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BAB I 
RANGKAIAN LISTRIK DASAR 

 
1.1. Besaran Fisis 

1.1.1. Sistem Satuan Internasional 

Berdasarkan konferensi umum mengenai berat dan ukuran ke-14 tahun 
1971, dan hasil-hasil pertemuan sebelumnya, menetapkan tujuh besaran 
dasar. Ketujuh besaran ini ditunjukkan dalam Tabel 1.1 dan merupakan 
dasar bagi Sistem Satuan Internasional, biasanya disingkat SI dari 
bahasa Perancis “Le Systeme International d’Unites”. 

Tabel 1.1. Satuan-satuan dasar SI 

Besaran 
Simbol 
besaran 

Satuan 
Simbol 
satuan 

Panjang   meter m 

Massa m kilogram kg 

Waktu t detik s 

Kuat Arus I Ampere A 

Temperatur T Kelvin K 

Kuat Cahaya IV Candela cd 
(Sumber: Häberle, 1984:10) 

Dalam buku ini juga banyak dijumpai contoh-contoh satuan turunan SI 
seperti kecepatan, gaya, hambatan listrik dan sebagainya, yang diperoleh 
dari table di atas. Sebagai contoh, satuan SI untuk gaya disebut Newton 
(N), yang dalam satuan dasar SI didefinisikan sebagai 

1N = 1 m . kg / (detik)2  (1.1) 

1.1.2 Gaya dan Massa 

Menjelang berakhirnya abad ke-17 Sir Isaac Newton (1642-1727), 
seorang ilmuwan Inggris, berhasil menyingkap tabir teka-teki alam yang 
menarik perhatian itu. Mengenai penemuannya, ada sebuah lelucon 
menarik yang menceritakan, jawaban itu diperoleh ketika sebuah apel 
jatuh ke kepalanya sewaktu ia sedang merenungi masalah ini di bawah 
sebatang pohon apel di pekarangannya (apakah buah apel ini mengenai 
kepalanya, diragukan kebenarannya). Diceritakan, kejadian ini 
mengilhaminya untuk menemukan hukum yang kemudian terkenal 
dengan nama "Hukum Gaya Berat (Gravitasi) Newton (1687)". 

Hukum ini menyatakan, dua benda yang terpisah oleh jarak tertentu 
cenderung tarik-menarik dengan gaya (atau kekuatan) alamiah yang 
sebanding dengan massa (atau ukuran kepadatan atau berat) masing-
masing benda dan juga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara 
keduanya.  
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Kembali ke pertanyaan kita di atas, terdapat dua benda yang saling 
mempengaruhi, yaitu Bumi dan batu kecil yang semula berada dalam 
tangan. Gaya atau kekuatan tarikan Bumi pada batu itu sebagaimana 
dinyatakan oleh hukum di atas disebut gaya berat atau gaya gravitasi 
atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan berat batu. Sebaliknya 
pun berlaku. Bumi ditarik oleh batu kecil itu dengan gaya atau kekuatan 
yang sama besar. Di sini jarak antara batu dan Bumi dihitung dari batu ke 
pusat Bumi yang berada sekitar 3.670 km di bawah permukaan Bumi.  

Nampaknya dengan bantuan Hukum Gaya Berat Newton ini, kita mulai 
sedikit memahami asal-usul penyebab jatuhnya batu kecil tersebut ke 
permukaan Bumi. Tetapi rasanya masih ada yang mengganjal apabila 
kita hendak menerapkan hukum ini secara langsung. Mengapa justru 
batu yang tertarik jatuh menuju ke permukaan Bumi dan bukan 
sebaliknya Bumi yang tertarik ke atas menuju batu kecil yang Anda 
lepaskan? Pertanyaan ini dijawab melalui Hukum Newton berikut dalam 
cabang ilmu fisika yang mengkhususkan pada permasalahan gerak dan 
penyebabnya, yaitu cabang mekanika.  

Dalam bahasa sehari-hari gaya sering diartikan sebagai dorongan atau 
tarikan, terutama yang dilakukan oleh otot-otot manusia. Untuk itu perlu 
didefinisikan secara lebih terperinci dan tepat. Disini definisi gaya 
dinyatakan dalam percepatan yang dialami oleh suatu benda standar bila 
diletakkan dalam lingkungan tertentu yang sesuai. 

Benda standar tersebut diikatkan pada ujung pegas dan diletakkan di atas 
sebuah meja horizontal yang gesekannya dapat diabaikan. Keduanya 
berlaku sebagai lingkungan bagi benda tersebut. Ujung pegas yang lain 
dipegang dengan tangan. Sekarang pegas ditarik secara horizontal ke 
kanan; dengan coba-coba diusahakan agar benda mengalami percepatan 
konstan 1,0 m/detik2. Pada keadaan ini dikatakan sebagai definisi, bahwa 
pegas (yaitu lingkungan utama benda) melakukan gaya konstan pada 
benda yang besarnya 1,00 newton, atau dalam notasi SI: 1,00 N.  

 

Gambar 1.1 Gaya dan Massa (a) Sebuah partikel P (kilogram standar) diam di 
atas permukaan horizontal tanpa gesekan. (b) Benda dipercepat dengan menarik 

pegas ke kanan. 
(Sumber: Halliday & Resnick, 1984:110) 
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Pada Gambar 1.1a terlihat bahwa dalam melakukan gaya ini pegas 
terentang sepanjang Δl melebihi panjang normalnya ketika kendur, 

seperti diperlihatkan dalam Gambar 1.1b. 

Pada Hukum Newton Kedua atau Hukum Gerak ini menyatakan 
hubungan antara gaya dan gerak yang menempatkan keduanya sebagai 
suatu hubungan sebab-akibat. Di sini gaya dikaitkan dengan kekuatan 
mendorong atau menarik yang berperan sebagai penyebab "perubahan 
gerak" sebuah benda. Atau lebih terinci lagi, gaya adalah penyebab 
perubahan besar kecepatan (laju) dan arah gerak (arah kecepatan) 
benda. Hukum Newton kedua ini menyatakan, besarnya perubahan gerak 
benda yang secara pengukuran disebut percepatan berbanding terbalik 
dengan massa benda itu dan berbanding lurus dengan gaya 
penyebabnya. Besaran massa di atas, yang samar-samar pengertiannya, 
dapat disetarakan dengan berat benda (ingat Hukum Gaya Berat 
Newton) dan secara fisika merupakan ukuran keengganan benda untuk 
mengubah keadaan gerak semula. Jadi secara fisika hukum ini 
menyatakan, benda yang massanya lebih besar (atau lebih berat) enggan 
sekali mengubah keadaan geraknya semula sedangkan yang jauh lebih 
kecil massanya (jadi lebih ringan) memperlihatkan perilaku yang lebih 
luwes. Dengan demikian, benda yang massanya besar sekali, bila 
semula berada dalam keadaan diam, cenderung untuk tetap berada 
dalam keadaan diam.  

