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PENDAHULUAN 

tiap hari kita merasakan manfaat dari listrik. Sebagian besar peralatan 

memerlukan listrik untuk menghidupkannya, seperti lampu, televisi, radio, 

telepon, komputer, dan kipas angin. Agar dapat beroperasi, komponen-

komponen pada alat-alat tersebut harus disusun menjadi suatu rangkaian listrik. Apa 

yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Dan, dari mana peralatan tersebut memperoleh 

energinya? Tentu saja ada sumbernya, yaitu sumber arus listrik. Kita akan 

membahasnya dalam bab ini. 

s 

 

Standar Kompetensi : 

Memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Kompetensi Dasar : 

Mendeskripsikan prinsip kerja elemen dan arus listrik yang ditimbulkannya 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, siswa diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan konsep gaya gerak listrik. 

2. Menjelaskan susunan dan cara kerja elemen listrik primer dan 

sekunder. 

3. Menunjukkan tegangan antara kutub-kutub sumber tegangan dan 

tegangan jepit. 

 



 
 

 

2 

Retno K 

 

PETA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Arus 

Listrik 

Macam-macam Sumber 

Tegangan 

Sumber 

Tegangan 

Gaya Gerak 

Listrik 

Energi 

Sumber Arus 

Searah (DC) 

Sumber Arus 

Bolak-balik 

(AC) 

Elemen Sekunder Elemen Primer 

Elemen 

Kering 

Elemen 

Basah 

Elemen 

Basah 

Elemen 

Kering 

Elemen Volta 

Elemen Daniell 

Baterai Akumulator 

(aki) 

Sel Nicad 

Voltmeter 

Gaya Gerak 

Listrik dan 

Tegangan 

Jepit 



 
 

 

3 

Retno K 

A.  ARUS LISTRIK 

Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu 

penghantar per satuan waktu. Arus listrik mengalir karena ada beda potensial antara 

ujung-ujung kawat penghantar. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke 

potensial rendah. Arus listrik ini disebut arus positif atau arus konvensional. Setelah 

J.J Thompson menemukan adanya elektron, orang menyimpulkan bahwa arus listrik 

adalah aliran elektron. Elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. 

Tetapi mengapa kita masih menggunakan arus konvensional? Hal ini karena di 

dalam kabel, arus elektron mengalir berlawanan dengan arus konvensional dan 

kedua arus ini sama besarnya, sehingga kita masih dapat menggunakan arus 

konvensional sebagai arus listrik.  

 

 Besaran Arus Listrik 

 

 

 

 

Keterangan : 

I = kuat arus (ampere / A) 

Q = muatan (coulumb / C) 

t = waktu (detik / s) 

 

 Pengukuran Kuat Arus 

Untuk mengukur kuat arus listrik dalam suatu rangkaian tertutup digunakan 

ampermeter (ammeter), yang dirangkai seri dengan komponen listrik yang 

akan diukur kuat arusnya.  

t

Q
I 

tIQ 
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B.  SUMBER TEGANGAN 

 

Pada Gambar di atas jika sebuah cakram logam netral didekatkan ke permukaan 

dalam konduktor berongga yang bermuatan listrik, tidak menyebabkan daun 

elektroskop mekar. Ini menunjukkan bahwa cakram logam tidak bermuatan listrik. 

Dan jika cakram logam tersebut didekatkan pada permukaan luar konduktor, maka 

ampermete

r 



 
 

 

5 

Retno K 

daun elektroskop mekar. Hal ini menunjukkan bahwa cakram logam bermuatan 

listrik. Jadi pada prinsipnya muatan-muatan tersebut berada pada sekitar permukaan 

sebuah konduktor. Muatan yang bergerak akibat kehadiran muatan yang lain, akan 

mengingatkan pada konsep gaya. Mengapa? Jelaskan! Gaya yang bekerja pada 

sebuah muatan Q dan menyebabkan pergeseran sepanjang s disebut energi atau 

kerja, W. 

