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Arus Listrik dan Hambatan

SUTET: Merupakan solusi untuk 
distribusi energi listrik dengan 
efisiensi yang tinggi meskipun 
berbahaya karena bertegangan tinggi



Arus dan hambatan listrik

• Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik 
yang disebabkan dari pergerakan elektron-
elektron, mengalir melalui suatu titik 
dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu.



Arus dan hambatan



Resistansi
• Rapat arus listrik J pada sebuah konduktor didefinisikan sebagai arus listrik per 

luas. Karena Arus listrik merupakan jumlah muatan kali muatan satuan kali 
kecepatan dan luas area maka rapat arus J adalah:

• Rapat arus dan medan listrik terdapat pada konduktor jika ada beda potensial 
sepanjang konduktor, pada beberapa material rapat arus proporsional dengan 
medan listrik:



Hukum Ohm

• Sigma adalah konduktivitas. Untuk 
banyak jenis bahan rasio rapat arus 
dan medan listrik adalah konstanta 
sigma yang tidak bergantung pada 
medan listrik yang menghasilkan arus 
(Hukum Ohm). Material yang 
mematuhi hukum ohm disebut 
Ohmic.



Resistansi
• Jika beda potensial delta V adalah beda potensial antara dua titik maka:

• Sehingga untuk konduktor dengan panjang l:

• Rapat arus dapat dituliskan kembali: 

• Sehingga beda potensial:



Resistansi
• Hambatan jenis merupakan lawan dari konduktivitas, didefinisikan sebagai 

kemampuan suatu bahan dalam menghambat arus listrik. Dapat dituliskan 
sebagai berikut:

• Sehingga:



Resistivitas beberapa bahan



Hukum Ohm

Dapat dituliskan kembali dalam suatu rangkaian listrik tertutup:



Bahan Superkonduktor

• Ada suatu kelas golongan bahan metal dan 
campuran yang hambatannya berkurang 
sampai mencapai 0 ketika dibawah 
temperatur tertentu (Temperatur kritis). 
Material ini disebut superkonduktor.

• Fenomena ini ditemukan 1911 oleh Heike 
Kamerlingh-Onnes ketika bekerja dengan 
material mercury yang merupakan 
superkonduktor dibawah temperatur 4.2 K.

• Salah satu sifat dari superkonduktor yang 
penting yakni arus listrik akan terus 
mengalir sekali diaplikasikan padanya 
karena R = 0, salah satu aplikasinya adalah 
pada pembuatan magnet dengan kekuatan 
tinggi.



Daya Listrik

• Laju rangkaian listrik kehilangan 
potensial energi listriknya dapat
dituliskan sebagai berikut:

• Iniliah yang disebut daya listrik



Rangkaian Seri Resistor

Rangkaian seri adalah apabila beberapa resistor dihubungkan secara 
berturut-turut (deret), yaitu ujung akhir dari resistor pertama disambung 
dengan ujung awal dari resistor kedua, dan seterusnya.



Rangkaian Paralel Resistor

Rangkaian paralel resistor ialah jika beberapa resistor dihubungkan secara 
berbaris seperti pada gambar.



Contoh Soal Rangkaian Seri Paralel
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Contoh Soal Rangkaian Seri Paralel



Hukum Kirchoff

• Terkadang ada beberapa kasus dari 
rangkaian listrik DC yang tidak dapat 
diselesaikan dengan menggunakan 
penyederhanaan rangkaian serial dan 
paralel, untuk itu dapat digunakan hukum 
kirchoff dalam menyelesaikannya



Hukum Kirchoff I (KCL)

• Hukum Kirchoff yang pertama kita kenal dengan Kirchoff Current Law, 
menyatakan bahwa jumlah aljabar kuat arus yang menuju suatu titik cabang 
rangkaian listrik = jumlah aljabar arus yang meninggalkan titik cabang 
tersebut.



Hukum Kirchoff II (KVL)

• Hukum Kirchoff yang kedua (Kirchoff Voltage Law) menyatakan bahwa 
jumlah aljabar penurunan tegangan pada rangkaian tertutup menuruti arah 
yang ditentikan sama dengan jumlah aljabar kenaikan tegangannya



Hukum Kirchoff



Hukum Kirchoff



Hukum Kirchoff



Hukum Kirchoff
Aturan penentuan beda potensial pada sebuah rangkaian
terbuka yang merupakan bagian dari sebuah rangkaian
tertutup, yaitu sebagai berikut :

1. Jika arah arus searah dengan pembacaan yang ditentukan,
beda potensial antara ujung – ujung resistor, yaitu Vab
bernilai positif. Sebaliknya jika arah arus berlawanan
dengan arah pembacaan, beda potensial antara ujung –
ujung resistor, yaitu Vba bernilai negatif.

2. Jika arah pembacaan melewati ggl dari kutub negatif ke
kutub positif, ggl bernilai negatif.Sebaliknya, jika arah
pembacaan melewati ggl dari kutub positif ke kutub
negatif, ggl bernilai positif.



Hukum Kirchoff



Hukum Kirchoff
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Hukum Kirchoff



Hukum Kirchoff



Hukum Kirchoff



Hukum Kirchoff



Rangkaian Voltage Divider

V = I x R

I = Vin / R

I= Vin / (R1+R2)

VR1 = I x R1

VR1 = [Vin / (R1+R2) ] x R1

VR1 = [R1 / (R1+R2)] x Vin

VR2 = [R2 / (R1+R2)] x Vin



Grounding listrik
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