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KATA PENGANTAR 
 

Panduan Praktikum Listrik Magnet  merupakan salah satu bahan ajar untuk 

mata kuliah Listrik Magnet, yang disampaikan untuk mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA 

Universitas Negeri Surabaya. Panduan ini merupakan petunjuk praktikum Listrik 

Magnet meliputi  3 praktikum yaitu; Faraday Law, Current Balance, dan RLC Circuit 

Keberadaan panduan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa 

dalam melaksanakan praktikum Listrik Magnet. Panduan disusun berdasarkan urutan 

penyampaian dalam perkuliahan serta dilengkapi denga petunjuk praktikum yang 

dijilid terpisah. 

Penyusun menyadari beberapa kekurangan masih ditemui dalam panduan 

praktikum, dan secara bertahap akan diperbaiki dan diupdate untuk memenuhi 

kebutuhan perkuliahan Listrik Magnet. 

Kepada banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan praktikum ini, 

penyusun menyampaikan banyak terimakasih.  
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TATA TERTIB LABORATORIUM 

1. Setiap bekerja di Laboratorium harus mendapat ijin dari Ketua 

Laboratorium Fisika FMIPA Unesa. 

2. Laboratorium Eksperimen Fisika FMIPA Unesa bekerja dimulai 

pukul 07.00 – 16.00 WIB. Di luar jam tersebut setiap pelaku yang 

bekerja harus mendapat ijin khusus dari Ketua Laboratorium 

Eksperimen Fisika. 

3. Setiap bekerja di laboratorium harus mentaati peraturan tata tertib 

di laboratorium Eksperimen Fisika yakni : 

a. Dilarang makan, minum, membawa makanan dan minuman di 

dalam laboratorium. 

b. Dilarang merokok dalam laboratorium. 

c. Dilarang merubah susunan/memindahkan peralatan bersifat 

permanen. 

d. Dilarang mengoperasikan peralatan tertentu tanpa sepengetahuan 

dan seijin Asisten Laboratorium atau pembimbing praktikum. 

e. Alat Laboratorium tidak boleh dibawa keluar ruangan 

laboratorium dengan alasan apapun kecuali seijin Asisten 

laboratorium /pembimbing praktikum. 

f. Setiap menggunakan alat yang membutuhkan sumber daya listrik 

harus memperhatikan tegangan kerja. 

g. Wajib mengganti peralatan yang rusak, hilang atau resiko lain 

selamadigunakan digunakan, penggantian harus sesuai dengan 

aslinya. 

h. Bahan-bahan habis pakai menjadi tanggung jawab pengguna 

laboratorium. 

i. Mahasiswa hanya diperbolehkan berada di dalam laboratorium 

untuk melakukan praktikum, selain kegiatan tersebut tidak 

diperbolehkan berada di dalam laboratorium. 

4. Pengguna fasilitas laboratorium bertanggung-jawab atas keamanan, 

keselamatan, kebersihan, ketertiban laboratorium. Jangan lupa 

mematikan peralatan yang tersambung dengan listrik. 
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                          Current Balance (GAYA VS. ARUS)  
 

 

 

A. ALAT DAN BAHAN 

No. Nama Alat dan Bahan Kode Alat Jumlah 

1 Basic Currrent Balance SF-8607 1 

2 Ohaus Cent-o-Gram Balance SE-8725 1 

3 Low Voltage Ac/DC Power Supply SF-9584A 1 

4 Large Base and Support Rod ME-9355 1 

5 Banana Plug Cord Set-Red (5 pack) SE-9750 1 

6 Banana Plug Cord Set-Black (5 pack) SE-9751 1 

 

B. PENDAHULUAN 

Magnet ditempatkan sesuai susunannya kemudian diletakkan pada neraca.(resolusi 

minimal 0,01 g). Salah satu dari jalur penghubung mempengaruhi magnet. Neraca 

digunakan untuk mengukur massa magnet. Arus yang melewati  jalur penghubung 

tersebut, menghasilkan gaya. Perubahan yang terbaca saat seimbang bisa diubah untuk 

menemukan gaya magnet diantara penghubung dengan batang magnetnya. 

 

C. DASAR TEORI 

Kawat pembawa arus dalam medan magnet mengalami gaya yang biasanya disebut 

gaya magnet. Besar dan arah dari gaya ini tergantung pada empat variabel: besar dan arah 

arus (I); kekuatan medan magnet (B); panjang kawat (L); dan sudut antara bidang dan 

kawat (). 

Gaya magnet ini dapat dijelaskan secara matematis dalam bentuk vektor : 

 

 ………………………………....(1) 

Atau dalam bentuk skalar, 

 

F = ILB sin………………………………………..(2) 

 

dimana: 

F = gaya yang diukur (N) 

I  = arus listrik (A)  

B = medan magnet (Tesla) 

L = panjang kawat listrik yang dialiri listrik (cm) 

 = sudut yang dibentuk oleh B dan I 

 

 

 

 

F = IL G B  

 

LM-1 
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D. PROSEDUR KERJA ALAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Set Alat 

 

Untuk mengatur current balance: 

1. Pasang statif pada tempatnya yang berdiameter 1,1 cm atau lebih kecil 3/8 inci. 

2. Pilih Current Loop, dan hubungkan ke ujung statif. 

3. Tempatkan Magnet pada keseimbangan dengan sensitivitas sedikitnya 0,01 gram. 

Posisikan statif sehingga bagian horizontal yang melewati daerah kutub magnet. 

4. Hubungkan catu daya dan ammeter seperti yang ditunjukkan di atas. 

 

E. DATA 

1. Masukkan antara 4 - 6 magnet ke dalam tempat magnet untuk memberikan medan 

magnet yang konstan. Masukkan jumlah magnet yang digunakan. 

 
Gambar 2. Magnet 

 

2. Pilih salah satu dari current loop untuk menggunakan seluruh percobaan dan 

mencatat panjang current loop di atas Tabel 1. 

3. Siapkan neraca seperti di bawah ini. 
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Gambar 3. Timbangan dengan Magnet 

 

4. Menentukan massa dari tempat magnet dan magnet tanpa arus yang mengalir. Catat 

nilai ini pada Tabel 1. 

5. Hidupkan power supply dan mengatur arus 0,5 A. Tentukan massa dari magnet. Catat 

nilai pada Tabel 1. 

6. Tingkatkan arus dalam kenaikan 0,5 A hingga maksimum 5.0 A, setiap kali 

mengukur massa baru dari unit magnet dan mencatat nilai pada Tabel 1. 

 

F. ANALISIS DATA 

Jumlah Magnet yang digunakan:    

Current loop yang digunakan:     cm 

Massa magnet sebelum ada arus : I = 0 adalah     gr 
 

        Data Tabel 1. Pencatatan Data 

I (A) m (gr) 
F= W-W0 

(N) 
I (A) m (gr) 

F= W-W0 

(N) 

0.0 

0,5 

1.0 

1,5 

2.0 

2,5 

  

3.0 

3,5 

4.0 

4,5 

5.0 

  

 

G. SIMPULAN 

Bagaimana perubahan arus akan mempengaruhi gaya yang bekerja pada kawat 

yang ada di dalam medan magnet ? 
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                          Current Balance (GAYA VS PANJANG)  
 

 

 

A. ALAT DAN BAHAN 

No. Nama Alat dan Bahan Kode Alat Jumlah 

1 Basic Currrent Balance SF-8607 1 

2 Ohaus Cent-o-Gram Balance SE-8725 1 

3 Low Voltage Ac/DC Power Supply SF-9584A 1 

4 Large Base and Support Rod ME-9355 1 

5 Banana Plug Cord Set-Red (5 pack) SE-9750 1 

6 Banana Plug Cord Set-Black (5 pack) SE-9751 1 

 

B. PENDAHULUAN 

Magnet ditempatkan sesuai susunannya kemudian diletakkan pada neraca.(resolusi 

minimal 0,01 g). Salah satu dari jalur penghubung mempengaruhi magnet. Neraca 

digunakan untuk mengukur massa magnet.  