Pada masalah kita di atas massa bumi jauh lebih besar daripada massa 
batu kecil itu. Dengan demikian terungkaplah sekarang secara jelas apa 
penyebabnya tertariknya batu kecil itu (melalui Hukum Gaya Berat 
Newton) dan mengapa jatuhnya haruslah ke permukaan Bumi (melalui 
Hukum Gerak Newton). 

Pada bagian di atas baru ditinjau percepatan yang diberikan pada satu 
benda khusus yaitu kilogram standar. Dengan demikian dapat 
didefinisikan sebagai gaya secara kuantitatif. Apa pengaruh gaya-gaya 
tersebut pada benda lain? Karena pertama kali benda standar dipilih 
sembarang, maka dapat dimengerti bahwa percepatan suatu benda akan 
langsung sebanding dengan gaya yang diberikan. Namun gaya yang 
sama akan menimbulkan percepatan yang berbeda pada benda yang 
berbeda. Sebagai contoh sebuah bola kasti akan mendapat percepatan 
lebih besar daripada sebuah mobil jika diberikan gaya yang sama. Untuk 
memperoleh jawaban kuantitatif atas pertanyaan di atas diperlukan cara 
untuk mengukur massa, yaitu sifat benda yang menentukan 
keengganannya untuk berubah gerak. 

Massa adalah sifat fisika dari suatu benda, yang secara umum dapat 
digunakan untuk mengukur banyaknya materi yang terdapat dalam suatu 
benda. Massa merupakan konsep utama dalam mekanika klasik dan 
subyek lain yang berhubungan. Dalam Standar Internasional, SI, massa 
diukur dalam satuan kilogram. Alat yang digunakan untuk mengukur 

http://id.wikipedia.org/wiki/Fisika
http://id.wikipedia.org/wiki/Materi
http://id.wikipedia.org/wiki/Mekanika_klasik
http://id.wikipedia.org/wiki/SI
http://id.wikipedia.org/wiki/Kilogram
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massa biasanya adalah timbangan. Tidak seperti berat, massa di setiap 
tempat selalu sama. Misalnya: massa kita ketika di bumi dan di bulan 
sama, akan tetapi berat kita di bumi dan di bulan berbeda. 

Hubungan antara massa dan berat adalah massa (kg) dikalikan 
percepatan gravitasi sama dengan gaya (N). 

gmF  (1.2) 

F (force) atau gaya/berat, m adalah massa, dan g adalah percepatan 
gravitasi / daya tarik bumi (m/detik2).  

Beberapa orang menuliskan rumus tersebut dalam bentuk 

gmW   (1.3) 

di mana W menyatakan weight atau berat/gaya.  

Mirip dengan hal itu, berat suatu benda di atas permukaan laut akan lebih 
besar dari pada beratnya pada puncak gunung yang tinggi. Hal ini 
disebabkan karena percepatan gravitasi di kutub lebih besar daripada di 
katulistiwa, dan percepatan gravitasi di atas permukaan laut lebih besar 
dari pada di tempat yang lebih tinggi (karena jaraknya ke pusat bumi lebih 
jauh). 

1.1.3 Usaha 

Usaha (dilambangkan dengan W dari Bahasa Inggris Work) adalah 
energi yang disalurkan gaya ke sebuah objek sehingga objek bergerak. 

Usaha didefinisikan sebagai garis integral (pembaca tidak dekat dengan 
kalkulus multivariate lihat "Formula mudah" di bawah): 

sdFW
C

 (1.4) 

di mana  

C adalah lekukan "traversed" oleh objek;  

F  adalah gaya;  

s  adalah posisi.  

Usaha adalah kuantitas skalar, yang dapat positif atau negatif. Tidak 
semua gaya melakukan kerja. contohnya, gaya sentripetal dalam gerakan 
berputar seragam tidak menyalurkan energi; kecepatan obyek yang 
bergerak dengan kecepatan konstan. Kenyataan ini diyakinkan oleh 
formula: bila vektor dari gaya dan perpindahan "perpendicular", perkalian 
titik mereka adalah nol. 

Bentuk usaha tidak selalu mekanikal, seperti kerja listrik, dapat 
dipertimbangkan sebagai kasus istimewa dari prinsip ini; misalnya, dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Timbangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Berat
http://id.wikipedia.org/wiki/Gravitasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gaya_%28fisika%29
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Garis_integral&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalkulus_multivariate&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lekukan&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Skalar
http://id.wikipedia.org/wiki/Gaya_sentripetal
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerakan_berputar&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerakan_berputar&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerakan_berputar&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecepatan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektor_%28ruang%29&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perpendicular&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkalian_titik&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkalian_titik&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkalian_titik&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerja_listrik&action=edit
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kasus listrik, usaha dilakukan dalam partikel bermuatan bergerak melalui 
sebuah medium. 

Konduksi panas dari badan yang lebih hangat ke yang lebih dingin 
biasanya bukan merupakan usaha mekanik, karena pada ukuran 
makroskopik, tidak ada gaya yang dapat diukur. Pada ukuran atomik, ada 
gaya di mana atom berbenturan, tetapi dalam jumlahnya usaha hampir 
sama dengan nol. 

1.1.4 Energi 

Satuan SI untuk energi dan kerja adalah joule (J), dinamakan untuk 
menghormati James Prescott Joule dan percobaannya dalam persamaan 
mekanik panas. Dalam istilah yang lebih mendasar 1 joule sama dengan 
1 newton-meter dan, dalam istilah satuan dasar SI, 1 J sama dengan 
1 kg m2 s−2. 

Kerja (kerja mekanik sebagai transfer energi) didefinisikan sebagai "path 
integral" gaya F sejauh s: 

dsFW  (1.5) 

Persamaan di atas mengatakan bahwa kerja (W) sama dengan integral 
dari perkalian titik gaya (F) di sebuah benda dan turunan/diferensial 
posisi benda (s). 

Menurut jenisnya energi ada 3 macam, yaitu: energi kinetik, energi 
potensial dan energi internal.  

Energi kinetik adalah bagian energi yang berhubungan dengan gerakan 
suatu benda. 

dpvEk  (1.6) 

Persamaan di atas menyatakan bahwa energi kinetik (Ek) sama dengan 
integral dari dot product "velocity" (v) sebuah benda dan 
turunan/diferensial momentum benda (p). 

Energi potensial berlawanan dengan energi kinetik adalah energi dari 
sebuah sistem dikarenakan gerakannya, atau gerakan internal dari 
partikelnya, energi potensial dari sebuah sistem adalah energi yang 
dihubungkan dengan konfigurasi ruang dari komponen-komponennya 
dan interaksi mereka satu sama lain. Jumlah partikel yang mengeluarkan 
gaya satu sama lain secara otomatis membentuk sebuah sistem dengan 
energi potensial. Gaya-gaya tersebut, contohnya, dapat timbul dari 
interaksi elektrostatik (lihat hukum Coulomb), atau gravitasi. 

