurus arah
perambatannya. Misalnya: gelombang pada tali, gelombang permukaan air,
gelombang elektromagnetik.

-

Gelombang longitudinal: gelombang yang arah getarnya berimpit atau searah
(sejajar) dengan arah rambatan gelombang. Misalnya: gelombang pada pegas,
gelombang bunyi.
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Gelombang: gejala dari perambatan usikan getaran



Gelombang pulsa : suatu gangguan tunggal yang menjalar dalam suatu medium.

Secara umum gelombang dapat diuraikan sebagai berikut :

5.2 Deskripsi Gelombang


Gerak gelombang :

- penjalaran gangguan
- gerak medium



Gelombang : suatu gangguan yang menjalar dalam suatu medium.

Gambar 5-1 Gelombang Pulsa


Sumbu y menyatakan simpangan tali



Sumbu x menyatakan absis dari setiap bagian tali



X = a : puncak pulsa
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Gelombang pulsa pada tali menjalar dengan kecepatan konstan, artinya :
-

rapat masa medium konstan

-

interaksi antara bagian medium dimana-mana sama.

Suatu gelombang pulsa yang menjalar tanpa berubah bentuk, dan menjalar dengan
kecepatan konstan :



-

ke arah kanan y = f(x - vt)

-

ke arah kiri y = f(x + vt)

Menentukan laju penjalaran gelombang pada seutas tali tegang

Gambar 5-2 Gaya di bagian tali pada pulsa gelombang
Gaya dibagian tali pada pulsa gelombang hanya berlaku jika simpangan tali kecil.
dm =  dx

(5-1)

 = massa per satuan panjang
F(x) = gaya tarik pada elemen dm oleh bagian tali disebelah kiri dm.
F”(x+dx) = gaya pada elemen oleh bagian tali sebelah kanan elemen karena
tali direntangkan
dm = massa elemen
dx = panjang elemen tali
gelombang tali adalah transversal, maka elemen tali dm hanya bergerak arah
vertikal (pada arah Y). elemen tidak berpindah tempat pada arah x.
Fx ( x)  Fx' ( x  dx)  T
F y  Fx .tg

Fy  T

dy
dx

Fy   y 
2y
 T   T 2
x c  x 
x
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ay 

 2y
t 2

dm =  dx

dan

Berdasarkan Hukum II Newton :
dFy  dm.a y
dFy   dx 

 2y
t 2

Fy
 2y
 2
x
t
T

 2y
 2y


x 2
t 2

 2y   2y

x 2 T t 2

(5-2)

Persamaan (5-2) adalah persamaan gelombang untuk gelombang tali.
solusinya y = f(x,t) adalah fungsi gelombang
menurut hubungan y = f(x  vt)
misal u =x  vt
y = f(u)

u
1
x

y df u

x du x
2

 2 y d 2 f  u 
d2 f




x 2
du 2  x 
du 2

y df u

t du t

2y d2 f

t 2
du 2

u
V
t
2

2
 u   d f
    2
 t   du

 2
V


d2 f
1 d2y

du 2 v 2 dt 2

(5-3)

Dari hubungan (5-2) dan (5-3) didapat :

d2 y 1 d2 f

adalah persamaan gelombang dalam bentuk umum.
dx2 v2 dx2
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Dari kedua persamaan gelombang tersebut, dapat diketahui laju penjalaran
gelombang pada tali.

v

T


(5-4)

T = teangan tali (N)

v = cepat rambat gelombang pada tali (m/s)
 = massa per satuan panjang (kg/m)

Contoh 5-1
Seutas dawai panjangnya 2 meter dan massa dawai 0,005 kg. Apabila dawai
tersebut diberikan tegangan sebesar 100 N. Tentukan kecepatan perambatan
gelombang dalam dawai itu !
Penyelesaian :
T = 100 N
m  0,005 kg

L=2m


v


m 0,005

 0,0025 kg/m
L
2
T



100
 4.10 4  200 m/s
0,0025

Gaya tarik T : interaksi yang ada antara setiap bagian medium ; makin kuat
interaksi, makin cepat gelombang menjalar.



Rapat massa  : sifat inersia atau kelembaban medium. Makin besar inersia, makin
sukar medium digerakkan, makin lambat gelombang menjalar dalam medium.

Gelombang periodik : gangguan dalam bentuk yang sama datang berulang-ulang
secara periodik.


Perioda : beda waktu antara menjalarnya gangguan tertentu dengan gangguan
berikutnya; atau beda waktu antara suatu pulsa dengan pulsa berikutnya.



Panjang gelombang : jarak antara dua puncak pada gelombang periodik.



Bergerak dengan fasa berlawanan; jika dua titik yang terpisah, bergerak
berlawanan.



Fasa yang sama : dua titik bergerak bersama-sama.



Kecepatan jalar (v) :

V

jarak yang ditempuh
selang waktu yang diperlukan 85

V



T

(5-5)

frekuensi (f) = banyaknya gelombang yang melalui suatu titik persatuan waktu.

f 

n
t

; untuk n = 1 ( satu gelombang ), maka t = T = periode sehingga f 

1
T

Satuan frekuensi
Seperdetik = cycle per second (cps) = satu Hertz (Hz)
10 3 cps = kilo cps = 1 kc = 1 kHz
10 6 cps = Mega cps = 1 Mc = 1 MHz

Contoh 5-2
Gelombang bunyi merambat di udara dengan kelajuan 340 m/s, apabila frekuensi
getarannya 680 Hz, tentukan panjang gelombangnya !
Penyelesaian :
v  340 m/s

f  680 Hz



v 340

 0,5 m
f
680

Gelombang selaras

Gambar 5-3

Gambar 5-4

Gambar 5-3 melukiskan beban yang selaras yang digunakan sebagai sumber
gelombang sinus. Gambar 5-4 melukiskan gelombang sinus dengan kecepatan v,
yang menjalar pada tali karena gerak sumber.
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Setelah waktu tertentu, pada tali akan terjadi bentuk fungsi sinus yang menjalar ke
kanan dan berkecepatan v. Bentuknya dinyatakan oleh suatu fungsi f(x, t) dengan
fungsi gelombang :
y = A sin k(x-v.t)
y = Simpangan (m)
v = kecepatan jalar gelombang (m/s)
k = konstanta yang terpilih agar argumen fungsi Sin k (x-vt) merupakan besaran
sudut dengan satuan radial. Selanjutnya k disebut bilangan gelombang.
k(x-vt) = sudut fasa gelombang
 = k(x-vt) = kx-kvt

(5-6)

Dua titik terpisah dengan jarak satu panjang gelombang mempunyai fasa sama; akan
tetapi berbeda dalam sudut fasanya.
 = 
 = (kx1-kvt) – (kx2-kvt) = 2
= kx1 – kvt – kx2 + kvt = 2
=k( x1 - x2 ) = k  = 2 
k = 2 / 

(5-7)

Kecepatan sudut ()
 = k.v

(5-8)

Satuan  = radial per detik

 = 2 /T = 2  f

(5-9)

 = frekwensi sudut (rad/s)
f = frekwensi getaran (Hz)
k = 2/ = bilangan gelombang (m-1)
Bilangan gelombang menyatakan banyaknya gelombang per satuan panjang.

Contoh 5-3
Sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan : y = 0,20 sin 0,40 ( 60t – x ),
dimana x dalam cm dan t dalam detik. Tentukan :
(a) Amplitudo gelombang
(b) Bilangan gelombang
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(c) Panjang gelombang
(d) Frekuensi getaran
(e) Cepat rambat gelombang
Penyelesaian :
Persamaan gelombang berjalan : y = A sin ( 2ft – kx )
Persamaan gelombang yang diketahui : y = 0,20 sin 0,40 ( 60t – x )
y = 0,20 sin ( 24 - 0,4x )
(a) Amplitudo gelombang : A = 0,20 cm
(b) Bilangan gelombang : k = 0,4
(c) Panjang gelombang : k 

0,4 

2




2




2
20

 5 cm
0, 4
4

(d) Frekuensi getaran : 2ft = 24
2f = 24  f = 12 Hz
(e) Cepat rambat gelombang : v = f. = 12 x 5 = 60 cm/s

Gelombang sinus pada tali :
1. Sumber gelombang : sesuatu yang bergetar atau bergerak selaras sederhana.
2. Bentuk gelombang : bentuk fungsi sinus.
y = A sin (kx – t + o)

(5-10)

f = frekuensi gelombang (Hz)
= banyaknya puncak gelombang yang bergerak lewat suatu titik perdetik.
kx – wt = sudut fasa gelombang dengan satuan radial.
 = konstanta fasa, yaitu sudut fasa gelombang pada x = 0 dan t = 0.

Gambar 5– 5
Gelombang sinus y = A sin ( kx – x )
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Gelombang pada permukaan air
Gelombang dua dimensi, karena medium gelombang ini, yaitu permukaan air,
mempunyai dimensi dua, panjang dan lebar.


Muka gelombang = puncak lingkaran yang menyatakan tempat kedudukan
semua titik pada permukaan air yang setiap saat mempunyai fasa sama.



Gelombang lingkaran = gelombang dengan muka gelombang berbentuk
lingkaran.



Sinar gelombang = suatu garis yang ditarik tegak lurus pada muka gelombang.


Gambar 5-6 Gelombang lurus sinus menjalar pada arah k

Gambar 5 – 7
Gelombang lurus pada permukaan air.
Gelombang lurus dalam medium berdeminsi tiga disebut gelombang datar; dengan
fungsi gelombang. :


Y = A cos ( k .r  .t  0 )

(5-11)



 = sudut antara vektor r dan k



Sudut fasa titik pada posisi r di dalam medan gelombang dengan vektor
gelombang k dan frekuensi sudut  adalah
89


 
 ( r , t )  k .r  .t

(5–12)




k .r = Perkalian skalar antara vektor k dan vektor r .


Gerak medium pada gelombang air.
Kecepatan jalar gelombang permukaan air berhubungan dengan tegangan
permukaan, tekanan hidrostatis, kedalaman dasar, rapat massa, dan gaya
berat.

 g 2 
2 .h
v  

 tanh

 2  

(5-13)

g = Percepatan gravitasi
 = panjang gelombang
 = tegangan permukaan zat cair
 = rapat massa zat cair
h = jarak permukaan ke dasar zat cair
tanh x =

e x  ex
e x  ex

e = 2,72
e = bilangan natural


Untuk harga

2 .h
2 .h
 1 , maka tanh
 1 , sehingga kecepatan jalar



gelombang :
v

g . 2 .

2
 .

(5-14)

Untuk harga panjang gelombang yang besar sekali, dimana suku kedua pada
persamaan (5-14) dapat diabaikan, sehingga kecepatan jalar gelombangnya
menjadi :
v=


g
2

(5-15)

Gelombang gravitasi adalah gelombang yang kecepatan jalarnya tidak
bergantung pada macam zat cairnya. Untuk gelombang semacam ini, makin
besar  makin cepat penjalarannya. Jika panjang gelombang  kecil, maka
suku pertama pada persamaan (5-14) dapat diabaikan, dan diperoleh
kecepatan jalar gelombangnya menjadi :
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2


v=


(5-16)

Riak adalah ombak yang tampak jika ada angin kecil meniup permukaan air
atau gelombang yang terjadi pada tangki riak.



Medium dikatakan bersifat dispersif, apabila kecepatan jalar gelombang
bergantung pada panjang gelombang.

Gelombang Bunyi
Kecepatan jalar gelombang bunyi bergantung pada interaksi antara molekul dan
sifat inersia medium. Interaksi antara molekul dinyatakan oleh modulus benda
B. Modulus benda B merupakan konstanta pembanding antara perubahan
tekanan dan perubahan volume.

P   B

V
V

(5-17)

P = Perubahan tekanan
V = volume
Kecepatan jalar bunyi :
v

B
o

(5-18)

0 = Kerapatan massa gas dalam keadaan setimbang
B = Modulus benda
B =  p0
Kecepatan bunyi dalam gas
v

 .Po
o

(5-19)

 = Konstanta yang merupakan hasil bagi kalor jenis gas
p 0 = Tekanan dalam keadaan seimbang
Kecepatan gelombang longitudinal dalam bahan padat :
v

B  34 M
o

(5-20)

M = Modulus geser
Untuk medium padat berbentuk batang panjang atau kawat, modulus benda B
diganti dengan modulus young.
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Untuk medium padat, dimana luas penampang tidak dapat diabaikan, konstanta
interaksinya akan bergantung pada modulus benda B dan modulus gesar M.
Bahan cair dan gas tidak dapat menahan gaya tangensial, sehingga M=0. Di
dalam medium ini tidak dapat dijalarkan gelombang trasversal.
(a) Pelayangan Gelombang Bunyi
Pelayangan gelombang bunyi adalah interferensi gelombang bunyi yang
terjadi bila ada dua buah sumber bunyi atau lebih, yang mempunyai
perbedaan frekuensi yang kecil.

f pelayangan  f tinggi  f rendah

(5-21)

Pelayangan adalah sebuah nada dari bunyi yang terdengar keras dan lemah
yang saling bergantian secara periodik.

