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1.4 Daya, Usaha dan Panas 

1.4.1. Daya Listrik 

Jika sebuah lampu pijar dihubungkan pada sumber tegangan, lampu 
tersebut akan menyala karena dialiri arus listrik. Untuk memindahkan arus 
listrik / muatan listrik diperlukan usaha listrik sebesar : 

 Q  =    .  t  (1.56) 

W  =  usaha listrik  joule  =  watt detik 
 V  =  tegangan listrik volt  ( V ) 
 Q  =  jumlah muatan listrik  coulomb ( C ) 

Daya listrik adalah usaha listrik tiap satuan waktu: 

W  =  V  ·    ·  t   (1.57) 

V  ·   =  P
t

W  

P  =  V  ·     P  =  daya listrik      (watt) 

P  =  V  ·     V  =    ·  R   P  =    ·  R  ·  I  =   2  ·  R 

P  =   2  ·  R (1.58) 

 R  =  tahanan listrik  ....  ohm (  ) 

P  =  V  ·       =  
R

V
   P  =  V  ·  

R

V
  =  

R

V 2

    

P  =  
R

V 2

 (1.59) 

Dari persamaan 1.58 jika R adalah konstan, maka grafik P  =   () dapat 
digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 1.5. Hubungan arus dan daya untuk tahanan  1000 Ω 

 ( mA ) P ( Watt ) 

100 10 

200 40 

300 90 

400 160 

500 250 

600 360 

700 490 

800 640 

900 810 

1000 1000 
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Gambar 1.67. Grafik daya fungsi arus 

Satuan daya listrik yang lain : 

1  mili Watt =  1 mW  =  103 W 

1  kilo Watt =  1 kW   =  103 W 

1  mega Watt =  1 MW  =  106 W 

1  daya kuda =  1 Hp  =   746 W 

Konversi daya listrik terhadap daya panas dan daya mekanik : 

1 Watt  =  0,102  kgm/det =  0,00136 Hp               =  0,24 kal/det 

Contoh : 

Sebuah setrika listrik dayanya 330 Watt,dihubungkan pada tegangan 
220V. 

Hitung : a. arus yang mengalir. 

b. Hambatan setrika dalam keadaan bekerja. (anggap harganya 
konstan) 

Jawab : 

a.  P  =  V  .       = 
220

330


V

P
  =  1,5  A 

     Jadi  :   =  1,5 A 
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b.  R  =   
5,1

220


I

V
 =  146,67  

atau R  =  
R

V 2

   
330

48400

330

220

R

V
  =  R

22

  

 R  =  146,67   

 

1.4.2. Usaha Listrik 

Sebuah setrika listrik dihubungkan dengan sumber tegangan listrik. 
Elemen pemanas akan membara karena dialiri arus listrik (muatan listrik) 
dari sumber tegangan menuju ke elemen pemanas. Untuk memindahkan 
muatan listrik diperlukan usaha listrik sebesar: 

W  =  V  .  Q   (1.60) 

 W = usaha listrik, W dt (joule) 
 V = tegangan listrik, Volt (V) 
 Q = jumlah muatan listrik, Coulomb (C) 

Q  =   .  t 

W  =  V  .  .  t 

 = kuat arus listrik, Ampere (A) 
t = waktu, detik  (dt)  

P  =  V  ·    

W =  P  ·  t 

P  =  daya listrik, Watt (w) 

V  =    ·  R  R  =  hambatan listrik, Ohm () 

Sehingga : 

W  =    ·  R  ·   ·  t     W  =  2  ·  R  ·  t (1.61) 

Satuan usaha listrik yang lain : 

1 kWh  =  1000 Wh  =  1000  .  3.600 Wdtk               =  3,6  .  106 joule 

Konversi usaha listrik terhadap usaha panas dan usaha mekanik : 

1 Wdtk = 1 joule = 0,24 kal  =  0,102  kgm 

1 Wh = 3600 joule = 864  kal =  267,2  kgm 

1 kWh = 3,6 . 106 joule = 864 . 103 kal   =  367.200 kgm 

Untuk menghitung  biaya energi yang harus dibayar yaitu mengalikan 
usaha listrik terpakai dengan tarif listrik. 
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B  =  W  ·  T    (1.62) 

B =  biaya 
W =  usaha listrik, kWh 
T =  tarip , Rp .... / kWh 

Contoh : 

Sebuah motor  listrik mengambil daya 500 watt, digunakan untuk 
memindahkan benda seberat 100 kg selama 20 jam. Jika tarif listrik Rp. 
150,- / kWh. 

Hitung :  

a. Usaha listrik terpakai 

b. Usaha mekanis 

c. Biaya yang harus dibayar 

Jawab : 

a. W  =  P  ·  t  =  500  ·  20  =  10.000 Wh 

W  =  10 kWh 

b. 1 kWh  =  367.200 kgm 

W = 10 kWh = 10 · 367.200 = 3.672 · 103 kgm 

W  =  3.677  ·  103 kgm 

c.  B  =  W  ·  T =  10  ·  Rp. 150,- 

B  =  Rp.150,- 

 

1.4.3. Daya Mekanik 

Untuk memindahkan suatu benda dari tempat satu ke tempat lainnya 
memerlukan suatu usaha mekanik. Besarnya usaha mekanik tergantung 
pada berat/massa benda dan jarak pemindahan. 

W =  m  ·  s (1.63) 

W = usaha mekanik, kgm. 
m = massa, kg. 
s = jarak, m. 

Usaha mekanik tiap satuan waktu  disebut daya mekanik. Artinya semakin 
besar dayanya, untuk usaha yang sama, dapat dilakukan lebih cepat. 

t

W
P   (1.64) 

P = daya mekanik, kgm/detik. 
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W = usaha mekanik, kgm. 
t = waktu, detik. 

Satuan usaha mekanik yang lain : 

1 tenaga  kuda  =  1 Horse Power  =  1 HP   =  75 kgm/det. 

Konversi daya mekanik 

Yang dimaksudkan adalah konversi daya mekanik menjadi daya lain yang 
sering digunakan dalam teknik kelistrikan. 

 1 HP =  746 W. 

 75 kgm/det =  746 W. 

 75 kgm =  746 W dtk. 

 75 kgm = 746 joule. 

 1 joule  =  
746

75
 kgm  =  0,102 kgm. 

 1 joule  =  0,24 kalori. 

 0,24 kalori  =  0,102 kgm. 

 1 kgm  =  
102,0

24,0
 kalori  =  2,3 kalori. 

Jadi  

 1 kgm  =  9,81  joule  =  2,34 kalori. 

dan 

 1 kgm/dtk  =  9,81/dtk  =  2,34 kal/dtk. 

Contoh : 

Pada plat nama motor tertulis 0,5 HP. Motor tersebut digunakan untuk 
memindahkan benda seberat 100 kg sejauh 15 meter. Hitung waktu yang 
diperlukan ! 

Jawab : 

 W =  m  ·  s    P  =  
t

s    m

t

W 
  

 t =  
HP  0,5

15  100  

P

s    m 



  =  40 

 t =  40  detik. 
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1.4.4. Efisiensi Panas 

Efisiensi panas adalah Perbandingan antara pasangan yang 
termanfaatkan ( dipergunakan ) dengan panas sumber. 

Besarnya efisiensi panas, ditentukan oleh rumus : 

 %100
W

Q

1

   (1.65) 

 

1.4.5. Temperatur dan Panas 

Kandungan  panas suatu bahan atau benda tergantung pada : 

a temperatur 
b berat bahan, dan 
c jenis bahan 

 Jadi temperatur dan panas tidaklah sama. Tidak ada kandungan panas 
yang dapat diukur dengan sebuah termometer. Temperatur menunjukkan 
tingkat panas, yakni suatu ukuran pada sebuah skala yang telah disetujui 
dengan kemampuan panas untuk beralih dari satu zat ke yang lain, atau 
dari satu bagian bahan ke bagian lain dalam bahan yang sama. 

 Derajat panas atau temperatur atau suhu  dari suatu zat diukur dengan 
suatu alat yang disebut termometer. Alat ukur ini mempunyai berbagai 
macam skala,  tergantung dari pembuatnya. Adapun macam-macam 
skala dalam pengukuran temperatur ini yaitu :  Celcius, Fahrenheit, 
Reamur, dan Kelvin. 

a Celcius :Termometer yang dibuat oleh Celcius mempunyai batas 

skala pengukuran 00
100 dimana batas ini adalah 00  untuk 

temperatur air saat membeku dengan tekanan udara ( P ) = 1 atm, 
skala 1000  untuk air mendidih dengan P  =  1 atm. 

b Fahrenheit : Termometer yang  dibuat oleh fahrenheit mempunyai 
nilai skala 320 untuk air membeku dan 00 untuk air asin (air laut  
membeku, sedang untuk air mendidih 2120C. 

c Reamur : Termometer yang dibuat oleh Reamur mempunyai nilai 
skala 00 untuk air  membeku  dan 800 untulk air mendidih. 

d Kelvin : Termometer  yang dibuat oleh Kelvin mempunyai nilai skala 
2730 untuk air membeku, sedangkan untuk mendidih 3330. 

 Dari penjelasan tentang skala yang di pakai oleh masing termometer 
dapat kita bandingkan: 
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Gambar 1.68. Perbandingan skala termometer 

tº C  =  ( 9/5 x t ) +  32º F  =  4/5 x tº R 

tº R  =  ( 9/4 x t )  +  32º F =  5/4 x tº C 

tº F  =  ( t  32 ) x 5/9º C   =  ( t  32 ) x 4/9ºR 

Pada termometer Kelvin nilai perbandingannya sama dengan derajat 
Celcius, sehingga pengukuran untuk Kelvin dan Celcius nilai derajat 
panasnya adalah sama, berarti untuk Kelvin besarnya nilai pengukuran 

sama dengan ( tº C + 32) º K atau sebaliknya untuk Celcius (tº  K32) º C. 

 

1.4.6. Transformasi Panas 

Panas dapat dikatakan mengalir dari sebuah benda panas ke benda 
dingin. Sebuah zat yang dipanasi mengeluarkan panas ke zat lain melalui: 

a. hantaran ( konduksi ),  
b. konversi,  
c. radiasi.  

Berbagai jenis pemanas listrik bekerja  menurut salah satu atau lebih dari 
prinsip tersebut. 