Jadi, kerja yang dilakukan oleh sebuah muatan sama dengan perkalian gaya 

dengan pergeseran, dirumuskan, 

 

W = F S 

 

Menurut persamaan di atas bahwa gaya sebanding dengan muatan, maka kerja 

yang dilakukan juga sebanding dengan muatan yang berpindah, dan beda potensial 

yang menyebabkan muatan bergerak. Oleh karena itu persamaan tersebut dapat 

ditulis 

 

W = Q △V 

 

Dengan △VAB adalah beda potensial di titik A dan B dengan satuan volt, lihat 

Gambar di bawah! Persamaan di atas menunjukkan bahwa usaha atau kerja dapat 

dinyatakan dalam satuan coulomb volt dan disebut sebagai energi potensial. Beda 

potensial listrik sering disebut sebagai potensial dan dalam bahasa sehari-hari lebih 

dikenal sebagai tegangan listrik. 

Perhatikan Gambar di bawah, misalkan ada dua buah benda berbentuk bola yang 

sama besarnya, masing-masing bermuatan positif. Benda A bermuatan positif lebih 

banyak daripada benda B. Oleh karena itu, benda A mempunyai potensial listrik 

lebih besar daripada di B. Sebaliknya benda A kekurangan elektron sehingga jika 

benda A dan B dihubungkan dengan kawat penghantar, maka terjadi aliran elektron 

dari B ke A dan aliran muatan positif dari A ke B, sampai terjadi keseimbangan, 

yaitu potensial A sama dengan potensial B. Arah aliran muatan-muatan positif 

disebut arah arus listrik, I, dan arah sebaliknya adalah arah elektron, hal ini 

menunjukkan bahwa arah arus listrik selalu berlawanan dengan arah aliran elektron. 
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Pada saat terjadi keseimbangan antara potensial di A dan di B, maka tidak akan 

terjadi aliran muatan atau tidak ada arus yang mengalir. Untuk mempertahankan 

terjadinya aliran muatan, perlu adanya alat sumber tegangan atau sumber arus yang 

dapat memberikan beda potensial dalam suatu penghantar. Contoh sumber tegangan 

di antaranya baterai, dinamo, dan aki. 

Untuk mengalirkan muatan listrik dari titik satu ke titik yang lain dalam suatu 

penghantar, diperlukan energi. Banyaknya energi yang dikeluarkan di antaranya 

tergantung pada besar kecilnya sebuah muatan yang dipindahkan, makin besar 

muatan yang dipindahkan, makin besar pula energi yang harus dikeluarkan, 

persamaan Energi ini disebut Energi Penggerak Listrik (EPL). EPL sering disebut 

Gaya Gerak Listrik, (GGL). Dengan kata lain bahwa GGL adalah energi yang 

dikeluarkan oleh sumber tegangan yang diperlukan untuk menggerakkan muatan 

listrik di dalam suatu rangkaian. 

 

C.  MACAM SUMBER TEGANGAN 

Telah dipelajari bersama bahwa arus listrik dapat mengalir dalam kawat 

penghantar jika antara kedua ujung-ujung penghantar itu terdapat beda potensial. 

Untuk dapat menimbulkan beda potensial diperlukan sumber tegangan.  Ada dua 

jenis sumber arus listrik, yaitu sumber arus searah atau direct current (DC) dan 

sumber arus bolak-balik atau alternating current (AC). Sumber arus bolak-balik 

adalah sumber arus yang mengalirkan arus selalu bolak-balik. Contohnya generator 

dan dinamo arus bolak-balik. Sementara itu, sumber arus searah yaitu sumber arus 

yang mengalirkan arus kesatu arah saja. Contohnya batu baterai, aki, elemen Volta, 

dan dinamo arus searah. Sumber tegangan yang mengeluarkan energi listrik 

A B 
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berdasarkan prinsip pasangan logam disebut sel atau elemen. Elemen ada dua jenis, 

yaitu elemen primer dan elemen sekunder. 

 

1. Elemen Primer 

Pada elemen primer, reaksi kimia yang menyebabkan elektron mengalir dari 

elektrode negatif (katode) ke elektrode positif (anode) tidak dapat dibalik 

arahnya. Itulah sebabnya elemen primer tidak dapat dimuati kembali jika 

muatannya sudah habis. Dengan kata lain, elemen primer merupakan sumber 

arus searah yang memerlukan penggantian bahan pereaksi. Jadi, elemen primer 

adalah  sumber arus listrik yang tidak dapat diperbaharui lagi. Elemen primer 

ada dua jenis, yaitu: elemen basah dan elemen kering. 