Contoh 5-4
Dua buah sumber bunyi mempunyai frekuensi masing-masing 620 Hz dan
612 Hz. Tentukan frekuensi pelayangan yang terdengar.
Penyelesaian :
f pelayangan  f tinggi  f rendah
f p  620 Hz – 612 Hz = 8 Hz

(b) Tinggi Nada
Tinggi nada tergantung dari frekuensi gelombang bunyi. Makin tinggi
frekuensi yang dihasilkan, akan terdengar nada yang tinggi dan sebaliknya
makin rendah frekuensi yang dihasilkan, akan terdengar nada yang rendah.
Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar, tetapi tidak semua jenis
getaran dapat didengar oleh telinga kita. Getaran yang dapat didengar oleh
telinga manusia normal antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Di luar
batas frekuensi tersebut, kita tidak dapat mendengar. Telinga anjing mampu
mendengar frekuensi di bawah 20 Hz. Frekuensi bunyi di atas 20.000 Hz
disebut ultrasonik. Frekuensi ini mampu didengar oleh telinga kelelawar.
(c) Penerapan Gelombang Ultrasonik
Gelombang ultrasonik adalah gelombang audio (suara) yang mempunyai
frekuensi di atas 20.000 Hz. Gelombang ultrasonik ini dapat dipakai untuk
mengukur kedalaman laut, mendeteksi kerusakan logam, penggunaan dalam
bidang kedokteran yaitu alat USG (Ultrasonography) untuk mendeteksi
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bagian dalam tubuh, untuk mendiagnosis jenis dan posisi dari penyakit,
untuk mendeteksi jenis kelamin janin di dalam kandungan seorang ibu yang
sedang hamil.
(d) Kuat Bunyi
Gelombang bunyi bersumber dari suatu benda yang bergetar. Makin besar
energi yang dipancarkan oleh suatu sumber getar, maka makin kuat bunyi
yang didengar. Kuat atau lemahnya suatu bunyi tergantung pada besar atau
kecilnya amplitudo (simpangan maksimum) suatu gelombang. Makin besar
amplitudo, makin kuat bunyi yang didengar. Sumber bunyi dapat diperoleh
dari generator audio, yaitu suatu generator yang dapat menghasilkan
gelombang bunyi. Dari generator audio ini dapat diperoleh berbagai macam
frekuensi dan amplitudo gelombang bunyi. Untuk mengetahui bentuk pulsa
gelombang bunyi dapat dipergunakan sebuah alat yang disebut dengan
osiloskop.
(e) Intensitas Bunyi
Intensitas bunyi adalah jumlah energi bunyi yang tiap detiknya menembus
tegak lurus suatu bidang per satu satuan luas bidang tersebut.

I

P
A

(5-22)

P = daya bunyi (watt)
A = luas bidang (m2)
I = intensitas bunyi (watt/m2)
Jika luas permukaan bola A  4r 2 , maka besarnya intensitas bunyi pada
jarak r dari sumber bunyi adalah :

I

P
4. .r 2

(5-23)

Batas Intensitas yang dapat didengar
 Intensitas maksimum yang masih dapat didengar manusia tanpa
menimbulkan rasa sakit adalah sebesar 1 watt/m2.
 Intensitas terkecil yang masih dapat menimbulkan rangsangan
pendengaran pada telinga adalah sebesar 10 12 watt / m 2 . Intensitas
terkecil yang masih dapat didengar ini disebut intensitas ambang
pendengaran atau intensitas referen atau intensitas acuan.
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Intensitas bunyi seringkali dinyatakan dalam decibel (db) yang dinyatakan
dengan B, dan didefinisikan :

B  10 log

I
Io

(5-24)

B = taraf (tingkat) intensitas bunyi (db)
I = intensitas bunyi (watt/m2)
I o  intensitas ambang pendengaran (watt/m2)

Contoh 5-5
Suatu sumber bunyi mempunyai energi per satuan waktu sebesar 4.x10 4
watt. Jika I o  10 12 watt/m2, berapa taraf intensitas bunyi pada suatu titik
yang berjarak 1 m dari sumber tersebut ?
Penyelesaian :
P = 4.x10 4 watt
I o  10 12 watt/m2

r=1m

I

P
4x10 4
=
 10 4 watt
4. .r 2
4 (1) 2

B  10 log

I
10 4
= 10 log 12 = 10 log 10 8 = 10 x 8 = 80 decibell
Io
10

(f) Efek Doppler
Perubahan frekuensi gelombang bunyi akan terasa jika sumber bunyi
bergerak; bertambah besar jika sumber bunyi mendekati kita, dan berkurang
jika sumber bunyi bergerak menjauhi kita. Peristiwa ini dikenal sebagai
efek Doppler, yang pertama kali dipikirkan oleh seorang Australia bernama
Christian Johann Doppler ( 1803 – 1855 ). Efek Doppler berdasarkan sifat
umum gelombang, dan terjadi pada setiap gelombang ( gelombang bunyi,
gelombang elektromagnet, gelombang pada permukaan air).
Secara umum persamaan efek Doppler dapat ditulis :

fp 

(v  v p )
(v  v s )

fs

(5-25)
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f p  frekuensi yang didengar oleh pendengar (Hz)
f s  frekuensi dari sumber bunyi (Hz)
v  Kecepatan gelombang bunyi di udara (m/s)

v p  Kecepatan pendengar (m/s)
v s  Kecepatan sumber bunyi (m/s)

Contoh 5-6
Sebuah mobil membunyikan klakson dan bergerak menjauhi pendengar yang
diam, kecepatan mobil itu 72 km/jam dan frekuensi klaksonnya 150 Hz. Bila
cepat rambat bunyi di udara 340 m/s, berapakah frekuensi yang terdengar oleh
pendengar ?
Penyelesaian :
vp  0
v s  72 km/jam = 20 m/s
v  340 m/s

f s  150 Hz

fp 


(v  v p )
(v  v s )

fs =

340  0
.150  142 Hz
340  20

Fungsi gelombang
Y = Ym cos ( kx – t)
P=–B

(5-26)

V
V

V = A X ;

V = A Y

P=–B

AY
Y
 B
; jika x  0
AX
X

P=–B

dY
dX

(5-27)

dy
= – kYm sin ( kx – wt )
dx
p = B k Ym sin ( kx – wt )
v=

B
0



v2 

B
o
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B = 0 v2
P = ( k 0 v2 Ym) sin ( kx – wt)
P = Pm sin ( kx – wt )

(5-28)

P m = k  . v2 Ym
P m = amplitudo gelombang tekanan

Gelombang Elektromagnetik
Di dalam gelombang elektromagnetik, yang menjalar adalah medan listrik E dan medan
magnet B. Kedua medan ini merupakan besaran vektor, fasa sama, hanya arah kedua
medan ini tegak lurus sama lain, dan kedua-duanya tegak lurus arah penjalarannya.

Gambar 5-8 Gelombang Elektromagnet
Gelombang elektromagnetik, anak panah menyatakan arah jalar, dan c adalah
kecepatan jalar.


Fungsi gelombang untuk gelombang elektromagnetik :
E ( x , t ) = E m Cos (kx – wt )
E ( x , t ) = Bm Cos (kx – wt )



Gelombang elektromagnetik bukan gelombang mekanik. Untuk menjalar tidak
diperlukan medium mekanik; dapat menjalar dalam vakum.
Kecepatan jalar semua jenis gelombang elektromagnetik dalam vokum adalah
sama, yaitu sebesar
C = 3 x 1010 cm/detik
C = kecepatan cahaya
Kecepatan cahaya c adalah suatu konstanta alam, suatu harga yang besarnya
absolut.
Gelombang elektromagnetik mempunyai daerah frekuensi yang sangat besar
dari 10 sampai 1022 Hz. Dalam vakum gelombang ini yang juga disebut
gelombang E.M. mempunyai laju 3 x 10 8 m/s jenis gelombang elektromagnet.
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1. Gelombang radio
Gelombang ini sering disebut gelombang frekuensi radio atau
gelombang rf; mempunyai daerah frekuensi dari beberapa Hz sampai 109
Hz (103 MHz); daerah panjang gelombangnya antara 0,3 sampai beberapa
km.


Gelombang radio yang banyak dipergunakan untuk siaran radio jarak
jauh dengan panjang gelombang antara 10 m dan 100 m dikenal sebagai
gelombang pendek.



Gelombang vhf (very high frequency)
Adalah gelombang radio antara daerah frekuensi 50 MHz sampai 100
MHz. Siaran televisi dipancarkan dengan mempergunakan gelombang
radio dengan panjang gelombang antar 3 m dan 6 m atau 50 MHz
sampai 100 MHz.



Osilator rf : rangkaian elektronik yang menghasilkan gelombang radio
(gelombang rf).

2. Gelombang mikro
Gelombang mikro atau microwaves, ialah gelombang elektromagnet dengan
daerah frekuensi antara 10 9 Hz sampai 3 x 1011 Hz (300 GHz), atau daerah
panjang gelombang dari 30 cm sampai engan 1 mm. Daerah frekuensi
antara 1 GHZ sampai 3 GHz disebut daerah uhf (ultra high frequency).
Gelombang mikro ini banyak dipergunakan dalam radar dan sistem
komunikasi. Gelombang ini juga dipergunakan untuk mempe;ajari struktur
molekul dalam bahan. Sumber gelombang micro adalah alat khusus yang
bekerja secara elektronik. Alat-alat seperti klistron, magnetron dan
travelling wave tube (TWT) merupakan contoh sumber gelombang mikro
yang sering dipergunakan orang.
3. Sinar Infra Merah
Sinar ini mencakup daerah frekuensi 3x1011 Hz sampai 4x10 5 GHz, atau
daerah panjang gelombang dari 1 mm sampai 7,8 x10 4 mm. Gelombang
infra merah dihasilkan oleh elektron-elektron dalam molekul-molekul yang
bergetar karena benda dipanaskan. Gelombang ini banyak digunakan dalam
industri, dalam penentuan struktur molekul, dalam astronomi, pemotretan
bumi oleh satelit, dan sebagainya.
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4. Cahaya atau sinar tampak
Gelombang cahaya mempunyai daerah spektrum yang sangat sempit, yaitu
dalam daerah kepekaan retina mata kita. Daerah panjang gelombang cahaya
o

o

adalah dari 7800 A sampai 3900 A . Cahaya ini dihasilkan oleh molekul
dan atom karena elektron luarnya mengalami perpindahan energi.
5. Sinar Ultraviolet
o

Sinar ini mempunyai panjang gelombang dalam daerah antara 3000 A dan
o

6 A , dengan frekuensi dalam daerah antara 8x10 14 Hz sampai 3x10 17 Hz.
Gelombang ultraviolet ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala
listrik. Matahari merupakan sumber pancaran ultraviolet yang kuat.
6. Sinar X
o

Spektrum sinar X mencakup daerah panjang gelombang antara 10 A
o

sampai dengan 0,06 A . Sinar X ditemukan oleh sarjana Fisika Jerman yang
bernama W. Roentgen pada tahun 1895, pada waktu ia sedang mempelajari
sinar katoda. Sinar ini dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak di
bagian dalam kulit elektron atom. Sumber lain sinar X yaitu pancaran yang
keluar karena elektron dengan kecepatan tinggi ditumbukkan pada logam.
Sinar X dipergunakan dalam diagnosa kedokteran, sebab absorpsi oleh
tulang lebih besar daripada oleh jaringan lunak, sehingga dapat memberikan
gambaran yang agak terang tentang bentuk tulang di dalam badan. Sinar X
dapat memberikan akibat pada atom atau molekul bahan yang ditembusnya,
seperti disosiasi atau ionisasi.
7. Sinar Gamma
Gelombang elektromagnet ini berasal dari inti atom. Panjang gelombangnya
o

o

mencakup daerah dari kira-kira 1 A sampai dengan 10 -4 A . Energi dari
sinar gamma ini adalah dalam daerah energi dimana proses-proses nuklir
terjadi, sehingga absorpsi sinar gamma dapat menyebabkan berbagai
perubahan di dalam inti atom. Sinar gamma dihasilkan oleh beberapa
macam bahan radioaktif.
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TUGAS :
1. Sebuah sumber getar menghasilkan 36 gelombang setiap 6 detik.
a. Hitung frekuensi gelombang !
b. Tentukan cepat rambat gelombang, jika panjang gelombangnya 0,02 m !
2. Persamaan gelombang berjalan dinyatakan sebagai : y = 0,05 sin ( 16t + 4x ),
dimana x dalam meter dan t dalam detik. Tentukan :
a. Amplitudonya
b. Frekuensi getarannya
c. Panjang gelombangnya
d. Kecepatan perambatan gelombangnya
e. Bilangan gelombangnya.
3. Suatu pemancar radio bekerja pada frekuensi 0,3 MHz, besar kecepatan gelombang
radio di udara dianggap 3 x 108 m/s. Berapa panjang gelombang pemancar radio
tersebut ?
4. Sebuah mesin bubut menghasilkan taraf intensitas 70 dB. Berapa taraf intensitas
dari 20 mesin bubut yang sama dan dihidupkan secara bersamaan ?
5. Pada saat anda berdiri di tepi jalan raya tiba-tiba sebuah mobil mendekati anda
dengan kecepatan 72 km/jam sambil membunyikan klaksonnya. Jika cepat rambat
bunyi di udara 340 m/s, ternyata frekuensi bunyi yang ditangkap 680 Hz. Berapa
frekuensi klakson mobil sebenarnya ?