Arus yang melewati  jalur penghubung tersebut, menghasilkan gaya. Perubahan yang 

terbaca saat seimbang bisa diubah untuk menemukan gaya magnet diantara penghubung 

dengan batang magnetnya. 

 

C. DASAR TEORI 

Kawat pembawa arus dalam medan magnet mengalami gaya yang biasanya disebut 

gaya magnet. Besar dan arah dari gaya ini tergantung pada empat variabel: besar dan arah 

arus (I); kekuatan medan magnet (B); panjang kawat (L); dan sudut antara bidang dan 

kawat (). 

Gaya magnet ini dapat dijelaskan secara matematis dalam bentuk vektor : 

 

 ……………………………(2.1) 

 

Atau dalam bentuk skalar, 

 

                  F = ILB sin …………………………………(2.2) 

 

dimana: 

F = gaya yang diukur (N)  

I  = arus listrik (A) 

B = medan magnet (tesla) 

L = panjang kawat listrik yang dialiri listrik (cm). 

 = sudut yang dibentuk oleh B dan I 

 

 

F = IL G B  

 

LM-1 
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D. Data  
1. Masukkan antara 4 - 6 magnet ke dalam tempat magnet untuk memberikan medan 

magnet yang konstan. Pastikan untuk menempatkan di tempat magnet. 

 

 
Gambar 2.1. Magnet 

 

2. Masukkan jumlah magnet yang digunakan dan catat di atas Tabel 2. 

3. Pilih current loop terpendek untuk memulai percobaan. 

 

 
 Gambar 2.2. Set Alat 

 

4. Siapkan neraca seperti yang ditunjukkan di atas. 

5. Menentukan massa dari tempat magnet dan magnet tanpa arus yang mengalir. Catat 

nilai pada Tabel 2. 

6. Hidupkan power supply dan mengatur arus antara 2,0 dan 3,0 Amps. Catat nilai di 

atas Tabel 2. (Arus konstan) 

7. Tentukan massa dari magnet. Catat nilai pada Tabel 2.1  

 

 
Gambar 2.3. Timbangan dengan Magnet 
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8. Tarik current loop dengan pelan dari lengan statif. Ganti dengan current loop 

berikutnya dan turunkan lengan dengan hati-hati untuk memposisikan current loop di 

medan magnet. 

9. Ulangi langkah 6-8 untuk masing-masing current loop dan masukkan data yang 

sesuai pada Tabel 2. 

 

E. ANALISIS DATA 

Jumlah magnet yang digunakan:     

Arus yang digunakan:    A 

Massa dengan  I = 0:    

 
    Data Tabel 2.1 Pengambilan Data 

 

Panjang 

Kawat (cm) 

Massa 

(gram) 

F= W-W0 

(N) 

Panjang 

Kawat 

(cm) 

Massa 

(gram) 

F= W-W0 

(N) 

      

 

F. SIMPULAN  

Bagaimana perubahan panjang kawat pembawa arus akan mempengaruhi gaya yang 

didapat berada di medan magnet? 
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                  Current Balance (GAYA VS MEDAN MAGNET)  
 

 

 

A. ALAT DAN BAHAN 

No. Nama Alat dan Bahan Kode Alat Jumlah 

1 Basic Currrent Balance SF-8607 1 

2 Ohaus Cent-o-Gram Balance SE-8725 1 

3 Low Voltage Ac/DC Power Supply SF-9584A 1 

4 Large Base and Support Rod ME-9355 1 

5 Banana Plug Cord Set-Red (5 pack) SE-9750 1 

6 Banana Plug Cord Set-Black (5 pack) SE-9751 1 

 

B. PENDAHULUAN 

Magnet ditempatkan sesuai susunannya kemudian diletakkan pada neraca.(resolusi 

minimal 0,01 g). Salah satu dari jalur penghubung mempengaruhi magnet. Neraca 

digunakan untuk mengukur massa magnet.  

Arus yang melewati  jalur penghubung tersebut, menghasilkan gaya. Perubahan yang 

terbaca saat seimbang bisa diubah untuk menemukan gaya magnet diantara penghubung 

dengan batang magnetnya. 

 

C. DASAR TEORI 

Kawat pembawa arus dalam medan magnet mengalami gaya yang biasanya disebut 

gaya magnet. Besar dan arah dari gaya ini tergantung pada empat variabel: besar dan arah 

arus (I); kekuatan medan magnet (B); panjang kawat (L); dan sudut antara bidang dan 

kawat (). 

Gaya magnet ini dapat dijelaskan secara matematis dalam bentuk vektor : 

 

 ……………………………….(3.1) 

 

Atau dalam bentuk skalar, 

 

                   F = ILB sin………………………………….(3.2) 

 

dimana: 

F = gaya yang diukur (N) 

I  = arus listrik (A) 

B = medan magnet (Tesla) 

L = panjang kawat listrik yang dialiri listrik (cm) 

 = sudut yang dibentuk oleh B dan I 

 

 

F = IL G B  

 

LM-1 
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D. DATA 

1. Masukkan satu magnet ke tempat magnet dan pusatkan di tempat magnet.  

2. Pilih salah satu current loop untuk digunakan di seluruh percobaan dan catat panjang 

current loop di atas Tabel 3. 

3. Menentukan massa magnet dan magnet tanpa arus yang mengalir. Catat nilai pada 

Tabel 3. 

4. Hidupkan power supply dan mengatur arus antara 2,0 dan 3,0 Amps. Catat nilai di 

atas Tabel 3. 

5. Tentukan massa magnet. Catat nilai pada Tabel 3. 

6. Matikan power supply untuk mengubah arus ke nol. 

7. Turunkan lengan dan posisikan ulang current loop di dalam celah medan magnet. 

Pastikan current loop tidak menyentuh tempat magnet  

8. Menentukan massa magnet dan magnet tanpa arus yang mengalir. Catat nilai pada 

Tabel 3 

9. Menghidupkan power supply untuk memberikan arus.. 

10. Ukur massa selanjutnya dan catat nilai pada Tabel 3. 

11. Ulangi langkah 7-14 untuk magnet 3, 4, 5 dan 6. 

 

E. ANALISIS DATA 

Arus yang digunakan:   A 

Current Loop yang digunakan:    cm 

 

      Data Tabel 3.1 Pengambilan Data 

Jumlah 

Magnet 

Massa 

I = 0 

Massa 

I  ≠ 0 
F= W-W0 

(N) 

Jumlah 

Magnet 

Massa 

I = 0 

Massa 

I  ≠ 0 
F= W-W0 

(N) 
gram gram gram gram 

1    4    

2    5    

3    6    

 

F. SIMPULAN 

1. Bagaimana jumlah magnet mempengaruhi gaya antara kawat pembawa arus dan 

medan magnet?   

2. Apakah masuk akal untuk mengasumsikan bahwa kekuatan medan magnet 

berbanding lurus dengan jumlah magnet? 
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                          Current Balance (GAYA VS SUDUT)  
 

 

 

A. ALAT DAN BAHAN 

No. Nama Alat dan Bahan Kode Alat Jumlah 

1 Basic Currrent Balance SF-8607 1 

2 Ohaus Cent-o-Gram Balance SE-8725 1 

3 Low Voltage Ac/DC Power Supply SF-9584A 1 

4 Large Base and Support Rod ME-9355 1 

5 Banana Plug Cord Set-Red (5 pack) SE-9750 1 

6 Banana Plug Cord Set-Black (5 pack) SE-9751 1 

7 Current Balance Accessory SF-8608 1 

 

B. PENDAHULUAN 

Magnet ditempatkan sesuai susunannya kemudian diletakkan pada neraca.(resolusi 

minimal 0,01 g). Salah satu dari jalur penghubung mempengaruhi magnet. Neraca 

digunakan untuk mengukur massa magnet.  

