
Pengantar Rangkaian Listrik 

Dedi Nurcipto, MT. 



Pengantar Rangkaian Listrik 
Tujuan Mata Kuliah : 
Konsep dasar Rangkaian Elektrik, Hulum –Hukum dasar rangkaian 
Listrik  serta teknik dasar yang di pakai untuk menyelesaikan 
rangkaian dasar 

 
Materi Perkuliahan : 
•Konsep Rangkaian 
•Hukum Experimental dan Rangkaian DC Resistif 

•Hukum ohm, Hukum Kirchoff,Pembagi Tegangan dan Arus, Analisa 
simpul tunggal, dll 

•Analisa Rangkaian 
•teorema tevenin, norton, Nodal analisis, Mesh analisis, 
Analisa loop, Analisa loop, Rangakain pengganti dll 

 



Referensi 
•Wiliam H Hayt,  Enggineering circuit analysis  
•Wiliam H Hayt,  Rankaian Listrik  
•Mohamad Ramdhani, Rankaian Listrik  
•dlll 
 
 



Tata Cara Penilaian 
 Bobot Penilaian 

 1. UTS   : 30 % 
 2. UAS   : 40 % 
 3. Tugas Terstruktur  : 25 %  
 4. Lain-lain   : 5 %   
 
 Range Nilai 
 A : > 85 
 B : 70 – 84 
 C : 60 – 69 
 D : 50 – 59 
 E  : 0 – 49 

Quiz dilakukan 2 kali : 
1. Sebelum UTS 
2. Sebelum UAS 



Tugas 
• Jumlah tugas tidak terbatas 
• Tugas per-orang atau Kelompok 
• Tugas tidak diterima setelah waktu yang telah ditentukan 
• Format tugas  
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Tugas 
• Format tugas  
               



Pengantar Rangkaian Listrik 
Rangkaian Listrik : Kumpulan elemen-elemen atau komponen listrik 

(resistor, kapasitor, induktor, tranformer, sumber tegangan, sumber 

arus, dan saklar) yang dihubungkan secara tertentu. 

Kompoen listrik yang dibicarakan disini adalah : 

1. Elemen listrik dua terminal 

a. Sumber tegangan 

b. Sumber arus 

c. Resistor ( R ) 

d. Induktor ( L ) 

e. Kapasitor ( C ) 

 

2. Elemen listrik lebih dari dua terminal 

a. Transistor 

b. Op-amp 

 

 



Arus Listrik 

Arus merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau 

muatan yang mengalir dalam satuan waktu dengan simbol i (dari kata 

Perancis : intensite), dengan kata lain arus adalah muatan yang bergerak.  

 

 

Arah arus searah dengan arah muatan positif (arah arus listrik) atau 
berlawanan dengan arah aliran elektron.  
 
 

Muatan akan bergerak jika ada energi luar yang memepengaruhinya. 
 
 



Arah arus searah dengan arah muatan positif (arah arus listrik) atau 

berlawanan dengan arah aliran elektron.  

 

 
Coulomb adalah unit dasar dari International System of Units (SI) 

yang digunakan untuk mengukur muatan listrik 

 

 



Macam-macam arus : 

- Arus searah (Direct Current/DC) 

 

 

 

Arus DC adalah arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan 

terhadap satuan waktu, artinya diaman pun kita meninjau arus 

tersebut pada wakttu berbeda akan mendapatkan nilai yang 

sama 

 

 



Macam-macam arus : 

- Arus bolak-balik (Alternating Current/AC) 

 

 

 

Arus AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah 

terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu 

berulang untuk perioda waktu tertentu (mempunyai perida 

waktu : T). 

 

 

 



Tegangan : 

Tegangan / voltage adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan 

satu muatan (sebesar satu coulomb) pada elemen atau komponen 

dari satu terminal/kutub ke terminal/kutub lainnya, atau pada kedua 

terminal/kutub akan mempunyai beda potensial jika kita 

menggerakkan/memindahkan muatan sebesar satu coulomb dari satu 

terminal ke terminal lainnya. 