RANGKUMAN

1. Gelombang adalah gejala dari perambatan usikan getaran.
2. Laju penjalaran gelombang pada tali :

T


V 
3.

Kecepatan jalar gelombang :

V


T

4. Frekuensi (f) = banyaknya gelombang yang melalui suatu titik persatuan waktu.

f 

n
1
; untuk n = 1 ( satu gelombang ), maka t = T = periode sehingga f 
t
T

5. Bilangan gelombang menyatakan banyaknya gelombang per satuan panjang :
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k = 2/ = bilangan gelombang
6. Kecepatan jalar gelombang bunyi bergantung pada interaksi antara molekul dan
sifat inersia medium.
7. Kecepatan jalar bunyi : v 

B
o

8. Kecepatan bunyi dalam gas : v 

 .Po
o

9. Kecepatan gelombang longitudinal dalam bahan padat : v 

B  34 M
o

10. Pelayangan gelombang bunyi adalah interferensi gelombang bunyi yang terjadi
bila ada dua buah sumber bunyi atau lebih, yang mempunyai perbedaan frekuensi
yang kecil.
f pelayangan  f tinggi  f rendah

11. Intensitas bunyi adalah jumlah energi bunyi yang tiap detiknya menembus tegak
lurus suatu bidang per satu satuan luas bidang tersebut.

I

P
A

atau

I

P
4. .r 2

12. Intensitas bunyi seringkali dinyatakan dalam decibel (db) yang dinyatakan dengan
B, dan didefinisikan :

B  10 log

I
Io

13. Secara umum persamaan efek Doppler dapat ditulis : f p 

(v  v p )
(v  v s )

fs

14. Gelombang elektromagnetik mempunyai daerah frekuensi yang sangat besar dari
10 sampai 1022 Hz.
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BAB 6
OPTIKA GEOMETRIK

Tujuan :
Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mengenali sifat-sifat cahaya
pada berbagai macam optik maupun alat optik dan dapat menghitung besaran-besaran
pada optik maupun alat-alat optik.

6.1. Cahaya dapat Dipantulkan dan Dibiaskan
Ada beberapa teori atau pendapat mengenai cahaya :
(a) Teori Emisi oleh Sir. Isaac Newton (1642 – 1722)
Dari sumber cahaya dipancarkan partikel-partikel yang sangat kecil dan ringan ke
segala arah dengan kecepatan yang sama besar. Bila mengenai mata, maka kita dapat
kesan melihat sumber cahaya tersebut.
(b) Teori Gelombang oleh Christian Huygens (1629 – 1665)
Cahaya pada dasarnya sama dengan bunyi, berbeda hanya dalam hal frekwensi,
panjang gelombang dan kecepatan rambat.
(c) Percobaan Thomas Young (1773 – 1829)
Cahaya dapat melentur dan berinterferensi.
(d) Percobaan Jean Beon Foucault (1819 – 1868)
Cepat rambat cahaya dalam zat cair lebih kecil dibandingkan cepat rambat
cahaya di udara.
(e) Percobaan James Clerk Maxwell (1831 – 1879)
Cepat rambat gelombang-gelombang elektromagnetik sama dengan cepat
rambat cahaya sebesar 3x10 8 m/s. cahaya adalah gelombang elektromagnetik.
(f) Percobaan Heinrick Rudolph Hertz (1857 – 1894)
Gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal. Kenyataannya
adalah dapat mengalami polarisasi.
(g) Percobaan Pieter Zeeman (1852 – 1943)
Percobaannya tentang pengaruh medan magnet yang kuat terhadap berkas
cahaya.
(h) Percobaan Johannes Stark (1874 – 1957)
Medan listrik yang sangat kuat dapat berpengaruh terhadap berkas cahaya.
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(i) Percobaan Albert Abraham Michelson (1852 – 1931) dan Edward Williams
Morley (1838 – 1923)
Membuktikan bahwa eter, yaitu medium tempat merambatnya cahaya
sebenarnya tidak ada. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa.
(j) Percobaan Max Karl Ernst Ludwigplanck (1858 – 1947)
Cahaya adalah paket-paket kecil yang disebut kuanta. Teori ini disebut teori
kuantum cahaya. Kuantum energi cahaya disebut foton. Kuantum adalah kata
majemuk dari kuanta.
(k) Toeri Albert Einstein (1879 – 1955)
Dengan teori gejala fotolistrik dapat diterangkan bahwa cahaya memiliki sifat
sebagai partikel dan juga bersifat sebagai gelombang elektromagnetik yang
disebut sifat dualisme dari gelombang dan partikel.
Dari teori-teori dan percobaan yang telah dilakukan sejak zaman Newton sampai
Einstein dapat disimpulkan :
1. Cahaya dapat bersifat sebagai gelombang
2. Cahaya juga bersifat sebagai partikel.

Sifat cahaya sebagai gelombang :
1) Dapat mengalami pemantulan (refleksi)
2) Dapat mengalami pembiasan (refraksi)
3) Dapat dipadukan (interferensi)
4) Dapat mengalami lenturan (difraksi)
5) Dapat mengalami polarisasi
Khusus dalam optika geometri yang dibahas adalah sifat-sifat dari cahaya yang
dapat mengalami pemantulan dan pembiasan saja.
1. Pemantulan cahaya
Salah satu sifat dari gelombang cahaya adalah dapat dipantulkan. Hukum
pemantulan pada cahaya sama dengan hukum pemantulan yang berlaku pada
gelombang.
Ada tiga macam berkas cahaya :
a. Berkas cahaya sejajar
Gambar 6-1
Berkas cahaya sejajar
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b. Berkas cahaya mengumpul (konvergen)
Gambar 6-2
Berkas cahaya konvergen

c. Berkas cahaya menyebar (divergen)
Gambar 6-3
Berkas cahaya divergen
Ada dua macam pemantulan cahaya :
1) Pemantulan cahaya teratur
Yaitu pemantulan cahaya yang mempunyai arah-arah yang teratur.

Gambar 6-4
Pemantulan cahaya teratur

2) Pemantulan cahaya baur (difus)
Adalah pemantulan cahaya yang acak atau tidak teratur.

Gambar 6-5
Pemantulan cahaya baur

Hukum pemantulan cahaya oleh Snellius :
1. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang data.
2. Sudut datang sama dengan sudut pantul.

Gambar 6-6
Teori Pemantulan Cahaya

N : Garis normal (garis yang tegak lurus bodang permukaan cermin)
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6.2.

i

: sudut datang

r

: sudut pantul

i=r

Pemantulan Pada Permukaan Cermin Datar.
Cermin datar adalah sebuah cermin yang permukaan pantulnya berupa sebuah
bidang datar.
Sifat-sifat cermin datar :
a. Jarak bayangan ke cermin = jarak benda ke cermin.
b. Tinggi bayangan yang terbentuk = tinggi bendanya.
c. Bayangan maya, karena dibelakang cermin, yang dibentuk oleh perpanjangan
perpotongan sinar-sinar pantul.

Gambar 6-7
A = benda
A’= bayangan benda
S = S’
S = jarak benda ke permukaan cermin
S’ = jarak bayangan ke permukaan cermin
Gambar 6-8
Pembentukan bayangan oleh cermin datar

B = Benda
B’ = Bayangan
S = Jarak benda ke permukaan cermin
S’ = Jarak bayangan ke Permukaan cermin

S = S’
Bayangan yang terbentuk sama tinggi dan sama besar dengan bendanya. Perbesaran
oleh cermin datar adalah sama dengan satu.
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6.3.

Cermin Lengkung
Cermin lengkung adalah cermin yang permukaan pantulnya merupakan sebuah
kelengkungan yang steris, dapat berupa permukaan cembung ataupun permukaan
cekung.
6.3.1 Cermin Cekung
Cermin cekung adalah cermin lengkung yang bagian dalamnya dapat
memantulkan cahaya.
Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung :
a) Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan melalui titik
fokus cermin.

Gambar 6-9 Pemantulan dari sinar yang datang sejajar
dengan sumbu utama
b) Sinar datang melalui titik folus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu
utama

Gambar 6-10 Pemantulan dari sinaryang menuju titik fokus
c) Sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik
pusat tersebut.

Gambar 6-11 Pemantulan dari sinar yang melalui titik pusat
Perumusan pada cermin cekung :
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1 1 1
 
S S' f

(6-1)

1
R
2

(6-2)

f 

M 

S'
h'

S
h

(6-3)

S = Jarak benda ke cermin
S’ = Jarak bayangan ke cermin
f = Jarak fokus
R = Jari-jari kelengkungan cermin
h’ = Tinggi bayangan
h = Tinggi benda
M = Perbesaran benda
| | = Tanda mutlak untuk menghasilkan harga perbesaran (M) selalu positif.
Pembagian ruang pada cermin cekung

Gambar 6-12 Pembagian ruang pada cermin cekung
I

= Ruang antara cermin dengan titik fokus (f)

II = Ruang antara titik pusat (P) dengan titik fokus (f)
III = Ruang antara titik pusat (P) sampai jauh tak terhingga
IV = Ruang dibelakang cermin
Pembagian ruang ini untuk memudahkan menentukan tempat bayangan dan
sifat-sifat bayangan dari bendanya. Aturan pembangunan ruang untuk benda
dan bayangan :
Jumlah ruang tempat benda + ruang tempat bayangan = V (lima)
Sifat bayangan masing-masing benda :
1) Bila benda di ruang I, maka :
a) Bayangan di ruang IV (dibelakang cermin)
b) Bayangan bersifat maya.
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c) Bayangan akan diperbesar (dari I – IV)
d) Bayangan tegak
2) Bila benda di ruang II, maka :
a) Bayangan di ruang III (di depan cermin)
b) Bayangan bersifat nyata
c) Bayangan akan diperbesar (dari II – III)
d) Bayangan terbalik.
3) Bila benda di ruang III, maka :
a) Bayangan di ruang II (di depan cermin)
b) Bayangan bersifat nyata
c) Bayangan akan diperkecil (dari III – II)
d) Bayangan terbalik
Contoh pembentukan bayangan :
1) Benda di ruang III
2) Bayangan di ruang II

Gambar 6-13 Pembentukan bayangan cermin cekung

Contoh 6-1
Sebuah cermin cekung memiliki jari-jari lengkungan 30 cm. Sebuah benda
dengan tinggi 5 cm berdiri tegak 20 cm di depan cermin tersebut. Tentukan :
a. Jarak bayangan pembesarannya
b. Tinggi bayangan
c. Sifat-sifat bayangannya
Penyelesaian :
R = 30 cm
f = 15 cm (harga positif untuk cermin cekung)
S = 20 cm
h = 5 cm
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a. Jarak bayangan
1 1
1
 
S S' f

1 1
1
 
20 S ' 15
1
1
1 43 1
 


S ' 15 20
60
60

 S’ = 60 cm

Pembesaran bayangan :

M 

S'
60

 30
S
20

|M| = |-3| = 3 kali
b. Tinggi bayangan

M 

h'
h

3

h'
5

 h’ = -3 x 5 = - 15 cm

| h | = | - 15 | = 15 cm
c. Sifat-sifat bayangan
 Nyata karena S’ bernilai positif ( bayangan di depan cermin ).
 Terbalik karena nilai M negatif.
 Diperbesar 4 kali

6.3.2 Cermin Cembung
Cermin cembung adalah cermin lengkung yang bagian luarnya dapat
memantulkan cahaya.
Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung :
a) Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik
fokus.

Gambar 6-14 Pemantulan dari sinar datang sejajar dengan
sumbu utama.
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b) Sinar yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama.

Gambar 6-15 Pemantulan dari sinar yang menuju titik fokus.
c) Sinar yang menuju titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan seolaholah berasal dari titik pusat tersebut.