 

a. Elemen Basah 

 

 Elemen Volta 

Alessandro Volta (1745 – 1827) menemukan bahwa pasangan logam 

tertentu dapat membangkitkan GGL, gaya gerak listrik ini menyebabkan 

arus listrik mengalir dalam suatu rangkaian. Pasangan logam tersebut 

adalah Cu (tembaga) dan Zn (seng). Sumber tegangan pertama yang 

dapat mengalirkan arus listrik cukup besar adalah elemen Volta. 

Tegangan yang dihasilkan adalah 1,5 V. H2SO4 (asam sulfat) yang 

dipakai sebagai elektrolit akan terdisosiasi menjadi H
+
  dan SO4

-2
. Energi 

yang diperlukan untuk menggerakkan elektron-elektron dari elektroda Zn 

ke elektroda Cu dan jumlah energi per satuan muatan yang tersedia dari 

elemen Volta dinyatakan dalam satuan volt atau joule per coulomb. 

Namun terdapat kelemahan, yaitu terjadi polarisasi pada batang tembaga. 

Polarisasi yaitu timbulnya gelembung-gelembung gas H2 pada kutub +. 

Adanya gelembung-gelembung ini dikarenakan gas hidrogen tidak dapat 

bersenyawa dengan Cu, akibatnya menghalangi jalannya aliran listrik 

sehingga lampu tidak menyala. Sebagai kutub positif (anoda) dalam 

elemen Volta adalah Cu sedangkan Zn sebagai kutub negatif (katoda) 
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dan H2SO4 encer sebagai larutan elektrolit yang berakibat terdisosiasi 

menjadi ion 2H
+
 dan SO4

2-
. 

 

 

 Elemen Daniell 

Elemen Daniell merupakan modifikasi dari elemen Volta, yaitu dengan 

memperbaiki penampilan elemen. Untuk mencegah polarisasi gas 

hidrogen, elektrode dilindungi oleh larutan tembaga sulfat (larutan kimia) 

yang dinamakan depolarisator. Depolarisator (larutan tembaga sulfat) 

dipisahkan dari larutan elektrolit (asam sulfat encer) dengan bejana 

berpori sehingga ion-ion masih dapat lewat dari elektrode satu ke 

elektrode lainnya melalui larutan elektrolit da depolarisator. Bejana 

tembaga sebagai elektrode positif dan batang seng sebagai elektrode 

negatif. 

b. Elemen Kering 

Elemen kering atau baterai adalah sumber tegangan yang dapat lebih 

lama mengalirkan arus listrik daripada elemen Volta. Elemen kering dibuat 

pertama kali pada tahun 1866, kimiawan Perancis oleh George Leclanche. 

Elemen kering ini terdiri atas Zn yang berbentuk bejana dan logam dalam Zn 

ini dilapisi karbon (batang arang). Karena batang arang memiliki potensial 

lebih tinggi daripada Zn, maka batang arang sebagai anoda, sedangkan Zn 

sebagai katoda.  

Di bagian dalam elemen kering ini terdapat campuran antara salmiak 

atau amonium klorida (NH4Cl) serbuk arang dan batu kawi atau mangan 
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dioksida (MnO2). Campuran ini berbentuk pasta yang kering. Karena 

elemen ini menggunakan larutan elektrolit berbentuk pasta yang kering maka 

disebut elemen kering. 

Pada elemen kering, NH4Cl sebagai larutan elektrolit dan MnO2 sebagai 

depolarisator. Kegunaan dispolarisator yaitu dapat meniadakan polarisasi. 

Sehingga arus listrik pada elemen kering dapat mengalir lebih lama sebab 

tidak ada gelembung-gelembung gas. 