Energi internal adalah energi kinetik dihubungkan dengan gerakan 
molekul-molekul, dan energi potensial yang dihubungkan dengan getaran 
rotasi dan energi listrik dari atom-atom di dalam molekul. Energi internal 

http://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/SI_%28satuan_ukur%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Joule
http://id.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_mekanik_panas&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_mekanik_panas&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_mekanik_panas&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1_E0_J&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Newton
http://id.wikipedia.org/wiki/Meter
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Satuan_dasar_SI&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Kilogram
http://id.wikipedia.org/wiki/Meter
http://id.wikipedia.org/wiki/Detik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Path_integral&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Path_integral&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Path_integral&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Gaya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dot_product&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Gaya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Infinitesimal&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dot_product&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Velocity&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Infinitesimal&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Momentum
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seperti energi adalah sebuah fungsi keadaan yang dapat dihitung dalam 
sebuah sistem. 

1.2. Besaran Listrik 

1.2.1 Tegangan Listrik 

Dalam satu bentuk tenaga, maka secara terpisah terdapat muatan Positif 
dan Negatif. Muatan yang terpisah itu akan tarik-menarik, Gaya  tarik 
menarik antara kedua muatan itu dinamakan tegangan listrik. Satuan 
teknik tegangan volt (V). 

Tegangan listrik itu bergantung pada tekanan elektron bebas yang 
diakibatkan oleh gerakan elektron tersebut. 

Tegangan listrik itu terjadi apabila: 

a. Antara pasangan elektron yang rapat dan kurang rapat. 
b. Antara tempat yang mempunyai kerapatan elektron yang tinggi dan 

rendah 
c. Antara tempat yang kekurangan elektron dan yang kelebihan elektron 

1.2.2 Arus Listrik  

Listrik sebagai energi dapat dibangkitkan dari energi yang lain. Energi 
mekanik, energi kimia dan energi panas dapat membangkitkan energi 
listrik. Listrik dapat mengalir melalui bahan penghantar, tetapi tidak 
semua bahan dapat mengalirkan listrik. Bahan yang memiliki elektron 
bebas didalamnya, seperti logam, dapat mengalirkan listrik tetapi kayu 
yang  tidak memiliki elektron bebas tidak dapat mengalirkan. Karena listrik 
merupakan bentuk energi yang amat luas penggunaannya, maka perlu 
sekali dipahami sifat-sifatnya. 

Penghantar yang menghubungkan kutub-kutub sebuah sumber listrik 
terletak didalam medan listrik. Karena medan listrik inilah elektron-
elektron bebas didalam penghantar  bergerak dan terjadilah aliran listrik. 

Aliran listrik yang berasal dari elemen mempunyai arah yang tetap, yaitu 
dari kutub berpotensi tinggi ke kutub yang  berpotensi rendah. Sedang 
yang berasal dari  generator arahnya ada tetap dan ada yang berubah. 
Aliran listrik yang arahnya tetap disebut aliran listrik searah (DC  = Direct 
Current) dan yang  tidak tetap sering disebut aliran listrik bolak-balik (AC 
= Alternating Current). 

Ada 2 macam jenis arus listrik: 

a.  Arus searah 

b.  Arus bolak-balik 
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(a) (b) 
Gambar 1.2 Arus Searah (a) dan Arus Bolak-Balik (b) 

Yang dimaksud dengan arus searah bilamana elektron yang bergerak 
secara terus menerus dengan arah yang tetap walau besarnya berubah 
Gambar 1.2a. Sedangkan pada arus bolak-balik, suatu masa elektron 
yang bergerak secara teratur bergantian arah aliran maju  atau mundur, 
dalam Gambar 1.2b arah maju digambarkan pada sisi + (diatas garis 0) 
dan arah mundur digambarkan pada sisi – (dibawah garis 0). Selama 
elektron bergerak maju tegangan akan naik  dan akan berada dalam 
posisi positif, dalam keadaan diam, tegangan akan menunjukkan 0 Volt 
dan apabila elektron bergerak mundur tegangan akan turun dan akan 
berada dalam posisi negatif. Biasanya arus searah didalam dunia 
elektronika digunakan pada radio, TV, komputer, mesin hitung dan lain-
lain.  

1.2.3 Hukum Ohm 

Bila diantara dua titik kita hubungkan dengan sebuah penghantar maka 
arus listrik akan mengalir lewat penghantar itu. Arus ini akan 
mendapatkan tahanan / Resistance (R) didalam penghantar. Resistansi 
ini diukur dalam satuan Ohm.  

Telah ditentukan bahwa antara kedua titik diatas 1 Volt dan tahanan 
penghantar 1 Ω, maka kuat arus yang mengalir 1 Ampere. 

Jadi tegangan 1 Volt itu ialah tinggi tegangan yang dapat mengalirkan 

arus 1 Ampere  melalui tahanan 1 . 

Hukum Ohm memperlihatkan hubungan antara tegangan, arus dan 
tahanan listrik. Pada setiap rangkaian listrik,  Hukum Ohm selalu berlaku. 

Bunyi Hukum Ohm: ”Pada setiap rangkaian listrik, tegangan adalah 
perkalian dari kuat arus dengan tahanan”, dapat ditulis dengan rumus 
sebagai berikut : 

 RV I  atau 
R

V
I  atau 

I

V
R  (1.7) 

dimana :   

  adalah arus dengan satuan Ampere ( A ) 
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V adalah tegangan dengan satuan Volt ( V ) 

R adalah tahanan dengan satuan Ohm (  ) 

Jadi besarnya arus : 

a.  berbanding lurus dengan tegangan. 

b.  berbanding terbalik dengan tahanan. 

Untuk mempermudah menghafal rumus hukum Ohm dapat 
menggunakan  segi tiga Hukum Ohm seperti Gambar 1.3 berikut ini. 

 

(a) (b) (c) (d) 
Gambar 1.3 Segi tiga Hukum Ohm 

Gambar 1.3a memperlihatkan segi tiga Hukum Ohm, untuk mencari 

tegangan, tutup simbol tegangan maka diperoleh rumus I X R. Demikian 
pula lainnya untuk mencari arus maupun tahanan. 

Pada rangkaian Gambar 1.4 berikut ini menunjukkan keadaan arus, 
dengan berubahnya tegangan pada tahanan tetap. 

 

Gambar 1.4 Rangkaian percobaan Hukum Ohm dengan R konstan dan tegangan 
berubah-ubah. 

                  

a. R konstan b. R dibuat lebih kecil atau  lebih besar 

Gambar 1.5 Grafik dari percobaan Hukum Ohm 
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Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa: perubahan keadaan arus 
sebanding dengan perubahan keadaan tegangan. 