Gambar 6-16 Pemantulan dari sinar yang menuju titik pusat
Kelengkungan.
Jika suatu titik cahaya berada di depan cermin cembung, maka sesuai
hukum pemantulan ternyata banyangannya merupakan perpanjangan
sinar-sinar pantul dan berada di belakang cermin.

Gambar 6-17 Cermin cembung dengan jari-jari kelengkungan R, titik
pusat kelengkungan C.
 PAC = 180 0 – i
u + q + 1800 – i = 180 0
u+q=i
sin (u + q) = sin i
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sin u. cos q + sin q . cos u = sin i
 ACP’
 AP’C = 180 0 – q’
q + i’ + < AP’C = 1800
q + i’ = q’ ; i’ = i
q + i = q’ atau i = q’ – q
sin u . cos q + sin q . cos u = sin (q’ – q)
sin (q’ – q) = sin q’ . cos q – sin q . cos q’

h
CO
h PO
h CO
h P' O
.

.

.

.
PA CA CA PA P' A CA CA P' A

CO  PO CO  P' O

PA . CA
P' A . CA
Untuk sinar paraksial yaitu sinar yang membentuk sudut kecil dengan sumbu utama
cermin.
PA = PO = S

;

P’A = P’O = S’

R  S R  S'
1 1 1 1

   
S.R
S' . R
S R S' R
1 1
2
 
S S'
R

(6-4)

Contoh 6-2
Sebuah cermin cembung mempunyai jarak fokus 10 cm, kemudian sebuah benda
diletakkan pada sumbu utama berjarak 25 cm di depan cermin. Tentukan :
a. Jarak bayangan ke cermin dan pembesarannya.
b. Sifat-sifat bayangannya
Penyelesaian :
f = 10 cm
S = 25 cm
a. Jarak bayangan ke cermin
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1 1
1
 
S S'
f

1
1
1


25  S '
10
1 1
1
 
25 S '
10
1
1
1 2 5 7
 


S'
25 10
50
50



S'  

50
 7,143 cm
7

Pembesaran bayangan :

M 

S'
 7,143

 0,286
S
25

|M| = 0,286 kali
c. Sifat-sifat bayangan :
 Maya, karena S’ bernilai negatif (di belakang cermin )
 Tegak, karena nilai M positif.
 Diperkecil karena |M| = 0,286 kali < 1
6.4.

Pembiasan Cahaya
Jika seberkas sinar merambat melalui 2 medium yang berbeda kerapatannya, maka
sinar tersebut akan membelok.

Gambar 6-18 Seberkas cahaya merambat dari udara ke air.
Jika i sudut datang dan r sudut bias, maka :

Sin i 

BC V1 t

AC AC

Sin r 

AD V2 t

AC AC
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Sin i V1

Sin r V2

(6-5)

Pengertian Indeks Bias
Perbandingan kecepatan cahaya dalam hampa udara ( C ) dengan kecepatan cahaya
dalam medium (V) disebut indeks bias mutlak.

nmed 

c
V

(6-6)

perbandingan kecepatan cahaya pada medium 1 (V1) dengan kecepatan cahaya pada
medium 2 (V2) disebut indeks bias relatif.

n2 V1

n1 V2

(6-7)

indeks bias relatif dapat juga dinyatakan dalam panjang gelombang (), jika f tidak
berubah dari medium 1 ke medium 2.

n2 1

n1 2

(6-8)

Dari hasil percobaan Willebrord Snellius (1581 – 1626) seorang ilmuwan
berkebangsaan Belanda, didapatkan hukum Snellius tentang Pembiasan.
Hukum Snellius untuk pembiasan
a. Sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar.
b. Perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan
konstan.

Gambar 6-19 Seberkas cahaya datang pada permukaan kaca.
Konstanta ini merupakan indeks bias relatif kaca terhadap udara.
Sin i nk n 2


Sin r nu n1

(6-9)

Pembiasan pada kaca planparalel
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Jika seberkas cahaya datang pada kaca planparalel seperti pada Gambar 6-20 akan
terlihat jalan sinar dari udara ke kaca dan ke udara lagi.
Gambar 6-20
Pembiasan pada kaca planparalel

Sin i n2
Sin i ' n1


dan
Sin i n1
Sin r ' n2

(6-10)

karena r = i’, maka r’ = i, sehingga

Sin i Sin i' n2 n1

  1
sin r Sin r ' n1 n2

(6-11)

Pembiasan pada kaca planparalel berlaku :
a. Jika sinar merambat dari optik kurang rapat ke optik lebih rapat, maka sinar
biasnya mendekati garis normal (r < i)
b. Jika sinar merambat dari optik rapat ke optik kurang rapat, maka sinar biasnya
menjauhi garis normal (r > i).
c. Jika i = r’, maka sinar datang sejajar dengan sinar yang keluar dari kaca, tetapi
terjadi pergeseran sinar.

Gambar 6-21
Deviasi atau pergeseran sinar
Pada kaca planparalel

 ABC

cos r 

AB 
i = r’

AC
AB

;

AC = t

i=r

;

AC
cos r
;

 + i’ = i
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- = i’ – i
= i–r
 ABD
d = AD

sin  

d
AB

Rumus Pergeseran sinar :

d

t
sin i  r 
cos r

(6-12)

d = deviasi atau pergeseran sinar
t = tebal kaca
Pemantulan Sempurna
Cahaya datang dari kaca ke udara, didapatkan sudut r lebih besar dari pda sudut i.
Jika sudut r diperbesar terus, maka suatu saat sudut r sama dengan 900, pada saat itu
sudut i disebut sudut batas (ip)

Gambar 6-22 Cahaya datang dari kaca ke udara.

sin i n2

sin r n1

sin i p
sin 90

0

sin I P 



n2
n1

n2
n1

(6-13)

Apabila sudut datang lebih besar dari pada sudut batas (i > iP), maka sinar bukan
lagi dibiaskan tetapi akan dipantulkan, peritiwa ini disebut pemantulan sempurna.
Pemantulan sempurna akan terjadi apabila :
a. Sinar merambat dari optik rapat ke optik kurang rapat.
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b. Sudut datang lebih besar dari pada sudut batas (i > iP).
c. Sudut bias lebih besar dari pada 900 (r . 900).
Pembiasan pada prisma
Sinar datang pada bidang batas 1 keluar pada bidang batas 2. Sudut deviasi adalah
sudut antara perpanjangan sinar datang dan sinar yang keluar dari prisma.

Gambar 6-23 Jalannya sinar pada prisma
 AFC
 FAC +  ACF +  = 1800
90 0 – r + 90 0 – i’ +  = 1800
 = r + i’
 ADC
i’ +  ACD + 180 0 – r’ = 1800
 ACD = r’ – i’
r +  DAC + 180 0 – i = 1800
 DAC = i – r
 ADC +  DAC +  ACD = 180 0
(i – r) + (r’ – i’) –  + 180 0 = 1800
 = (i – r) + (r’ – i’)
 = i + r’ - 

(6-14)

 = sudut deviasi
 = sudut pembias prisma
Deviasi minimum (m) terjadi pada saat sudut i = r’, r = i’.
 = r + r   = 2r
r=½

(6-15)
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m = i + i - 
i = ½ (m + )

n2

n1

Sin

(6-16)

1
 m   
2
1
Sin 
2

(6-17)

Dalam keadaan deviasi minimum, sinar menembus prisma secara simetris, sehingga
pada Gambar 6-23,  FAC sama kaki. Untuk sudut pembias kecil (lebih kecil dari
0,1 radian = 5,70), rumus deviasi minimum menjadi :

1
   
n2 2 m

1
n1
Sin 
2

(6-18)

n2  n1  

(6-19)

m 

n1

Jika indeks bias udara (n1) = 1, indeks bias prisma (n2) = n, maka rumus deviasi
minimum menjadi :

 m  n  1

(6-20)

Pembentukan bayangan pada bidang lengkung sferik.

Gambar 6-24 Sebuah titik cahaya P terletak di depan bidang lengkung sferik.
P’ : titik bayangan
S : jarak benda
S’ : jarak bayangan
Jika i sudut datang dan r sudut bias, maka menurut hukum Snellius.

Sin i n2

sin r n1
Untuk berkas sinar paraksial
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i n2

r n1
 P’AC ; r + u’ + 1800 – Q = 1800
Q = r + u’  r = Q – u’
 PAC ; u + Q 180 0 – i = 1800
i=u+Q

u  Q n2

Q  u' n1
n1 u + n2 u’ = (n2 – n1) Q
Untuk sinar paraksial sudut-sudut dapat diganti dengantangennya dan AO boleh
dianggap tegak lurus pada sumbu.
n1 tg u + n2 tg u’ = (n2 – n1) tg Q

n1

h
h
h
 n2  n2  n1 
S
S'
R

n1 n2 n2  n1 


S S'
R

(6-21)

Apabila titik P jauh sekali (S = ~), maka persamaan dapat ditulis :

n2 n2  n1

S'
R

(6-22)

Dalam hal ini bayangan berimpit dengan titik fokus bidang lengkung yang terletak
di dalam kaca (Gambar 6-25b).

n2 n2  n1

f
R

(6-23)

Gambar 6-25 Titik Fokus pada bidang lengkung dalam kaca
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Titik fokus pertama adalah titik benda yang menghasilkan bayangan sangat jauh (S’
= ~), Gambar 6-25a

Gambar 6-26 Perbesaran bayangan yang dibentuk oleh sebuah bidang lengkung
sferik

sin i n2

sin r n1
Untuk sudut-sudut yang kecil berlaku :

tg i n2

tg r n1
S ' n2 h'
 .
S n1 h
Perbesaran bayangannya adalah :
S'
n h'
 2
S
n1 h

M 

(6-24)

Contoh 6-3
Diketahui indeks bias kaca 3/2 dan indeks bias air 4/3. Berapakah indeks bias relatif
kaca terhadap air dan indeks bias relatif air terhadap kaca ?
Penyelesaian :

nk 

3
2

na 

4
3

Indeks bias relatif kaca terhadap air :

n ka 

nk 3 2 3 3 9

 x   1,125
na 4 3 2 4 8

Indeks bias relatif air terhadap kaca :
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n ak 

na 4 3 4 2 8

 x   0,89
nk 3 2 3 3 9

Contoh 6-4
Diketahui indeks bias kaca = 1,53 dan indeks bias udara = 1. Berapakah sudut kritis
kaca untuk cahaya dari kaca ke udara ?
Penyelesaian :

n1  1,53 (kaca)
n2  1 (udara)

sin ik 

n2
1

 0,6536
n1 1,53



ik  40,8 o

Contoh 6-5
Seberkas sinar datang pada kaca planparalel yang tebalnya 5 cm dengan sudut
datang 30 o , indeks bias kaca 1,5. Berapakah jarak pergeseran sinar ?
Penyelesaian :

t  5 cm
i  30 o
n k  n 2  1,5
nu  n1  1

Jarak pergeseran sinar (d) :
sin i n 2

sin r n1

sin 30 1,5

sin r
1
d



sin r 

sin 30 0,5

 0,333
1,5
1,5

 r  19,5 o

t. sin( i  r ) 5. sin( 30  19,5) 5. sin 10,5 5 x 0,182



 0,965 cm
cos r
cos 19,5
cos 19,5
0,943

Contoh 6-6
Sebuah prisma mempunyai sudut pembias 5 o dan indeks bias 1,5. Tentukan deviasi
minimum !
Penyelesaian :

  5o
n = 1,5

 m  n  1 = ( 1,5 – 1 ).5 =0,5 x 5 = 2,5 o
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6.5.

Lensa Tipis
Lens adalah benda bening yang dibatasi bidang-bidang lengkung

Gambar 6-27 Lensa dengan indeks bias n2 yang terdapat dalam medium dengan
indeks bias n1.
Bidang-bidang lengkung dengan jari-jari kelengkungan R1 dan R2 dan tebal lensa t.
Sebuah titik cahaya P berada pada jarak S1 dari bidang lengkung pertama, berlaku
n1 n 2 n 2  n1


S1 S 1
R1

titik bayangan P1 merupakan benda pada bidang lengkung kedua dengan jarak S2
dan bayangannya di P2 yang berjarak S2 dari bidang lengkung kedua. Pada bidang
lengkung kedua berlaku.

n2 n2
n n

 1 2
S 2 S '2
R2
S2 = - (S’1 – t)

n2
n
n n
 1  1 2
S '1 t S '1
R2
Jika persamaan pada bidang lengkung pertama dijumlahkan dengan persamaan
pada bidang lengkung kedua, didapat :
1
n1 n2
n
n
1 
  2  1  n2  n1   
S1 S1 S '1 t S '2
 R1 R2 

Untuk lensa tipis, tebal lensa dianggap nol atau t = 0 :
1
1 
1 1 
n1     n2  n1   
 S S' 
 R1 R2 

1 1 1
 
S S' f
1
n1
1 
 n2  n1   
f
 R1 R2 

Jika

(6-25)

1
1

 0 , maka f < 0; lensanya disebut lensa cekung atau lensa negatif atau
R1 R2

lensa divergen.
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Jika

1
1

 0 , maka f > 0; lensanya disebut lensa cembung atau lensa positif
R1 R2

atau lensa konvergen.