 

Hantaran (konduksi) 

Dalam hantaran, panas dipindahkan melalui suatu zat dari satu titik ke titik 
lainnya. Misalnya, di dalam sebuah batang yang dipanasi, energi panas 
dipancarkan dari molekul melalui kontak langsung, walaupun tidak ada  
ada gerakan molekul - molekul itu sendiri. Atom - atom dalam setiap 
bahan berada pada getaran yang konstan. Getaran ini diperbesar oleh 
setiap kenaikan temperatur. Kebanyakan zat nampaknya mengikuti pola 
ini. Tembaga adalah penghantar panas dan listrik yang baik ; sedang 
kertas adalah isolator panas dan isolator listrik yang baik. 
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Konversi.  

Pemakaian arus konversi mungkin adalah cara yang paling pokok untuk 
memancarkan energi panas untuk mendapatkan keduanya, pamanasan 
ruang dan air. Udara sendiri bukanlah suatu penghantar yang baik tetapi 
lapisan udara yang bersentuhan dengan sebuah elemen yang dipanasi 
diberi energi panas dan karenanya memuai. Sehubungan dengan 
pemuaian ini, massa jenis udara berkurang sehingga akan menjadi lebih 
ringan dan naik. Lapisan udara yang segar mengisi  tempatnya dan pada 
gilirannya naik. Dengan cara ini sirkulasi kontinu dari udara yang dipanasi 
dapat diperoleh, dan prinsip ini dilukiskan pada Gambar 1.69. Udara 
dingin ditarik ke dalam alat konversi listrik pada permukaan tanah, 
dihangati oleh panas dan dibuang keluar melalui sebuah lapisan logam 
bagian atas. Dengan bekerja pada panas hitam, umur elemen nikel-
chrome bertambah dibandingkan dengan radiator-radiator di mana 
mereka menjalankan panas merah. Pemanasan konversi yang mungkin 
dibantu oleh kipas angin memberi kemungkinan untuk mengontrol 
termostatik; tetapi bila dipasang termostat sebaiknya ditempatkan agar 
memberi tanggapan terhadap temperatur aliran udara masuk. 

 

Gambar 1.69 Prinsip alat konversi listrik 

Pemanas berbentuk tabung juga bekerja sebagai konvektor. Pemanas 
tersebut adalah lempengan baja terselubung dari penampang berbentuk 
lingkaran ( diameter 50 mm ) atau oval yang mengandung sebuah elemen 
dan panjangnya dari 0,61 mm sampai 5,2 m. Kurungan mempertahankan 
suatu jarak-antara ke dinding sebesar  33 mm. Hubung-hubungan bagian-
dalam antara pemanas-pemanas dapat diperoleh dan untuk melengkapi 
pembebanan  yang kompak, pemanas-pemanas tersebut sering dipasang 
di dalam deretan bertingkat. Fleksibilitas yang ditawarkan  oleh 
rangkuman ukurannya membuat pemanas sangat efektif untuk 
pemeriksaan aliran udara. Aliran udara dingin yang turun dari udara dari 
jendela loteng dan jendela-jendela, bisa dipanasi dengan memasang 
pemanas-pemanas berbentuk tabung yang sesuai di bawah saluran gas. 
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Sebagai pendekatan yang lebih modern, unit-unit dapat dimodifikasi atau 
dimasukkan di dalam pemanas-pemanas pembalut yakni yang 
disempurnakan dengan warna-warna menarik yang akan bergabung 
dengan dekorasi rumah model sekarang atau kantor. Salah satu bentuk 
/dimensi pemanas dapat berbentuk tabung yang tercakup dalam 
pemanas-pemanas bermantel, seperti yang diperlihatkan pada Gambar  
1.70. 

 

a. Dimensi Pemanas berbentuk  tabung 

 

b. Pemanas-pemanas bermantel 

Gambar 1.70 Pemanas-pemanas berbentuk tabung tercakup didalam pemanas-
pemanas bermantel 

 

Radiasi.   

Matahari memanasi bumi melalui radiasi yang merambat pada kecepatan 
cahaya. Dalam radiator listrik ( Gambar 1.71 ), sinar-sinar panas dari 
sebuah elemen pada panas merah yang terang lewat dengan cepat 
melalui udara tanpa memanasi atmosfer tetapi menaikkan temperatur zat 
padat dalam daerahnya. Berarti tembok, mebel dan badan manusia 
menyerap panas dan menjadi lebih panas. Sebagaimana dapat dilihat 
melalui  bagan, sinar-sinar panas merambat dalam garis lurus dan 
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dipantulkan oleh permukaan-permukaan mengkilap dengan cara yang 
sama seperti  cahaya ; tetapi diserap oleh permukaan-permukaan hitam. 
Pemanas-pemanas radiator pemantul tidak cocok untuk mengontrol 
panas statik ( termostatik ). 

Juga adalah menarik untuk memperhatikan bahwa bagian panas lewat 
melalui pemantul karena hantaran yang pada gilirannya memanasi 
lapisan-lapisan udara sekeliling untuk menghasilkan sejumlah konveksi 
panas tertentu. 

Untuk mencegah oksidasi, elemen-elemen digulungkan dengan kawat 
nikel-chrome ( 80 % nikel dan 20 % chrome ) dengan  koefisien 
temperatur yang kecil. Paduan ini memiliki keuntungan tambahan yakni 
tahanan yang tinggi setiap satuan panjang sehingga diperoleh suatu 
sumber panas yang padat. 

 

Gambar 1.71. Pemantul radiator parabolik. 

Pemanas-pemanas sinar infra merah dapat dirancang agar memancarkan 
gelombang-gelombang elektromagnet yang panjang dalam daerah 3 
mikron untuk menghasilkan kenyamanan tubuh. Elemen pemanas ditutupi 
di dalam sebuah tabung silika bersekering. Bahan ini adalah penghantar  
jelek tetapi  sangat tembus pada cahaya radiasi infra merah. Selanjutnya 
tabung bekerja  sebagai sebuah pelindung arus udara yang tidak teratur 
yang menabrak elemen-elemen tersebut dan memperpendek umur 
elemen. Bahan tabung pembias juga memberikan tingkat keamanan 
dalam hal mencegah tersentuhnya kawat yang dipanasi. 

Suatu variasi dapur api listrik yang hampir tak habis-habisnya, bekerja 
berdasarkan satu atau lebih dari prinsip-prinsip dasar pemindahan panas. 
Catatan dapat dibuat bagi pemanas-pemanas unit industri yang 
mempunyai daya sampai beberapa kW. Digulung bersama sebuah 
elemen kawat bergulung yang ditempatkan di depan sebuah kipas, dapat 

dipasang pada suatu ketinggian sekitar  23 m dan meniupkan udara 
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panas di sekeliling suatu daerah lebar. Dalam cara ini suatu tingkat 
ventilasi yang dipaksakan juga tersedia. Radiator berisi minyak adalah 
sebuah pemanas lain dengan kedua keluaran yang bersifat radiasi dan 
bersifat konveksi. Pada mulanya dirancang dalam bentuk radiator 
pemanasan sentral tipe kolom, sekarang ini pemanas tersebut sering 
dilesung dan memiliki selubung saluran kecil baja tekan yang rapi. Unit ini 
sebagian diisi dengan suatu minyak tingkat tinggi yang dipanasi dengan 
sebuah pemanas tipe celup. Minyak memuai dan secara merata 
memanasi sleubung. Di sana terdapat sebuah pengontrol termostatik 
yang terpasang bersama sebuah pemutus beban lebih untuk ukuran-
ukuran yang lebih besar, dan pemanas dapat dipasang  tembok atau 
berdiri bebas. 

Pemanas panel juga dihasilkan dalam berbagai jenis. Elemen-elemen 
yang datar ditanam di dalam berbagai bahan. Dalam satu jenis, sebuah 
elemen karbon disisipkan di antara panel-panel bahan batu tulis. 
Kebanyakan panas dikeluarkan sebagai radiasi temperatur rendah. Telah 
ditemukan bahwa proporsi yang besar dari pancaran panas ( radiasi ) 
dikeluarkan ketika panel-panel tersebut dipasang pada langit-langit. 

 

1.5. Transformasi Arus Tegangan Searah 

1.5.1. Transformasi Tegangan 

Transformasi tegangan dari sebuah sumber tegangan ke beban, 
tegangan harus sebesar mungkin tidak tergantung oleh arus beban. Pada 
kasus ini sering disebut sebagai penyesuai tegangan (voltage matching ). 

 

(a) (b) (c ) 
Gambar 1.72 Hubungan Tahanan dalam Sumber Tegangan dan Tahanan beban 

Pada transformasi tegangan,didisain tegangan pada RL (VL) sebesar 
mungkin mendekati VS. Jatuh tegangan pada tahanan dalam dalam harus 
sekecil mungkin. Sehingga tegangan pada beban VRL mendekati 
besarnya tegangan beban kosong. Pada Gambar 1.72a memperlihatkan 
sumber tegangan tanpa beban, ketika terminal keluarannya diukur 
memperlihatkan besarnya tegangan dalam. Dalam hal ini diberi notasi UO 
(tegangan tanpa beban). Pada Gambar 1.72b dipasang beban RL pada 
terminalnya, maka ketika terminalnya diukur menunjukkan tegangan jepit 
VL. 
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Dari Gambar 1.72c dapat dihitung bahwa : 

VL=VO-( I Rd) 

Dengan I =
Ld

O

RR

V


 akan diperoleh 

VL= 
Ld

O

R/R1

V


 

Dari sini kelihatan supaya VL≈VO maka perbandingan Rd/RL harus sekecil 
mungkin, artinya Rd << RL. 

Kondisi ini juga disebut sebagai over matching (penyesuaian berlebih). 

1.5.2. Transformasi Arus 

Transformasi arus adalah bagaimana sumber tegangan memberikan arus 
yang besar pada beban. Daerah kerja pada kondisi ini ada di daerah 
hubung singkat. Tegangan jatuh pada tahanan dalam harus sebesar 
mungkin, sehingga perubahan tahanan beban sangat kecil 
mempengaruhi perubahan arus. Dengan memperhatikan Gambar 1.72c, 
dimana : 

VL = V0-I  Rd dengan 

I = 

dR

R

0

R1

V

d

L 




 

  

Semakin kecil nilai RL/Rd maka I  V0/Rd sehingga nampak tidak 
terpengaruh oleh RL. Ini artinya Rd >> RL. 

 

1.5.3. Transformasi Daya 

Besarnya daya yang dapat ditransformasikan pada suatu sumber daya 
sangat tergantung pada perubahan beban RL itu sendiri. Gambar 1.72 
memperlihatkan blok diagram sumber daya yang dihubungkan ke beban 
resistip. 