Sedangkan pada rangkaian percobaan berikut ini dengan rangkaian 
Gambar 1.6 akan ditunjukkan keadaan arus, dengan berubahnya 
tahanan pada tegangan yang tetap. 

 

Gambar 1.6 Rangkaian percobaan Hukum Ohm dengan R variasi dan tegangan 
dibuat konstan 

 

Gambar 1.7 Grafik dari percobaan Hukum Ohm dengan dengan R variasi dan 
tegangan dibuat konstan 

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa: perubahan keadaan arus 
berbanding terbalik dengan perubahan keadaan tahanan. 

Kalau kita perhatikan Gambar 1.5 dan Gambar 1.7 maka: 

a.   = Sebanding dengan V. 

b.  = Berbanding terbalik dengan R dan sebanding dengan I/R serta 

sebanding dengan G (admitansi) 

Maka diperoleh Hukum Ohm :  

 I = V/R  (1.8) 

Dari Hukum Ohm ditentukan : 1/V1A1  

Contoh : 

a Sebuah relai dengan tahanan 40 k , dihubungkan dengan tegangan 
48 V,  
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Tentukan besar arus yang mengalir pada relai ! 

Jawab :  

mA2,1   

A,0012 00000 4V/48 R/VI
 

b Sebuah koil / lilitan dengan tegangan 110V dialiri dengan arus 25mA. 

Hitunglah tahanan koil tersebut !. 

Jawab :   

k4,44400R

A025,0/V110/VRR/V II
 

c Pada sebuah tahanan 22,5 Ω mengalir arus 8,6 A.  

Tentukanlah tegangannya !. 

Jawab: 

V 193,5 =V

A8,6     22,5 =   R VR/V II
 

 

1.2.4 Konstruksi Resistor 

Resistor (perlawanan=hambatan) merupakan suatu perwujudan alami 
dan dapat ditemukan dalam semua material kecuali super penghantar 
(super conductor). Sifat suatu resistor akan melawan arah arus seperti 
yang telah dibuktikan didalam hukum Ohm, dimana besarnya nilai 
perlawanan (resistansi) dapat diasumsikan dan digolongkan sebagai 
komponen linier ideal. Tetapi dalam keadaan yang sebenarnya adalah 
tidak demikian, dimana nilai tersebut bervariasi terhadap material 
penghantar dan temperatur. 

 

Resistor tetap 

Komponen resistor merupakan komponen yang paling banyak digunakan 
didalam rangkaian elektronik. Contoh aplikasi yang paling sering 
digunakan adalah dipakai sebagai pembagi tegangan atau arus. 
Berdasarkan ketentuan spefikasinya, macam dan jenis resistor tetap 
pada umumnya dibedakan berdasarkan konstruksi, jenis bahan, dan 
proses fabrikasinya. Jenis bahan resistor-resistor tersebut yang lazim 
berupa komposisi karbon, lapisan karbon, oksida karbon, selaput logam, 
lapisan logam, dan lilitan kawat. 
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Seperti telah disebutkan, bahwa untuk penggunaan banyak aplikasi, 
resistor-resistor yang terbuat dari bahan logam, oksida logam, atau 
lapisan logam adalah jenis-resistor yang umum digunakan. Terutama 
karena jenis resistor ini dapat memberikan rentang resistansi yang cukup 

lebar (umumnya berkisar antara 10  sampai 1M ), mempunyai koefisien 

suhu yang rendah (diatas  250 ppm/ºC), dan mempunyai tingkat 
stabilitas yang sangat baik meskipun dalam keadaan disimpan (tidak 
beroperasi) maupun dalam keadaan beroperasi. Sedangkan untuk jenis 
komposisi karbon tidak begitu banyak dipergunakan karena jenis bahan 
resistor ini mempunyai faktor stabilitas yang sangat rendah, begitu juga 
dengan koefisien suhunya yang buruk (diperkirakan -1200 ppm/ºC). 

Salah satu cara untuk mengetahui dan menandai besarnya nilai 
resistansi dari sebuah resistor adalah cukup dengan memberikan kode 
warna pada badannya. Untuk memudahkan didalam penggunaan, untuk 
itu perlu suatu pengelompokan ukuran dan urutan nilai resistansi dari 
resistor. Standar aturan yang dipakai oleh IEC (International Electrical 
Commision), diperlihatkan pada Table 1.2. 

Tabel 1.2. Urutan resistor menurut IEC 

Seri E24 Seri E12 Seri E6  Seri E24 Seri E12 Seri E6 

 1,0 1,0 1,0  3,3 3,3 3,3 

1,1    3,6   

1,2 1,2   3,9 3,9  

1,3    4,3   

1,5 1,5 1,5  4,7 4,7 4,7 

1,6    5,1   

1,8 1,8   5,6 5,6  

2,0    6,2   

2,2 2,2 2,2  6,8 6,8 6,8 

2,4    7,5   

2,7 2,7   8,2 8,2  

3,0    9,1   
(Sumber: Heinrich Hüscher, 1993:61) 

Konstruksi tipikal dari resistor-resistor tetap diperlihatkan pada  Gambar 
1.6. Jenis komposisi karbon dibuat dengan jalan mencampur karbon yang 
sudah dihaluskan dengan bahan pengikat damar dan bahan pengisi yang 
bersifat sebagai isolasi. Hasil pencampuran dimampatkan, dibentuk 
menjadi batangan, dan kemudian dipanasi didalam alat pemanas. 
Perbandingan antara karbon dan bahan pengisi yang mengisolasi akan 
menentukan nilai resistansi. Bagian penutup ujung yang dilapisi perak 
diberi sambungan-sambungan tembaga berlapis timah kemudian ditekan 
pada batangan resistor. Sedangkan kemungkinan cara lain, terdapat 
beberapa pabrik karbon batangan yang sudah terbentuk, disekeliling 
sambungan dibuat sedemikian rupa sehingga sambungan tersebut 
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nampak terbenam. Sehingga cara ini memungkinkan sekali secara 
mekanik nampak lebih baik dan kuat, dan dapat mengurangi resiko 
terjadinya desah elektrik sebagai akibat sambungan yang buruk. Proses 
terakhir adalah semua resistor tersebut diberi lapisan plastik atau pernis 
yang berfungsi sebagai isolasi elektrik dan pelindung terhadap 
kelembaban udara basah. 