Gambar 6-28 Titik Fokus Lensa
Gambar 6-28a Untuk benda di fokus, bayangan ditempat tak terhingga.
Gambar 6-28b Untuk S = ~, bayangan terletak di titik fokus.
Jenis –jenis lensa
1. Lensa Positif
a. lensa bikoveks
b. lensa plankonveks
c. lensa konkafkonveks

Gambar 6-29 Lensa positif

2. Lensa Negatif
a. lensa bikonkaf
b. lensa plankonkaf
c. lensa konvekskonkaf

Gambar 6-30 Lensa Negatif
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Untuk melukiskan pembentukan bayangan pada lensa cembung dan lensa cekung
biasanya digunakan berkas sinar istimewa.
Lensa Cembung (Positif)
a. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan lewat titik fokus utama.
(Gambar 6-31a)
b. Sinar datang lewat titik fokus utama dibiaskan sejajar sumbu utama.
(Gambar 6-31b).
c. Sinar datang lewat titik pusat optis tidak dibiaskan (Gambar 6-31c)

Gambar 6-31 Lensa Cembung
Lensa Cekung (Negatif)
a. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah datang dari titik fokus
utama (Gambar 6-32a).
b. Sinar datang menuju titik fokus utama dibiaskan sejajar sumbu utama (Gambar
6-32b).
c. Sinar datang lewat titik pusat optis, tidak dibiaskan (Gambar 6-32c)

Gambar 6-32 Lensa Cekung
Lukisan bayangan benda di depan lensa cembung (positif)
Untuk melukiskan bayangan benda di depan lensa, cukup dengan menggunakan
dua sinar istimewa.

Gambar 6-33a Benda terletak antara O dan F1
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Gambar 6-33b Benda terletak di titik fokus.

Gambar 6-33c Benda terletak antara F dan 2F

Gambar 6-33d Benda terletak di titik 2f

Gamabr 6-33e Benda terletak dititik yang lebih besar dari 2F
Lukisan bayangan benda di depan lensa cekung (negatif)

Gambar 6-34 Bayangan benda di depan lensa cekung

6.6.

Kekuatan Lensa (Daya Lensa)
Yang dimaksud kekuatan lensa adalah :

P

1
f

(6-26)

P = kekuatan lensa, satuannya dioptri
F = jarak fokus, satuannya meter
R1 = Jari-jari kelengkungan lensa I
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R2 = Jari-jari kelengkungan lensa II
P

1
1
1 

 n  1 
f
 R1 R2 

(6-27)

n = Indeks bias lensa
f = Jarak fokus lensa di udara
P = kekuatan lensa di udara
Apabila f bersatuan cm, maka persamaannya dapat ditulis menjadi

P

100
f

(6-28)

f = Jarak fokus lensa, bersatuan cm
P = Kekuatan lensa bersatuan dioptri.
Kombinasi Lensa Tipis
Jika dua buah lensa masing-masing dengan jarak fokus f1 dan f2 digabung (Gambar
6-35), maka jarak fokus gabungan (kombinasi) kedua lensa tersebut dirumuskan :
Gambar 6-35
Kombinasi Dua Lensa Tipis

1 1 1
 
f
f1 f 2
P = P1 + P2

(6-29)

F = fokus kombinasi
P = kekuatan kombinasi
Untuk n lensa berlaku :

1 1 1 1
1
    .............. 
f
f1 f 2 f 3
fn
P = P1 + P2 + P3 + …………. + Pn

(6-30)

n = Banyaknya lensa yang digabung
Contoh 6-7
Sebuah lensa gabungan terdiri atas lensa cekung dan lensa cembung dengan jarak
fokus masing-masing 75 cm dan 100 cm. Tentukan jarak fokus gabungan dan
kekuatan lensa gabungan !
Penyelesaian :
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f 1  75 cm
f 2  100 cm
Jarak fokus gabungan :

1
1
1
 
fg
f1 f 2
1
1
1
43
1




f g  75 100
300
300



f g  300 cm = -3 m

Kekuatan lensa gabungan :

1
1
  dioptri
fg
3

Pg 
6.7.

Pembentukan Bayangan
6.7.1 Lensa Cembung (Positif)
a. Benda berada antara lensa dengan titik fokus (ruang I)
Sifat bayangan
-

maya (di depan lensa)

-

tegak, diperbesar (dari IV)

b. Benda berada antara jarak fokus dengan dua kali jarak fokus (ruang II).

Gambar 6-36 Pembagian ruang dalam pembentukan bayangan
Sifat bayangan :
-

nyata (dibelakang lensa)

-

terbalik, diperbesar (dari III  II)

6.7.2 Lensa Cekung (negatif)
Bayangan yang dibentuk lensa cekung selalu berada di depan lensa dengan
sifat selalu maya, tegak, diperkecil.
Gambar 6-37
Pembentukan bayagan pada lensa cekung
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6.8 Alat Optik
6.8.1 Mata
Sebelum kita bahas berbagai alat optik kita perlu mengetahui sedikit tentang
bagaimana mata kita bekerja, karena alat optik tidak lain adalah penyambung mata
kita. Kita akan membahas sedikit apa yang terjadi setelah cahaya masuk ke dalam
mata.
Mata kita mempunyai bentuk bola. Garis tengah bola mata ialah kira-kira 2,5
cm.bagian depan mata mempunyai lengkungan yang lebih tajam, dan dilapisi oleh
suatu selaput (membran) yang cukup kuat dan tembus cahaya. Selaput ini disebut
kornea (K). dibelakang kornea terdapat cairan air (aqueous humor) (A). Daerah
dibelakang kornea ini membentuk suatu lensa yang berfungsi untuk membiaskan
cahaya yang masuk ke dalam mata. Lebih ke dalam lagi kita dapatkan suatu lensa
terbuat dari bahan yang bening, berserat dan kenyal (L). Lensa ini disebut lensa
kristalin, dan berfungsi untuk mengatur pembiasan yang disebabkan oleh cairan air
di depan lensa kristalin. Lensa kristalin ini dipegang oleh otot-otot mata (O).

Gambar 6-38 Bola Mata
Pada bagian depan lensa kristalin terdapat selaput yang membentuk celah
lingkaran yang memberikan warna mata yang disebut selaput iris (I), sedangkan
celah lingkaran yang dibentuk oleh iris disebut pupil (P). Lebar pupil diatur oleh
selaput iris. Di tempat yang gelap pupil membesar, agar lebih banyak cahaya yang
masuk. Di belakang lensa kristalin mata terisi cairan bening atau vitreous humor
(V), yang sebagian besar terdiri dari air. Indeks bias vitreous hunor dan aqueous
humor sangat dekat dengan indeks bias air, yaitu 1,336; sedang indeks bias lensa
kristalin rata-rata 1,437. Ini tidak banyak berbeda dengan indeks bias cairan di
belakang dan di depan lensa kristalin, sehingga hampir seluruh pembiasan cahaya
masuk terjadi pada kornea. Sebagian besar dinding dalam bola mata tertutup
dengan suatu lapisan yang disebut retina (R). Retina merupakan suatu lapisan yang
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berisi ujung-ujung syaraf yang berasal dari urat syaraf optik (SO). Di dalam retina
urat syaraf optik berakhir pada benda-benda berbentuk batang, atau pada bendabenda berbentuk kerucut ini. Batang-batang dan kerucut-kerucut ini beserta cairan
berwarna kebiru-biruan disebut rodopsin menyerap cahaya yang masuk ke dalam
mata. Informasi tentang intensitas dan warna cahaya diterima oleh batang-batang
dan kerucut-kerucut di dalam retina, dan diteruskan ke otak melalui syaraf mata.
Penerangan yang kurang, penerima cahaya yang aktif adalah batang-batang, sedang
informasi tentang warna dan pada keadaan penerangan yang cukup, kerucutkerucutlah yang aktif. Pada bagian tengah retina ada suatu lengkungan yang disebut
bintik kuning (fovea centralis) (K), Pada bagian ini tidak terdapat batang-batang,
tetapi hanya ada kerucut-kerucut dan merupakan bagian yang paling peka pada
retina. Otot-otot yang menggerakkan mata selalu memutar biji mata agar bayangan
benda yang sedang kita perhatikan jatuh di daerah bintik kuning. Iris berfungsi
sebagai diafragma yang mengatur lebar celah mata. Fungsi pupil ialah untuk
mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Adaptasi adalah proses
dimana pupil secara otomatik membesar jika cahaya kurang dan mengecil jika
cahaya banyak. Agar dapat melihat suatu benda dengan jelas, suatu bayangan yang
tegas harus dapat terbentuk pada retina. Mata yang normal dapat melihat dengan
tegas setiap obyek yang terletak diantara jarak tak berhingga sampai jarak kira-kira
25 cm di depan mata. Dalam keadaan kendor, mata yang nomal akan terfokus pada
obyek yang terletak pada jarak tak berhingga akan membentuk bayangan tegas pada
retina. Titik fokus sistem lensa yang terdiri dari cairan air di belakang kornea, dan
lensa kristalin mempunyai titik fokus kedua tepat pada retina. Akomodasi adalah
proses dimana kita ingin melihat suatu benda pada jarak berhingga, otot-otot
pengatur lensa akan menegang, sehingga lensa kristalin akan mempunyai bentuk
lebih bulat, jarak fokus lebih pendek, dan suatu bayangan yang tegas dapat terjadi
pada retina. Harga-harga ekstrim dari jangkauan jarak dalam mana kita dapat
melihat dengan jelas disebut titik jauh dan titik dekat. Untuk mata normal titik jauh
terletak pada jarak tak berhingga. Letak titik dekat bergantung pada berapa jauh
lengkungan permukaan lensa kristalin yang dapat dihasilkan dengan akomadasi.
Jangkauan jarak yang dapat dicapai dengan akomodasi berubah dengan umur.
Berkurangnya jarak titik dekat dengan umur disebut Presbiopia. Mata yang tidak
mengalami cacat penglihatan dikatakan normal atau emetropik. Titik jauh mata
emetropik terletak pada jarak tak berhingga.
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Jika titik jauh terletak pada jarak berhingga, maka mata dikatakan bersifat
ametropik, sedang kejadiannya disebut ametropia. Dua bentuk sederhana ametropia
ialah miopia (terang dekat) dan hiperopia (terang jauh).

Gambar 6-39 Titik jauh dan titik dekat pada mata
Dalam mata miopik, bola mata terlalu panjang untuk lengkung kornea, dan
sinar-sinar sejajar sumbu lensa terpusat di depan retina. Akibatnya jarak benda
terjauh yang dapat membentuk bayangan tepat pada retina adalah berhingga, atau
titik jauh mata terletak pada jarak berhingga. Jarak dekat mata miopik dengan
akomodasi lebih dekat dari pada jarak dekat mata ametropik.
Dalam mata yang hiperopik, bola mata terlalu pendek, sehingga sinar-sinar
sejajar sumbu lensa, akan membentuk bayangan di belakang retina. Titik dekat
untuk mata hiperopik lebih jauh dari titik dekat mata emetropik.
Mata miopik memberikan konvergensi (pemusatan) terlalu kuat terhadap sinarsinar yang masuk ke dalam mata, sedang mata hiperopik kurang memberikan
konvergensi pada sinar-sinar yang masuk mata. Cacat penglihatan astigmatisme
disebabkan oleh karena lengkungan kornea tidak berbentuk bola, akan tetapi lebih
melengkung pada satu bidang dari pada dalam bidang lain, penderita tidak dapat
melihat garis-garis horizontal dan vertikal bersama-sama. Semua cacat penglihatan
mata tersebut, dapat dikoreksi dengan mempergunakan kaca mata.
6.8.2

Kacamata
Seseorang biasanya mempergunakan lensa kacamata bila terjadi kelainankelainan pada lensa matanya. Orang-orang tua biasanya mempergunakan kacamata
lensa positif, sedangkan remaja (anak muda) mempergunakan kacamata lensa
negatif, supaya kelainan pada lensa matanya dapat diatasi. Mata mempunyai jarak
penglihatan yang jelas pada daerah yang dibatasi oleh dua titik yaitu titik dekat
(punctum proximum) dan titik jauh (punctum rematum).
1. Titik dekat
Titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata yang
berakomodasi maksimum. Untuk orang normal titik dekatnya 25 cm.
2. Titik jauh
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Titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata yang tidak
berakomodasi. Untuk orang normal titik jauhnya ~ (jauh tak terhingga).
Jenis akomodasi :
1. Akomodasi minimum (tak berakomodasi), adalah keadaan lensa mata yang
paling pipih untuk dapat melihat benda yang berada pada titik jauh. Keadaan
paling pipih ini tercapai jika otot mata dalam keadaan tidak bekerja. Akibatnya
mata tidak cepat lelah.
2. Akomodasi maksimum (berakomodasi penuh), adalah keadaan lensa mata yang
palung cembung, untuik mengamati benda yang berada di titik dekat mata
tersebut. Bentuk lensa akan mencembung jika otot mata bekejra menekan
lensa., jika mata berakomodasi terlalu lama. Otot mata menjadi lelah.
3. Berakomodasi pada jarak x, adalah jenis akomodasi di antara kedua jenis
akomodasi diatas. Jadi ketebalan lensa diantara paling pipih dan paling
cembung, dan benda yang dilihat berada diantara titik dekat dan titik jauh mata
pengamat.