Pada saat kapan besarnya daya maksimum yang dapat 
ditransformasikan pada beban RL? Kita dapat menyelesaikan persoalan 
ini yaitu dengan merepresentasikan jaringan tersebut dengan bantuan 
rangkaian pengganti teori Thevenin. Gambar 1.72b memperlihatkan 
rangkaian pengganti sumber tegangan menurut teori Thevenin. 

Besarnya tegangan pada RL adalah: 
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O
Ld

L
L V 

R  R

R
  V


  (1.66) 

 
2

OC
dL

L

L

2
L

L V 
R  R

R
  

R

V
  P


  (1.67) 

Dengan mengasumsikan bahwa besarnya daya PL adalah sebagai 
hubungan: 

 
 

x  1

x
 P  P

2OL


  (1.68) 

dimana 

d

L

d

2
OC

 O
R

R
 x  dan,  

R

V
 P   

Dari kedua persamaan tersebut dapat kita gambarkan plot dari daya 
beban (PL / PO) terhadap faktor perubahan x, maka kita dapatkan kurva 
seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.73. Dengan demikian 
didapatkan bentuk grafik transformasi daya maksimum terhadap 
perubahan beban RL bila nilai x = 1 dengan kondisi RL = Rd. 

 

Gambar 1.73. Kurva Transformasi Daya  

Untuk melihat hubungan perubahan beban RL terhadap daya, kita dapat 
juga menggunakan persamaan differensial seperti berikut: 

Menentukan nilai perubahan RL terhadap perubahan daya PL, 

dimana   0  R P LL   yang mana daya maksimum akan 

diberikan/ditransfer ke beban resistip. 
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sehingga hasil bagi dari dari persamaan differensial adalah: 
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0  

R  R

R  R2 R-  1 x R  R
4

dL

dLL
2

dL 



 

Persamaan diatas akan menjadi benar bila pembilangnya adalah nol 

    0  R  R R2 -  R  R dLL
2

dL   

0  R R2 - R2 -  R  R R2   R dL
2

L
2

ddL
2

L   

 maksimum R deban daya  R  R

                       0  R-  R

LdL

2
L

2
d




 

Dengan demikian apabila RL = Rd, atau   0  R P LL   memperlihatkan 

bahwa kurva daya berada pada titik puncak maksimum (transformasi 
daya maksimum) ke beban RL. Atau pada kondisi ini terjadi kesesuaian 
impedansi (matching impedance) terhadap jaringan rangkaian (nilai 
resistansi beban RL sama dengan nilai resistansi keluaran rangkaian). 
Dengan demikian pada saat kondisi RL = Rd terjadi tarnsformasi daya 
maksimum pada beban RL seperti dinyatakan pada persamaan 1.69 
berikut: 

d

2
OC

L(mak)
R4 

V
  P   (1.69) 

Tabel 1.6 Komparasi perubahan beban RL terhadap nilai daya pada 
beban PL, 

RL 0 
2

Rd  Rd 2.Rd ∞ 

PL 
0 

d

2
OC

R x 4.5

V
 

d

2
OC

R x4.0 

V
 

d

2
OC

R x 4.5

V
 0 

Tidak Maksimum Maksimum Tidak Maksimum 

Pada saat kondisi RL = Rd mempunyai faktor pembagi pada paling kecil, 
dengan demikian terbukti transformasi daya ke beban RL adalah paling 
maksimum, bila dibandingan dengan pada saat kondisi beban RL lebih 

kecil RL = 2Rd  atau lebih besar RL = 2.Rd. 

Contoh 1: 

Sebuah rangkaian seperti Gambar 1.72c dengan V0=20V dan tahanan 

dalam 10. Tentukan nilai dari resistor beban RL, bila dikehendaki 
transformasi daya beban maksimum. 

Penyelesaian: 
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Daya maksimum pada bebean ketika RL = RO = 10 

 
10Watt  

10 x4 

20
  

R4 

V
  P

2

d

2
O

L(mak)   

Contoh 2: 

Sebuah rangkaian seperti Gambar 1.72c dengan RL=5 dan V0=15V. 
Tentukan nilai dari resistansi dalam Rd, bila dikehendaki transformasi 
daya beban RL adalah maksimum. 

Penyelesaian: 

Daya pada beban ketika Rd = RL: = 5 

 
11,25Watt  

5 x 4

15 2

   
R4 

V
  P

d

2
O

L(mak)
 

Besarnya daya pada beban RL untuk kondisi Rd = 0 

3A  
5Ω  0

15V






   

R  R

V
  I

Ld

 

PL = I2 x RL = 32 x 5 = 45Watt 

 

1.6. Tegangan Dan Medan Listrik 

1.6.1. Medan Listrik 

Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan 
listrik, seperti elektron, ion, atau proton, dalam ruangan yang di 
sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan N/C atau dibaca 
newton/coulomb. Medan listrik umumnya dipelajari dalam fisika dan 
bidang-bidang terkait. Secara tak langsung bidang elektronika telah 
memanfaatkan medan listrik dalam kawat konduktor (kabel). 

Asal medan listrik 

Rumus matematika untuk medan listrik dapat diturunkan melalui Hukum 
Coulomb, yaitu gaya antara dua titik muatan: 

r
r

.qq
F

2
21 ˆ  (1.70) 

Menurut persamaan ini, gaya pada salah satu titik muatan berbanding 
lurus dengan besar muatannya. Medan listrik didefinisikan sebagai suatu 
konstan perbandingan antara muatan dan gaya: 

F = q E (1.71) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://id.wikipedia.org/wiki/Ion
http://id.wikipedia.org/wiki/Proton
http://id.wikipedia.org/wiki/Newton
http://id.wikipedia.org/wiki/Coulomb
http://id.wikipedia.org/wiki/Newton
http://id.wikipedia.org/wiki/Coulomb
http://id.wikipedia.org/wiki/Fisika
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronika
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabel
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Coulomb
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Coulomb
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Coulomb
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r.
r

q
.

4π

1
E

2

0

ˆ


  (1.72) 

Maka, medan listrik bergantung pada posisi. Suatu medan, merupakan 
sebuah vektor yang bergantung pada vektor lainnya. Medan listrik dapat 
dianggap sebagai gradien dari potensial listrik. Jika beberapa muatan 
yang disebarkan menghasiklan potensial listrik, gradien potensial listrik 
dapat ditentukan. 

 

Konstanta k 

Dalam rumus listrik sering ditemui konstanta k sebagai ganti dari 01/4π  

(dalam tulisan ini tetap digunakan yang terakhir), di mana konstanta k 
tersebut bernilai: 

9

0

1099.8
4

1



k   N m2 C-2  

yang kerap disebut konstanta kesetaraan gaya listrik. 

 

Menghitung medan listrik 

 

Gambar 1.74 Diagram phasor muatan listrik 

Untuk menghitung medan listrik di suatu titik r


akibat adanya sebuah titik 

muatan q yang terletak di qr


( Gambar 1.74 ) digunakan rumus : 

       q3

q0

qq rr.
rr

q
.

4π

1
rEr;rErrE











 (1.73) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gradien
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Potensial_listrik&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Potensial_listrik&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gradien_potensial_listrik&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Newton
http://id.wikipedia.org/wiki/Meter
http://id.wikipedia.org/wiki/Coulomb
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstanta_gaya_listrik
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Penyederhanaan yang kurang tepat 

Umumnya untuk melakukan penyederhanaan dipilih pusat koordinat 

berhimpit dengan titik muatan q yang terletak di qr


sehingga diperoleh 

rumus seperti telah dituliskan pada permulaan artikel ini, atau bila 
dituliskan kembali dalam notasi vektornya: 

  r.
r

q
.

4π

1
rE

3

0







  (1.74) 

dengan vektor satuan  

r

r

r

r
r








  (1.75) 

Disarankan untuk menggunakan rumusan yang melibatkan qr


dan r


 

karena lebih umum, dan dapat diterapkan untuk kasus lebih dari satu 
muatan dan juga pada distribusi muatan, baik distribusi diskrit maupun 
kontinu. Penyederhanaan ini juga kadang membuat pemahaman dalam 
menghitung medan listrik menjadi agak sedikit kabur. Selain itu pula 
karena penyederhanaan ini hanya merupakan salah satu kasus khusus 
dalam perhitungan medan listrik (kasus oleh satu titik muatan di mana 
titik muatan diletakkan di pusat koordinat). 

 

Tanda muatan listrik 

 

Gambar 1.75 Tanda muatan listrik 

Muatan listrik dapat bernilai negatif, nol (tidak terdapat muatan atau 
jumlah satuan muatan positif dan negatif sama) dan negatif (Gambar 

1.75). Nilai muatan ini akan mempengaruhi perhitungan medan listrik 
dalam hal tandanya, yaitu positif atau negatif (atau nol). Apabila pada 
setiap titik di sekitar sebuah (atau beberapa) muatan dihitung medan 
listriknya dan digambarkan vektor-vektornya, akan terlihat garis-garis 
yang saling berhubungan, yang disebut sebagai garis-garis medan listrik. 
Tanda muatan menentukan apakah garis-garis medan listrik yang 
disebabkannya berasal darinya atau menuju darinya. Telah ditentukan 
(berdasarkan gaya yang dialami oleh muatan uji positif), bahwa muatan 
positif (+) akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah dari 
padanya menuju keluar, muatan negatif (-) akan menyebabkan garis-
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garis medan listrik berarah menuju masuk padanya. muatan nol ( ) tidak 
menyebabkan adanya garis-garis medan listrik.  

 

Gradien potensial listrik 

Medan listrik dapat pula dihitung apabila suatu potensial listrik V 
diketahui, melalui perhitungan gradiennya: 

VE 


 (1.76) 

dengan 

z
k

y
j

x
i














 ˆˆˆ


 (1.77) 

untuk sistem koordinat kartesian. 

 

Energi medan listrik 

Medan listrik menyimpan energi. Rapat energi suatu medan listrik 
diberikan oleh: 

2
Eε

2

1
u   (1.78) 

dengan 

  adalah permittivitas medium di mana medan listrik terdapat, 

dalam vakum 0εε  .  

E adalah vektor medan listrik.  

Total energi yang tersimpan pada medan listrik dalam suatu volume V 
adalah 

dτEε
2

1 2

v  (1.79) 

dengan 

adalah elemen diferensial volume.  