 

Gambar 1.8 Konstruksi Resistor Tetap 

 

Menurut hukum ohm dapat dinyatakan: 

v(t) = i(t) . R  (1.9) 

dengan 

v(t) = tegangan terhadap perubahan waktu (t) 

i(t) = arus terhadap perubahan waktu (t) 

R = nilai resistansi dalam (ohm) 

Pada resistor-resistor film dibuat dengan cara mengendapkan lapisan 
bahan resistif secara merata pada batangan keramik bermutu tinggi. 
Bahan reistor ini dapat berupa karbon murni (selaput karbon); chromium 
nikel (selaput logam); campuran logam dan gelas (lapisan logam); atau 
logam dan oksida (oksida logam). Pemilihan batangan keramik sangat 
penting karena dapat meningkatkan dan menurunkan sifat-sifat nilai 
resistor. Misalnya, untuk menghindari keretakan, maka pemuaian 
thermalnya harus sama dengan pemuaian bahan film. Bahan yang umum 
dipergunakan adalah aluminium. Kemudian nilai resistansi dapat 
ditentukan dengan cara membuat irisan jejak melingkar/berulir sebagian 
dari bahan film yang resistif tersebut. Dengan mengatur jarak yang 
sangat berdekatan sedemikian rupa sehingga nilai resistansi dapat 
diperbesar sampai mencapai 100 kali lebih. Teknik pembuatan berulir ini 
mempunyai keuntungan yaitu bahwa faktor kesalahan/toleransi dapat 

diperbaiki hingga sangat rapat mencapai  1% atau lebih baik. 

Pada resistor jenis film, hubungan jenis bahan yang dipergunakan dan 
ketebalan lapisan film sangat menentukan nilai resistansi awal. Sebagai 
contoh, bahan dari film logam dari khrom-nikel dengan ketebalan 

o

A150 (0.015 m), akan memberikan nilai resistansi sekitar 125  per 
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satuan luas. Persamaan berikut, menjelaskan representasi hubungan 

matematis antara nilai resistansi ( ) per satuan luas (mm2); 

A
ρ  R
l

 (1.10) 

dimana:   

R adalah besarnya resistansi ( )  

 adalah resistivitas bahan 
m

mm
 Ω

2

 

A adalah luas penampang bahan diukur dalam (mm2) 

l  adalah panjang bahan dalam (m).  

Dengan demikian mengacu pada persamaan di atas maka penentuan 
nilai resistansi dengan metode irisan berulir dapat dinyatakan seperti 
persamaan berikut, 

dw
   R
l

 (1.11) 

dengan d = adalah kedalaman irisan film, dan w = merupakan lebar irisan 
film, oleh karena itu pula persamaan di atas dapat dinyatakan pula, 

dw
 'ρ  R
l

 (1.12) 

dan disini ’ disebut resistivitas per satuan kedalaman atau resistivitas 
permukaan. Untuk lembaran persegi dengan l sama dengan w, maka 

besarnya nilai resistansi R = . Nilai ini tidak tergantung dari ukuran 
lembaran, oleh karena itu besarnya nilai resistansi lembaran dapat 

dinyatakan dalam  per satuan luas (A). 

Pada resistor film – lapisan logam, proses pembuatannya adalah sebagai 
berikut:  

Pertama, sepotong logam, baik khrom, tungsten, thalium, tantalum, atau 
jenis lainnya, digiling menjadi partikel-partikel kecil dalam ukuran micron. 
Selanjutnya, logam yang sudah menjadi bubuk tersebut dicampur bubuk 
gelas dengan ukuran serupa dengan bahan pelarut organik. Persentase 
campuran antara bubuk gelas dengan bubuk logam akan menentukan 
resistansi lembaran lapisan bahan, atau disebut juga dengan istilah 
resistive ink. Kemudian resistansi yang berupa lembaran tersebut, 
dilapiskan pada batangan keramik, lalu dipanaskan pada suhu sekitar 

C1150 o  selama kurang lebih 30 menit. Pada proses ini menyebabkan 

serbuk gelas meleleh dan mulai mengalir, sehingga melekatkan lapisan 
pada batangan keramik dan menghasilkan resistor dengan nilai resistansi 
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yang sangat stabil. Bagian ujung diberi penutup dengan sambungan 
tembaga berlapis timah dan penentuan nilai resistansi dibuat dengan pola 
irisan jejak berulir pada lapisan dengan menggunakan roda intan. 
Resistor yang telah selesai kemudian dilapisi dengan bahan plastik 
sebagai isolasi elektrik dan perlindungan terhadap pengaruh lingkungan. 

Kebanyakan resistor-resistor film bahan jenis lapisan logam mempunyai 
nilai disipasi daya nominal tipikal sebasar 250mW sampai dengan nilai 
nominal 2W. 

Pada resistor lilitan kawat dibuat dengan cara melilitkan kawat resistansi 
pada sebuah bahan isolator. Bahan resistansi yang lazim dipergunakan 
adalah khrom-nikel (nichrome), senyawa-senyawa nikel (Eureka), dan 
senyawa-senyawa dari nikel dan perak. Proses pembuatan kawat 
dilakukan dengan cara menarik dengan menggunakan mesin cetakan 
yang telah disesuaikan ukurannya dan kemudian disepuh agar dihasilkan 
kulitas yang baik. Kawat yang telah terbentuk, harus mempunyai 
keseragaman yang baik, dapat dengan mudah dibentuk, tahan korosi, 
dan mempunyai resistivitas yang cukup tinggi. Kemampuan mudah 
dibentuk adalah salah satu persyaratan yang penting, dengan demikian 
bila kawat tersebut dililitkan, tidak akan mudah retak atau patah. 

Karakteristik dan pola kegagalan resistor sangat tergantung pada jenis 
bahan yang digunakan, metoda pembuatan, situasi operasi dan 
lingkungan, serta nilai resistansinya. Pada waktu beroperasi, setiap 
resistor harus mendisipasikan daya. Pada kondisi suhu keliling rendah 
dapat didisipasikan sejumlah daya yang besar, tetapi untuk disipasi daya 
yang lebih rendah akan menghasilkan tingkat stabilitas yang lebih baik 
dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Karena secara umum 
resistor mempunyai bentuk dan konstruksi yang seragam, maka kenaikan 
suhu yang disebabkan oleh daya yang terdisipasikan akan maksimum di 
bagian tengah badan resistor. Proses ini yang dinamakan suhu titik 
panas. 

 

(a) Resistor Karbon film 

 

(b) Metal film 

               

(c) Wire wound 
Gambar 1.9 Fisik resistor 
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Stabilitas, yaitu persentase perubahan nilai resistansi terhadap waktu, 
dapat ditentukan melalui eksperimental, dan untuk memudahkan 
beberapa pabrik ada yang menerbitkan suatu nomograf yang tujuannya 
untuk menunjukkan tingkat stabilitas yang diramalkan berkenaan dengan 
disipasi daya akibat pengaruh suhu keliling seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 1.10.  