Arus yang melewati  jalur penghubung tersebut, menghasilkan gaya. Perubahan yang 

terbaca saat seimbang bisa diubah untuk menemukan gaya magnet diantara penghubung 

dengan batang magnetnya. 

 

C. DASAR TEORI 

Kawat pembawa arus dalam medan magnet mengalami gaya yang biasanya disebut 

gaya magnet. Besar dan arah dari gaya ini tergantung pada empat variabel: besar dan arah 

arus (I); kekuatan medan magnet (B); panjang kawat (L); dan sudut antara bidang dan 

kawat (). 

Gaya magnet ini dapat dijelaskan secara matematis dalam bentuk vektor : 

 

…………………………………………….(4.1) 

 

Atau dalam bentuk skalar, 

 

F = ILB sin ………………………………………………(4.2) 

 

dimana: 

F = gaya yang diukur (N) 

I  = arus listrik (A) 

B = medan magnet (Tesla) 

L = panjang kawat listrik yang dialiri listrik (cm) 

 = sudut yang dibentuk oleh B dan I 

 

F = IL G B  

 

LM-1 
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D. DATA 

1. Tempatkan pemegang magnet yang lebih kecil dari arus neraca di atas neraca. 

2. Pasang Aksesori neraca ke lengan neraca dan turunkan kumparan ke dalam bidang 

tempat magnet. Koil tidak boleh menyentuh tempat magnet. 

3. Siapkan neraca seperti yang ditunjukkan di atas. 

4. Atur sudut ke 0º sehingga kumparan menghadap dimensi lebih pendek dari tempat  

magnet (lihat foto di bawah). 

    
Gambar 4.1. Kalibrasi Magnet  Gambar 4.2. Pemutaran Magnet 

 

5. Menentukan massa magnet dan massa magnet tanpa aliran arus. Catat nilai di atas 

Tabel 4. 

6. Hidupkan power supply dan mengatur arus antara 2,0 dan 3,0 Amps. Catat nilai di 

atas Tabel 4. 

7. Tentukan massa selanjutnya. Catat nilai pada Tabel 4. 

8. Mengubah sudut 10º sampai 90 º, ulangi langkah 5 - 7. Catat nilai pada Tabel 4. 

9. Ulangi langkah 5 - 7 untuk sudut antara 0º samapi -90º dan catat nilai pada Tabel 4. 

 

E. ANALISIS DATA 

Massa dengan I = 0:   gr 

Arus yang digunakan :    A 

Current Loop yang digunakan:       cm 
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Data Tabel 4.1 Pengambilan Data 

 

Sudut 

(Θ) 

Massa 

(gram) 

Gaya 

(N) 

Sudut 

(Θ) 

Massa 

(gram) 

F= W-

W0 (N) 

Sudut 

(Θ) 

Massa 

(gram) 

Gaya 

(N) 

Sudut 

(Θ) 

Massa      

(gram) 

F= W-

W0 (N) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

  

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

  

0 

-5 

-10 

-15 

-20 

-25 

-30 

-35 

-40 

-45 

  

-50 

-55 

-60 

-65 

-70 

-75 

-80 

-85 

-90 

  

 

 

F. SIMPULAN 

Bagaimana perubahan sudut di antara arus dan medan magnet yang mempengaruhi gaya 

yang bekerja di antara arus dan medan magnet? 
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  Faraday Law (INDUKSI EMF) 
 

 

 

A. ALAT DAN BAHAN 

TERMASUK: 

Deskripsi KodeAlat Jumlah 

Tongkat Induksi EM-8099 1 Buah 

Peramgkat lab pemisah magnet EM-8641 1 Buah 

Batang besar tegak ME-8735 1 Buah 

Batang baja panjang 45 cm ME-8736 1 Buah 

Penjepit SE-9442 1 Buah 

Sensor tegangan CI-6503 1 Buah 

Sensor medan magnet CI-6520A 1 Buah 

Sensor gerak putar CI-6538 1 Buah 

 TIDAK TERMASUK, TETAPI DIBUTUHKAN: 

Penyeimbang massa SE-8723 1 Buah 

Stick meter SE-7333 1 Buah 

Science Workshop 500 CI-6400 1 Buah 

Perangkat Lunak Data Studio CI-6870 1 Buah 

 

B. PENDAHULUAN 

Tegangan di induksi dalam koil yang berayun melalui medan magnet. Hukum 

Faraday dan Asas Lenz diuji dan energi yang dihamburkan dalam resistor beban 

dibandingkan dengan hilangnya amplitudo pendulum kumparan. 

Sebuah pendulum keras dengan koil di ujungnya berayun melalui magnet tapal kuda. 

Beban resistif yang dihubungkan di seluruh koil dan tegangan yang terinduksi 

direkam menggunakan Sensor Tegangan dan sudutnya diukur dengan Rotary Motion 

Sensor yang juga bertindak sebagai poros untuk pendulum. Tegangan yang diinduksi 

diplot terhadap waktu dan sudut. Daya yang dihamburkan dalam resistor dihitung dari 

tegangan dan energi yang dikonversi menjadi energi termal ditentukan dengan 

mencari area di bawah kurva daya versus waktu. Energi ini dibandingkan dengan 

hilangnya energi potensial yang ditentukan dari amplitudo pendulum. 

Hukum Faraday digunakan untuk memperkirakan medan magnet magnet dari 

tegangan maksimum yang diinduksi. Juga, arah tegangan yang diinduksi ketika koil 

memasuki dan meninggalkan medan magnet diperiksa dan dianalisis menggunakan 

Asas Lenz. 

LM-2 
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BAGIAN I: INDUKSI EMF 

 

C. DASAR TEORI 

Menurut Hukum Induksi Faraday, perubahan fluks magnetik melalui koil 

menginduksi GGL yang diberikan oleh: 

 

𝐸 − 𝑁
𝑑Φ

𝑑𝑡
………………………………………(1) 

 

Dimana, Φ = ∫ 𝐵. 𝑑𝐴 = 𝐵𝐴 untuk medan magnet (B) yang konstan di atas bidang (A) 

dan tegak lurus dengan area tersebut. N adalah jumlah putaran kawat di koil. Untuk 

percobaan ini, bidang kumparan konstan dan ketika kumparan masuk atau keluar dari 

medan magnet, ada ggl rata-rata yang diberikan oleh: 

 

𝐸 = −𝑁𝐴
∆𝐵

∆𝑡
………………………………...…..(2) 

 

D. PROSEDUR KERJA ALAT 

PERSIAPAN 

1. Letakkan batang didudukan dan jepit batang silang kesana seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 1. Letakkan Rotary Motion Sensor di ujung batang silang. 

2. Pasang tongkat koil ke Rotary Motion Sensor dengan tab pada katrol 3-langkah tepat 

ke sisi tongkat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

3. Letakkan pelat kutub pada magnet seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. 

Sesuaikan celah antara kutub magnet sehingga tongkat kumparan akan dapat melewati 

tetapi menempatkan kutub magnet sedekat mungkin. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Set Alat        Gambar 2. Variable Gap Magnet  Gambar 3. Bandul 

 

4. Sesuaikan ketinggian gulungan sehingga berada di tengah magnet. Sejajarkan tongkat 

dari sisi ke sisi sehingga akan berayun melalui magnet tanpa memukulnya. 

5. Sambungkan Sensor Tegangan ke Saluran A dari antarmuka Science Workshop 750. 

Sambungkan Rotary Motion Sensor Sensor 1 dan 2. Pasang Magnetic Field Sensor ke 

Saluran B. 

6. Sambungkan banana jack Sensor Tegangan ke banana jack di ujung tongkat koil. 

Gantungkan kabel Sensor Tegangan pada batang seperti ditunjukkan pada Gambar 1 

sehingga kabel tidak akan mengerahkan torsi pada koil saat berayun. Ini membantu 

untuk menahan kabel saat merekam data. 
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7. Buka file DataStudio yang disebut "Induced emf". 

