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LISTRIK DINAMIS 

 

Coba kalian tekan saklar listrik di ruang kelas pada posisi ON kemudian kalian amati 

lampu listriknya. Apa yang terjadi? Tentunya lampu tersebut akan menyala bukan? 

Mengapa lampu tersebut menyala? Lampu tersebut menyala karena ada aliran listrik 

yang mengalir pada lampu tersebut. 

 

Rangkaian Listrik 

 

Gambar 1a menunjukkan rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik tersebut 

merupakan susunan alat-alat listrik yang terdiri dari sumber arus, kawat penghantar, 

lampu atau alat listrik, dan saklar. Pada gambar 1a saklar dalam keadaan terbuka dan 

rangkaian tersebut disebut rangkaian terbuka. Pada rangkaian terbuka maka arus listrik 

tidak dapat mengalir sehingga lampu tidak menyala. Pada gambar 1b saklar dalam 

keadaan tertutup dan rangkaian tersebut disebut rangkaian tertutup. Pada rangkaian 

tertutup 1b maka arus listrik mengalir melalui rangkaian sehingga lampu menyala. 

 

Listrik Dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. cara mengukur kuat arus pada 

listrik dinamis adalah muatan listrik dibagai waktu dengan satuan muatan listrik adalah 

coulumb dan satuan waktu adalah detik. kuat arus pada rangkaian bercabang sama 



dengan kuata arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. sedangkan pada 

rangkaian seri kuat arus tetap sama disetiap ujung-ujung hambatan. Sebaliknya 

tegangan berbeda pada hambatan. pada rangkaian seri tegangan sangat tergantung pada 

hambatan, tetapi pada rangkaian bercabang tegangan tidak berpengaruh pada hambatan. 

semua itu telah dikemukakan oleh hukum kirchoff yang berbunyi. "jumlah kuat arus 

listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar". berdasarkan 

hukum ohm dapat disimpulkan cara mengukur tegangan listrik adalah kuat arus × 

hambatan. Hambatan nilainya selalu sama karena tegangan sebanding dengan kuat arus. 

tegangan memiliki satuan volt(V) dan kuat arus adalah ampere (A) serta hambatan 

adalah ohm. 

 

 AMPEREMETER 

 

Ampermeter merupakan alat untuk mengukur besarnya kuat arus listrik yang melalui 

suatu penghantar. Bagian terpenting dari Ampermeter adalah galvanometer. 

Galvanometer bekerja dengan prinsip gaya antara medan magnet dan kumparan berarus. 

Galvanometer dapat digunakan langsung untuk mengukur kuat arus searah yang kecil. 

Semakin besar arus yang melewati kumparan semakin besar simpangan pada 

galvanometer.  

Ampermeter terdiri dari galvanometer yang dihubungkan paralel dengan resistor yang 

mempunyai hambatan rendah. Tujuannya adalah untuk menaikan batas ukur 

ampermeter. Hasil pengukuran akan dapat terbaca pada skala yang ada pada 

ampermeter. Amperemeter dirangkai seri dengan alat listrik (lampu). 

  

Gambar amperemeter dipasang seri  Gambar symbol amperemeter      



Cara membaca amperemeter adalah  

 

Bagaimana cara menggunakan Ampermeter? 

Misalkan Anda akan mengukur kuat arus yang melewati rangkaian pada gambar 

1. Misalkan R adalah lampu, maka: 

 

Gambar : rangkaian sederhana dengan sumber arus dc dan  rangkaiaan sederhana 

Anda harus memasang secara seri ampermeter dengan lampu. Sehingga harus memutus 

salah satu ujung (lampu menjadi padam). Selanjutnya hubungkan kedua ujung dengan 

kabel pada ampermeter, seperti gambar 2. 