 

Distribusi muatan listrik 

Medan listrik tidak perlu hanya ditimbulkan oleh satu muatan listrik, 
melainkan dapat pula ditimbulkan oleh lebih dari satu muatan listrik, 
bahkan oleh distribusi muatan listrik baik yang diskrit maupun kontinu. 
Contoh-contoh distribusi muatan listrik misalnya: kumpulan titik-titik 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Potensial_listrik&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Gradien
http://id.wikipedia.org/wiki/Permittivitas
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muatan  kawat panjang lurus berhingga dan tak-berhingga lingkaran 
kawat pelat lebar berhingga atau tak-berhingga cakram tipis dan cincin 
bentuk-bentuk lain. 

 

Kumpulan titik-titik muatan 

Untuk titik-titik muatan yang tersebar dan berjumlah tidak terlalu banyak, 
medan listrik pada suatu titik (dan bukan pada salah satu titik muatan) 
dapat dihitung dengan menjumlahkan vektor medan listrik di titik tersebut 
akibat oleh masing-masing muatan. Dalam kasus ini lebih baik dituliskan 

   i3

i

i

0

r-r.
r-r

q
.

4π

1
rE







  (1.74) 

yang dibaca, medan listrik di titik akibat adanya muatan  yang terletak 

di . Dengan demikian medan listrik di titik akibat seluruh muatan yang 
tersebar dituliskan sebagai berikut: 

 

Gambar 1.76. Muatan pada medan listrik 

   



N

1i

i rErE


 (1.81) 

di mana N adalah jumlah titik muatan. Sebagai ilustrasi, misalnya ingin 
ditentukan besarnya medan listrik pada titik P yang merupakan 
perpotongan kedua diagonal suatu bujursangkar bersisi R, di mana 
terdapat oleh empat buat muatan titik yang terletak pada titik sudut-titik 
sudut bujursangkar tersebut. Untuk kasus ini misalkan bahwa q1 = q3 = 
+Q dan q2 = q4 = -Q dan ambil pusat koordinat di titik P(0,0) untuk 
memudahkan. Untuk kasus dua dimensi seperti ini, bisa dituliskan pula 

   yx,ErE ii


  (1.82) 

 

yang akan memberikan 
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sehingga 

   00E0,0E i 


4

1i


 

          000E00E00E00E0,0E 4321


  

yang menghasilkan bahwa medan listrik pada titik tersebut adalah nol. 

 

Kawat panjang lurus  

 
Gambar 1.77. Distribusi muatan pada kawat  

 
Kawat panjang lurus merupakan salah satu bentuk distribusi muatan 
yang menarik karena bila panjangnya diambil tak-hingga, perhitungan 
muatan di suatu jarak dari kawat dan terletak di tengah-tengah 
panjangnya, menjadi amat mudah. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Distribusi_muatan&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kawat&action=edit
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Untuk suatu kawat yang merentang lurus pada sumbu x, pada jarak z di 
atasnya, dengan kawat merentang dari -a sampai b dari titik proyeksi P 
pada kawat, medan listrik di titik tersebut dapat dihitung besarnya, yaitu: 
















2222
0

z

az

a

bz

b
.

z

λ
.

4π

1
E


 (1.83) 

Seperti telah disebutkan di atas, apabila a  dan b  maka 

dengan menggunakan dalil L'Hospital diperoleh: 

z00

z
2πz

2λ
.

4π

1
E






  (1.84) 

Atau bila kawat diletakkan sejajar dengan sumbu -z dan bidang x-y 
ditembus kawat secara tegak lurus, maka medan listrik di suatu titik 
berjarak r  dari kawat, dapat dituliskan medan listriknya adalah 

  



ˆ.

r02π
rE 


 (1.85) 

dengan ̂  adalah vektor satuan radial dalam koordinat silinder: 

 sin.ˆcos.̂ˆ ji   (1.86) 

di mana   adalah sudut yang dibentuk dengan sumbu-x positif. 

1.6.2. Kapasitor 

Sebuah kapasitor dapat dibentuk oleh dua pelat penghantar yang 
terpasang secara parallel dan dipisahkan oleh suatu bahan dielektrikum 
yang juga berfungsi sebagai isolator. Secara matematis hubungan nilai 
kapasitansi dari sebuah kapasitor ditentukan oleh persamaan berikut; 

d

A
   C r.εoε  (1.87) 

dengan 

C adalah besarnya kapasitansi dalam Farad (F);  

1F =
Ω

s
 1  

V

A.s
 1    

A: arus dalam satuan Ampere, V: tegangan dalam 
satuan  Volt, s: waktu dalam satuan second (detik) 

o adalah permetivitas mutlak  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Hospital&action=edit
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= ( 8,85.10 - 12 
V.m

A.s
) 

r adalah permetivitas relatif konstata dielektrikum 

A dalam Persamaan 1.87 adalah luas penampang pelat 

d adalah jarak antara kedua pelat, yakni tebal dielektrikum 

Dari persamaan di atas bahwa besarnya nilai kapasitansi dari sebuah 
kapasitor sangat ditentukan oleh luas penampang pelat, permitivitas 
relatif, dan dielektrikum bahan. Agar didapatkan bentuk fisik dari 
kapasitor kecil ,maka lazimnya untuk memperoleh nilai kapasitansi yang 
layak, dibuat perbandingan dengan besaran-besaran ditentukan 
sedemikian sehingga dipilih luas pelat yang besar dengan permitivitas 
tinggi dan dielektrikumnya tipis. Perbandingan nilai kapasitansi sebuah 
kapasitor terhadap volume adalah penting sekali karena pada umumnya 
ruang yang tersedia untuk sebuah kapasitor sangat terbatas. Pada 
kebanyakan jenis kapasitor yang terbuat dari bahan lembaran tipis 
panjang dari kertas-plastik penghantar dan dipisahkan oleh dielektrikum 
tipis, lalu digulung secara bersama-sama seperti yang ditunjukan pada 
Gambar 1.78. Permasalahan disini kemungkinan besar hanya akan 
didapatkan nilai kapasitansi yang sangat terbatas kira-kira hanya 
diperoleh sampai beberapa microfarad saja. 

Kendala yang lain adalah, bahwa dielektrikum yang mempunyai sifat 
isolasi dan relatif sangat tipis, pada kenyataanya harus mampu menahan 
tegangan balik DC yang cukup tanpa menjadi rusak, sehingga pemilihan 
bahan dielektrikum sangat menentukan kekuatan sebuah kapasitor. 

 

 

Gambar 1.78. Konstruksi Sebuah Kapasitor 

Besarnya muatan total yang dapat disimpan Q sangat ditentukan oleh 
besarnya nilai dari kapasitansi C dikalikan terhadap besarnya tegangan 
DC yang dikenakan pada kedua ujung pelat tersebut, dan ini biasanya 
sering dipakai sebagai ukuran efisiensi suatu jenis kapasitor. 
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Q = C x V (1.88) 

 

Gambar 1.79. Kurva muatan Q terhadap tegangan (V) 

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan, bahwa besarnya nilai muatan 
(Q) proporsional terhadap nilai tegangan DC (V) dan besarnya nilai 
kapasitansi (C). Sedangkan besarnya nilai kapasitansi (C) proporsional 
terhadap luas penampang (A). Gambar 1.79. menunjukan kurva 
hubungan antara besarnya muatan (Q) terhadap tegangan DC (V) untuk 
nilai (C) konstan, dan Gambar 1.80. menunjukan kurva hubungan antara 
besarnya kapasitansi (C) dengan luas penampang (A). 

 

Gambar 1.80. Kurva kapasitansi C terhadap luas penampang (A) 

Tabel 1.7. Klasifikasi Kapasitor Menurut Dielektrikumnya 

Dielektrikum Bahan Permitivitas  

Keramik  
a. Jenis rugi-rugi rendah 7 
b. Kompensasi suhu 90 
c. Permitivitas 1000 – 50.000 
Mika (perak – mika) 4 - 6 
Kertas (dammar), yang mulai 
digantikan oleh polipropilen 

4 

Lembaran plastik  
Polikarbonat 2,8 
Polistiren 2,4 
Poliester 3,3 
Polipropilen 2,25 
Elektrolit alumunium oksida 7 - 9 
Elektrolit tantalum oksida 27 
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Diatas telah dijelaskan, bahwa karakteristik sebuah kapasitor sangat 
tergantung pada dielektrikum jenis bahan. Secara garis besar, 
dielektrikum jenis bahan yang umum digunakan untuk kapasitor dapat 
digolongkan seperti Tabel 1.7. 

Masing-masing jenis dielektrikum bahan diatas mempunyai keuntungan-
keuntungan dan cakupan daeran aplikasi tertentu. Sebagai contoh 
beberapa penerapan kapasitor mencakup beberapa bidang, antara lain: 

a. Tegangan catu lampu kilat pada kamera photo, untuk mambangkitkan 
tegangan tinggi energi disimpan pada kapasitor kemudian dibuang 
mendadak. 

b. Kontak-kontak peredam, pemadam bunga api pada thermostat dan 
relai 

c. Penyimpanan energi dan filter perata catu daya 
d. Penyetelan rangkaian-rangkaian resonansi 
e. Penentu waktu monostabil, rangkaian tunda dan multivibrator 
f. Filter, pembentuk gelombang dan oscillator 
g. Koreksi faktor daya 
h. Stater motor 

Tabel 1.8. Perubahan kapasitansi akibat perubahan suhu 

Tipe  Toleransi 
Tegangan 

AC 
Tegangan 

DC 

Paper 
Foil 
Metallised 

10nF ~ 

10F 
10% 250V/ 

500Vrms 
600V 

Silver Mica 5pF ~ 10nF 0,5% - 60V~600V 

Keramik 
Low-loss 
High k 
monolithic 

 
5pF ~ 10nF 
5pF ~ 1µF 
1nF ~ 47µF 

 

10% 

20% 

10% 

 
250V 

 
60V~10K  
60V~400V 

Polystyrene 5pF ~ 0,5µF 1% 150V 50V ~ 500V 

Polyester 
Foil 
Metallised 

 
100pF~ 
10nF 

 

5% 

 
400V 
rms 

 
400V 

Polypropylene 1nF ~ 
100µF 

5% 600V 1250V 

Alumunium 
Plain foil 
Electrolitic 
Etched foil 

1µF ~ 
22.000µF 
1µF ~ 
100.000µF 

 

20% 
 

50% 

 
Polarised 
 
Polarised 

 
6V ~ 100V 

Tantalum foil 
 
Electrolitic 
Solid/wet 

1µF ~ 
1.000µF 
1µF ~ 
2.000µF 

 

10% 
 

5% 

 
Polarised 
Polarised 

 
1V ~ 50V 
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Mengingat pokok bahasan yang berhubungan dengan penerapan 
kapasitor sangat luas dan banyak sekali cakupan bidang aplikasinya, 
terutama untuk penerapan-penerapan yang lebih spesifik akan dibahas 
pada topik tersendiri. Untuk itu sebelum mencapai pada tingkat 
pembahasan yang lebih sulit, maka penting sekali dipahami mengenai 
ciri-ciri dan karakteristik umum sebuah kapasitor. 