 

E. DATA DAN ANALISIS 

1. Klik MULAI. Dengan pelat kutub pada magnet, gunakan 

Sensor Medan Magnet untuk mengukur kekuatan medan 

magnet antar kutub magnet. Klik STOP. Perhatikan kutub 

magnet mana yang kutub utara. 

2. Klik MULAI dan Tarik tongkat koil kembali dan biarkan 

berayun melalui magnet. Kemudian klikSTOP. 

3. Gunakan Alat Magnifier untuk memperbesar bagian dari 

grafik tegangan vs. waktu di mana koil melewati magnet. 

4. Gunakan mouse untuk menyorot puncak pertama dan 

menemukan tegangan rata-rata. 

5. Gunakan Smart Cursor untuk menentukan perbedaan waktu 

dari awal hingga akhir puncak pertama 

 

 

 

 

 

F. SIMPULAN 

1. Hitung nilai rata-rata EMF menggunakan Persamaan (2). Bandingkan nilai ini dengan 

nilai yang terukur melalui grafik. 

2. Identifikasi pada grafik dimana koil memasuki magnet dan di mana koil 

meninggalkan magnet. 

3. Apakah ggl dari puncak pertama positif atau negatif? Mempertimbangkan arah kawat 

melilit koil, apakah tanda ggl sesuai dengan arah yang diharapkan menggunakan Asas 

Lenz? 

4. Mengapa tanda ggl dari puncak kedua berlawanan dengan tanda puncak pertama? 

5. Mengapa ggl nol ketika koil melewati pusat magnet yang tepat? 

Gambar 4. 

Lilitan dilewatkan melalui magnet 
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C.         Faraday Law (ENERGI) 
D.  

 

 

A. ALAT DAN BAHAN 

TERMASUK: 

Deskripsi KodeAlat Jumlah 

Tongkat Induksi EM-8099 1 Buah 

Peramgkat lab pemisah magnet EM-8641 1 Buah 

Batang besar tegak ME-8735 1 Buah 

Batang baja panjang 45 cm ME-8736 2 Buah 

Penjepit SE-9442 1 Buah  

Sensor tegangan CI-6503 1 Buah 

Sensor medan magnet CI-6520A 1 Buah 

Sensor gerak putar CI-6538 1 Buah 

 TIDAK TERMASUK, TETAPI DIBUTUHKAN: 

Penyeimbang massa SE-8723 1 Buah  

Stick meter SE-7333 1 Buah 

Science Workshop 500 CI-6400 1 Buah 

Perangkat Lunak Data Studio CI-6870 1 Buah 

 

B. DASAR TEORI 
Jika pusat massa pendulum mulai dari istirahat pada ketinggian awal, energi 

potensial adalah 

 

 𝑈 = 𝑚𝑔ℎ𝑖………………………………………(2.1) 

 

Saat pendulum mengayun dan melewati magnet, sebagian energi hilang 

menjadi panas gesekan mekanis dan sebagian energi diubah menjadi energi listrik dan 

kemudian menjadi energi termal dalam resistor. Dengan demikian pusat massa 

pendulum tidak naik keketinggian yang sama tetapi lebih ke ketinggian akhir yang 

lebih rendah, hf. Lihat Gambar 1. Total energi yang hilang oleh pendulum sama 

dengan perubahan energi potensial: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝐻𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔 = ∆𝑈 

= 𝑚𝑔(ℎ𝑓 − ℎ𝑖 ) …………………..(2.2) 
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Energi termal yang terdisipasi pada 

resistor dinyatakan dalam: 

 

𝐸 = ∫ 𝑃𝑑𝑡 = Bidang di bawah grafik 𝑃 𝑣𝑠 𝑇 ……………….(2.3) 

 

Dimana, P adalah daya dan t adalah waktu. 

Daya(𝑃) dapat dinyatakan melalui: 

 

𝑃 = 𝐼2(𝑅 + 𝑟) = (
𝑉

𝑟
)

2
(𝑅 + 𝑟)…………………………(2.4) 

 

Dimana, V adalah tegangan yang melewati resistor, I adalaharus yang melaluikoil, dan R 

adalah resistansi koil. Lihat Gambar 2. Pada eksperimen ini, R=1.9Ω dan r=4.7Ω 

 

C. PROSEDUR KERJA ALAT 

1) Lepaskan tongkat koil dan sambungkan resistor 4.7Ω ke ujung gagang tongkat. Temukan 

pusat massa kumparan dengan menyeimbangkannya di tepi meja. Ukur jarak dari titik 

pivot ke pusat massa. 

2) Lepaskan pelat kutub magnet. Pasang tongkat kumparan ke 

Rotary Motion Sensor dan sambungkan Sensor Tegangan 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. 

3) Buka file DataStudio yang disebut "Induction Energy". 

 

D. DATA DAN ANALISIS 

4) Pertama, jumlah energi yang hilang akibat gesekan akan 

diukur dengan membiarkan pendulum berayun tampak 

lilitan terhubung dalam rangkaian lengkap. Tarik 

sambungan resistor dan pasang kembali dengan salah satu 

colokannya ke samping dan satu colokan di tongkatnya 

(lihat Gambar 2.3). Ini akan melepaskan koil saat tidak 

mengubah pusat massa atau melepaskan kabel Sensor 

Voltage. 

5) Klik MULAI dengan koil saat istirahat dalam posisi setimbang di antara koil. Kemudian 

Gambar 5 

Penurunan ketinggian koil 

Gambar 2.2. 

Sirkuit resistor dankoil 

Gambar 2.3: Koildan Resistor 

Gambar 2.1. 

Set Alat 
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putar tongkat ke sudut awal 25° dan lepaskan. Klik BERHENTI setelah berayun ke sisi 

lain. 

6) Ukur sudut naik bandul setelah melewati magnet. Hitung ketinggian awal dan akhir 

menggunakan jarak dari pusat massa ke pivot, sudut 

awal dan akhir. Hitung energi yang hilang akibat 

gesekan menggunakan Persamaan (2.4). 

7) Sambungkan kembali resistor dengan kedua konektor ke 

tongkat. Ini melengkapi rangkaian seri resistor dan koil. 

8) Klik MULAI dengan koil saat istirahat dalam posisi 

setimbang di antara koil. Kemudian putar tongkat ke 

sudut awal 25° dan lepaskan. Klik BERHENTI setelah 

berayun ke sisi lain. 

9) Ukur sudut kemana bandul naik setelah melewati 

magnet. Hitung ketinggian awal dan akhir 

menggunakan jarak dari pusat massa ke pivot dan sudut 

awal dan akhir. Hitung total energi yang hilang 

menggunakan Persamaan (2.1). 

10) Sorot kedua puncak pada grafik daya vs. waktu dan temukan area. Area ini adalah energi 

yang dihamburkan oleh resistor. 

11) Tambahkan energi yang dihamburkan oleh resistor dan energi yang hilang karena 

gesekan. Bandingkan ini dengan energi total yang hilang oleh pendulum. 

 

E. SIMPULAN 

1. Bagaimana nilai energi yang dihamburkan pada setiap percobaan? 

2. Bagaimana perbandingan nilai energi yang hilang pada setiap manipulasi sudut 

ayunan? 

Gambar 2.4. Resistor 

diputus 
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C.         Sirkuit LRC (OSILIASI L-C) 
D.  