  

Rangkaian cara menggunakan Amperemeter dan Multi meter yang dapat digunakan 

sebagai amperemeter 



 

Besar hambatan shunt yang dipasang pada Ampermeter tersebut adalah: 

 

Para ahli telah melakukan perjanjian bahwa arah arus listrik mengalir dari kutub positif 

ke kutub negatif. Jadi arah arus listrik berlawanan dengan arah aliran electron. 

VOLTMETER 

Voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial antaradua 

titik.Voltmeter juga menggunakan galvanometer yang dihubungkan seri dengan resistor. 

Beda antara Voltmeter dengan Ampermeter adalah sebagai berikut: 

1. Ampermeter merupakan galvanometer yang dirangkai dengan hambatan shunt 

secara seri, Voltmeter secara paralel. 

2. Hambatan Shunt yang dipasang pada Ampermeter nilainya kecil sedangkan 

pada Voltmeter sangat besar. 

Bagaimana menggunakan Voltmeter? 

Menggunakan Voltmeter berbeda dengan menggunakan Ampermeter, dalam 

menggunakan Voltmeter harus dipasang paralel pada kedua ujung yang akan dicari 



beda tegangannya. Misalkan Anda kan mengukur beda tegangan antara ujung-ujung 

lampu pada gambar 5. 

 rangkaian dengan sumber arus dc. 

Anda cukup mengatur batas ukur pada alat dan langsung hubungkan dua kabel dari 

voltmeter ke ujung-ujung lampu seperti pada gambar 6 

 

 

gambar mengukur tegangan 

Cara membaca voltmeter adalah  

Seperti pada saat Anda menggunakan Ampermeter, jika jarum pada voltmeter melewati 

batas skala maksimal, berarti beda potensial yang Anda ukur lebih besar dari 

kemampuan alat ukur. Sehingga Anda harus memperbesar batas ukur. Caranya dengan 

memasang resistor (hambatan muka) secara seri pada voltmeter. Seperti gambar : 

 

Besar hambatan muka yang dipasang pada Voltmeter tersebut adalah: 



Rm = (n – 1) Rv 

dengan 

Rm = hambatan muka ( ) 

n = = kelipatan batas ukur Voltmeter 

Vv = batas ukur Voltmeter sebelum dipasang hambatan muka (Volt) 

V = batas ukur Voltmeter setelah dipasang hambatan muka (Volt) 

Rv = hambatan dalam Voltmeter ( Ω ) 

Contoh Soal : 

Sebuah Voltmeter mempunyai hambatan dalam 3 k , dapat mengukur tegangan 

maksimal 5 Volt. Jika ingin memperbesar batas ukur Voltmeter menjadi 100 Volt, 

Tentukan hambatan muka yang harus dipasang secara seri pada Voltmeter. 

Diketahui:  

Rv = 3 k 

Vv = 5 Volt 

V = 100 Volt 

Ditanya: Rm? 

Jawab:  

n =  20 

        Rm = (n – 1) . Rv 

  = (20 – 1) . 3 k Ω 

         = 57 k 

 

KUAT ARUS LISTRIK (I) 

Aliran listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak di dalam suatu penghantar. 

Arah arus listrik (I) yang timbul pada penghantar berlawanan arah dengan arah gerak 

elektron. Muatan listrik dalam jumlah tertentu yang menembus suatu penampang dari 

suatu penghantar dalam satuan waktu tertentu disebut sebagai kuat arus listrik. Jadi kuat 

arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam kawat penghantar tiap 



satuan waktu. Jika dalam waktu t mengalir muatan listrik sebesar Q, maka kuat arus 

listrik I adalah: 

                   

 

Gambar : Arah arus listrik dan arah elektron berlawanan. 

 Gambar : Segmen dari sebuah kawat penghantar 

berarus 

 

Makin banyak jumlah muatan listrik yang bergerak, makin besar pula kuat arusnya. 

Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik adalah Amperemeter 

(ammeter) 

Contoh soal: 

Jika sebuah kawat penghantar listrik dialiri muatan listrik sebesar 360 coulomb dalam 

waktu 1 menit, kita dapat menentukan kuat arus listrik yang melintasi kawat penghantar 

tersebut. Caranya seperti berikut: 

Diketahui: Q = 360 coulomb 

        t = 1 menit = 60 sekon 

Maka kuat arus listrik ( I ) adalah …. 

I = 
�

�
 



  = 
���

��
 

I = 6 A. 

Jadi kuat arus listrik (I) itu adalah 6 A 

BEDA POTENSIAL ATAU TEGANGAN LISTRIK (V) 

Terjadinya arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif dan aliran elektron dari kutub 

negatif ke kutub positif, disebabkan oleh adanya beda potensial antara kutub positif 

dengan kutub negatif, dimana kutub positif mempunyai potensial yang lebih tinggi 

dibandingkan kutub negatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arus listrik 

timbul jika ada perbedaan potensial. Beda potensial antara kutub positif dan kutub 

negatif dalam keadaan terbuka disebut gaya gerak listrik dan dalam keadaan tertutup 

disebut tegangan jepit. 

 Gambar pengukuran tegangan jepit. 

Beda potensial kutub-kutub sumber arus pada rangkaian terbuka dinamakan 

GGL atau gaya gerak listrik (E). Satuan GGL adalah volt (V). Beda potensial kutub-

kutub sumber arus pada rangkaian tertutup dinamakan tegangan jepit V, satuannya volt 

(V). Pada rangkaian tertutup tersebut arus mengalir dari kutub positif ke kutub negative 

atau dari titik yang potensialnya lebih tinggi ke titik yang potensialnya lebih rendah. 

Untuk mengukur besarnya GGL atau tegangan jepit sumber arus listrik 

digunakan alat yang disebut voltmeter. Voltmeter dalam rangkaian dipasang secara 

paralel. Usaha untuk memindahkan muatan Q dari satu titik ke titik lain yang memiliki 

beda potensial E adalah 

W = QE 



W = usaha atau energi Joule (J)

Q = muatan listrik Coulumb (C)

E = GGL volt (V) 

Beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik disebut juga tegangan 

listrik. Beda potensial mempunyai satuan (V). Satuan diambil dari nama seorang ilmuan 

bernama Alessandro Volta (1775

potensial dinamakan Voltmeter.

 

RANGKAIAN KOMPONEN LISTRIK

A. Sakelar 

Sebelum sekering kamu tekan pada posisi On tentu lampu belum menyala. 

Sakelar ini biasanya menempel pada dinding. Berbagai macam sakelar banyak 

dijual ditoko peralatan. Sakelar berfungsi untuk membuka dan menutup suatu 

rangkaian listrik.kamu dapat membuat sakelar sendiri. Dua buah penghantar 

yang dapat dihubungkan 

Keuntungan menggunakan sakelar adalah ki

mematikan lampu sesuai kebutuhan. Saat sakelar off lampu tidak menyala dan 

saat sakelar on lampu menyala.

 

 

 

 

W = usaha atau energi Joule (J) 

= muatan listrik Coulumb (C) 

Beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik disebut juga tegangan 

listrik. Beda potensial mempunyai satuan (V). Satuan diambil dari nama seorang ilmuan 

bernama Alessandro Volta (1775-1827). Alat yang digunakan untuk mengukur beda 

potensial dinamakan Voltmeter. 

RANGKAIAN KOMPONEN LISTRIK 

Sebelum sekering kamu tekan pada posisi On tentu lampu belum menyala. 

Sakelar ini biasanya menempel pada dinding. Berbagai macam sakelar banyak 

ditoko peralatan. Sakelar berfungsi untuk membuka dan menutup suatu 

rangkaian listrik.kamu dapat membuat sakelar sendiri. Dua buah penghantar 

yang dapat dihubungkan dan dilepas sudah dapat dijadikan sebagai sakelar.