 

Gambar 1.10 Nomogram yang menunjukkan hubungan antara disipasi daya (P), 
suhu keliling (Tamb), suhu titik panas (Tmaks), dan stabilitas (ΔR/R) untuk 100 jam 

(Sumber: G.Loveday Ceng, MIEE 1989: 44) 

Perhatikan bahwa pada suhu titik panas merupakan jumlah dari suhu 
keliling dan suhu yang disebabkan oleh daya yang didisipasikan. 
Sesungguhnya apabila nilai resistor keluar dari spesifikasi yang 
ditetapkan, maka akan berakibat terjadinya kesalahan yang kecil dan 
bertahap. Perlu dipahami, bahwa pada umumnya resistor-resistor 
kebanyakan menunjukkan tingkat kesalahan yang sangat rendah atau 
resistor merupakan komponen yang mempunyai tingkat keandalan yang 
tinggi. Meskipun demikian, kesalahan dapat terjadi karena selama 
berjalannya waktu/umur, tekanan dan getaran mekanik, panas yang 
berlebihan, tegangan yang dikenakan dan kelembaban semuanya 
bekerja dan menyebabkan perubahan kimiawi atau karena yang lainnya 
dan secara berangsur-angsur menyebabkan kerusakan. Kesalahan-
kesalahan dan kemungkinan penyebab kerusakan yang membuat 
resistor mengalami kegagalan dapat ditunjukkan pada Table 1.3. 
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Tabel 1.3. Penyebab kegagalan pada resistor tetap  

Jenis 
resistor 

Kegagalan Sebab yang mungkin 

Komposisi 
Karbon 

Nilai 
Tinggi 

Gerakan karbon atau bahan pengikat karena 
pengaruh panas, tegangan atau udara 
lembab. Penyerapan udara lembab 
menyebabkan pembengkakan, yang 
membuat partikelpartikel karbon terpisah 

 Putus Panas berlebihan yang membakar pusat 
resistor. Tekanan mekanik meretakkan 
resistor. Tutup-tutup yang terle-pas karena 
pema-sangan yang tidak baik pada papan 
rangkaian. Putus-nya kawat karena 
pembengkokan berulang-ulang. 

Resistor 
film 

Putus Kehancuran film karena suhu atau tegangan 
tinggi. Selama produksi film dapat tergores 
atau teriris. Pada nilai-nilai yang lebih tinggi 
(>1MΩ) ulir resistansi harus dibuat halus 
sehingga kemungkinan putus menjadi lebih 
besar. 

 Desah 
tinggi 

Kontak yang jelek dari sambungan ujung. 
Biasanya akibat tekanan mekanik karena 
perakitan yang kurang baik pada suatu rang-
kaian. 

Lilitan 
kawat 

Putus Keretakan kawat, terutama bila dipergunakan 
kawat halus. Kris-talisasi progresif dari kawat 
karena ketidak-murnian (menjurus ke 
keretakan). Korosi kawat karena kegiatan 
elektrolitik akibat penyerapan udara lembab. 
Kegagalan pada hubungan ujung yang 
disolder. 

(Sumber: G.Loveday Ceng, MIEE 1989: 45)  
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Gambar 1.11 Kode warna resistor tetap 

 

Resistor Variabel (Potensiometer) 

Konstruksi dasar resistor yang dapat diatur terdiri atas suatu jalur yang 
terbuat dari bahan resistif dan penjejak (wiper) yang dapat digerakan 
sedemikian rupa sehingga membuat kontak dengan jalur resistif. 
Konstruksi yang paling sederhana seperti diperlihatkan pada Gambar 
1.12. Metode pembuatan dari resistor ini dapat dikelompokan dalam tiga 
kelompok utama, yaitu dibedakan berdasarkan bahan resistif yang 
digunakan: 

a. Karbon, dapat berupa cetakan dengan komposisi karbon berupa jalur 
yang kokoh, atau suatu lapisan karbon ditambah bahan pengisi yang 
fungsinya untuk mengisolasi  lapisam bawah (substrate). 
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b. Lilitan kawat, nichrome atau kawat resistansi lainnya yang dlilit pada 
bahan pembentuk yang sesuai. 

c. Cermet, suatu lapisan resistansi film yang tebal pada lapisan 
bawahnya berupa keramik. 

Beberapa jenis resistor variable yang berlainan telah banyak dibuat, 
seperti misalnya dari lilitan tunggal jenis geser dengan bentuk terbuka 
maupun tertutup, sampai dengan yang memiliki banyak lilitan (multi-turn). 
Komponen jenis ini mempunyai nilai resistansi mudah diatur secara halus 
secara terus menerus sepanjang keseluruhan jalurnya, maka dari itu 
sebuah potensiometer pada penerapannya secara mekanik harus kuat, 
stabil dan dapat dipakai untuk melakukan putaran yang berulang-ulang 
sebelum mengalami kegagalan. Pada umumnya kebutuhan akan sebuah 
potensiometer termasuk dalam salah satu dari katagori berikut: 

a. Dipakai untuk penyetelan awal (preset) atau trimer 
b. Pengatur untuk kegunaan umum, misalnya pengatur nada suara 
c. Pengatur presisi. 

 

 

 

(a) Potensiometer (b) Trimmer (c) Rheostats 

Gambar 1.12 Konstruksi resistor variable 

 

Contoh aplikasi tipikal serta unjuk kerja sebuah resistor variabel 
(potensiometer). 

a. Preset atau trimer 
 Aplikasi  : Penerapan lebar pulsa tetap dari mono stabil 

 Toleransi :  20% 
 Linieritas : Tidak penting 

 Stabilitas : Tinggi  2% 
 Rotasi : <50 
 Lilitan : Tunggal / Multiturn 

b. Pengaturan umum 
 Aplikasi  : Pengatur kecerahan CRO 

 Toleransi :  20% 

 Linieritas :  10% 
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 Stabilitas : Sedang  10% 
 Rotasi : 10.000 
 Lilitan : Tunggal 

c. Pengaturan presisi 
 Aplikasi  : Pengatur tegangan catu daya DC untuk Labora 

torium 

 Toleransi :  3% 

 Linieritas :  0,5% 

 Stabilitas : Tinggi  0,5% 
 Rotasi : 50.000 
 Lilitan : Tunggal / Multiturn 

 

Tabel 1.4. Contoh lembaran data trimmer jenis Cermet  

Spesifikasi Uji Potensiometer Jenis Cermet Perubahan 

Beban 0,5W pada suhu 70°C, 1000 jam  2% 

Kelembaban 95% R.H, 40 oC, 21 hari  2,5% 

Suhu 250 jam pada –25 oC 
250 jam pada + 125 oC 

 1% 

 1,5% 

Goncangan   

Themal 5 siklus –25°C sampai 125°C  2% 

Getaran 
mekanik 

20 kg  1% 

Penyolderan 3 detik pada 350°C  0,5% 

Putaran 200 putaran pada beban penuh  2% 
Spesifikasi MIL-R-3 2097C (spesifikasi Militer Amerika). 

