
7.KARAKTERISTIK ELEMEN LISTRIK 

 

I. TUJUAN 

- Mengetahui karakteristik V – I dari beberapa elemen listrik seperti lampu 

pijar, resistor dan dioda semikonduktor. 

- Mengetahui bahan – bahan yang memenuhi dan tidak memenuhi hukum 

Ohm. 

 

II. TEORI 

Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir 

melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial 

yang diterapkan kepadanya. Sebuah benda penghantar dikatakan mematuhi 

hukum Ohm apabila nilai resistansinya tidak bergantung terhadap besar dan 

polaritas beda potensial yang dikenakan kepadanya. Walaupun pernyataan ini 

tidak selalu berlaku untuk semua jenis penghantar, namun istilah "hukum" 

tetap digunakan dengan alasan sejarah.  

Secara matematis hukum Ohm diekspresikan dengan persamaan:  

𝑉 = 𝐼𝑅 

dimana : 

 I adalah arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar dalam satuan 

ampere. 

 V adalah tegangan listrik yang terdapat pada kedua ujung penghantar 

dalam satuan volt. 

 R adalah nilai hambatan listrik (resistansi) yang terdapat pada suatu 

penghantar dalam satuan ohm. 

 

Hukum ini dicetuskan oleh George Simon Ohm, seorang fisikawan dari 

Jerman pada tahun 1825 dan dipublikasikan pada sebuah paper yang berjudul 

The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. 
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Sebuah benda penghantar (konduktor) dikatakan mematuhi hukum Ohm 

apabila nilai resistansinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas beda 

potensial yang diberikan kepada konduktor tersebut. Walaupun pernyataan ini 

tidak selalu berlaku untuk semua jenis penghantar, namun istilah “hukum” 

tetap digunakan dengan alasan sejarah. Berlakunya hukum ohm sangat 

terbatas pada kondisi-kondisi tertentu, bahkan hukum ini tidak berlaku jika 

suhu konduktor tersebut berubah. Untuk material – material atau piranti 

elektronika tertentu seperti diode dan transistor, hubungan I dan V tidak 

linier. 

Fungsi utama hukum Ohm adalah digunakan untuk mengetahui hubungan 

tegangan dan kuat arus serta dapat digunakan untuk menentukan suatu hambatan 

beban listrik tanpa menggunakan Ohmmeter. Kesimpulan akhir hukum Ohm 

adalah semakin besar sumber tegangan maka semakin besar arus yang dihasilkan. 

Kemudian konsep yang sering salah pada siswa adalah hambatan listrik 

dipengaruhi oleh besar tegangan dan arus listrik. Konsep ini salah, besar kecilnya 

hambatan listrik tidak dipengaruhi oleh besar tegangan dan arus listrik tetapi 

dipengaruhi oleh panjang penampang, luas penampang dan jenis bahan. 

 Resistivas merupakan sifat dari medium. Zat dengan sifat konduktifitas 

yang baik memiliki resistivas yang sangat kecil, sedangkan zat yang bersifat 

isolator sebaliknya. Resistansi (juga resistivas) suatu bahan akan meningkat 

dengan naiknya temperature, dalam hal iniyang terjadi adalah kenaikan 

temperature membuatb elektron bergerak lebih aktif dan lebih banyak tumbukan 

yang terjadi sehingga arus listrik menjadi terhambat. 

 Resistansi juga merupakan fungsi dari temperatur (dipengaruhi oleh 

temperatur) dengan rumusan sebagai berikut: 

𝑅 =  𝑅0 +  𝛼. 𝑅0(𝑇 − 𝑇0) 

Dengan: 

 R     =  resistansi pada temperature T 

 Ro    =  resistansi pada temperatur kamar(To) 

 a     =  koefisisen temperature resistansi 



 

III. TUGAS PERSIAPAN 

1. Jelaskan bunyi Hukum Ohm beserta buat rangkaiannya ! 

2. Buatlah grafik V – I untuk elemen yang tahannanya bertambah besar jika 

suhu semakin tinggi ! 

3. Tuliskan fungsi resistor dan dioda ! 

4. Apakah perbedaan komponen pasif dan komponen aktif, berikan 

contohnya ? 

 

 

IV. PERALATAN 

1. Power Supply DC 12 V  

2. Ammeter  

3. Voltmeter  

4. Kabel Penghubung  

5. Resistor Variabel  

6. Osiloskop  

7. Saklar  

8. Elemen-elemen Listrik  

Fungsi: sebagai bahan yang akan diselidiki karakteristik I  –  V, yaitu : 

- Lampu Pijar 12 V; 8 W 

- Resistor 47   

- Dioda Semikonduktor  

  



IV. PROSEDUR PERCOBAAN 

Untuk Lampu Pijar 

1. Dirangkai Peralatan seperti gambar 1.  

PSA

V A

 

 

                                                          Gambar 1. 

2. Dihidupkan PSA dengan tegangan 12 V dan di-ON-kan kan saklar untuk 

lampu pijar.  

3. Digeser Resistor Variabel untuk memvariasikan nilai hambatan sehingga 

jarum volmeter menunjukkan 1 V.  

4. Dicatat kuat arus listrik yang ditunjukkan jarum pada Ammeter.  

5. Diulangi prosedur percobaan no 3 dan 4 untuk tegangan listrik 2 V, 3 V, 

..., 10 V. 

6. Di-OFF-kan saklar lalu dimatikan PSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Untuk Resistor 

1. Dirangkai Peralatan seperti gambar 2.  
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V A

 

 

                                              Gambar 2. 

2. Dihidupkan Power Supply  

3. Digeser Resistor Variabel untuk memvariasikan nilai hambatan sehingga 

jarum volmeter menunjukkan 1 V. 

4. Dicatat kuat arus listrik yang ditunjukkan jarum pada Ammeter.  

5. Diulangi prosedur percobaan no 3 dan 4 untuk tegangan listrik 2 V, 3 V, 

..., 10 V.  

6. Dimatikan PSA.  

 

 

  



V. DATA PERCOBAAN 

a. Lampu Pijar (12 volt; 8 watt) 

 V (volt) I (ampere) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

                                                    Tabel 1. 

b. Resistor (47 ) 

V (volt) I (ampere) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

                                                         Tabel 2. 

 

 



VI. ANALISIS DATA 

a. Lampu Pijar (12 V; 8 W) 

    1. Membuat Grafik V– vs – I  

 - terlampir. 

    2. Menghitung hambatan teori (Rt) 

 𝑅𝑡 =
𝑉2

𝑃
 

    3. Menghitung suhu filamen wolfram  

 𝑅𝑡 = 𝑅𝑝(1 + 𝛼 ∆𝑇)             𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝛼 = 4,8 × 10−3 𝐶°−1 

∆𝑇 =  
𝑅𝑡 −  𝑅𝑝

𝛼 𝑅𝑝
 

 

    4. Menghitung % Deviasi 

% 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 =  |
𝑅𝑡 − 𝑅𝑝

𝑅𝑡
| × 100% 

                       

  b. Resistor (47 )  

    1. Membuat Grafik V– vs – I  

 - terlampir. 

    2. Menghitung % Deviasi 

    % 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 =  |
𝑅𝑡−𝑅𝑝

𝑅𝑡
| × 100% 

 

VII. ULASAN 

1. Dari percobaan yang dilakukan elemen manakah yang memenuhi hukum 

Ohm. Jelaskan alasan anda 

 

2. Terangkan bentuk kurva V-I untuk lampu pijar yang anda peroleh. 

  

3. Buatlah skets gelombang arus dan tegangan AC yang melewati dioda jika 

diberi tegangan AC.  

 