Keuntungan menggunakan sakelar adalah kita dapat menyalakan ataupun 

mematikan lampu sesuai kebutuhan. Saat sakelar off lampu tidak menyala dan 

saat sakelar on lampu menyala. 

                 

Beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik disebut juga tegangan 

listrik. Beda potensial mempunyai satuan (V). Satuan diambil dari nama seorang ilmuan 

at yang digunakan untuk mengukur beda 

Sebelum sekering kamu tekan pada posisi On tentu lampu belum menyala. 

Sakelar ini biasanya menempel pada dinding. Berbagai macam sakelar banyak 

ditoko peralatan. Sakelar berfungsi untuk membuka dan menutup suatu 

rangkaian listrik.kamu dapat membuat sakelar sendiri. Dua buah penghantar 

dan dilepas sudah dapat dijadikan sebagai sakelar. 

ta dapat menyalakan ataupun 

mematikan lampu sesuai kebutuhan. Saat sakelar off lampu tidak menyala dan 



B. Sekering 

Sekering dalam rangkaian listrik digunakan sebagai pengaman listrik saat terjadi 

konsleting dapat terjadi karena hubungan singkat, yaitu terjadinya arus yang 

mengalir dalam kabel tanpa mengalami hambatan seharusnya kabel tidak 

terhubung menjadi terhubung karena isolasinya terkelupas. Korsleting dapat 

berakibat fatal, yaitu dapat mengakibatkan

seutas kawat penghantar yang besarnya melebihi harga tertentu melewati kawat 

tersebut. 

HUKUM OHM 

Seandainya dua buah konduktor memiliki beda potensial diantara

Anda menghubungkan konduktor

akan menimbulkan arus yang besar,

batang kaca, maka hampir tidak ada arus mengalir. Sifat

arus yang akan mengalir disebut 

jalan memberikan beda potensial diantara dua titik pada

arusnya. Hambatan R, didefinisikan sebagai

potensial V, dengan arus I,  R =

Arus listrik I dalam satuan amper, beda

dalam satuan ohm. 1 ohm 

untuk mengalir, ketika bedapotensial 1 V diberikan diantara ujung

tersebut.Rangkaian sederhana yang ber

Sekering dalam rangkaian listrik digunakan sebagai pengaman listrik saat terjadi 

g dapat terjadi karena hubungan singkat, yaitu terjadinya arus yang 

mengalir dalam kabel tanpa mengalami hambatan seharusnya kabel tidak 

terhubung menjadi terhubung karena isolasinya terkelupas. Korsleting dapat 

berakibat fatal, yaitu dapat mengakibatkan kebakaran. Sekering ini mamiliki 

seutas kawat penghantar yang besarnya melebihi harga tertentu melewati kawat 

 

Seandainya dua buah konduktor memiliki beda potensial diantara keduanya, dan 

Anda menghubungkan konduktor-konduktor tersebut dengan batang tembaga, maka 

akan menimbulkan arus yang besar, namun jika Anda menghubungkannya dengan 

tidak ada arus mengalir. Sifat-sifat yang menentukan berapa 

akan mengalir disebut Resistansi. Resistansi (hambatan) ditentukan

jalan memberikan beda potensial diantara dua titik pada konduktor dan mengukur 

arusnya. Hambatan R, didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan antara beda 

R = 
�

�
    

Arus listrik I dalam satuan amper, beda potensial V dalam satuan volt, dan hambatan R 