 

Berdasarkan spesifikasi di atas, menunjukkan bahwa trimer cermet 
multiturn menghasilkan stabilitas yang baik, sehingga trimer jenis ini 
sangat popular dan banyak digunakan pada rangkaian elektronik yang 
menuntut dengan hasil pengaturan presisi tinggi. Konstruksi tipikal dari 
potensiometer jenis ini seperti diperlihatkan dalam Gambar 1.12b. Jalur 
yang menentukan besarnya nilai resistansi yang terbuat dari bahan 
logam-keramik ditempatkan dalam sebuah kotak plastik kedap debu, dan 
sambungan ujung-ujungnya serta sambungan bagian tengah dikeluarkan 
untuk dipasang pada alas berlapis plastik. Sambungan tengah yang 
dapat berputar dan bergerak, biasanya terbuat bukan dari bahan logam 
biasa, biasanya terbuat dari tembaga yang berlapis dengan emas, dan 
berjalan sepanjang jalur resistansi melalui sebuah sekerup penghantar 
dari baja tahan karat. Sejenis penambat ditambahkan sehingga dikedua 
ujung jalur, bagian tengah akan berhenti untuk mencegah kerusakan 
sebagai akibat pengoperasian yang berlebihan. 
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Tegangan desis (noise) pada resistor secara natural dapat 
membangkitkan tegangan desis, sifat tipikal sumber tegangan desis 
adalah seri terhadap resistor tersebut. Gambar 1.13 di bawah 
memperlihatkan model tegangan desis seri terhadap resistor. 

 

Gambar 1.13 Model tegangan desis pada resistor 

Besarnya tegangan desis EN efektif ditentukan oleh tiga kondisi 
parameter; antara lain, besarnya nilai resistansi, lebar pita (bandwidth), 
dan kondisi temperature. Model persamaan tegangan desis pada resistor 
dinyatakan seperti persamaan berikut: 

EN = ( 4·k·T·R·Δf )½ (VRMS) (1.13) 

Dimana; 

EN =  Besarnya tegangan desis efektif (RMS) 
k  =  Konstanta Boltzmans (1.38∙10-23) 
T  = Temperatur dinyatakan dalam Kelvin (temp = 27 °C = 300 K) 

R  = Besarnya resistansi dinyatakan ( ) 
Δf = Lebar pita (bandwidth) dalam (Hz) 

Pada rangkaian aplikasi pengambilan data (data acquisition) tegangan 
desis resistor biasanya disebut thermal noise, sebagai contoh sebuah 
resistor 100kΩ digunakan sebagai sensor pengambil data pada rangkaian 
elektronik pada lebar pita 1MHz. Maka besarnya tegangan desis yang 
dibangkitkan oleh resistor adalah sebesar: 

EN = ( 4 · 1.38·10-23 · 300 · 100k · 1M ) ½ 

EN = 40.7 μVRMS 

Sedangkan daya desis, atau mean square noise secara sederhana dapat 
didefinisikan sebagai tegangan desis yang mendekati bentuk kotak (noise 
voltage squared). 

P = E2 = 4 k T R Δf (V2)  (1.14) 

Persamaan ini dapat digunakan, yaitu dengan menambahkan dan 
melipatkan semua desis power, bukan nilai RMS. 

 

Resistor Panas (NTC) 

Termistor NTC (Negative Coefisien Temperature) merupakan resistor 
dengan koefisien temperatur negatif yang sangat tinggi. Termistor jenis 
ini dibuat dari  oksida dari kelompok elemen transisi besi ( misalnya 
FE2O3, NiO CoO dan lain - lain ) . 
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Oksida - oksida ini mempunyai resistivitas yang sangat tinggi dalam zat 
murni , tetapi bisa ditransformasikan kedalam semi konduktor dengan 
jalan menambahkan sedikit ion - ion lain yang valensinya berbeda . 

Harga nominal biasanya ditetapkan pada temperatur 25oC . Perubahan 
resistansi yang diakibatkan oleh non linieritasnya ditunjukkan dalam 
bentuk diagram resistansi dengan temperatur , seperti yang ditunjukkan 
pada  Gambar 1.14 berikut ini.  

 

(a) (b) (c) 

Gambar 1.14 (a) Bentuk fisik (b) simbol NTC (c) Grafik nilai tahanan NTC akibat 
suhu  

Bilamana memungkinkan untuk menemukan termistor NTC untuk 
memenuhi seluruh harga NTC yang dibutuhkan, kadang - kadang jauh 
lebih ekonomis bila beberapa NTC digabung atau diadaptasikan harga-
harga resistansi yang sudah ada dalam rangkaian dengan salah satu 
atau lebih termistor NTC yang kita punyai . 

Kadang-kadang , dengan menambah resistor seri dan paralel dengan 
NTC , dan kita bisa memperoleh harga termistor NTC standart yang kita 
perlukan . Seandainya tidak bisa maka kita perlu mencari type termistor 
NTC khusus yang kita butuhkan . 

Jadi seandainya dari seluruh kombinasi resistor yang telah kita lakukan 
kita tidak mendapat harga NTC standart yang kita butuhkan , maka  
dalam hal ini kita perlu mencari NTC sesuai dengan spesifikasi yang kita 
butuhkan. Dalam suatu rangkaian dimana  terdapat suatu NTC , maka 
rangkaian resistor tambahan seringkali banyak manfaatnya . 

Contoh berikut ini akan menunjukkan dan menjelaskan suatu hasil 
kombinasi antara  NTC dengan resistor biasa .Anggap saja sekarang kita 
sedang membutuhkan termistor NTC dengan harga yang berkisar antara  

50  pada 30o C dan 10  pada 100oC . Tentunya type standart yang 
mempunyai karakteristik demikian tidak terdapat dalam program kita . 
Sekalipun demikian , kita tak perlu cemas sebab masalah ini bisa kita 
atasi dengan satu buah NTC standart dan dua buah resistansi biasa . 

Seandainya  sekarang yang terdapat sebuah NTC dengan tahanan 

dingin sebesar 130  , lalu coba kita pasang dengan kombinasi seri dan 
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paralel  dengan sebuah resistor biasa sebesar 6  dan resistor lain 

sebesar 95 , seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1.15.  

Dari kombinasi ini , kebutuhan kita akan resistansi pada temperatur 30 oC 
dan pada temperatur 100 o C akan bisa terpenuhi  . 

 

Gambar 1.15 Rangkaian Karakteristik Deviasi 

Untuk lebih jelasnya coba bandingkan gambar grafik NTC standart 
dengan kurva hasil kombinasi NTC standart dengan dua buah resistansi 
biasa pada Gambar 1.15 . 

Suatu adaptasi dari kombinasi ini harus dihitung pada setiap kejadian . 
Tentunya perlu diingat bahwa kombinasi dari koefisien temperatur akan 
selalu lebih kecil daripada yang tercantum untuk harga NTC itu sendiri 
bila dipasang sendirian , Kejadian ini bisa dilihat dengan nyata pada 
Gambar 1.16. 

Dalam gambar ini bisa kita lihat grafik dari perubahan resistansi akibat 
perubahan temperatur  untuk berbagai  harga dari kombinasi dalam seri 
dan paralel . 