 
A. ALAT DAN BAHAN 

          Termasuk: 

1 Laboratorium Elektronik AC/DC EM-8656 

2 Sensor Tegangan CI-6503 

 

Tidak termasuk, tetapi dibutuhkan: 

1 ScienceWorkshop 750 Interface CI-7650 

2 Software DataStudio CI-6870 

 

No Deskripsi Kode Alat Jumlah 

1 Laboratorium Elektronik AC/DC EM-8656 1 set 

2 ScienceWorkshop 750 Interface CI-7650 1 set 

3 Software DataStudio CI-6870 1 set 

4 Kapasitor - 2 

5 Induktor: 

 Tanpa inti besi: 8.04 𝑚𝐻 

 Dengan inti besi: 18.83 𝑚𝐻 

- 1 

6 Konektor - 3 

 

B. PENDAHULUAN 

 Setiap rangkaian RLC memiliki suatu frekuensi alami dari osilasi dan menganggap 

pada rangkaian tersebut bekerja dipengaruhi faktor eksternal (luar) yang di dalam kasus 

ini adalah tegangan gerak elektrik bolak-balik yang diberikan dalam persamaan 𝑉 =

𝑉𝑚 sin 𝜔𝑡 dengan 𝜔 adalah frekuensi sudut dari gaya penggerak. Peristiwa resonansi 

pada rangkaian tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan prinsip ini pada 

saat menyetel sebuah radio. Dengan memutar kenop (tombol), kita menyesuaikan 

frekuensi alami 𝜔0 dari rangkaian dalam radio dengan frekuensi 𝜔 dari sinyal yang 

dipancarkan oleh antena stasiun, sampai terpenuhi. 

 

C. DASAR TEORI 

 Tegangan gelombang persegi berfrekuensi rendah diberikan pada rangkaian seri 

induktor dan kapasitor. Proses ini disebut pengisian kapasitor. Kemudian kapasitor 

dikosongkan melalui induktor dan tegangan yang melintasi kapasitor berosilasi pada 

frekuensi resonansi dari rangkaian LC, 

 

𝜔 =
1

√𝐿𝐶
………………………………………………..(1) 

 

 

LM-2 
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D. PROSEDUR KERJA ALAT 

1. Hubungkan tegangan output ke input konektor pada papan sirkuit AC / DC 

menggunakan colokan konektor. Hubungkan induktor dan kapasitor 10 𝜇𝐹 secara seri 

dengan tegangan yang diberikan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

PENTING: Penggunaan induktor selama bereksperimen dapat divariasi, yaitu tanpa 

menggunakan inti besi dan dengan inti besi.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Buka file DataStudio yang disebut "LC Circuit". Atur 750 generator sinyal pada 

gelombang persegi 3-Volt yang memiliki frekuensi 30 Hz. Perangkat antarmuka 750 

secara otomatis mengukur tegangan yang diberikan dan arus yang dihasilkan. 

Percobaan ini tidak memerlukan sensor tegangan. 

 

E. DATA DAN ANALISIS 

1) Klik MULAI. Sesuaikan sumbu koordinat waktu pada osiloskop sehingga sekitar satu 

siklus gelombang persegi terlihat. Klik STOP. 

2) Untuk pengukuran yang lebih akurat, klik pada kotak Applied Voltage di sebelah 

kanan osiloskop dan klik tombol ekspor data di bagian atas osiloskop. Ini akan 

membuat file data untuk tegangan. 

3) Klik pada kotak arus di sebelah kanan osiloskop dan klik tombol ekspor data di 

bagian atas osiloskop. Ini akan membuat file data untuk arus. 

4) Klik pada data grafik dan gunakan Smart Cursor untuk mengukur periode osilasi LC. 

Gunakan f = 1 / T untuk menemukan frekuensi. 

5) Menggunakan frekuensi resonansi secara teoritis dalam Persamaan (1) dan 

mengasumsikan kapasitansi berdasarkan nilai yang dinyatakan, hitung induktansi 

induktor dengan inti besi di dalamnya. Perhatikan bahwa persamaan tersebut memiliki 

frekuensi sudut tetapi frekuensi linier juga ditemukan dari grafik. Konversi frekuensi 

sudut ke frekuensi linier menggunakan: 𝑓 =
𝜋

2
 

6) Mengulangi percobaan dengan induktor dan kapasitor yang berbeda. Pengulangan 

percobaan dapat dilakukan dengan sebanyak 5 kali dengan data berbeda. 

 

 

 

 

 

 

Tegangan  

yang diberikan 

Gambar 1. Sirkuit 

LC 
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F. SIMPULAN 

1. Bagaimana perbandingan nilai frekuensi osilasi rangkaian LC yang didapatkan 

melalui eksperimen dengan teoritis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 2. Data  

 

2. Apabila frekuensi terendah (30 Hz) yang diterapkan pada awal percobaan 

menampilkan ilustrasi sebagai seperti gambar di atas, bagaimana jika nilai 

frekuensi diperbesar hingga 100 Hz? Apakah tampilan sinyal sinusoidal masih 

tampak normal? 
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3.         Sirkuit LRC (SIRKUIT RESISTIF) 
4.  

 

 

A. ALAT DAN BAHAN 

No Deskripsi Kode Alat Jumlah 

1 Laboratorium Elektronik AC/DC EM-8656 1 set 

2 ScienceWorkshop 750 Interface CI-7650 1 set 

3 Software DataStudio CI-6870 1 set 

4 Resistor: 

 𝑅1 = 1000 Ω 

 𝑅2 = 90 Ω 

 𝑅3 = 9 𝑘Ω 

- 3 

5 Konektor - 3 

 

 

B. PENDAHULUAN 

Rangkaian hambatan/resistor dalam arus bolak-balik (AC) berfungsi sebagai pembatas 

arus listrik yang masuk atau menurunkan potensial listrik dalam rangkaian sehingga 

antara arus dan tegangan pada hambatan tersebut dengan arus dan tegangan pada sumber 

tidak mengalami perubahan fase. 

 

C. DASAR TEORI 

Sirkuit resistif merupakan salahsatu sirkuit yang komponen dominannya adalah 

resistansi. Dalam percobaan ini, tegangan 𝑉 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 sin(𝜔𝑡) diberikan pada resistor saja. 

Arus, I, melalui resistor dalam fase tersebut dengan tegangan yang diberikan: 

 

𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 sin(𝜔𝑡)      …………………………………..(2.1) 

 

Dimana, arus maksimum, 𝐼𝑚𝑎𝑥, sama dengan 
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑅
 

 

D. PROSEDUR KERJA ALAT 

1) Ubah sirkuit menggunakan resistor 10Ω pada rangkaian seri dengan nilai tegangan 

yang diberikan sesuai Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

Tegangan  

yang diberikan 

Gambar 2.1. Sirkuit Resistif 

LM-2 
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2) Buka file DataStudio yang disebut "R Circuit". Atur generator sinyal 750 pada 

gelombang sinus 3-Volt yang memiliki frekuensi 100 Hz. Perangkat interface 750 

secara otomatis mengukur tegangan yang diberikan dan arus yang dihasilkan. 

Percobaan ini tidak memerlukan sensor tegangan. 

 

E. DATA DAN ANALISIS 

1) Klik MULAI. Sesuaikan sumbu waktu pada osiloskop sehingga satu atau dua siklus 

gelombang terlihat. Klik STOP. 

2) Gunakan Smart Cursor untuk memeriksa perbedaan fasa antara tegangan yang 

diberikan dan arus. Perbedaan fase adalah sudut antara puncak dari dua gelombang 

sinus. Itu dihitung menggunakan: 

𝜙 =
∆𝑇

𝑇
𝑥 360° atau 𝜙 =

∆𝑇

𝑇
𝑥 2𝜋𝑟𝑎𝑑…. (2.2) 

ΔT adalah waktu antara puncak satu gelombang dan puncak gelombang lainnya. T 

adalah periode gelombang yang merupakan kebalikan dari frekuensi yang diterapkan 

3) Amati sinyal sinusoidal yang ditampilkan pada Data Studio. 

4) Mengulangi percobaan dengan resistor yang berbeda. Pengulangan percobaan dapat 

dilakukan dengan sebanyak 5 kali dengan data berbeda. 