1 ohm (atau 1 Ω) adalahhambatan yang diberikan oleh arus 1 A 

untuk mengalir, ketika bedapotensial 1 V diberikan diantara ujung-ujung hambatan 

tersebut.Rangkaian sederhana yang berhubungan dengan hambatan 

Sekering dalam rangkaian listrik digunakan sebagai pengaman listrik saat terjadi 

g dapat terjadi karena hubungan singkat, yaitu terjadinya arus yang 

mengalir dalam kabel tanpa mengalami hambatan seharusnya kabel tidak 

terhubung menjadi terhubung karena isolasinya terkelupas. Korsleting dapat 

. Sekering ini mamiliki 

seutas kawat penghantar yang besarnya melebihi harga tertentu melewati kawat 

keduanya, dan 

dengan batang tembaga, maka 

namun jika Anda menghubungkannya dengan 

sifat yang menentukan berapa 

entukan dengan 

konduktor dan mengukur 

rasio atau perbandingan antara beda 

volt, dan hambatan R 

) adalahhambatan yang diberikan oleh arus 1 A 

ujung hambatan 

gan hambatan 



arus,danbedapotensial atau tegangan tampak pada Gambar 1. Sebuah baterai12 V 

dihubungkan pada lampu pijar yang memiliki hambatan 7,20 ΩRangkaian dilengkapi 

dengan memasang ammeter, dan arus terukur1,67 A. 

Ilmuwan Jerman George Simon Ohm menemukan bahwa rasioatau perbandingan 

antara beda potensial dengan arus pada konduktorselalu tetap. Oleh karena itu,hambatan 

kebanyakan konduktor tidakberubah ketika besar atau arah potensial yang diberikan 

pada konduktortersebut berubah. Alat yang mempunyai hambatan konstan dan tidak 

bergantung pada beda potensial dikatakan taat hukum Ohm. 

 

Gambar 1 Dalam suatu rangkaian yang mempunyai hambatan 7,2 Ωdan baterai 12 V, 

mengalir arus sebesar 1,67 A. 

Sebagian besar konduktor logam taat pada Hukum Ohm, namun ada beberapa 

alat penting tidak taat. Radio transistor atau kalkulator mengandung beberapa piranti 

seperti transistor dan diode, yang tidak taat pada hukum Ohm. Lampu pijar memiliki 

hambatan yang bergantung pada tegangan dan tidak taat pada hukum Ohm. Kabel yang 

digunakan untuk menghubungkan alat-alat listrik memiliki hambatan yang kecil. Satu 

meter kabel yang khas (typical) digunakan pada laboratorium fisika biasanya memiliki 

hambatan sekitar 0,03Ω. Kabel yang digunakan untuk sambungan listrik pada rumah 

tangga, biasanya memiliki hambatan yang kecil yakni 0,004 Ω .Pada 



setiap meternya. Karena kabel memiliki hambatan kecil, maka sepanjang kabel tersebut 

hampir tidak ada penurunan potensial. Untuk menghasilkan beda potensial, memerlukan 

resistansi yang besar. 

Resistor adalah piranti yang disusun untuk mendapatkan hambatan yang 

dikehendaki. Resistor dibuat dari kawat tipis dan panjang; grafit; atau semikonduktor. 

Selain itu suatu penghantar juga mempunyai nilai resistansi (hambatan), resistensi pada 

penghantar sebanding dengan panjang kawat, sebanding dengan hambat jenis kawat , 

dan berbanding terbalik dengn luas penampang (A). 

Hubungan antara V dan I pertama kali ditemukan oleh seorang guru Fisika 

berasal dari Jerman yang bernama George Simon Ohm. Dan lebih dikenal sebagai 

Hukum Ohm yang berbunyi: Besar kuat arus listrik dalam suatu penghantar 

berbanding langsung dengan beda potensial (V) antara ujung-ujung penghantar 

asalkan suhu penghantar tetap. 

 

Hubungan antara Tegangan Listrik (V) dan Arus Listrik (I) 

Aliran arus listrik dalam suatu rangkaian tidak berakhir pada alat listrik. tetapi 

melingkar kernbali ke sumber arus. Pada dasarnya alat listrik bersifat menghambat alus 

listrik. Hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan dapat diibaratkan seperti 

air yang mengalir pada suatu saluran. Orang yang pertama kali meneliti hubungan 

antara arus listrik, tegangan. dan hambatan adalah Georg Simon Ohm (1787-1854) 

seorang ahli fisika Jerman. Hubungan tersebut lebih dikenal dengan sebutan hukum 

Ohm. Setiap arus yang mengalir melalui suatu penghantar selalu mengalami hambatan. 