Beberapa jenis mata, berdasarkan bentuk bola mata dan kelenturan lensa:
1. Mata normat (Emetropi), ialah mata yang memiliki titik dekat pada jarak 25 cm
dan titik jauhnya tak berhingga.
2. Mata terang dekat atau rabun jauh (Miopi), ialah mata yang memiliki titik dekat
pada jarak kurang dari 25 cm dan tidak mampu melihat benda pada jarak yang
jauh (titik jauhnya pada jarak tertentu). Keadaan ini terjadi karena lensa mata
terlalu cembung atau ruang bola mata terlalu dalam.
3. Mata terang jauh atau rabun dekat (Hipermetropi), ialah mata yang mampu
melihat dengan jelas pada jarak jauh, tetapi tidak mampu melihat benda pada
jarak baca mata normal ( 25 cm ). Hal ini disebabkan lensa mata kurang dapat
dicembungkan atau bentuk bola mata terlalu pipih.
4. Mata tua (Presbiopi), ialah mata yang tidak dapat melihat dengan jelas pada
jarak jauh maupun pada jarak baca mata normal. Hal ini disebabkan, daya
akomodasinya sudah berkurang.

(1) Kacamata untuk Mata Miopi atau Mata Rabuh Jauh.
Mata sudah tak berakomodasi. Mata tak mampu melihat benda yang jauh. Bayangan
jatuh didepan retina, sehingga bayangan di retina menjadi kabur. Supaya bayangan
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dapat jatuh tepat diretina sinar datang yang menuju lensa mata harus disebarkan dulu.
Untuk ini diperlukan bantuan lensa yang sifatnya menyebarkan sinar; yaitu lensa
negatif. Dengan demikian, mata miopi dapat melihat benda yang jauh letaknya dengan
memakai kacamata negatif. Divergen). Dengan kacamata ini, mata menerima sinar
seakan-akan berasal dari titik jauhnya. Sebenarnya letak benda tetap jauh (S=~).
Karena terhalang oleh kacamata itu maka mata tak dapat melihat benda aslinya lagi,
tetapu yang terlihat sebenarya adalah ayangan yang maya (S’ = -Sr)

1 1 1
 
S S' f
1
1
1


~  Sr
f
1
1

f'
Sr
kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai adalah :

P

1
Sr

(6-31)

Sr = titik jauh
Gambar 6-40
Lensa negatif (lensa cekung)
untuk cacat miopi

(2) Kacamata untuk Mata Hipermetropi (mata rabun dekat)
Meskipun mata sudah berakomodasi maksimum, tetapi penglihatannya tetap tidak
jelas, jika melihat benda yang berada pada jarak baca mata normal (25 cm). Hal ini
terjadi karena bayangan di retina menjadi kabur, sebab bayangan yang tajam jatuh di
belakang retina.

Gambar 6-41 Lensa positif untuk cacat hiperopia
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Supaya penglihatan normal kembali, sinar yang masuk ke mata harus dikumpulkan
dengan memakai lensa yang sifatnya mengumpulkan sinar, yaitu lensa positif. Jadi,
dengan memakai kacamata positif, obyek yang berada pada jarak baca mata normal
(S=25 cm) terlihat seakan-akan berada pada titik dekat mata. Sebenarnya yang terlihat
adalah bayangan mata dari benda (S’=-Sp).

1 1 1
 
S S' f
100
1
1


25  Sp f
1
1
 4
f
Sp

(6-32)

Kekuatan lensa kacamata yang dipakai adalah :

P  4

1
Sp

(6-33)

Sp = Titik dekat
(3) Kacamata untuk Cacat Penglihatan Astigmatisme
Koreksi cacat penglihatan astigmatisme dengan lensa silindris ditunjukkan pada
Gambar 6-42.

Gambar 6-42 Lensa Silindrik untuk cacat astigmatisme
Pada bidang horizontal, lengkungan kornea membentuk bayangan pada kornea untuk
benda yang terletak pada jarak tak terhingga, akan tetapu pada bidang certikal
lengkungan tidak cukup untuk membentuk bayangan pada retina untuk benda yang
sama. Dengan menaruh sebuah lensa silindrik dengan sumbu silinder horisontal tidak
dipengaruhi lensa sedang dalam bidang vertikal sinar-sinar lebihd ipusatkan oleh
lensa. Akibatnya bayangan yang tajam dalam ekdua bidang ini dapat terbentuk pada
retina.
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(4) Kacamata untuk Mata Presbiopi (mata tua)
Presbiopi (mata tua) ialah mata yang tidak dapat melihat dengan pada jarak jauh
maupun pada jarak baca mata normal. Hal ini disebabkan daya akomodasinya sudah
berkurang. Pada mata jenis ini memiliki cacat yang merupakan gabungan antara cacat
hipermetropi dan miopi. Dengan demikian untuk dapat melihat dekat, mata harus
memakai kacamata positif dan untuk melihat jauh harus memakai kacamata negatif.
Jenis kacamata yang bertugas ganda ini disebut kacamata bifokal.

Contoh 6-8
Seorang kakek mempunyai mata yang titik dekatnya 40 cm. Tentukan ukuran kacamata
yang harus dipakainya, jika kakek itu ingin membaca tulisan pada jarak mata normal !
Penyelesaian :
S p  40 cm = 0,4 m

P  4

6.8.3

1
1
10
4
 4
 4  2,5  1,5 dioptri
Sp
0,4
4

Lup ( Kaca Pembesar )
Merupakan alat optik yang paling sederhana. Hanya mempergunakan sebuah lensa
cembung (lensa positif). Kegunaan dari lup adalah untuk melihat benda-benda kecil
sehingga tampak lebih besar dan lebih jelas.

Gambar 6-43 Benda yang dilihat dengan Lup (kaca pembesar)
(a) Suatu benda tampak besar atau kecil bergantung pada sudut pandang .
(b) Benda C tampak besar dari benda B, meskipun tinggi kedua benda sama.

Gambar 6-44 Lensa konvergen
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Dengan lensa konvergen kita dapat mengamati benda-benda yang sangat dekat.
1. Mata tak berakomodasi
Untuk dapat mengamati objek dengan jelas tanpa memakai alat bantu. Maka objek
harus diletakkan pada titik dekat mata. Pada keadaan ini mata memandangi objek
dengan sudut pandangan . Pada saat memakai lup, yang terlihat oleh mata adalah
bayangan maya dari objek dengan sudut pandangan . Karena pengamat tak
berakomodasi, berarti bayangan berada di tak berhingga. Jadi benda diletakkan pada
titik faokus lup. Perbandingan antara sudut pandang memakai lup dengan tidak
memakai lup disebut perbesaran anguler ().

Gambar 6-45a
Tanpa Lup

Gambar 6-45b
Memakai lup

Dari Gambar 6-45 didapat

 

 tan  h / f


 tan h / Sn

 

Sn
f

(6-34)

Sn = Jarak terdekat yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata normal (Sn = 25
cm)
2. Mata berakomodasi maksimum
Mata berakomodasi maksimum, berarti bayangan maya itu berada dititik dekat
mata pengamat atau S’ = –Sn.
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Gambar 6-46 Perbesaran anguler
Dari Gambar 6-46 didapat perbesaran anguler () adalah :

 

 tan  h / S


 tan  h / Sn

 

Sn
S

(6-35)

1 1 1 1 1
   
f S S ' S Sn

1 1 1
Sn  f
 

S
f Sn
Sn. f



 Sn  f
Sn
 Sn
S
 Sn. f

 

Sn
1
f




(6-36)

Sifat bayangan pada lup adalah maya, tegak diperbesar.

Contoh 6-9
Seorang yang bermata normal bekerja dengan menggunakan lup. Pada waktu
berakomodasi diperoleh perbesaran sudut 5 kali. Tentukan perbesaran anguler pada saat
berakomodasi maksimum dan kekuatan lensa lup !
Penyelesaian :
Pengamat bermata normal : S n  25 cm = 25 x 10 2 m
Lup dengan mata tak berakomodasi :



Sn
= 5 kali
f

Lup dengan mata berakomodasi maksimum :
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Sn
 1  5  1  6 kali
f

Kekuatan lensa lup :

Sn
1
5
5
500
5  P 


 20 dioptri
2
f
f S n 25x10
25
6.8.4

Mikroskop
Alat ini memiliki 2 lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa
objektif adalah lensa yang dekat dengan objek benda. Lensa okuler adalah lensa
yang dekat dengan mata pengamat dan berfungsi sebagai lup. Karena lensa objektif
juga harus menghasilkan perbesaran, maka kedudukan benda objek harus berada
(diletakkan) diantara Fob dengan 2Fob dari lensa objektif.
1. Mata tak berakomodasi
Bayangan benda di (h’) yang dihasilkan lensa objektif pada mata tak
berakomodasi harus jatuh tepat di Fok dari okuler, supaya bayangan terakhir (h”)
berada di tak terhingga

Gambar 6-47 Mata tak berakomodasi pada mikroskop
a. Panjang Mikroskop
L = S’ob + fok

(6-37)

b. Prebesaran anguler ()

 

 tan 

 tan f

h'

 

 

h

f ok



Sn

h' Sn
.
h f ok

S ' ob Sn
.
S ob f ok

(6-38)
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 = (Perbesaran objektif) . (Perbesaran okuler)
2. Mata berakomodasi maksimum.
Keadaan ini tercapai jika bayangan (h’) yang dihasilkan objektif berada pada
ruang antara okuler dengan fokusnya.

Gambar 6-48 Mata berakomodasi maksimum pada mikroskop
Dari gambar 6-48 dapat ditentukan :
a. Panjang alat
L = S’ob + Sok

(6-39)

b. Perbesaran anguler

 


s ' ob  s n
.
 1
s ob  s ob


(6-40)

Panjang mikroskop akan maksimum jika mata tak berakomodasi dan
minimum jika mata berakomodasi maksimum. Sifat bayangan terakhir
adalah maya, terbalik, diperbesar.
Supaya ukuran mikroskop relatif pendek, maka biasanya dibuat fab < fok atau
objektifnya lebih kuat daripada okulernya. Jenis mikroskop optik yang
demikian disebut mikroskop optik yang memiliki perbesaran anguler
sqampai beberapa ribu kali saja. Ada mikroskop jenis lain, yaitu mikroskop
elektron yang memepunyai kemampuan perbesaran sampai lebih dar 10 5
kali.

6.8.5

Teropong
Alat ini dipakai untuk mengamati benda – benda yang jauh letaknya, agar terlihat
lebih dekat dan jelas.
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(1) Teropong bintang
Teropong bintang disebut juga teropong astronomi, sebab alat ini digunakan untuk
mengamati benda – benda langit, seperti bintang, planet, satelit. Berdasarkan
jalannya sinar, teropong bintang dibedakan menjadi teropong bias dan teropong
pantul. Teropong bintang juga mempergunakan dua lensa positif seperti halnya
pada mikroskop. Bedanya benda yang diamati ada di jauh tak berhingga, sehingga
bayangan oleh lensa obyektifnya akan berada pada titik fokus lensa obyektifnya.
a. Teropong Bias
Teropong in terdiri dari atas dua lensa cekung yang masing – masing disebut
lensa obyektif dan okuler.

Gambar 6-49 Teropong Bintang
Panjang teleskop (L)
Untuk mata tak berakomodasi
L = fob + fok

(6-41)

Untuk mata berakomodasi penuh
L = fob + Sok

(6-42)

Perbesaran anguler :
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Untuk mata tak berakomodasi

 

f ob
f ok

(6-43)

untuk mata berakomodasi penuh

 

f ob
f ok

(6-44)

berdasarkan rumus perbesaran dapat disimpulkan bahwa setiap teropong bias
selalu berlaku ketentuan fob > fok, atau kekuatan lensa obyektifnya lebih lemah
(rendah) dibandingkan dengan lensa okuler. Sifat – sifat bayangan terkhir dari
teleskop adalah maya, terbalik :
b. Teropong Pantul
Teropong ini disebut teropong pantul, sebab menggunakan prinsip pantulan
sinar.