Perlu diperhatikan, bahwa besarnya kapasitansi sebuah kapasitor 
tidaklah tetap, tetapi sangat relatif dan berubah-ubah tergantung suhu, 
tegangan yang digunakan, dan daerah frekuensi kerja. Dengan kenaikan 
suhu, pemuaian bahan-bahan dan perubahan-perubahan dalam 
permitivitas dielektrikum akan menyebabkan nilai kapasitansi berubah. 
Untuk jenis-jenis bahan polistiren, mika, dan beberapa jenis bahan 
keramik menunjukan perubahan nilai kapasitansi yang kecil (lihat Tabel 
1.8). 

 

Definisi parameter kapasitor 

Agar lebih mudah untuk memahami karakteristik sebuah kapasitor, maka 
perlu merubah bentuk fisis kapasitor kedalam sebuah rangkaian 
pengganti elektrik Pengukuran parameter dari kapasitor menurut IEC-
384-4 adalah sebagai berikut; 

 Arus patah (leakage current) IL 

 Capasitance C 

 Kerugian gaya (dissipation factor) tan  atau ESR 

 Impedansi Z 
 

Kapasitansi 

Kapasitansi pada rangkaian ekivalen kapasitor selain mengandung 
kapasitansi, juga terdapat resistansi dan induktansi yang terhubung 
secara seri, untuk mendapatkan parameter-parameter tersebut dapat 
dilakukan melalui pengukuran dengan arus bolak-balik sinusioda pada 
frekuensi tertentu. Biasanya frekuensi yang digunakan adalah sebesar 
100 Hz atau 120 Hz. 

Gambar 1.81. menunjukan sebuah rangkaian ekivalen resonator sebuah 
kapasitor, yang terdiri atas induktansi seri, resistansi seri yang 
merupakan ekuivalen dengan kerugian dielektrikum, dan senuah 
kapasitansi dengan resistansi bocor paralel. Dengan mengabaikan 
tingkat kebocoran, maka rangkaian ekuivalen kapasitor membentuk 
sebuah resonansi seri dengan persamaan seperti berikut: 
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a. Rangkaian ekivalen resonator sebuah kapasitor 

 

b. Bukaan Fisik sebuah kapasitor elektrolit 

Gambar 1.81. Kapasitor,rangkaian ekuivalen dan bentuk fisik 
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Dari persamaan di atas dapat dilihat bila frekuensi berada dibawah 
resonansi, maka impedansi Z bersifat kapasitif, bila frekuensi berada 
sama dengan frekuensi resonansi akan bersifat resistif, dan jika frekuensi 
rangkaian resonator berada diatas frekuensi resonansi akan bersifat 
induktif. Jelas merupakan masalah yang penting untuk dipahami, bahwa 
didalam proses pembuatan sebuah kapasitor harus memperhatikan 
besarnya nilai induktansi dibatasi sedemikian rupa sehingga tetap 
rendah, dengan demikian dapat memperbesar rentang frekuensi kerja 
kapasitor. Untuk tujuan ini, selama proses produksi dipergunakan 
sambungan-sambungan dengan nilai induktansi rendah.  
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Jenis kapasitor-kapasitor elektrolit dapat dioperasikan pada rentang 
frekuensi resonansi jauh dibawah 100kHz, hal ini menunjukan suatu 
hambatan mengapa jenis ini tidak dapat dipergunakan untuk 
menghilangkan lonjakan-lonjakan dengan jangka waktu yang pendek 
atau cepat pada saat tersambung dengan beban. Filter pada sebuah catu 
daya merupakan salah satu contoh permasalahan yang tidak bisa 
dihindarkan, dan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini 
biasanya pada rangkaian filter dihubungkan kapasitor paralel non 
polaritas sebesar 100nF. Aplikasi penting lainnya adalah pada waktu IC 
logika digital berubah keadaan dari kondisi high ke low, dan 
permasalahan ini sering dijumpai pada bagian rangkaian saluran catu 
daya yang memerlukan lonjakan pulsa dengan arus kurang lebih 15mA 
dalam waktu yang relatif pendek yaitu 10 ndetik untuk TTL standar. Maka 
dari itu, biasanya pada PRT (Papan Rangkaian Tercetak / PCB – Printed 
Circuit Board) yang berdekatan dengan IC-TTL diantara saluran 
tegangan positif dengan tanah dipasang juga sebuah kapasitor sebesar 
100 nF dari keramik atau jenis kapasitor yang mempunyai induktansi seri 
rendah lainnya. Selama keadaan statis, kapasitor-kapasitor tersebut 
fungsinya adalah untuk menyimpan muatan dan memberikan sumber 
arus diam (arus stanby) yang diperlukan pada waktu gerbang IC-TTL 
dalam keadaan terbuka. Jadi untuk menghindari terbentuknya pulsa 
desah tegangan pada saluran daya, pada PRT yang dekat sekali dengan 
IC-TTL tersebut dapat dipergunakan sebuah kapasitor jenis tantalum 
elektrolit yang kecil untuk memperkecil riak/ripple pada rangkaian catu 
daya. 

Karakteristik penting lainnya untuk sebuah kapasitor adalah bagaimana 
memperkecil kerugian-kerugian resistansi seri dan tanpa adanya 
resistansi kebocoran akibat dielektrikum bahan. Diatas telah dijelaskan 
(lihat Gambar 1.81a rangkaian ekuivalen kapasitor), untuk frekuensi 
dibawah resonator besarnya efek induktansi seri dapat diabaikan. Untuk 
mempermudah dalam melihat kerugian-kerugian sebuah kapasitor, maka 
berdasarkan persamaan di atas dapat digambarkan suatu diagram fasor 
yang dapat menunjukan seberapa besar efek pengaruh akibat besarnya 
resistansi seri seperti yang ditunjukan pada Gambar 1.82. 

 

Gambar 1.82. Diagram fasor sebuah kapasitor 
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Keterangan gambar: 

 adalah sudut kerugian 
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Z adalah impedansi 
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Nilai sudut kerugian  adalah menunjukan ukuran dari besarnya 
perbandingan antara resistansi seri (ESR = Equivalent Serie Resistor) 
dengan reaktansi induktif. Untuk sebuah kapasitor yang baik nilai dari 

ESR kecil dengan sudut kerugian  juga harus kecil. Didalam lembaran 
data (datasheet) suatu sudut kerugian disebutkan juga dengan istilah 

faktor disipasi daya (dissipation factor, df) atau tan , yang diukur pada 
rentang frekuensi (50 Hz untuk jenis kapasitor elektrolit, dan 1 kHz untuk 
jenis-jenis yang lain) adalah merupakan ukuran mengenai seberapa 
besar sebuah kapasitor mengalami kerugian. Besarnya faktor disipasi 
dapat dinyatakan dalam: 

c

S

X

R
  δ tan   (1.93) 

Untuk kapasitor-kapasitor dari jenis bahan polistiren besarnya nilai 

terendah dari faktor disipasi tan  berkisar antara 2x10-4 untuk frekuensi 
uji 1kHz, dan sampai diatas 0,3 untuk kapasitor jenis elektrolit aluminium 
dengan nilai kapasitansi besar (pada frekuensi uji 50Hz). 

Ada juga beberapa produksi dari pabrik yang berbeda, untuk menyatakan 
sudut kerugian dengan sebutan faktor daya yang dinyatakan dalam: 

Z

R
  cos S  (1.94) 

Resistansi bocor RP untuk kebanyakan jenis kapasitor non-elektrolit 

adalah sangat tinggi sekali, nilai tipikal lebih besar dari 1010 . Biasanya 
untuk jenis kapasitor elektrolit, yang diberikan dalam lembaran data 
adalah arus kebocoran sesungguhnya, dimana untuk ukuran yang sangat 
kapasitansi yang sangat besar bias mencapai kisaran miliampere. Nilai 
resistansi dan arus kebocoran sangat tergantung pada perubahan suhu 
dan tegangan operasi yang terpasang. Dan nilai resistansi paralel RP 
akan menurun bila tegangan dan suhu mengalami kenaikan. 

Apabila didalam lembaran data (datasheet) kapasitor tidak melengkapi 
dengan data seperti diatas, maka salah satu metode lain adalah 



Kelistrikan 

BUKU TEKNIK ELEKTRONIKA TERBITAN PPPPTK/VEDC MALANG 

 

84 

melakukan eksperimen sendiri, yaitu dengan jalan melihat konstanta 

waktu  = RP.C dan lalu membandingkannya dengan nilai kapasitansi dari 
kapasitor sesungguhnya dan resistansi kebocoran paralel RP. Kapasitor 
yang sudah terisi muatan penuh, kemudian di kosongkan dengan jalan 
melepas sumber catu daya. Dengan demikian muatan yang ada pada 
kapasitor pelan-pelan akan mengalami pengosongan (kebocoran 
muatan) dengan sendirinya melalui resistor RP. Dan waktu yang 

diperlukan untuk mencapai nilai  = RP.C adalah ketika tegangan turun 
sampai pada 63%. Kapasitor-kapasitor jenis polistiren merupakan salah 
satu jenis kapasitor yang memunyai resistansi bocor sangat tinggi, 

sehingga dapat memberikan nilai konstanta waktu kebocoran  = RP.C 
yang sangat tinggi, bisa mencapai waktu beberapa hari. Sedangkan 
untuk jenis kapasitor elektrolit aluminium dengan nilai kapasitas yang 

ekstrim besar, hanya dapat memberikan kostanta waktu kebocoran  = 
RP.C yang rendah, artinya kapasitor jenis ini mempunyai nilai resistansi 
kebocoran yang rendah pula, sehingga arus kebocorannya cukup besar, 
dengan demikian kapasitor jenis elektrolit aluminium mempunyai sudut 

kerugian  yang besar atau cos -nya rendah. Konsatanta waktu 

kebocoran  = RP.C secara luas telah banyak dipergunakan sebagai 
indikasi rusaknya sebuah kapasitor dan oleh pabrik untuk mengestimasi 
uji coba umur daripada kapasitor. 

Jenis Kapasitor 

Pada prinsipnya semua konstruksi dasar daripada kebanyakan jenis 
kapasitor adalah sama. Jenis-jenis kapasitor yang umum antara lain 
adalah sebagai berikut. 