Jika hambatan listrik dilambangkan dengan R. beda potensial V, dan kuat arus I, 

hubungan antara R, V, dan I. Hasil bagi antara beda potensial (V) dengan kuat arus (I) 

dinamakan hambatan listrik atau resistansi (R) dengan satuan ohm. 



 

 

Susunan komponen-komponen listrik dalam rangkaian. 

 

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, komponen-komponen listrik seperti lampu 

dirangkai secara seri atau paralel. Jaringan listrik di rumah misalnya dirankai secara 

paralel. Itulah sebabnya ketika salah satu jaringan lampu di rumah putus maka lampu 

yang lain tidak padam. 

 

a. Susunan hambatan yang dirangkai secara seri (rangkaian seri) 

 

Rangkaian disamping adalah rangkaian tidak bercabang dengantiga hambatan disusun 

secara seri. Pada rangkaian tidak bercabang maka kuat arus pada setiap titik adalah 

sama. 

V = V1 + V2 + V3 

V = I.R1 + I.R2 + I.R3 

I.Rt = I(R1 + R2 + R3) 



  Rt = (R1 + R2 + R3) 

Jadi jika terdapat n hambatan yang dirangkai secara seri, maka hambatan pengganti 

rangkaian tersebut adalah Rs. 

 

b. Susunan hambatan yang dirangkai secara paralel (rangkaian paralel) 

 

           Gambar Rangkaian Pararel 

Gambar diatas adalah rangkaian bercabangdengan hambatan disusun secara paralel. 

Pada rangkaian bercabang, maka jumlah kuat arus yang masuk titik cabang sama 

dengan jumlah kuat arus yangmeninggalkan titik cabang tersebut. Sehingga: Gambar 

diatas adalah rangkaian bercabang dengan hambatan disusun secara paralel. Pada 

rangkaian bercabang, maka jumlah kuat arus yang masuk titik cabang sama dengan 

jumlah kuat arus yang meninggalkan titik cabang tersebut. Sehingga: 

 

 

 

maka 



 

 

Secara umum apabila terdapat n hambatan yang disusun secara paralel, maka berlaku; 

 

 

 

MENENTUKAN PERBEDAAN HAMBATAN BEBERAPA JENIS BAHAN. 

( KONDUKTOR, SEMIKONDUKTOR, ISOLATOR ) 

 

Mengapa ketika kita menyentuh kabel yang tidak terlindung kita kesetrum? 

Pernahkah anda kesetrum listrik? Itu karena kabel terbuat dari konduktor dan dilindungi 

oleh isolator. Apakah kanduktor dan isolator itu? 

 

Penghantar listrik 

Berdasarkan daya hantarnya, zat digolongkan menjadi: 

1. Konduktor  

Konduktor : Penghantar Listrik yang Baik  

Contoh: tembaga, besi, perak dan karbon  

Semua jenis logam dan karbon adalah konduktor. 

2. Isolator 

Isolator : Penghantar Listrik yang Buruk  

Contoh: kayu, plastik, karet dan kaca. 

Semua jenis non logam, kecuali karbon, adalah isolator. Pada tegangan yang sangat 

tinggi, isolator dapat menghantarkan listrik dengan baik. 