 
 
 

Maka ada dua istilah yang seringkali dipakai pada Rangkaian 

Listrik, yaitu :  

- Tegangan turun/ voltage drop   (terminal A ke terminal B) 

- Tegangan naik/ voltage rise   (terminal A ke terminal B ) 

 

 

 

 

 



Energi : 

Elemen/komponen listrik digolongkan menjadi :  

- Menyerap energi  

Jika arus positif meninggalkan terminal positif menuju terminal 

elemen/komponen, atau arus positif menuju terminal positif 

elemen/komponen tersebut. 

 
 
 



Energi : 

Elemen/komponen listrik digolongkan menjadi :  

- Mengirim energi 

Jika arus positif masuk terminal positif dari terminal 

elemen/komponen, atau arus positif meninggalkan terminal positif 

elemen/komponen. 

 
 
 
Energi yang diserap/dikirim pada suatu elemen yang bertegangan v dan 

muatan yang melewatinya ∆q adalah ∆w = v∆q 

Satuannya : Joule (J) 

 

 



Analisis Rangkaian 

Mencari hubungan antara masukan dan keluaran pada rangkaian 

yang telah diketahui, misalkan mencari keluaran tegangan/ arus 

ataupun menentukan energi/ daya yang dikirim. 

 

Ada 2 cabang utama dari teori rangkaian (input, rangkaian, output) : 

1. Analisa rangkaian (rangkaian dan input untuk mencari output) 

2. Sintesa rangkaian/ desain (input dan output untuk mencari 

rangkaian) 

 

 



Contoh 

 
 
 

i = 6 A 

P = 18 W 

V = P/I 

V = 18/6 = 3 Volt 

Jika arus 6 A, tentukan v jika elemen menyerap daya 18 W ? 
 
 Arus positif karena dari potensial tinggi ke potensial rendah 
 
 



Contoh 

 
 
 

i = - 6 A 

P = 18 W 

V = P/I 

V = 18/6 = -3 Volt 

Jika arus 6 A, tentukan v jika elemen mengirimkan daya 18 W ? 
 
 Mengirimkan daya jika arus positif masuk terminal positif 
 



Contoh 

 
 
 

i = 3 A 

V = 6 Volt 

P = 3 . 6  

P = 18 Watt 

Tentukan daya pada rangkaian tersebut, apakah sumber tegangan 
mengirimkan atau menyerap daya ! 
 
 

Mengirimkan daya jika arus positif masuk terminal positif 
 



SI (Sistem satuan Internasional) 

Dalam SI untuk menyatakan bilangan yang lebih besar atau lebih kecil 

dari satu satuan dasar, dipergunakan notasi desimal (“standard  

ecimal prefixes”) yang menyatakan pangkat dari sepuluh. 

 

 



ELEMEN RANGKAIAN LISTRIK 
 

Elemen Aktif (sumber tegangan dan sumber arus) 
 
 Kondisi ideal disini adalah bahwa sesuatunya berdasarkan dari 

sifat karakteristik dari elemen atau komponen tersebut dan tidak 

terpengaruh oleh lingkungan luar.  

 

 
1. Sumber Tegangan (Voltage Source) 
 
 

menghasilkan tegangan yang tetap, tidak tergantung pada 

arus yang mengalir pada sumber tersebut, meskipun tegangan 

tersebut merupakan fungsi dari t. 

 

 



Sifat lain : 
Mempunyai nilai resistansi dalam Rd = 0 (sumber tegangan ideal) 
 
 Sumber Tegangan Bebas/ Independent Voltage Source 

• menghasilkan tegangan tetap tetapi mempunyai sifat 

khusus yaitu harga tegangannya tidak bergantung 

pada harga tegangan atau arus lainnya, artinya nilai 

tersebut berasal dari sumbet tegangan dia sendiri. 

Sumber Tegangan Tidak Bebas/ Dependent Voltage Source 

• Harga tegangan bergantung pada harga tegangan atau 

arus lainnya. 

 

 



2. Sumber Arus (Current Source) 

Menghasilkan arus yang tetap, tidak bergantung pada tegangan 

dari sumber arus tersebut. 