 

F. SIMPULAN 

1. Adakah perbedaan fase antara tegangan pada resistor dengan arus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Data 

 

2. Tingkatkan frekuensi tegangan yang diterapkan hingga 1000 Hz seperti ilustrasi di 

atas. Apakah perbedaan fase berubah? Berapakah besarnya perubahan saat ini?
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3.               Sirkuit LRC (SIRKUIT KAPASITIF) 
4.  

 

 

A. ALAT DAN BAHAN 

No Deskripsi Kode Alat Jumlah 

1 Laboratorium Elektronik AC/DC EM-8656 1 set 

2 ScienceWorkshop 750 Interface CI-7650 1 set 

3 Software DataStudio CI-6870 1 set 

4 Kapasitor 

 𝐶1 = 10𝜇𝐹 

 𝐶2 = 330𝜇𝐹  

 𝐶3 = 470𝜇𝐹 

- 3 

5 Konektor - 3 

 

B. PENDAHULUAN 

Jika suatu kapasitor dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik (AC), maka pada 

kapasitor tersebut dapat ditentukan nilai resistensi semu atau reaktansi kapasitif (𝑋𝐶). 

Nilai reaktansi kapasitif dipengaruhi oleh nilai kapasitas suatu kapasitor dan frekuensi 

arus bolak-balik. Reaktansi adalah perlawanan komponen pada rangkaian atas perubahan 

arus listrik atau tegangan listrik karena adanya kapasitansi atau infuktansi. Medan listrik 

yang terbentuk dalam komponen tersebut akan menghambat perubahan potensial listrik 

dan medan magnetik yang terbentuk menghambat perubahan arus listrik. Nilai kapasitas 

memengaruhi sifat dari komponen tersebut, efek reaktansi tidak terlihat ketika komponen 

tersebut dialiri arus searah efek reaktansi hanya akan terlihat jika ada perubahan arus 

atau tegangan jadi nilai reaktansi hanya akan terlihat jika ada perubahan arus tegangan. 

jadi nilai reaktansi berubah-ubah sebanding dengan perubahan arus dan jika frekuensi 

perubahan arus nya teratur, seperti dalam arus bolak balik maka nilai rekatansi menjadi 

konstan.  

 

C. DASAR TEORI 

Sirkuit kapasitif merupakan salahsatu sirkuit yang komponen dominannya adalah 

kapasitansi. Pada bagian percobaan ini, tegangan 𝑉 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 sin(𝜔𝑡)diberikan ke 

kapasitor saja. Karena tegangan melintasi kapasitor adalah, 

 

𝑉 =
𝑄

𝐶
= 𝑉𝑚𝑎𝑥 sin(𝜔𝑡) ………………………………………(3.1) 

 

Dimana Qadalah muatan pada kapasitor dan C adalah kapasitansi. Menentukan nilai Q 

menggunakan𝐼 =
𝑑𝑄

𝑑𝑡
, perbedaan fase antara arus melalui kapasitor dan tegangan yang 

diberikan adalah 𝜋/2: 

𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 cos 𝜔𝑡 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 sin (𝜔𝑡 +
𝜋

2
)………………………………(3.2) 

LM-2 
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Dimana,  

 

𝐼 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑋𝐶
 dan reaktansi kapasitif adalah 𝑋𝐶 =

1

𝜔𝐶
 ……………………………………(3.3) 

 

D. PROSEDUR KERJA ALAT 

1) Ubah sirkuit ke kapasitor 10µ secara seri dengan voltase yang diberikan seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Buka file DataStudio yang disebut "C Circuit". Atur generator sinyal 750 pada 

gelombang sinus 3-Volt yang memiliki frekuensi 100 Hz. Perangkat Interface 750 

secara otomatis mengukur tegangan yang diberikan dan arus yang dihasilkan.  

Percobaan ini tidak memerlukan sensor tegangan. 

 

E. DATA DAN ANALISIS 

1) Klik MULAI. Sesuaikan sumbu waktu pada osiloskop sehingga satu atau dua siklus 

gelombang terlihat. Klik STOP. 

2) Gunakan Smart Cursor untuk memeriksa perbedaan fasa antara tegangan yang 

diberikan dan arus. Hitung perbedaan fase menggunakan Persamaan (11). 

3) Amati sinyal sinusoidal yang ditampilkan pada DataStudio. 

4) Mengulangi percobaan dengan kapasitor yang berbeda. Pengulangan percobaan dapat 

dilakukan dengan sebanyak 5 kali dengan data berbeda 

 

F. SIMPULAN 

1. Adakah perbedaan fase antara tegangan kapasitor dan arus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegangan  

yang diberikan 

Gambar 3.1. Sirkuit 

Kapasitif 
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Gambar 3.2. Data 

 

2. Tingkatkan frekuensi tegangan yang diterapkan hingga 1000 Hz. Berapakah 

perbedaan fase berubah? Apakah besarnya perubahan saat ini? 
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3.   Sirkuit LRC (SIRKUIT INDUKTIF) 
4.  

 

 

A. ALAT DAN BAHAN 

No Deskripsi Kode Alat Jumlah 

1 Laboratorium Elektronik AC/DC EM-8656 1 set 

2 ScienceWorkshop 750 Interface CI-7650 1 set 

3 Software DataStudio CI-6870 1 set 

4 Induktor: 

 Tanpa inti besi: 8.04 𝑚𝐻 

 Dengan inti besi: 18.83 𝑚𝐻 

- 2 

5 Konektor - 3 

 

B. PENDAHULUAN 

Reaktansi induktif adalah hambatan yang disebabkan oleh adanya gaya gerak listrik 

(GGL) induksi yang dihasilkan oleh induktor. Berbeda dengan rangkaian AC resistif, 

dimana arus dan tegangan sefasa, pada rangkaian AC induktor fasa tegangan mendahului 

90° terhadap arus. Hambatan aliran elektron ketika melewati induktor pada rangkaian 

AC disebut Reaktansi Induktif, reaktansi dihitung dalam satuan ohm. Simbol reaktansi 

induktif adalah 𝑋𝐿 pada rangkaian arus listrik AC 

 

C. DASAR TEORI 

Rangkaian induktif merupakan salahsatu sirkuit yang komponen dominannya adalah 

induktansi. Pada bagian percobaan ini, tegangan 𝑉 =  𝑉𝑚𝑎𝑥 sin(𝜔𝑡)diberikan pada 

induktor saja. Perhatikan bahwa resistansi induktor diabaikan dalam teori. Tegangan di 

induktor adalah: 

𝑉 = 𝐿
𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 𝑉𝑚𝑎𝑥 sin(𝜔𝑡) ……………………………(4.1) 

 

Dimana I adalah arus yang melalui induktor dan L adalah induktansi. Menentukan nilai I 

menggunakan 𝐼 = 𝐼 (
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐿
) sin(𝜔𝑡) 𝑑𝑡 

 

𝐼 = −𝐼𝑚𝑎𝑥 cos 𝜔𝑡 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 sin (𝜔𝑡 −
𝜋

2
) ………………………(4.2) 

 

Dimana, 𝐼 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑋𝐿
 dan reaktansi induktif adalah 𝑋𝐿 = 𝜔𝐿 ………………….………… (3) 

 

Perbedaan fase antara arus yang melalui inductor dan tegangan yang diberikan sebesar 

−𝜋/2. 
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D. PROSEDUR KERJA ALAT 

1) Ubah sirkuit ke induktor dengan inti besi dalam koil secara seri dengan tegangan yang 

diberikan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

2) Buka file DataStudio yang disebut "L Circuit". Atur generator sinyal 750 pada 

gelombang sinus 3-Volt yang memiliki frekuensi 1000 Hz. Perangkat Interface 750 

secara otomatis mengukur tegangan yang diberikan dan arus yang dihasilkan. Tidak 

diperlukan Sensor Tegangan untuk bagian percobaan ini. 

 

E. DATA DAN ANALISIS 

1. Klik MULAI. Sesuaikan sumbu waktu pada osiloskop sehingga satu atau dua siklus 

gelombang terlihat. Klik STOP. 