Selain konduktor dan isolator, ada penghantar yang sangat baik dalam 

menghantarkan listrik yaitu Super konduktor  



Super konduktor penghantar tanpa hambatan. Kondisi ini tercapai pada suhu 0 mutlak  

(-273 °C). Selain itu ada juga penghantar bukan konduktao maupun isolator, yaitu Semi 

konduktor  

Semi konduktor adalah bahan yang dapat dibuat sebagai konduktor maupun isolator, 

contohnya silikon dan germanium 

 

Nilai hambat jenis suatu penghantar bertambah secara linier sesuai dengan 

kenaikan suhu.Pengaruh kenaikan suhu bahan terhadap hambat jenis bahan dapat 

dilukiskan sebagai berikut; 

 

 

Karena hambat jenis bahan merupakan funsi linier dari suhu maka nilai hambatan suatu 

penghantar juga merupakan fungsi linier terhadap suhu. Berikut ini koefisien suhu dari 

beberapa bahan (zat). Untuk mempermudah Anda mengenal berbagai macam jenis 

logam dan hambatan jenisnya, perhatikan tabel di bawah ini! Tabel koefisien suhu 

beberapa bahan : 

 



Hambatan Kawat Penghantar  

Berdasarkan percobaan di atas. dapat disimpulkan bahwa besar hambatan suatu 

kawat penghantar 1. Sebanding dengan panjang kawat penghantar. artinya makin 

panjang penghantar, makin besar hambatannya, 2. Bergantung pada jenis bahan kawat 

(sebanding dengan hambatan jenis kawat), dan 3. berbanding terbalik dengan luas 

penampang kawat, artinya makin kecil luas penampang, makin besar hambatannya. Jika 

panjang kawat dilambangkan ℓ, hambatan jenis ρ, dan luas penampang kawat A. Secara 

matematis, besar hambatan kawat dapat ditulis :  

 

Nilai hambatan suatu penghantar tidak bergantung pada beda potensialnya. Beda 

potensial hanya dapat mengubah kuat arus yang melalui penghantar itu. Jika penghantar 

yang dilalui sangat panjang, kuat arusnya akan berkurang. Hal itu terjadi karena 

diperlukan energi yang sangat besar untuk mengalirkan arus listrik pada penghantar 

panjang. Keadaan seperti itu dikatakan tegangan listrik turun. Makin panjang 

penghantar, makin besar pula penurunan tegangan listrik.  

 

Hubungan antara hambatan kawat dengan jenis kawat dan ukuran kawat 

Hambatan atau resistansi berguna untuk mengatur besarnya kuat arus listrik 

yang mengalir melalui suatu rangkaian listrik. Dalam radio dan televisi, resistansi 

berguna untuk menjaga kuat arus dan tegangan pada nilai tertentu dengan tujuan agar 

komponen-komponen listrik lainnya dapat berfungsi dengan baik. Untuk berbagai jenis 

kawat, panjang kawat dan penampang berbeda terdapat hubungan sebagai berikut : 



 

 

 

HUKUM I KIRCHOFF 

Konsep Hukum Kirchhoff 

Dengan menggunakan hukum Ohm kita dapat menemukan besarnya arus yang 

mengalir pada suatu rangkaian gabungan seri-paralel. Meskipun demikian, kadang-

kadang kita menjumpai rangkaian yang sulit untuk dianalisis. Sebagai suatu contoh, kita 

tidak dapat menemukan aliran 



arus pada setiap bagian rangkaian sederhana dengan kombinasi hambatan seri dan 

paralel. 

Menghadapi rangkaian yang sulit seperti ini, kita menggunakan hukum-hukum yang 

ditemukan oleh G. R. Kirchhoff (1824-1887) pada pertengahan abad 19. Terdapat dua 

hukum Kirchooff, dan hukum-hukum ini adalah aplikasi sederhana yang baik sekali dari 

hukum-hukum kekekalan muatan dan energi. Hukum pertama Kirchhoff atau hukum 

persambungan (junction rule) didasarkan atas hukum kekekalan muatan, dan kita telah 

menggunakannya pada kaidah untuk hambatan-hambatan paralel. 