           

(a) (b) 

Gambar 1.16 Grafik resistansi fungsi temperatur 
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Gambar 1.16b merupakan grafik temperatur dengan resistansi dari hasil 
kombinasi seri - paralel sebuah NTC dengan resistor biasa . 

NTC pada dasarnya digunakan untuk pengaturan dan penggukuran . 
NTC dengan variasi resistansi yang sangat tinggi  dalam daerah 
temperatur  yang agak terbatas , pada dasarnya digunakan sebagai 
“Threshold detector“. Pada gambar di bawah ini . diperlihatkan beberapa 
contoh pemakaian dari termistor tersebut . 

 

Gambar 1.17. NTC Untuk membatasi Arus Puncak Saat Start 

 

Gambar 1.18. NTC sebagai Pengukur Temperatur 

Namun jangan menggunakan termistor - termistor dengan cara 
memasang paralel untuk mendapatkan disipasi panas yang lebih tinggi . 
Karena salah satu termistor bisa terpanasi dan mengalir padanya seluruh 
arus , sedangkan yang lain tetap dingin . 

Jangan menggunakan termistor tanpa pelindung dalam cairan yang bisa 
mengalirkan arus listrik atau dalam gas - gas yang keras , sebab hal ini 
bisa merusak karakteristik termistor . 

Untuk penggukuran temperatur , janganlah menggunakan tegangan yang 
terlalu tinggi pada termistor NTC sebab ia bisa terlampau panas dan 
akibatnya hasil pembacaan tidak benar . 

Konstanta disipasi adalah suatu indikasi untuk pemakaian daya 
maksimun yang diperbolehkan. 

 

Resistor Dingin (PTC) 

P(ositive) T(emperatur) C(oefficient) atau termistor PTC adalah suatu 
resistor yang mempunyai koefisien temperatur positif yang sangat tinggi. 



Kelistrikan  

BUKU TEKNIK ELEKTRONIKA TERBITAN PPPPTK/VEDC MALANG 

24 

Dalam beberapa hal PTC ini berbeda dengan NTC seperti yang dituliskan 
berikut ini : 

 Koefisien temperatur dari termistor PTC akan positif hanya antara 
daerah temperatur tertentu . Diluar daerah temperatur ini, koefisien 
temperaturnya bisa nol ataupun negatif . 

 Harga koefisien temperatur mutlak dari termistor PTC , hampir dalam 
seluruh kejadian jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh termistor 
NTC . 

 

Gambar 1.19. Bentuk fisik dan simbol PTC 

 

Gambar 1.20. Grafik dari PTC 

Perlu dicatat bahwa skala resistansi adalah dalam logaritmik dan 
resistansinya berubah mulai dari beberapa ratus ohm pada temperatur 
75o C dan beberapa ratus kilo ohm pada temperatur 150oC. 

Termistor PTC terbuat dari BaTiO3 , cairan zat padat dari BaTiO3 dan 
SrTiO3 adalah analog dengan metode yang digunakan untuk persiapan 
membuat termistor NTC. Sejumlah ekstra tertentu pada ion-ion Ti 
dibangkitkan dengan memasukkan ion-ion lain yang mempunyai valensi 
yang berbeda.  

Karakteristik arus dan tegangan statis menarik karena kurva ini bisa 
menunjukkan dengan jelas kemampuan arus limit dari termistor PTC. 
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Sampai level tegangan tertentu , karakteristik arus dan tegangannya 
merupakan garis lurus dan mengikuti hukum ohm, tetapi begitu PTC 
terpanasi dengan arus yang besar yaitu temperatur sudah sampai pada 
daerah switching , disini resistansi membesar.Kejadian ini bisa dilihat 
pada Gambar 1.21. 

Tentu saja karakteristik tegangan dan arus ini bergantung pada 
temperatur sekitarnya, dan juga bergantung pada koefisien transfer 
panas yang ada disekelilingnya. 

 

Gambar 1.21. Karakteristik Tegangan dan Arus dari Termistor PTC  

PTC dengan variasi resistansi yang sangat tinggi dalam daerah 
temperatur yang agak terbatas , pada dasarnya digunakan sebagai “ 
Threshold detector “. 

Pada Gambar 1.22 hingga Gambar 1.25 diperlihatkan beberapa contoh 
pemakaian dari termistor tersebut. 

 

Gambar 1.22. PTC untuk membatasi arus puncak saat start 

 

Gambar 1.23. Aplikasi PTC sebagai Pengukuran tenperatur 
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Gambar 1.24. Aplikasi PTC sebagai Pengaman beban lebih atau hubung singkat 

 

Gambar 1.25. Aplikasi PTC sebagai Penunda Waktu 

Jangan memberikan tegangan diatas tegangan dibolehkan dari suatu 
PTC, karena hal ini bisa mengakibatkan rusaknya termistor. Jangan 
menghubungkan termistor dalam rangkaian seri untuk memperoleh 
tegangan atau daya yang besar ; sebab hal ini bisa memungkinkan 
kerusakan pada PTC yang terpanaskan lebih dahulu dibandingkan yang 
lainnya, yang diakibatkan oleh tegangan jatuh yang berlebihan yang ada 
padanya. 

 

Hambatan Tergantung Tegangan (VDR) 

VDR adalah “ Voltage Dependent Resistor “ semikonduktor yang secara 
prinsip sebagai penggabungan secara anti pararel dari hubungan seri PN 
Junction. 

Ketika sebuah tegangan variabel DC disambungkan ke VDR tanpa 
memperhatikan polaritas, arus mengalir menyebabkan tegangan 
diseluruh PN Junction yang terhubung seri. Oleh karena itu, VDR 
mempunyai tegangan tinggi saat tegangan rendah dan bertahanan 
rendah saat tegangan tinggi. 
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Keterangan: 
a Pelat metal 
b Zink oxid 
c Metal oxid 
d Bahan PVC 
e Kaki VDR 

 

Gambar 1.26. Bagian-bagian VDR 

 

 

Keterangan : 
D  : Diameter 
T  : Tebal bodi VDR 
H  : Tinggi bodi VDR 
W  : Lebar jangkah kaki  
L  : Lebar simpangan kaki VDR 

 Satuan dalam mm. 
 

Gambar 1.27. Ukuran fisik VDR 

 

 

Gambar 1.28. Rangkaian ekivalen VDR 
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Gambar 1.29. Simbol VDR standart IEC 

 

 

Gambar 1.30. Karakteristik VDR 

Dari karakteristik VDR di atas, dapat kita ketahui bahwa  dengan 
bertambah besarnya harga tegangan yang terdapat diujung kedua VDR, 
maka hambatan VDR semakin menurun. 

Dalam praktek VDR digunakan sebagai stabilisator tegangan, atau 
sebagai pengaman rangkaian terhadap kelebihan tegangan. Perhatikan 
contoh pemakaian VDR pada Gambar 1.31 berikut ini. 

 

Gambar 1.31. Contoh pemakaian VDR 

 