2. Gunakan Smart Cursor untuk memeriksa perbedaan fasa antara tegangan yang 

diberikan dan arus. Hitung perbedaan fase menggunakan Persamaan (11). 

3. Amati sinyal sinusoidal yang ditampilkan pada DataStudio. 

4. Mengulangi percobaan dengan induktor yang berbeda. Pengulangan percobaan dapat 

dilakukan dengan sebanyak 5 kali dengan data berbeda 

 

F. SIMPULAN 

1. Adakah perbedaan fase antara tegangan induktor dan arus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Data 

 

2. Kurangi frekuensi tegangan yang diterapkan hingga 1000 Hz seperti ilustrasi di atas. 

Apakah perbedaan fase berubah? Berapakah besarnya perubahan saat ini? 

Tegangan  

yang diberikan 

Gambar 4.1. Sirkuit 

Induktif 
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1.   Sirkuit LRC (RESONANSI) 
2.  

 

 

A. ALAT DAN BAHAN 

No Deskripsi Kode Alat Jumlah 

1 Laboratorium Elektronik AC/DC EM-8656 1 set 

2 ScienceWorkshop 750 Interface CI-7650 1 set 

3 Software DataStudio CI-6870 1 set 

4 Induktor: 

Induktor: 

 Tanpa inti besi: 8.04 𝑚𝐻 

 Dengan inti besi: 18.83 𝑚𝐻 

- 2 

5 Kapasitor: 

 𝐶1 = 10𝜇𝐹 

 𝐶2 = 330𝜇𝐹  

- 2 

6 Resistor: 

 𝑅1 = 1000 Ω 

 𝑅2 = 90 Ω 

- 2 

7 Konektor - 4 

 

B. PENDAHULUAN 

Rangkaian 𝑅𝐿𝐶 merupakan suatu rangkaian elektronika yang terdiri dari Resistor, 

Kapasitor dan Induktor yang dapat disusun seri ataupun paralel. Rangkaian 𝑅𝐿𝐶 ini 

merupakan simbol listrik yang digunakan untuk menahan(resistansi), 

menyimpan(kapasitansi) dan induktansi(induktor) di setiap komponen. Rangkaian ini 

juga akan membentuk sebuah osilator harmonik jika disusun sesuai dengan desain dan 

secara otomatis beresonansi sehingga disebut juga Rangkaian LC. Perbedaan dari 

rangkaian rlc dengan rangkaian lc dapat kita lihat resistor yang digunakan, dimana tiap-

tiap osilasi yang timbul di papan sirkuit akan mati dari waktu ke waktu bila tidak 

berjalan sesuai dengan sumber yang di hasilkan. Permasalahan seperti ini biasanya 

dampak dari resistor yang biasa kita sebut peredam. Resistansi yang berbeda dari setiap 

resistor tidak bisa di hilangkan di papan sirkuit, apalagi resistor yang terdapat tidak 

dimasukan sebagai komponen. Sirkuit 𝐿𝐶 merupakan salah satu hal ideal yang betul-

betul cuma ada di dalam teori. Contoh untuk rangkaian rlc yang dirangkai secara seri 

harus menggunakan arus ac, nantinya arus listrik akan mendapatkan hambatan berupa R, 

L dan C. Hambatan tersebut dinamakan dengan impedansi (Z). Impedansi adalah 

kombinasi yang dirangkai secara vektor dari 𝑋𝐿, 𝑋𝐶 dan 𝑅 yang besarannya dapat 

diukur dengan satuan Z 

 

 

LM-2 
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C. DASAR TEORI 

Tegangan 𝑉 =  𝑉𝑚𝑎𝑥 sin(𝜔𝑡) diaplikasikan melalui rangkaian induktor, kapasitor, dan 

resistor. Total arus yang mengalir dinyatakan dalam persamaan: 

 

𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 sin(𝜔𝑡 + 𝜑) ………………………………………(5.1) 

 

Dimana 𝐼𝑚𝑎𝑥 =  
𝜉𝑚𝑎𝑥

𝑍
 dan Z adalah Impedansi, 𝑍 = √𝑅2 + (𝑋𝐶 − 𝑋𝐿)2 ……………(5.2) 

 

Konstanta fasa (𝜙)adalah perbedaan fasa antara arus dan tegangan yang diberikan. 

Perhatikan bahwa dengan konvensi tanda yang digunakan di sini, 𝜙bernilai positif ketika 

arus mendahului  emf (V). 

tan 𝜙 =
𝑋𝐶−𝑋𝐿

𝑅
 ………………………………………(5.3) 

 

D. PROSEDUR KERJA ALAT 

1. Ubah sirkuit ke induktor dengan inti besi di koil, kapasitor 10 µF, dan resistor 10Ω 

secara seri dengan tegangan yang diberikan seperti ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Buka file DataStudio yang disebut "Resonance Curve". Atur generator sinyal 750 

pada gelombang sinus 3-Volt yang memiliki frekuensi 20 Hz. Perangkat Interface 750 

secara otomatis mengukur tegangan yang diberikan dan arus yang dihasilkan. Tidak 

diperlukan Sensor Tegangan untuk bagian percobaan ini. 

 

E. DATA DAN ANALISIS 

1. Klik MULAI. Sesuaikan sumbu waktu pada osiloskop sehingga satu atau dua siklus 

gelombang terlihat. Biarkan osiloskop berjalan di seluruh bagian percobaan ini. 

2. Klik pada kotak Current di sebelah kanan osiloskop dan kemudian gunakan Smart 

Cursor untuk mengukur arus maksimum. Masukkan frekuensi generator sinyal dan 

arus maksimum ke dalam tabel berlabel "10 Ohm". 

3. Tingkatkan frekuensi generator sinyal hingga 20 Hz dan temukan arus baru dan catat 

hasilnya dalam tabel. Lanjutkan untuk menambah frekuensi dengan peningkatan yang 

Anda pilih dengan menonton grafik resonansi yang dihasilkan. Jika perlu, kembali 

dan ambil titik data pada frekuensi yang lebih rendah untuk mengisi kurva resonansi. 

Jika Anda kembali, masukkan baris baru ke tabel pada titik yang sesuai sehingga garis 

penghubung pada grafik akan menghubungkan titik-titik dalam frekuensi. 

Tegangan  

yang diberikan 

Gambar 5.1. Sirkuit LRC 
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4. Lanjutkan sampai Anda mencapai 3000 Hz. Pastikan Anda mendapatkan poin data 

yang cukup di sekitar puncak. 

5. Tentukan frekuensi yang sesuai dengan puncak pada arus maksimum. Bandingkan 

frekuensi ini dengan frekuensi resonansi teoretis yang diberikan oleh Persamaan (1). 

6. Ukur perbedaan fasa antara arus dan tegangan yang diterapkan pada frekuensi 100 

Hz, pada 3000 Hz, dan pada frekuensi resonansi. 

7. Ganti resistor 10Ω dengan resistor 100Ω dan ulangi Langkah 2 sampai 4. Ambil lebih 

sedikit titik data untuk resistor ini, berkonsentrasi pada frekuensi yang lebih rendah, 

frekuensi resonansi, dan frekuensi yang lebih tinggi sehingga bentuk umum dari kurva 

dibedakan. 

 

F. SIMPULAN 

1. Apakah frekuensi arus maksimum puncak sesuai dengan frekuensi osilasi LC? 

Apakah perubahan resistansi mengubah nilai frekuensi puncak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menggunakan Persamaan (9), hitung puncak arus teoretis pada resonansi. Mengapa 

puncak arus aktual pada resonansi lebih kecil dibanding nilai teoritis? 

3. Mengapa puncak lebih rendah untuk resistensi yang lebih besar? 

4. Gambar diagram fasor (kurang lebih skala) untuk 100 Hz, 3000 Hz, dan frekuensi 

resonansi.
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5.   Sirkuit LRC (BEDA FASE) 
6.  