Gambar 6-50
Teropong Pantul

(2) Teropong Bumi
Alat ini disebut juga teropong medan, sebab banyak dipakai di medan pertempuran.
Selain itu juga dapat digunakan dibidang pelayaran dan pendakian gunung.
Teropong ini digunakan untuk mengamati benda obyek di muka bumi yang jauh
letaknya agar terlihat lebih dekat dan jelas.

Gambar 6-51 Teropong Bumi
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Lensa pembalik tidak mempengaruhi perbesaran, sehingga perbesarannya sama
dengan perbesaran teropong bintang. Lensa pembalik hanya berpengaruh pada
panjang alat, dari Gambar 6-51 panjang alat menjadi : (untuk mata tak
berakomodasi)
L = fob + 4fpem + sok
Supaya alat menjadi pendek, maka lensa pembalik yang bertugas membalikkan
bayangan itu diganti oleh sepasang prisma, sehingga terbentuk teropong prisma,
dapat dilihat Gambar 6-52

Gambar 6-52 Teropong Prisma
6.8.6

Kamera
Kamera adalah alat untuk memperoleh gambar dari suatu obyek atau benda dengan
bantuan cahaya dan lensa cembung. Bayangan benda atau gambar benda yang
dihasilkan oleh oleh lensa dibentuk pada film.

Gambar 6-53
Pembentukan bayangan oleh lensa kamera.
Perhatikan Gambar 6-53, sebuah benda terletak di depan lensa cembung, maka
terbentuk bayangan nyata, terbalik dan diperkecil. Obyek atau benda yang akan
dipotret harus terletak pada jarak lebih besar dari 2f di depan lensa. Jika cahaya
yang masuk kurang kuat, maka gambar yang diperoleh kurang baik. Sebaliknya,
jika cahaya yang masuk terlalu kuat, maka gambar bayangan yang diperoleh tidak
baik pula.
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Bagian kamera yang mengatur kuat lemahnya cahaya yang masuk kamera
disebut diafragma. Kerja diafragma mengubah besar kecilnya lubang untuk
masuknya cahaya. Pada saat pemotretan jika cahaya terlalu kuat, maka difragma
dikecilkan, sebaliknya jika cahaya kurang kuat, maka diafragma diperbesar.
Untuk menghasilkan gambar yang tajam, maka diatur posisi lensa terhadap
film, dengan cara menggeser lensa maju atau mundur. Selain mangatur jarak film
dan lensa juga diatur kuat cahaya yang masuk ke dalam kamera melalui lensa.

6.8.7

Oftalmoskop
Alat ini banyak digunakan di bidang kedokteran, yaitu untuk memeriksa keadaan
retina mata. Gambar 6-54 melukiskan bagian-bagian penting dari alat oftalmoskop
serta jalannya sinar dalam alat tersebut.

Gambar 6-54
Oftalmoskop

Berkas cahaya yang berasal dari sumber cahaya yang berupa bola lampu akan
ditangkap dan dikumpulkan oleh lensa L1. Kemudian oleh cermin datar cahaya
dipantulkan masuk ke retina mata M. Selanjutnya, dokter dapat mengamati retina
dengan bantuan lensa L2 melalui lubang di tengah-tengah cermin.
6.8.8

Proyektor
Proyektor adalah alat untuk memproyeksikan ( menjatuhkan ) gambar ke layar,
sehingga diperoleh gambar yang jauh lebih besar. Sebagai benda pada umumnya
digunakan gambar tembus cahaya. Ada tiga jenis proyektor yang umum dipakai,
yaitu :
(a) Proyektor slide, yang memproyeksikan gambar pada film ke layar.
(b) Proyektor overhead ( OHV = over head projector ), yang memproyeksikan
gambar pada lembar tembus cahaya ke layar.
(c) Proyektor film, yang memproyeksikan gambar-gambar pada pita film positif
yang bergerak, sehingga gambar yang dihasilkan pada layar berupa gambar
hidup.
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Pada dasarnya azas kerja proyektor itu sama, yaitu sebuah benda tembus cahaya
diterangi dengan kuat, cahaya yang melalui benda itu dijatuhkan ke lensa, dan lensa
membentuk bayangan (gambar) benda itu di layar.

TUGAS :
1. Sebuah benda tingginya 5 cm, terletak 20 cm di depan cermin cembung yang
mempunyai jarak fokus 10 cm. Tentukan :
a. letak bayangan dan pembesarannya
b. tinggi bayangan
c. sifat-sifat bayangan
2. Sebuah cermin cekung memiliki jarak fokus 10 cm. Tentukan jarak dan
pembesaran bayangan, jika benda terletak di depan cermin sejauh 25 cm serta
jelaskan sifat-sifat bayangannya !
3. Indeks bias cairan gliserin 1,47 dan indeks bias intan 2,42. Tentukan indeks bias
relatif intan terhadap cairan gliserin dan indeks bias relatif cairan gliserin terhadap
intan !
4. Sebuah benda diletakkan 8 cm di depan lensa cekung yang memiliki jarak fokus 12
cm. Tentukan :
a. letak bayangan
b. perbesaran bayangan
c. sifat-sifat bayangan
5. Berapakah kekuatan lensa yang jarak fokusnya : (a) ¾ m, (b) - 25 cm, (c) 75 cm.
6. Sebuah benda diletakkan di depan lensa konvergen (lensa cembung) yang jarak
fokusnya 15 cm. Tentukan letak, perbesaran dan sifat bayangan jika benda
diletakkan pada jarak 20 cm !

RANGKUMAN

1. Cermin datar adalah sebuah cermin yang permukaan pantulnya berupa sebuah
bidang datar.
Sifat-sifat cermin datar :
a. Jarak bayangan ke cermin = jarak benda ke cermin.
b. Tinggi bayangan yang terbentuk = tinggi bendanya.
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c. Bayangan maya,

karena

dibelakang cermin,

yang dibentuk oleh

perpanjangan perpotongan sinar-sinar pantul.
2. Cermin lengkung adalah cermin yang permukaan pantulnya merupakan sebuah
kelengkungan yang steris, dapat berupa permukaan cembung ataupun permukaan
cekung.
3. Cermin cekung adalah cermin lengkung yang bagian dalamnya dapat memantulkan
cahaya.

1 1 1
 
S S' f

dan

M 

S'
h'

S
h

4. Cermin cembung adalah cermin lengkung yang bagian luarnya dapat memantulkan
cahaya.

S'
h'
1 1
2

 
dan M 
S S'
R
S
h
5. Indeks bias relatif kaca terhadap udara :
Sin i n k n2


Sin r nu n1

6. Hukum Snellius untuk pembiasan
a. Sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar.
b. Perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan
bilangan konstan.
7. Rumus Pergeseran sinar pada kaca planparalel :

d

t
Sin i  r 
Cos r

8. Rumus deviasi minimum pada prisma :

 m  n  1
9. Untuk lensa tipis, tebal lensa dianggap nol atau t = 0 :
1
n1
1 

 n2  n1  
f
 R1 R2 

Jika

1
1

 0 , maka f < 0; lensanya disebut lensa cekung atau lensa negatif atau
R1 R2

lensa divergen.
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Jika

1
1

 0 , maka f > 0; lensanya disebut lensa cembung atau lensa positif
R1 R2

atau lensa konvergen.
10. Kekuatan lensa atau daya lensa :
P

1
1
1 
 n  1  
f
 R1 R2 

11. Titik dekat adalah titik terdekat yang masih terlihat jelas oleh mata yang
berakomodasi maksimum (penuh)
12. Titik jauh adalah titik terjauh yang masih terlihat jelas oleh mata yang
berakomodasi minimum.
13. Mata normal adalah mata yang batas penglihatannya dari 25 cm sampai dengan
jauh tak terhingga (jauh sekali).
14. Mata miopi adalah mata yang mempunyai titik dekat kurang dari 25 cm, dan tidak
mampu melihat benda jauh.
15. Mata hipermetropi adalah mata yang batas penglihatannya lebih dari 25 cm sampai
dengan jauh tak terhingga.
16. Mata presbiopi adalah mata yang batas penglihatannya lebih dari 25 cm sampai
dengan tak dapat melihat yang jauh sekali.
17. Lup terdiri atas sebuah lensa cembung.
18. Mikroskop terdiri atas 2 lensa cembung; disebut lensa objektif dan okuler (
f ob  f ok ).

19. Teropong bintang terdiri atas 2 lensa positif yang disebut objektif dan okuler (
f ob  f ok ).

20. Teropong bumi terdiri atas 3 lensa positif yaitu objektif, pembalik dan okuler (
f ob  f ok ).

21. Oftalmoskop adalah alat yang digunakan dalam bidang kedokteran untuk
memeriksa keadaan retina mata.
22. Proyektor adalah alat untuk memproyeksikan gambar tembus cahaya ke layar,
gambar yang jauh lebih besar.
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FAKTOR KONVERSI UKURAN

1.

Ukuran Panjang
1 km
1 hm
1 dam
1m
1 dm
1 cm
1 hektameter
1 elo (lama)
1 pal (Jawa)
1 pal (Sumatra)
1 mil laut
1 mil darat / knoop
1 mil Inggris

1 cm
1m
1 km
1 inci
1 kaki
1 mil

2.

cm
1
100
105
2,540
30,48
1,609 x 105

= 1000 m
= 100 m
= 10 m
= 100 cm
= 100 mm
= 10 mm
= 10000 m
= 0,667
= 150,943 m
= 185,85 m
= 1851,51 m
= 1666 m
= 160,342 m

m
0,01
1
1000
254
0,3048
1609

1 yard ( 3 kaki )
= 0,914 m
1 foot / kaki (12 dim) = 0,305 m
1 inch ( 1 dim )
= 2,54 cm
1 werst (Rusia)
= 1066,781 m
1 m = (1/40.000.000) lingkaran bumi.
1 Angstrom = 10-10 m
1 mil laut = 1852 m = 1,151 miles
= 6076 ft
1 parsec
= 3,084 x 10 13 km
1 fathom
= 6 ft
1 yard
= 3 ft
1 rod
= 16,5 ft
1 mil
= 10-3 ft
1 tahun cahaya = 9,46 x 1012 km

km
10 -5
0,001
1
254000
3,048 x 10 -4
1,609

In
0,3937
39,3
39370
1
12
63360

ft
0,03281
3,281
3281
0,08333
1
5280

mil
6,214 x 10-6
6,214.10-4
0,6214
1,578 x 10-5
1,894 x 10-4
1

Ukuran Luas
1 dam2 atau 1 are (a)
= 100 m2
2
1 m atau 1 ca ( centiare ) = 100 dm2
1 bau (Indonesia)
= 7,095 m2
1 acre (Inggris)
= 4,047 m2

9 sq inch = 1 sq yard = 0,836 m2
1 sq pole = 30½ sq yard = 25,29 m2
40 pls = 1 rood = 10,117 are
4 roods = 1 acre = 0,4047 ha
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1 km2 = 106 m2
1 hm2 = 104 m2
1 dam2 = 100 m2
1 m2
= 106 mm2
2
1 dm = 104 mm2
1 cm2 = 100 mm2
1 inch persegi (2,542) = 6,4516 cm2
1 square (144 inch persegi) = 9,2903 dm2
1 dm2 = 15,5 sq inch
1 cm2 = 0,155 sq inch
3.

Ukuran Massa
1 ton
1 kg
1 hg (ons)
1 dag
1g
1 dg
1 cg
1 ton (Inggris)
1 kwintal (kw)
1 pikul (Indonesia)
1 hundret weight (ewt)
1 pound (lb)
1 once (oz)
1 ons
1 grain
1 drain (dr)
1 onnce (oz)
1 stons (st)
1 quarter (qr)
1 onetral
1 grain troy
1 ounce troy
1 pound troy
1 penny weight (dwt)
1 slug = 32,174 lbm

1 gram
1 kg
1 slug
1u
1 ons
1 pon
4.