Sifat lain : 
Mempunyai nilai resistansi dalam Rd = ∞ (sumber arus ideal) 
 
 Sumber Arus Bebas/ Independent Current Source 

• Harga arus tidak bergantung pada harga tegangan atau 

arus lainnya. 

 

 Sumber Arus Tidak Bebas/ Dependent Current Source 
 
• Harga arus bergantung pada harga tegangan 

atau arus lainnya. 

 

 



 
 
 

 

 

 

Elemen Pasif 

1. Resistor (R) 

Fungsi sebagai penghambat arus, pembagi arus , dan pembagi 
tegangan 
 
 

V =IR 
 
 



 
 
 

 

 

 

Elemen Pasif 

2. Kapasitor (C) 

Fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir pada kapasitor 
tersebut, dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

Elemen Pasif 

3. Induktor/ Induktansi/ Lilitan/ Kumparan (L) 
 dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. 

Satuan dari induktor : Henry (H) 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

Elemen Pasif 

3. Induktor/ Induktansi/ Lilitan/ Kumparan (L) 
 Dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. 

Satuan dari induktor : Henry (H) 

A
lpR = Dimana : p = Hambatan jenis 

  l  =  Panjang dari resistor 
  A = Luas penampang 
Satuan dari resistor : 0hm 



 

 

 

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan  

1. Tegangan antara 2 titik, a dan b digambarkan dengan satu anak panah  
 
 

Vab menunjukkan besar potensial relatif titik a terhadap titik b 
 
 

2. Tegangan drop/ jatuh dimana akan bernilai positif, bila kita berjalan 

dari potensial tinggi ke potensial rendah. 

 

 



Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan  

3. Setiap arus yang melewati komponen pasif maka terminal dari 

komponen tersebut pertamakali dialiri arus akan menjadi potensial lebih 

tinggi dibandingkan potensial terminal lainny 

 

 
4. Bedakan antara sumber tegangan dan pengukur tegangan/ Voltmeter. 
 



Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan  

5. Bedakan antara sumber arus dan pengukur arus/ Amperemeter 

6. Rangkaian Hubung Singkat (Short Circuit) 

Sifat : Vab selalu samadengan 0, tidak tergantung pada arus I 

yang mengalir 

padanya. 

Vab = 0 

Rd = 0 

 

 



Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan  

6. Rangkaian Terbuka (Open Circuit) 

Sifat : arus selalu samadengan 0, tidak tergantung pada tegangan a-b. 

I = 0 

Rd = ∞ 



HUKUM-HUKUM RANGKAIAN 

 Hukum Ohm  
 Hukum Kirchoff 1 (KCL) 
 Hukum Kirchoff 2 (KVL) 
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Jika sebuah penghantar atau resistansi atau hantaran 
dilewati oleh sebuah arus maka pada kedua ujung 
penghantar tersebut akan  muncul beda potensial, atau  

Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan melintasi 
berbagai jenis bahan pengantar adalah berbanding lurus 
dengan arus yang mengalir melalui bahan tersebut. 

V = I.R 
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  Jumlah arus yang memasuki suatu percabangan atau node 

atau simpul sama dengan arus yang meninggalkan 
percabangan atau node atau simpul,  

 dengan kata lain jumlah aljabar semua arus yang 
memasuki sebuah percabangan atau node atau simpul 
samadengan nol. 

 Secara matematis : 
 Σ Arus pada satu titik percabangan = 0 
 Σ Arus yang masuk percabangan = Σ Arus yang 

keluar percabangan 
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 Jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan nol,  

 atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen 
penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup akan 
bernilai sama dengan nol. 

Secara matematis :       ΣV = 0 



Contoh Latihan 

 

 







HUBUNGAN SERI & PARALEL 
Secara umum digolongkan menjadi 2 : 
 Hubungan seri 
Jika salah satu terminal dari dua elemen tersambung, akibatnya 
arus yang lewat akan sama besar. 

• Hubungan paralel 
Jika semua terminal terhubung dengan elemen lain dan 
akibatnya tegangan diantaranya akan sama. 











Contoh Latihan : 





Urutan yg harus dicari dulu : 
- Rek. 
- I total. 
- I yg lewat R30 Ohm. 