Dalam alirannya, arus listrik juga mengalami cabang-cabang. Ketika arus listrik 

melalui percabangan tersebut, arus listrik terbagi pada setiap percabangan dan besarnya 

tergantung ada tidaknya hambatan pada cabang tersebut. Bila hambatan pada cabang 

tersebut besar maka akibatnya arus listrik yang melalui cabang tersebut juga mengecil 

dan sebaliknya bila pada cabang, hambatannya kecil maka arus listrik yang melalui 

cabang tersebut arus listriknya besar. 

 

Gambar Rangkaian Tidak Bercabang       Gambar Rangkaian Bercabang 

Rangkaian tidak bercabang. Kuat arus yang melalui lampu L1 sama dengan kuat arus 

yang melalui lampu L2 dan L3, yaitu I. Jadi pada rangkaian tidak bercabang, kuat arus 

pada setiap titik dalam rangkaian tersebut adalah sama besar. Rangkaian bercabang. 

Berdasarkan pengukuran yang teliti, maka jumlah kuat arus I1, I2 dan I3 adalah sama 

dengan kuat arus I. Arus listrik yang melalui suatu penghantar dapat kita pandang 

sebagai aliran air sungai. Jika sungai tidak bercabang, jumlah air di setiap tempat pada 

sungai tersebut sama. Demikian halnya dengan arus listrik. 



 

Hukum I Kirchoff berbunyi: Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik 

percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan 

tersebut. 

 

Pada titik persambungan dalam Gambar di atas, i1 + i2 = i3 + i4 + i5 

Hukum persambungan Kirchhoff didasarkan atas kekekalan muatan. Muatan-muatan 

yang masuk persambungan harus sama dengan yang meninggalkan – tidak ada muatan 

yang hilang.  

Hukum I Kirchhoff tersebut sebenarnya tidak lain sebutannya dengan hukum kekekalan 

muatan listrik.  Hukum I Kirchhoff secara matematis dapat dituliskan sebagai:  

 



 

Gambar. Skema diagram untuk Hukum I Kirchhof 

 

Gambar. Rangkaian untuk menyelidiki kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu titik 

simpul. 

 

Contoh soal: 

Perhatikanlah titik simpul A dari suatu rangkaian listrik seperti tampak pada gambar! 

  

Kuat arus I1 = 10 A, I2 = 5 A arah menuju titik A. 

Kuat arus I3 = 8 A arah keluar dari titik A 

Berapakah besar dan arah kuat arus I4 ? 

Penyelesaian:  

Menurut Hukum I Kirchhoff = ∑Imasuk = ∑Ikeluar 

Selanjutnya ∑Imasuk = I1 + I2 = 10 + 5 = 15 ampere. 



I3 = 8 A arahnya keluar dari titik A berarti I4 pastilah berarah keluar sehingga: 

∑Ikeluar = I3 + I4 = 8 + I4 

Akhirnya: ∑Imasuk = ∑Ikeluar 

I1 + I2 = I3 + I4 

I5 = 8 + I4 

I4 = 15 – 8 = 7 A 

I4 = 7 ampere arahnya keluar dari titik A 

 

HUKUM II KIRCHOFF 

Pemakaian Hukum II Kirchhoff pada rangkaian tertutup yaitu karena ada rangkaian 

yang tidak dapat disederhanakan menggunakan kombinasi seri dan paralel. Umumnya 

ini terjadi jika dua atau lebih ggl di dalam rangkaian yang dihubungkan dengan cara 

rumit sehingga penyederhanaan rangkaian seperti ini memerlukan teknik khusus untuk 

dapat menjelaskan atau mengoperasikan rangkaian tersebut. Jadi Hukum II Kirchhoff 

merupakan solusi bagi rangkaian-rangkaian tersebut yang berbunyi: Di dalam sebuah 

rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik (ε) dengan penurunan tegangan 

(IR) sama dengan nol. 

∑∑∑∑ εεεε + ∑∑∑∑ IR = 0 