640 acres = 259 ha
1 hectare = 2,471 acres
1 km2 = 247,105 acres
1 m2 = 1,196 sq yard
1 are = 11960 sq yard
1 mil2 = 2,788 x 10 8 ft = 640 acres
1 acre = 43,6 ft2
1 barn = 10 -28 m2

gram
1
1000
14590
1,66.10-24
28,35
453,6

kg
0,001
1
14,59
1,66.10-27
0,02835
0,4536

= 1000 kg
= 1000 g
= 100 g
= 10 g
= 1000 mg
= 100 mg
= 10 mg
= 20 ewt = 7000 grains = 1016,048 kg
= 100 kg
= 100 kati = 61,76 kg
= 8 st = 50,8 kg
= 0,454 kg
= 28,31 kg
= 100 g
= 0,0648 g
= 1,772 g
= 16 darin = 28,31 g
= 14 lb = 6,35 kg
= 28 lb = 12,7 kg
= 100 lb = 45,3592 kg
= 0,0648 g
= 20 dwt = 31,1035 g
= 12 oz = 373,2489 g
= 24 grains = 1,5552 g
1 lbm = 0,45359 kg
slug
6,852.10 -5
0,06852
1
1,137.10-28
0,001943
0,03108

u
6,024.10 23
6,024.10 26
8,789.10 27
1
1,708.10 25
2,732.10 26

oz
0,03527
35,27
514,8
5,855.10 -26
1
16

Ukuran Isi / Volume

1 km3 = 109 m3
1 hm3 = 106 m3.

1 cm3 = 0,061 kub in
1 dm3 = 61,024 kub in
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lb
0,002205
2,205
32,17
3,66.10-27
0,0625
1

1 dam3 = 103 m3.
1 m3 = 109 mm3.
1 dm3 = 1 liter = 106 mm3.
1 cm3 = cc = 103 mm3.
1 gallon (Inggris) = 4,549 liter = 1 gal
1 gallon (Amerika) = 3,785 liter
1 barrel = 30,5 gallon = 1,423 hl
1 kub in = 16,337 cc
1 kub foot = 28,317 dm3 = 1728 kub in
1 kub yard = 0,76455 m3 = 27 kub foot
1 m3
1 cm3
1 liter
1 kaki3
1 inci3
5.

m3
1
10-6
0,001
0,02832
1,639.10 -5

cm2
1000000
1
1000
28320
16,39

liter
1000
0,001
1
28,32
0,01639

ft3
35,31
35,31.10-4
0,03531
1
5,787.10-4

in3
61020
0,06102
61,02
1728
1

cm/s
30,48
27,78
100
44,70
1
51,44

knot
0,5925
0,5400
1,944
0,8689
0,01944
1

Laju
1 ft/s
1 km/jam
1 m/s
1 mile/s
1 cm/s
1 knot

ft/s
1
0,9113
3,281
1,467
0,03281
1,688

km/h
1,097
1
3,6
1,609
0,036
1,852

1 knot = 1 mil laut / h
6.

1 m3 = 1,308 kub yard
1 pint = 4 gills = 0,568 liter
1 quart = 2 pint = 1,136 liter
1 galon = 4 quarts = 4,546 liter
1 hogshead = 2 barrel = 2,846 liter
1 kub inch = 16,337 cm3 = 0,016337 liter
1 gill = 8,6665 kub in = 141,983 cm3.
1 peck = 2 gallon = 9,092 dm3
1 bushel = 4 pecks = 36,368 dm3
1 quarter = 8 bushel

m/s
0,3048
0,2778
1
0,4470
0,01
0,5144

mil/h
0,6818
0,6214
2,237
1
0,02237
1,151

1 mil/min = 88,00 ft/s = 60,00 mil/h

Gaya
Tabel di bawah ini berdasarkan kondisi gravitasi standar, g = 9,80665 m/s2.
1 dyne
1 Newton
1 pon
1 pondal
1 gr-gaya
1 kg-gaya

dyne
1
10 5
4,448.10 5
1,383.10 4
980,7
980700

N
10 -5
1
4,448
0,1383
0,009807
9,807

lb
2,248.10 -6
0,2248
1
0,03108
0,002205
2,205

1 lbf = 32,174 lbm.ft/s2
Lbf = pound-force

pdl
7,233.10 -5
7,233
32,17
1
0,007093
70,93

gf
1,02.10-3
102,0
453,6
14,10
1
1000

lbm = 0,45359 kg
lbm = pound-mass
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kgf
1,02.10-6
0,1020
0,4536
0,0141
0,001
1

lb = libra

7.

Tekanan
1 atmosphere
1 dyne / cm2
1 inci air (0o C)
1 cm-Hg at 0o C
1 Pascal
1 pon/in2
1 pon/ft2

1 atmosphere
1 dyne / cm2
1 inci air2 (0o C)
1 cm-Hg at 0o C
1 Pascal
1 pon/in2
1 pon/ft2

dyne / cm2
1,013 x 10-6
1
2491
1,333 x 10 4
10
6,895 x 10 4
478,8

atm
1
9,869 x 10-7
0,002458
0,01316
9,869 x 10-6
0,06805
4,725 x 10-4
cm-Hg
76
7,501 x 10 -5
0,1868
1
7,501 x 10 -4
5,171
0,03591

Pascal
1,013 x 10 5
0,1
249,1
1333
1
0,006895
47,88

inci air
406,8
4,015 x 10-4
1
5,353
0,004015
27,68
0,1922

lb/in2
14,70
1,450 x 10 -5
0,03613
0,1934
1,450 x 10 -4
1
0,006944

lb/ft2
2116
0,002089
5,202
27,85
0,02089
144
1

1 bar = 106 dyne/cm2 = 0,1 MPa
1 milibar =1000 dyne/cm2 = 100 Pa
5
1 bar = 10 Pa = 100 kPa
1 atm = 101325 Pa = 1,01325 bars
1 kgf/cm2 = 9,807 N/cm2 = 9,807 x 104 N/m2 = 0,9807 bar = 0,9679 atm = 14,223 psi
psi (lbf/in2) = pound-force per square inch
psia = pound-force per square inch – absolute pressure
psig = pound-force per square inch – gage pressure
1 atm = 14,696 psi

8.

Tenaga, kerja, kalor

1 Btu
1 erg
1 kaki-pon
1 daya
kuda-jam
1 joule
1 kalori
1 kW-jam
1 eV
1 kg
1 sma

1 Btu
1 erg
1 kaki-pon

Btu
1
9,481.10-11
0,001285
2545

erg
1,055.10 10
1
1,356.107
2,685.10 13

ft.lb
777,9
7,376.10-9
1
1,980.10 6

hp.h
3,929.10-4
3,725.10 -14
5,051.10-7
1

Joule
1055
10 -7
1,356
2,685.10 6

9,481.10 -4
0,03968
3413
1,519.10-22
8,521.10 13
1,415.10-13

107
4,186.107
3,6.1013
1,602.10-12
8,987.10 23
1,492.10 -3

0,7376
3,087
2,655.10 6
1,182.10 -19
6,629.1010
1,11.10-10

3,725.10-7
1,559.10-6
1,341
5,967.10 -26
3,348.1010
5,558.10 -17

1
4,186
3,6.106
1,602.10-19
8,987.1010
1,492.10-10

cal
252,0
2,389.10 -8
0,3239

kWh
2,93.10 -4
2,778.10-14
3,766.10 -7

eV
6,585.1021
6,242.1011
8,464.1018
148

kg
1,174.10 -14
1,113.10 -24
1,509.10 -17

u
7,074.1012
670,5
9,092.10 6

1 daya
kuda-jam
1 joule
1 kalori
1 kW-jam
1 eV
1 kg
1 sma

9.

6,414.103

0,7457

1,676.1025

2,988.10 -11

1,8.10 10

0,2389
1
8,601.106
cal
3,827.10-20
2,147.10 16
3,564.10-11

2,778.10 -7
1,163.10 -6
1
kWh
4,45.10-26
2,497.10 10
4,145.10-17

6,242.1018
2,613.1019
2,247.1025
eV
1
5,61.10 26
9,31.108

1,113.10 -17
4,659.10 -17
4,007.10 -11
kg
1,783.10 -20
1
1,66.10-27

6,705.10 6
2,807.1010
2,414.1016
u
1,074.10-3
6,025.1028
1

Daya
1 Btu/jam
1 kaki
pon/detik
1 daya
kuda
1 kalor/s
1 Watt

Btu/h
1
4,628

ft.lb/s
0,2161
1

hp
3,929.10-4
1,818.10-3

Cal/s
0,07
0,3239

kW
2,93.10 -4
1,356.10-3

Watt
0,293
1,356

2545

550

1

178,2

0,7457

745,7

14,29
3,413

3,087
0,7376

5,613.10-3
1,341.10-3

1
0,2389

4,186.10-3
0,001

4,186
1

10. Muatan

1 abcoulomb
1 ampare-hour
1 coulomb
1 statcoulomb

abcoul
1
360
0,1
3,336.10-11

A.h
2,778.10-3
1
2,778.10-4
9,266.10 -14

Coulomb
10
3600
1
3,336.10-10

statcoul
2,998.1010
1,079.1012
2,998.109
1

1 muatan electron = 1,602 x 10 -19 coulomb
11. Arus
1 abampere
1 Ampere
1 statampere

abamp
1
0,1
3,336.10 -11

Ampere
10
1
3,336.10-10

statamp
2,998.10 10
2,998.109
1

abvolt
1
10 8
2,998.1010

volt
10-8
1
299,8

statvolt
3,336.10 -11
3,336.10-3
1

abohm
1
10 9
8,987.1020

ohm
10-9
1
8,987.10 11

statohm
1,113.10-21`
1,113.10 -12
1

12. Potensial, tegangan gerak elektrik
1 abvolt
1 volt
1 statvolt
13. Resistansi
1 abohm
1 ohm
1 statohm
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14. Kapasitansi
abf
1
10 -9
10-15
1,113.10-21

1 abfarad
1 farad
1 microfarad
1 statfarad

farad
10 9
1
10-6
1,113.10 -12

statf
8,987.1020
8,987.1011
8,987.105
1

F
10 15
106
1
1,113.10 -6

15. Induktansi
abhenry
1 abhenry

henry

1

10

109

1 microhenry

mH

H

-9

stathenry

-6

1,113 x 10-21

0,001

10

1

106

1000

1,113 x 10-12

1000

10-6

1

0,001

1,113 x 10-18

1 millihenry

106

0,001

1000

1

1,113 x 10-15

1 stathenry

8,987 x 1020

8,987 x 1011

8,987 x 1017

8,987 x 1014

1

1 Henry

16. Fluks Magnet
maxwell
1
10 8

1 maxwell
1 weber

weber
10-8
1

17. Medan Magnet
gauss
1
10 4
0,001

1 gauss
1 Tesla
1 milligauss

Tesla
10-4
1
10-7

milligauss
1000
107
1

ALFABET YUNANI
Alpha
Beta
Gamma
Delta
Epsilon
Zeta
Eta
Theta
Iota
Kappa
Lambda
Mu


B


E
Z
H


K

M














Nu
Xi
Omicron
Pi
Rho
Sigma
Tau
Upsilon
Phi
Chi
Psi
Omega
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N



P

T


X











, 




RUMUS MATEMATIKA
TRIGONOMETRI
sin2  + cos2  = 1
sin 2 = 2 sin .cos 
cos 2 = cos2  - sin2  = 2 cos2  -1 = 1 – 2 sin2 
sec2  - tan2  = 1
csc2  - cot2  = 1
sin (    ) = sin .cos   cos  .sin 
cos (    ) = cos .cos   sin  .sin 
sin   sin  = 2 sin ½(    ). cos ½(    )

tan(    ) 

tan   tan 
1  tan  . tan 

sin  

y
r

cos  

x
r

tan  

y
x

r
y
r
sec  
x

csc  

X2 + Y2 = r2
Sudut-sudut Istimewa, 0o    90o :

Sin 
Cos 
Tan 

0o
0
1
0

30 o
½
½3
1/3  3

45o
½2
½2
1

60o
½3
½
3

Fungsi Trigonometri dari Sudut-sudut yang Berelasi :
Sin (90 -  ) = cos 
Cos (90 - ) = sin 
Tan (90 - ) = ctg 
Sin (180 - ) = sin 
Cos (180 - ) = - cos 
Tan (180 - ) = - tan 
Sin (180 + ) = - sin 
Cos (180 + ) = - cos 
Tan (180 + ) = tan 

sin (360 - ) = - sin 
cos (360 - ) = cos 
tan (360 - ) = - tan 
sin (-) = - sin 
cos (-) = cos 
tan (-) = - tan 
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90 o
1
0
tak terdefinisi

Sudut-sudut di Kuadran I, II, III dan IV :
I
+
+
+

Sin 
Cos 
Tan 

II
+
-

360 o = 2 
1  = 180 o
1 o =  / 180
BILANGAN BERPANGKAT
ao = 1
a1 = a
a2 = a x a
an = a x a x a ……….x a

1) Definisi:

2)

1
an

n



a

n a  b  bn  a
3)

4)

a p .a q  a p  q
p
a
pq
q  a
a

5)

a p q  a pq

6)

a .b  p  a p .b p
p

7)

8)

9)
10)

ap
a
   p
b
b

ap 

1
ap

m

m
n

n

a a

a. b 

a .b
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III
+

IV
+
-

11)

12)
13)

a

b
m n

a
b
1

a  a mn

p a  q a  ( p  q) a
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