Contoh Latihan Tentukan arus i 







Contoh : 





Tentukan ix pada rangkaian 
Tentukan vx pada rangkaian 
 

Contoh Latihan : 



Tentukan ix pada rangkaian 
Tentukan vx pada rangkaian 
 



Tentukan ix pada rangkaian 
Tentukan vx pada rangkaian 
 

Contoh Latihan : 



Tentukan ix pada rangkaian 
Tentukan vx pada rangkaian 
 

Contoh Latihan : 







Analisa Rangkaian Loop Tunggal 
 

Anggap bahwa nilai tahanan dan tegangan sumber diketahui dan 
mencoba menentukan arus yang melalui setiap elemen, tegangan 
melintasi setiap elemen, dan daya yang diberikan atau yang diserap oleh 
setiap elemen. 



Analisa Rangkaian Loop Tunggal 
 

• Menandai referensi , anggap arah arus sesuai arah jarum jam. dari 
hukum arus Kirchoff memastikan bahwa arus 
yang sama harus mengalir juga melalui setiap elemen di dalam 
rangkaian tersebut 

• Pemilihan referensi tegangan untuk masing-masing dari tahanan. 
Penggunaan hukum Ohm, v = Ri 

• Penggunaan hukum tegangan Kirchhoff pada jalan 
tertutup yang ada. penggunaan hukum tegangan Kirchhoff pada jalan 
tertutup yang ada. 
 



Analisa Rangkaian Loop Tunggal 
 



Contoh Latihan : 





Rangkaian Pasangan Simpul Tunggal 

• Anggap adanya tegangan 
yang melintasi setiap 
elemen, dan menetapkan 
sebarang kebutuhan 
referens. Hukum tegangan 
Kirchhoff memaksa kita 
untuk mengakui bahwa 
tegangan yang 
melintasi setiap cabang 
adalah sama. Kita katakan 
bahwa elemen-elemen 
yang mempunyai 
tegangan bersama melalui 
elemen-elemen tersebut 
dihubungkan secara 
paralel. Kita namai 
tegangan ini v dan 
memilihnya sembarangan,  
 
 



Rangkaian Pasangan Simpul Tunggal 

• Pemakaian 
hukum arus Kirchhoff 
pada salah satu dari 
kedua simpul di dalam 
rangkaian tersebut. 
Biasanya lebih jelas 
untuk memakaikannya 
kepada simpul di mana 
ditetapkan referensi 
tegangan positif, dan 
karena itu kita akan 
menyamakan jumlah 
aljabar arus yang 
meninggalkan simpul 
atas dengan nol. 
 
 



Rangkaian Pasangan Simpul Tunggal 





Contoh Latihan : 
carilah daya yang diserap oleh masing-masing dari kelima elemen 
 
 









Analisa node  
 
 Hukum Kirchoff dan Hukum ohm dipakai dalam 

menganalisa rangkaian listrik dengan menghitung 
arus dan tegangan. 
 

 Node atau titik simpul adalah titik pertemuan dari 
dua atau lebih elemen rangkaian. 
Junction atau titik simpul utama atau titik 
percabangan adalah titik pertemuan dari tiga 
atau lebih elemen rangkaian. 
 
 





 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis node, yaitu : 
1.  Tentukan node referensi sebagai ground (potensial nol). 
2.  Tentukan node voltage, yaitu tegangan antara node non referensi 

dan ground. 
3.  Asumsikan tegangan node yang sedang diperhitungkan lebih 

tinggi daripada tegangan node manapun, sehingga arah arus keluar 
dari node tersebut positif. 

4.  Jika terdapat N node, maka jumlah node voltage adalah (N-1). 
Jumlah node voltage ini sama dengan banyaknya persamaan yang 
dihasilkan (N-1). 

5. Analisis node mudah dilakukan bila pencatunya berupa sumber 
arus. Apabila pada rangkaian tersebut terdapat sumber tegangan, 
maka sumber tegangan tersebut diperlakukan sebagai supernode, 
yaitu menganggap sumber tegangan tersebut sebagai satu node.  
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