 Kapasitor kertas 

Terdiri dari lembaran kertas tipis, dicelupkan kedalam minyak atau cairan 
lilin yang fungsinya untuk mencegah terhisapnya udara lembab dan juga 
untuk memperbaiki atau memperbesar kekuatan dielektrikum, kemudian 
kertas tersebut dilapisi dengan lembaran aluminium tipis  

 

Gambar 1.83. Susunan kapasitor kertas 
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Gambar 1.84. Contoh Konstruksi kapasitor kertas 

Kontak pada lembaran logam aluminium cukup dibuat dengan cara 
menyolder pada carikan logam (tab) yang menghasilkan rancangan 
lembaran dalam keadaan tertanam, atau dengan memperpanjang 
lembaran tersebut pada setiap ujungnya. Pada jenis lembaran yang 
diperpanjang, sambungan pada ujung dibuat dengan menyolder sebuah 
tutup ujung pada lembaran yang menonjol. Tahap akhir, kapasitor 
tersebut ditutup rapat dalam sebuah kaleng logam, atau dikemas dalam 
lapisan damar. 

Kapasitor-kapasitor dari jenis lembaran logam mempunyai 
kecendurungan nilai kapasitansinya menjadi lebih besar karena 
lembaran-lembaran itu sendiri mempunyai ketebalan tertentu berkisar 

5m dan kertasnya mempunyai tebal sekitar 10m. Secara fisik, 
kapasitor-kapasitor yang lebih kecil dibuat dengan memberi logam pada 
dielektrikum dengan cara mengedapkan aluminium pada kertas yang 
bersangkutan. Kapasitor-kapasitor yang dilapisi logam mempunyai 
bagian tepi yang bebas logam, sehingga memungkinkan dibuatkan 
sambungan-sambungan pada ujungnya. Keuntungan lain dari jenis yang 
dilapisi logam adalah bahwa jenis ini mempunyai sifat yang disebut 
“penyembuhan sendiri”. Bila dielektrikum mengalami kerusakan pada sati 
tempat tertentu suatu hal, seperti panas yang ditimbulkan oleh bunga api, 
maka dia akan segera dapat menguapkan lapisan logam yang tipis 
disekitar kerusakan, dan hai ini dapat menghindari terjadinya hubung 
singkat. Sedangkan untuk kapasitor-kapasitor jenis lembaran logam 
apabila mengalami kerusakan di dalam dielektrikum, maka dia tidak 
terdapat sifat sifat penyembuhan diri dan malah semakin memperparah 
kerusakan dielektrikumnya akibat percikan bunga api hubung singkat. 
Keuntungan jenis bahan lembaran logam bila dibandingkan dengan 
laisan logam adalah bahwa lembaran logam dapat membuat disipasi 
daya lebih besar, dan mempunyai karakteristik pulsa dan beban lebih 
yang lebih baik. 

 

 Kapasitor Film Plastik 

Kapasitor-kapasitor jenis ini mempunyai konstruksi phisik yang serupa 
dengan kapasitor jenis kertas, dan jenis lembaran logam maupun jenis 
lapisan logam. Bedanya pada jenis lembaran logam, beberapa film tipis 
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yang terbuat dari bahan plastik diselingi kertas aluminium dan dengan 
mesin digulung menjadi sebuah kumparan. Kemudian kumparan tersebut 
dilengkapi dengan tutup-tutup ujung dan dibungkus damar atau jenis 
pernis sebagai isolasi.  

 

Gambar 1.85. Contoh konstruksi kapasitor film plastik 

Kapasitor-kapasitor jenis film polistiren atau lembaran logam merupakan 
kapasitor-kapasitor plastik yang pertama diproduksi dan dapat 
memberikan stabilitas yang baik sekali, dengan resistansi isolasi 
dielektrikum yang tinggi, serta koefisien suhunya yang rendah. Kapasitor 
jenis ini dapat diproduksi dengan toleransi yang cukup kecil, akan tetapi 
dengan bentuk phisik yang agak besar karena lapisan logam pada film 
polistiren tidak mungkin dapat dilakukan akibat titik leburnya yang agak 
rendah. Kapasitor dielektrikum plastik yang banyak digunakan dalam 
rangkaian- rangkaian elektronik untuk penerapan yang tidak kritis adalah 
jenis polistiren yang diberi logam. Dan kapasitor-kapasitor jenis ini lebih 
umum disebut sebagai jenis polister. 

 

 Kapasitor Mika  

Mika adalah merupakan zat yang terdapat secara alamiah yang karena 
struktur phisik kristalnya yang serupa dengan pelat, sehingga 
menjadikannya dapat dilaminasi menjadi lembaran-lembaran yang sangat 
tipis sekali. Mika adalah jenis bahan yang sangat stabil dengan 
permitivitas yang tinggi, sehingga kapasitor kapasitor yang terbuat dari 
jenis bahan ini dapat menghasilkan spesifikasi unjuk kerja yang baik. 
Eletroda-elektroda logam yang dilapisi perak dihubungkan langsung pada 
lembaran-lembaran mikanya dan lembaran-lembaran tersebut ditumpuk 
sedemikian rupa lalu digulung menjadi kapasitor lengkap. Rakitan yang 
sudah terbentuk menjadi gulungan tersebut selanjutnya dirapatkan 
sekaligus disekat dengan plastik atau dicelupkan kedalam damar. Proses 
terakhir ini dapat meningkatkan keandalan yang lebih baik karena selama 
proses perapatan, tekanan yang diterapkan pada kapasitor lebih rendah. 

 

 Kapasitor Keramik 

Berdasarkan jenis bahannya, jenis ini secara umum dapat dibagi dalam 
dua kelompok, yaitu jenis bahan dengan tingkat kerugian permetivitas 
rendah dan jenis bahan dengan tingkat kerugian permitivitas tinggi. Jenis 
bahan dengan permitivitas rendah biasanya dibuat dari steatite, adalah 
suatu mineral alamiah. Proses awal, bahan ini digiling sampai halus dan 
dipres kemudian dipanaskan sampai kira-kira 900 oC untuk 
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menghilangkan ketidakmurnian (campuran bahan). Tahap berikutnya 
adalah digiling kembali, dan dibentuk pada suhu sekitar 1300 oC. 
Kapasitor keramik secara umum mempunyai bentuk phisik dibuat 
piringan pipih atau persegi. Sebagai contoh, selembar pelat tipis yang 
diberi logam pada kedua sisinya dan sambungan-sambungan penghantar 
disolder padanya. Selanjutnya, pada bagian badanya diberi lapisan 
seperti pernis yang berfungsi sebagai isolasi. Kapasitor-kapasitor jenis 

bahan seperti ini mempunyai koefisien suhu yang rendah (30ppm/OC) 
dan biasanya disebut sebagai jenis kapasitor NPO (non polaritas). 

 

Gambar 1.86. Contoh konstruksi kapasitor keramik 

Bahan keramik dengan permitivitas tinggi mempunyai keuntungan dalam 
mendapatkan nilai kapasitansi yang besar dengan volume yang kecil, dan 
bahan yang dipergunakan adalah barium titanat, dimana besarnya 
permitivitas dapat mencapai sampai 10.000. Kapasitor-kapasitor jenis ini 
banyak dimanfaatkan untuk kopling dan dekopling pada kegunaan umum. 
Karena kapasitor jenis ini mempunyai nilai perubahan kapasitansi dengan 
variasi yang cukup lebar, untuk itu sangat cocok digunakan pada daerah 
aplikasi yang tidak menuntut spesifikasi yang terlalu kritis, seperti 
pengaruh yang disebabkan oleh perubahan suhu, frekuensi, dan 
tegangan maupun perubahan terhadap waktu. 

Jenis bahan keramik monolitik atau jenis keramik berbentuk balok, 
merupakan jenis bahan yang relatif baru diperkenalkan. Pertama kali 
dikenalkan, dimaksudkan hanya untuk jenis kapasitor sebagai komponen 
yang berbentuk keping (chip-SMD) yang dapat dipasang langsung pada 
rangkaian-rangkaian film atau PRT. Keuntungan dari penerapan jenis ini 
adalah bahwa induktansi seri yang sangat rendah karena pada proses ini 
tidak diperlukan sambungan. Dengan adanya kemajuan dan keberhasilan 
jenis bahan ini, kemudian sekarang dikemas dan dihubungkan 
sambungan elektroda sebagai penghantar. Pengembangan kapasitor 
jenis ini terbuat lapisan-lapisan yang tersusun berselang-seling yang 
terdiri atas dielektrikum keramik tipis yang terbuat dari bahan yang 
mempunyai permitivitas medium sampai tinggi dengan dipasang 
elektroda-elektroda. Untuk membentuk sebuah balok monolitik dan yang 
memiliki sifat seperti sepotong keramik , maka lapisan-lapisan tersebut 
dipres dan dipanasi. Besarnya nilai kapasitansi yang bisa dicapai, 

misalnya untuk nilai sebesar 4,7F dengan tegangan kerja 50V-DC 
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hanya berdimensi (12 x 12 x 5) mm3. Dengan demikian kapasitor dari 
jenis bahan ini juga banyak yang diaplikasikan sebagai kegunaan umum 
seperti kopling dan dekopling, dan sekarang banyak bersaing dengan 
kapasitor elektrolit kecil lainnya. 

 Kapasitor Elektrolit  

Salah satu keunggulan kapasitor jenis ini adalah mempunyai kemampuan 
untuk menyimpan muatan Q = C.V yang lebih besar bila dibandingkan 
dengan jenis kapasitor lainnya, dan lazim dipergunakan sebagai elemen 
perata (filter frekuensi rendah) pada rangkaian catu daya dan juga dapat 
berfungsi sebagai kopling maupun dekopling pada penguat- penguat 
untuk frekuensi audio (AF). Nilai kapasitansi yang tinggi dapat diperoleh 
karena kenyataan bahwa dielektrikum yang dibentuk melalui proses 
elektrolit dengan hasil lapisan-lapisan yang sangat tipis, hanya beberapa 
nanometer. Jenis kapasitor elektrolit dapat dibedakan dalam dua macam 
kelompok, yaitu kapasitor elektrolit dari bahan aluminium dan tantalum. 