 

 

A. ALAT DAN BAHAN 

No Deskripsi Kode Alat Jumlah 

1 Laboratorium Elektronik AC/DC EM-8656 1 set 

2 ScienceWorkshop 750 Interface CI-7650 1 set 

3 Software DataStudio CI-6870 1 set 

4 Induktor: 

Induktor: 

 Tanpa inti besi: 8.04 𝑚𝐻 

 Dengan inti besi: 18.83 𝑚𝐻 

- 2 

5 Kapasitor: 

 𝐶1 = 10𝜇𝐹 

 𝐶2 = 330𝜇𝐹  

- 2 

6 Resistor: 

 𝑅1 = 1000 Ω 

 𝑅2 = 90 Ω 

- 2 

7 Konektor - 4 

 

B. PENDAHULUAN 

Resonansi RLC merupakan suatu rangkaian yang memiliki komponen-komponen seperti 

Resistor, Kapasitor, dan Induktor yang disusun secara seri maupun paralel dan apabila 

terjadi keadaan resonansi maka nilai tegangan reaktansi kapasitif sama dengan nilai 

tegangan reaktansi induktif dengan kata lain tegangan reaktansi kapasitif dan tegangan 

reaktansi induktif lebih besar dari pada tegangan sumber disebut faktor kualitas. 

Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi tegangan pada induktor, kapasitor, dan 

resistor dan membandingkannya secara teoritis. 

 

C. DASAR TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti pada rangkaian Paralel pada umumnya, pada rangkaian 𝑅𝐿𝐶 Paralel nilai arus 

pada setiap komponen sama tetapi nilai tegangannya berbeda. Nilai tegangan akan  besar 

jika nilai komponennya besar, begitu pun sebaliknya. Rangkaian bisa bersifat induktif, 

Gambar 6.1. Rangkaian Paralel RLC 

LM-2 
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kapasitif, ataupun resonansi. Sifat rangkaian tergantung pada perbandingan besar nilai 

𝑋𝐿dan 𝑋𝐶. 

𝑋 = 𝑋𝐿 − 𝑋𝐶  ………………………………….(6.1) 

 

𝑍 =
𝑅.𝑋𝐿 .𝑋𝐶

√(𝑋𝐿𝑋𝐶)2(𝑋𝐿−𝑋𝐶)2
 . ………………………………….(6.2) 

 

Dimana Z adalah impedansi dri rangkaian paralel (dalam Oen), R adalah resistansi 

(dalam Oen), 𝑋𝐿 merupakan reaktansi induktif (dalam Oen), dan 𝑋𝐶 adalah reaktansi 

kapasitif (dalam Ohm). Pada kondisi resonansi, rangkaian akan memiliki impedansi 

maksimum (sama dengan R). Sudut fase (antara tegangan sumber dan arus) akan 

diberikan oleh : 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 𝑅(𝑋𝐶−𝑋𝐿)

(𝑋𝐿)(𝑋𝐶)
………………………………….(6.3) 

 

 

D. PROSEDUR KERJA ALAT 

1. Ubah sirkuit ke induktor dengan inti besi di koil, kapasitor 10 μF, dan resistor 10Ω 

secara seri dengan tegangan yang diberikan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6. 

Tambahkan 3 Sensor Tegangan ke sirkuit: induktor dihubungkan ke Saluran A, 

kapasitor dihubungkan dengan Saluran B, dan resistor yang terhubung ke Saluran C. 

Berhati-hatilah  menghubungkan sensor ke saluran yang sudah ditetapkan dan 

perhatikan polaritas masing-masing sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Buka file DataStudio yang disebut "LRC Voltages". Atur generator sinyal 750 pada 

gelombang sinus 3-Volt yang memiliki frekuensi 200 Hz. Perangkat Interface 750 

secara otomatis mengukur tegangan yang diberikan dan arus yang dihasilkan. 

 

 

 

Tegangan 

yang diberikan 

Sensor tegangan 

Sensor tegangan 

Sensor tegangan 

Gambar 6.2. Sirkuit LRC 
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E. DATA DAN ANALISIS 

1. Klik MULAI. Sesuaikan sumbu waktu pada osiloskop sehingga satu siklus gelombang 

terlihat. Klik pada STOP. Perhatikan bahwa semua skala tegangan diatur pada 1V 

/divisi sehingga amplitudo tegangan dapat dengan mudah dibandingkan. 

2. Untuk membandingkan tegangan secara lebih rinci, data osiloskop harus diekspor ke 

grafik. Untuk melakukan ini, klik pada kotak "Voltase lintas L" di sebelah kanan 

osiloskop dan klik tombol ekspor data di bagian atas osiloskop. Ini akan membuat file 

data untuk tegangan. Ulangi prosedur ini untuk masing-masing kotak di sebelah kanan 

osiloskop. 

3. Tarik masing-masing data voltase dalam daftar Data di sebelah kiri ke satu grafik. 

4. Klik tombol Kunci di bagian atas grafik untuk mengunci semua sumbu waktu 

bersama. 

5. Satu per satu, klik pada masing-masing Legends pada grafik dan kemudian klik pada 

Smart Cursor di bagian atas grafik untuk mengaktifkan kursor untuk setiap 

gelombang. Pindahkan kursor sehingga mereka mencari titik data di setiap gelombang 

dan terkunci satu sama lain. 

6. Tempatkan kursor pada Tegangan Terapan pada titik di mana gelombang melintasi 

sumbu tegangan. Untuk waktu khusus ini, baca voltase melintasi induktor, kapasitor, 

dan resistor. Secara aljabar tambahkan ketiga tegangan ini bersama-sama. Apakah 

jumlahnya sama dengan Tegangan Terapan pada saat itu? Apakah Kirchhoff's Loop 

Rule berlaku untuk sirkuit AC? 

7. Dengan menggunakan kursor, tentukan perbedaan fasa antara Tegangan Terapan dan 

Arus. Hitung pergeseran fase teoritis menggunakan Persamaan (10). Hitung selisih 

persen antara nilai-nilai yang diukur dan teoritis. 

8. Hitung impedans pada frekuensi ini menggunakan Persamaan (9) dan gunakan untuk 

menghitung arus maksimum teoretis. Ukur arus maksimum pada grafik dan 

bandingkan. CATATAN: Jika ohmmeter tersedia, resistansi induktor dapat diukur dan 

termasuk dalam resistansi total rangkaian untuk perhitungan ini. 

9. Ukur perbedaan fasa antara Tegangan Terapan dan voltase di setiap komponen dalam 

rangkaian (L, C, dan R). Bandingkan dengan teori. 

 

F. SIMPULAN  

1. Bagaimana hambatan induktor mempengaruhi perbedaan fasa antara arus dan 

tegangan yang diberikan? Gambarlah diagram fasor yang mencakup fakta bahwa 

voltase yang melintasi induktor mencakup resistansi induktor. 

2. Mengapa perbedaan fase yang diukur untuk kapasitor dan tegangan yang diberikan 

sama dengan teori sedangkan fase untuk induktor tidak sesuai dengan teori? 
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Gambar 6.3. Data 

 

3. Jelaskan mengapa pergeseran fasa dapat berubah saat frekuensi rendah, frekuensi 

tinggi dan pada frekuensi resonansi? Dalam setiap kasus, apakah arus selalu 

mendahului atau tertinggal dibanding tegangan yang diberikan? Untuk nilai berapakah 

pergeseran fasa terjadi ketika frekuensinya menjadi nol atau saat tidak terhingga? 

Komponen mana yang mendominasi rangkaian pada frekuensi yang berbeda ini? 

4. Mengapa perbedaan fasa antara arus dan tegangan resistor nol? 

5. Apakah sirkuit ini digerakkan pada resonansi, atau di bawah resonansi, atau di atas 

resonansi? Bagaimana Anda tahu? Berikan setidaknya dua alasan. 
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