Konstruksi kapasitor elektrolit-aluminium adalah kertas berupa aluminium 
dengan kemurnian yang sangat tinggi, mencapai (99,9%) dimasukan 
kedalam bak berisi cairan elektrolit (proses elektrolisa) dengan tegangan 
tertentu, kemudian digerakan dalam bak dengan kecepatan yang 
konstan/stabil. Tegangan yang terhubung kedalam larutan elektrolit 
tersebut menyebabkan aliran arus pembentukan mengalir yang besarnya 
berangsur-angsur mengecil ketika oksida aluminium mulai tumbuh dan 
menempel pada permukaan kertas aluminium. Terbentuknya lapisan tipis 
oksida aluminium ini, yang bersifat isolator dan merupakan dielektrikum 
kapasitor. Bagian lembaran anode (polaritas positif) yang terlapisi dengan 
unsur lembaran oksida secara bersamaan digulung dengan lembaran 
pemisah dari kertas tissue pada sebuah mesin penggulung. Pemisah 
kertas tissue yang lembut dan tipis seketika menjadi jenuh dengan 
elektrolit seperti ammonium borat atau etilen glikol. 

 

Gambar 1.87. Contoh konstruksi kapasitor elektrolit  

Dengan mengetsa aluminium secara kimiawi sebelum proses 
pembentukan dilakukan, luas permukaan efektif dari pelat-pelat menjadi 
diperbesar. Karena perubahan lembaran etsa yang menyebabkan 
penambahan luas permukaan tersebut menyebabkan nilai kapasitansi 
dari lembaran etsa rata-rata menjadi naik dan dapat mencapai sampai 4 
kali. Ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan pada kapasitor 
jenis elektrolitik aluminium, yaitu: 
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a Konstruksi kapasitor jenis ini biasanya mempunyai polarisasi, 
sehingga harus diperhatikan pemberian tegangan kerja tidak boleh 
terbalik polaritasnya. Dan apabila pemberian tegangan sampai 
terbalik, maka dielektrikum bahan akan dihilangkan dari bagian anoda 
dan akan mengalir arus yang besar karena pada bagian sisi katoda 
akan terbentuk oksida. Gas-gas yang keluar dari elektrolit dapat 
mengumpul dan menyebabkan kerusakan pada kapasitor, atau 
menyebabkan kapasitor mendadak mendapat tekanan secara phisik 
dari dalam dan pada akhirnya menimbulkan ledakan yang bisa 
merusakan komponen lainnya. 

b Mempunyai angka toleransi dari nilai kapasitansi nominal yang besar, 
angka tipikalnya berkisar antara –20% sampai +50% 

c Terjadinya arus kebocoran yang besar dan biasanya ditetapkan pada 
tegangan nominal maksimum pada suhu 20ºC selama 5 menit setelah 
tegangan kerja terpasang. Besarnya nilai arus kebocoran sebagian 
bisa disebabkan oleh besarnya persentase ketidakmurnian pada 
permukaan film oksida. Pasti adanya suatu arus kecil yang mengalir 
karena akibat terjadinya proses elektrolitik pada waktu oksigen 
dikeluarkan dari elektrolit untuk memperbaruhi dielektrikum oksida 
pada film anoda. Besarnya arus kebocoran pada suhu tertentu sangat 
tergantung pada nilai kapasitansi dan tegangan kerja. Untuk nilai 
empiris arus kebocoran dapat ditentukan dengan menggunakan 
persamaan berikut: 

 C.V0,006   (ampere) LI    

dengan 

C adalah besarnya nilai kapasitansi dalam farad (F) 
V adalah besarnya tegangan kerja dalam (V) 

Sebagai contoh, untuk arus kebocoran IL untuk C = 10.000F pada 
tegangan 100V adalah sebesar 6mA. 

d Besarnya resistansi seri ekuivalen ( equivalent series resistance, 
ESR) terdiri atas sambungan-sambungan, elektroda-elektroda 
aluminium, elektrolit, dan kerugian-kerugian seri dari dielektrikum. 
Didalam lembaran data (datsheet), besarnya nilai ESR dari suatu 

kapasitor sering dinyatakan juga dengan faktor disipasi (tan ). 

Nilai-nilai tipikal dari ESR adalah dalam ratusan milliohm, dan bila 
tegangan bolak balik dterapkan pada kapasitor akan menyebabkan 
timbulnya “arus dan tegangan riak/ripple” melalui resistansi seri ini. 
Permasalahan ini sering dijumpai proses penyearahan tegangan pada 
sebuah rangkaian catu daya. Selain itu, akibat yang disebabkan oleh 
adanya ESR ini adalah adanya kerugian-kerugian panas sebesar I2.R 
akan menyebabkan peningkatan suhu di dalam kapasitor tersebut 
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dan panas ini akan/harus dibuang secara efektif menjadi/melalui 
radiasi sekitar bidang permukaan kotak kapasitor. Pada 
kenyataannya, bila kapasitor elektrolit yang digunakan untuk 
keperluan elemen perata/filter frekuensi rendah, maka nilai 
maksimum yang diberikan dari besarnya arus riak IR tidak boleh lebih 
dari 70 OC, dan bila nilai batas maksimum terlampaui sehingga suhu 
internal pada kapasitor tersebut menjadi lebih besar, maka kapasitor 
akan mengalami kegagalan dan mungkin akan menimbulkan ledakan. 

Nilai arus kebocoran IR maksimum terutama tergantung pada ukuran 
sebuah kapasitor. Misalnya, untuk kapasitor elektrolit catu daya yang 
digunakan pada komputer dengan nilai kapasitansi sebesar 47.000 

F dengan ukuran diameter 64 mm x panjang 115 mm memiliki arus 

kebocoran IR  18 A-rms. Sedangkan kapasitor kecil yang biasanya 
digunakan untuk kopling dan dekopling pada penguat audio dengan 

nilai kapasitansi 200F dengan ukuran diameter 12,9 mm x panjang 

25 mm menghailkan arus keboran sebesar IR  25 mA-rms. 

e Waktu penyimpanan, penyimpanan kapasitor khususnya jenis 
elektrolit dalam waktu yang lama secara berangsur-angsur bisa 
mengakibatkan kehilangan film dielektrika dari anoda. Dan pada 
waktu diambil dari tempat penyimpanan, film dapat dibentuk kembali 
yaitu dengan menghubungkan kapasitor dengan suatu tegangan DC 

melalui resistor sebesar 10 M. 

Bahan dasar dari kapasitor elektrolit-tantalum adalah menggunakan 
oksida tantalum sebagai dielektrikum. Oksida dari jenis bahan ini 
mempunyai permitivitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 
jenis oksida aluminium, sehingga memungkinkan diperoleh nilai 
kapasitansi yang sangat tinggi dalam ukuran phisik yang kecil. Selain 
itu, kelebihan dari jenis bahan ini adalah rendahnya arus bocor, 
dengan tingkat keandalannya yang lebih tinggi, dan toleransi 
kerugian-kerugian yang lebih baik dari jenis bahan aluminium. 

Konstruksi kapasitor-tantalum yang pertama mempunyai susunan 
fisisnya serupa dengan jenis kertas aluminium, sedangkan untuk 
jenis-jenis padat dibuat dengan jalan gumpalan (sinter) dari serbuk 
tantalum. Potongan logam (slug) yang dihasilkan mengadung partikel-
partikel tantalum yang sudah dipisahkan oleh isolator dielektrikum dari 
tantalum pantoksida. 

Katoda dibentuk dengan cara mencelupkan potongan logam kedalam 
larutan mangan nitrat, yang bilamana dipanasi sampai 400ºC akan 
menghasilkan lapisan semikonduktor mangan oksida. Hasil ini 
kemudian dilapisi dengan campuran grafit dan perak. Setelah 
sambungan-sambungan anoda dan katoda selesai dibuat dengan 
cara pengelasan, kemudian kapasitor dikemas dan dicelupkan 
kedalam larutan damar atau didalam sebuah kotak logam. 
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Gambar 1.88. Contoh bentuk kapasitor elektrolit tantalum 

Kapasitor-kapasitor tantalum yang melalui proses penggumpalan 
basah (wet sintered) menggunakan slug anoda yang serupa dengan 
jenis-jenis padat, tetapi elektrolitnya berbentuk cairan. Elektrolit-
elektrolit yang tipikal adalah dari jenis asam belerang atau asam 
belerang cair. Konstruksi kapasitor tantalum ditunjukan seperti pada 
Gambar 1.88. 

Tingkat Kegagalan kapasitor 

Pada umumnya semua kapasitor dari jenis bahan apapun termasuk 
komponen yang mempunyai tingkat keandalan tinggi dan dapat 
memberikan faktor kegagalan rendah, terutama bila dioperasikan di 
bawah nilai nominal, maka umurnya akan bertambah panjang. 

Karena semua jenis kapasitor pada dasarnya terbuat dari lembaran 
logam atau berupa elektroda-elektroda yang dipisahkan oleh suatu 
dielektrikum isolasi, maka beberapa kegagalan-kegagalan yang mungkin 
terjadi adalah: 

Katastropik 

 Hubung singkat, adalah kerusakan dielektrikum, kecuali untuk jenis-
jenis yang mengandung unsur logam. 

 Rangkaian terbuka/putus, adalah biasanya terjadi akibat kegagalan 
sambungan pada ujung. 

Degradasi 

 Penyusutan resistansi isolasi/paralel secara berangsur-angsur akan 
menyebabkan kenaikan arus bocor untuk jenis kapasitor elektrolit. 

 Kenaikan resistansi seri, dapat mengakibatkan kenaikan factor 

disipasi (tan ) atau peningkatan suhu sekitar. 

Beberapa penyebab kegagalan antara lain adalah: 

 Kerusakan karena pembuatan. Termasuk ketidakmurnian, misalnya 
terjadi kontaminasi klorida bekas pada saat proses elektrolitik yang 
dapat menyebabkan berkaratnya sambungan-sambungan internal. 
Kerusakan mekanis saat proses akhir untuk kapasitor-kapasitor yang 
diberi serbuk logam dapat menyebabkan pemanasan yang berlebihan 
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sehingga kapasitor kemungkinan bisa mejadi putus (rangkaian 
terbuka). 

 Salah didalam pemakaian. kapasitor mendapatkan tekanan-tekanan 
diluar batas kemampuan yang telah ditetapkan, sampai melebihi arus 
bocor nominal untuk jenis kapasitor elektrolit, atau buruknya teknik 
perakitan pada PRT yang dapat menyebabkan tekanan mekanik 
menjadi berlebihan pada sambungan-sambungan ujung. 

 Faktor lingkungan. Goncangan-goncangan dan getaran mekanik, 
perubahan suhu yang tinggi, goncangan thermal, dan kelembaban. 

Untuk memudahkan dan membedakan faktor yang menyebabkan 
kerusakan pada kapasitor. Pada Tabel 1.9 ditunjukkan ringkasan 
beberapa kegagalan tipikkal dan kemungkinan sebab-sebab kegagalan 
untuk beberapa jenis kapasitor yang berbeda. 

Tabel 1.9. Ringkasan tingkat kegagalan dari beberapa jenis kapasitor 

Jenis 
Kapasitor 

Kegagalan Penyebab 

Lembaran 
Kertas 

Rugi-rugi pe-resap 
dapat menyebabkan 
hubung singkat 

Segel bocor, vari-asi tekanan, 
gun-cangan thermal atau 
mekanik 

Rangkaian terbuka atau 
putus 

Kerusakan pada perakitan atau 
goncangan ther-mal atau 
mekanik 

Keramik Hubung singkat Dielektrikum pecah karena gun-
cangan,getaran 

Rangkaian terbuka Sambungan retak 

Fluktuasi nilai kapa-
sitansi 

Elektroda perak menyatu dengan 
keramik 

Film 
Plastik 

Rangkaian terbuka Kerusakan pe-nyemprotan akhir 
selama pembuat-an atau proses 
perakitan jelek 

Elektrolit 
Aluminium 

Bocor atau rangkaian 
hubung singkat 

Hilangnya sifat-sifat dielektrikum 
bahan atau tem-peratur tinggi 

Nilai kapasitansi 
menurun 

Hilangnya dielek-trikum akibat 
se-gel bocor akibat tekanan, 
panas, atau guncangan mekanik 

Rangkaian terbuka Kerusakan sam-bungan internal 

Mika Hubung singkat Migrasi perak yang akibat ke-
lembaban tinggi 

Rangkaian terbuka Perak tidak me-nyatu dengan 
mika 
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Pengkodean Kapasitor 

Beberapa kapasitor yang dikeluarkan oleh pabrik mempunyai cara 
pengkodean yang berbeda-beda. Secara garis besar pengkodean 
sebuah kapasitor dapat dikelompokan berdasarkan dielektrikum jenis 
bahan, tegangan kerja, nilai kapasitansi beserta toleransinya, sedangkan 
untuk spesifikasi data-data yang lebih spesifik dan terperinci biasanya 
pabrik menginformasikan melalui datasheet; seperti misalnya besarnya 
nilai resistansi seri atau parallel, kerugian-kerugian arus kebocoran. 
Untuk mengetahui semua arti yang tertulis pada komponen-komponen 
kapasitor, maka untuk itu penting sekali cara memahami penulisan dari 
kode-kode tersebut. 

Pengkodean kapasitansi dan toleransi, menjelaskan nilai kapasitansi 
sebuah kapasitor dengan batas toleransi yang diberikan, lazimnya 
penulisan kode kapasitor mengacu pada aturan IEC (International 
Elektrotechnik Commision), berdasarkan hasil pengujian pada suhu 20ºC. 
Untuk penulisan kode toleransi pada umumnya dinyatakan dengan huruf 
kapital dan ditulis setelah kode nilai kapasitansi. Ada dua macam 
penulisan pengkodean kapasitor, yaitu penulisan dengan abjad dan kode 
warna. Salah satu contoh, di dalam badan kapasitor tertulis kode-kode 
sebagai berikut: 

 

Gambar 1.89 Contoh pengkodean pada kapasitor 

Contoh pengkodean yang lain: 

0,47    M    250 : 

0,47 Besarnya kapasitansi 0,47 F 

M    Besarnya toleransi  20% 

250 Besarnya tegangan kerja yang diijinkan 250V 

Tegangan kerja, merupakan batas tegangan kerja DC maksimum atau 
tegangan AC maksimum yang boleh diijinkan pada temperatur kerja 
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40ºC. Untuk penulisan kode tegangan kerja pada umumnya dinyatakan 
dengan huruf kecil atau langsung dinyatakan dalam angka dan ditulis 
setelah kode toleransi. 

Tabel 1.10 Contoh pengkodean elemen kapasitor. 

Huruf 
Kecil 

Tegangan 
Kerja (V) 

Huruf Besar 
Toleransi (%) untuk nilai C > 

10pF 

a 50 DC D  0,5 

b 125 DC F  1 

c 160 DC G  2 

d 250 DC H  2,5 

e 350 DC J  5 

f 500 DC K  10 

g 700 DC M  20 

h 1000 DC N  30 

u 250 AC P +100 s/d -0 

v 350 AC Q +30 s/d -10 

w 500 AC R +30 s/d -20 

 S +50 s/d -20 

T +50 s/d -10 

Z +100 s/d -20 

 

Kode 
1 

Kode 
2 

Kode 
3 

Kode 4 Contoh 

  

Gambar 1.90 Bentuk fisik kapasitor dengan kode warna 
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Rangkaian Terbuka Kapasitor  

Seperti hubungan pada rangkaian resistor, kapasitor dapat juga 
dihubungkan secara parallel, seri, maupun gabungan antara seri dan 
paralel. 

Pada hubungan parallel, Gambar 1.91. menunjukan dua buah kapasitor 
yang dihubungkan parallel, atau kedua kapasitor yang terhubung paralel 
tersebut bisa diwakili dengan satu buah kapasitor sebagai elemen 
pengganti. Sebagaimana sifat pada hubungan parallel, bahwa secara 
keseluruhan kedua kapasitor mendapat tegangan pengisian yang sama 
besar dan dengan waktu yang sama pula. Dengan demikian besarnya 
muatan total QT pada rangkaian parallel dapat ditentukan seperti 
persamaan berikut: 

QT = Q1 + Q2 (1.95) 

karena hubungan muatan adalah Q = C. V, maka setiap kapasitor dapat 
dimuati sebesar: 

Q1 = C1. V; Q2 = C2.V; QT = CT.V 

dengan demikian: 

CT.V = C1. V + C2.V (1.96) 

maka besarnya kapasitansi total pada rangkaian paralel adalah 

CT = C1. + C2 +………..Cn (1.97) 

 

Gambar 1.91. Rangkaian 2 kapasitor dipasang secara parallel 

dt

)t(Cdv
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2C1CeqC   (1.98) 

 

Gambar 1.92. Rangkaian n kapasitor dipasang secara parallel 
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dt

dv
.parC

dt

dv
...)2C1C(i

...
dt

dv
2C

dt

dv
1Ci





 

nC...2C1CparC   (1.99) 

Berdasarkan persamaan di atas, maka besarnya nilai kapasitansi total 
adalah sama dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kapasitor. 
Dengan demikian menghubungkan kapasitor secara paralel pada 
prinsipnya adalah sama dengan memperbesar luas penampang (A= A1 + 
A2) dari kondensator-kondensator tersebut seperti yang ditunjukan pada 
Gambar 1.93. Sedangkan lebar jarak antara pelat (d = d1 + d2) adalah 
konstan. Kemudian konsep dasar ini banyak digunakan untuk membuat 
kondensator variabel (Varco), yaitu dengan cara mengatur luas 
penampang (A), maka akan diperoleh nilai kapasitansi tertentu. 

 

Gambar 1.93. Luas penampang (A) pada hubungan parallel kapasitor 

Untuk hubungan seri pada prinsipnya sama seperti hubungan parallel, 
Gambar 1.94. menunjukan dua buah kapasitor yang terhubung secara 
seri, atau kedua kapasitor yang dihubungkan demikian tersebut dapat 
juga diwakili dengan satu buah kapasitor sebagai elemen pengganti. 
Sebagaimana sifat pada hubungan seri, bahwa besarnya pembagi 
tegangan pengisian secara keseluruhan pada masing-masing kapasitor 
adalah: 

VT = V1 + V2 (1.100) 

Karena pada hubungan seri pada seiap kapasitor mempunyai tegangan 
pengisian yang berbeda, dengan demikian besarnya muatan pada 
masing-masing kapasitor adalah sama (QT = Q1 = Q2 = Q). 
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Dari persamaan di atas didapatkan hubungan tegangan  C / Q  V  , 

dengan demikian besarnya tegangan pada masing-masing kapasitor 
adalah; 

21T C

Q
  

C

Q
  

C

Q
   

sehingga; 

Cn

1
 .........  

C

1
  

C

1
  

C

1

21T

   (1.101) 

 

Gambar 1.94. Rangkaian 2 kapasitor dipasang secara seri 
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Gambar 1.95. Rangkaian n kapasitor dipasang secara seri 
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Berdasarkan persamaan di atas, maka besarnya nilai kapasitansi total 
adalah selalu lebih kecil dari nilai kapasitas terkecil dari masing-masing 
kapasitor. Dengan demikian menghubungkan kapasitor secara seri pada 
prinsipnya adalah sama dengan memperbesar jarak antar pelat (d= d1 + 
d2) dari kondensator-kondensator tersebut seperti yang ditunjukan pada 
Gambar 1.96. Sedangkan besarnya luas penampang (A = A1 + A2) 
adalah konstan. 

 

Gambar 1.96. Jarak antar pelat dari kapasitor-kapasitor yang terpasang seri 

1.6.3. Pengisian dan Pengosongan Kapasitor  

Rangkaian uji untuk pengisian pengosongan seperti gambar dibawah 
ini,generator dengan gelombang kotak mensimulasikan tegangan arus 
searah yang di”on-off”kan. Pada t = 0-50mS tegangan generator tinggi 
mesimulasikan rangkaian mendapat tegangan arus searah, saat t = 50-
100ms rangkaian mendapat tegangan 0V. 

 

Gambar 1.97. Rangkaian Uji Pengisian dan Pengosongan Kapasitor 
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Dari hasil percobaan tergambar di layar CRO yang digambarkan pada 
gambar berikut ini. 

 

Gambar 1.98. Kurva pengisian dan pengosongan kapasitor 

Terlihat saat t = 0 tegangan generator tinggi (on), tetapi tegangan VC 
tidak segera setinggi tegangan generator, tetapi secara eksponensial 

naik, yang pada puncaknya maksimum setelah 5. Sementara arus, yang 
diukur oleh CRO pada tahanan R) pada t = 0 justru menunjukkan level 

maksimum, yang kemudian secara eksponensial turun, hingga setelah 5 
nilainya nol. 

Perkalian tahanan dengan kapasitor disebut sebagai konstanta waktu  

dengan simbol  

CR   (1.104) 

R  = Resistor / tahanan 
C  = Kapasitor 

 = konstanta waktu 

Tegangan dan arus pada pengisian 

 CR/t
GC e1VV   (1.105) 

IC  
CR/t

G eI   (1.106) 