Arus listrik pada baterai mengalir searah dan terjadi bila kutub positif 

dihubungkan dengan kutub negatif. Oleh sebab itu aliran baterai dinamakan 

Direct Current (DC). Untuk menambah tegangan listrik baterai dapat 

disusun secara seri, yaitu disusun berurutan dengan kutub positif-negatif 

dengan berselang-seling. Misalnya 3 buah baterai mempunyai tegangan 1,5 

volt yang disusun seri akan mempunyai tegangan 4,5 volt. Susunan seperti 

ini sering kita jumpai pada alat-alat listrik sederhana seperti senter dan 

walkman. Adapun pasangan paralel adalah jika masing-masing kutub baterai 

yang sama saling dihubungkan, tegangan listrik yang didapat bertambah, 

tetapi arus yang mengalir akan menjadi lebih besar. 

 

 

 

 

2. Elemen Sekunder 

Elemen sekunder merupakan elemen elektrokimia yang dapat diperbaharui 

bahan-bahan pereaksinya. Elemen sekunder ini harus diberi muatan terlebih 

dahulu sebelum digunakan, yaitu dengan cara melewatkan arus listrik 

melaluinya. 
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a. Elemen sekunder basah 

Contoh elemen sekunder basah adalah akumulator (aki). Jenis 

akumulator yang umum digunakan adalah akumulator timbal. Akumulator 

merupakan sumber arus listrik yang dapat diisi ulang. 

 

Akumulator terdiri atas karet keras atau kaca yang berbentuk bak dan 

berisi larutan asam sulfat encer H2SO4 yang berfungsi sebagai larutan 

elektrolit. 

Di dalam larutan ini terdapat dua kerangka timbul, yaitu timbal peroksida 

(PbO2) sebagai anoda dan timbal murni (Pb) sebagai katoda. 

Bagian-bagian aki : 
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Aki merupakan rangkaian seri beberapa akumulator. Pada umumnya aki 

terdiri dari 6 akumulator, sehingga memiliki beda potensial 12 V. 

a. Pemakaian aki 

Pada pemakaian aki terjadi proses perubahan energi kimia 

menjadi energi listrik. Pemakaian aki di antaranya untuk menyalakan 

tape recorder, radio, TV. Pada saat aki digunakan maka terjadi proses 

kimia sehingga aki dapat mengalirkan arus listrik, proses kimia yang 

terjadi adalah lapisan pada katoda dan anoda sedikit demi sedikit 

berubah menjadi timbal oksida (PbO). Sehingga potensial kedua kutub 

menjadi sama, dan arus listrik tidak dapat mengalir, dalam hal ini aki 

dikatakan kosong. Kemampuan aki untuk mengalirkan arus listrik dapat 

dipulihkan kembali dengan jalan mengalirkan arus listrik searah dari 

sumber arus yang lain melalui kedua kutubnya. 

b. Pengisian aki 

Pada proses pengisian aki ini terjadi perubahan energi listrik 

menjadi energi kimia. Gambar di bawah menunjukkan cara atau proses 

pengisian aki. 

 

 

Karena ada aliran arus listrik dari luar, maka kedua kutub anoda 

dan katoda dari PbO berubah menjadi PbO2 dan Pb. Peristiwa 

mengalirkan arus listrik ke dalam aki ini disebut mengisi atau dalam 

bahasa sehari-hari disebut menyeterum aki. 

 

b. Elemen sekunder kering 

Nicad adalah pengembangan dari baterai sehingga dapat diisi ulang. 
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Nicad menggunakan nikel hidroksida sebagai elektroda negatif dan cadmium 

sebagai elektroda positif. 

Dengan demikian nama nicad berasal dari nikel dan cadmium. Diantara 

kedua elektrode terdapat pasta dari bahan kalium hidroksida sebagai 

elektrolit. Beda potensial yang dihasilkan oleh sel nicad adalah sekitar 1,2 V. 

Contoh elemen nikad ini terdapat pada komputer, laptop, telepon genggam, 

Personal Digital Assistant (PDA), kamera digital, dan kamera genggam.  

 

Baterai Sekunder pada telepon genggam.  

 

 

D.  GGL DAN TEGANGAN JEPIT 

Pada lebel setiap sel selalu tertulis suatu  besaran seperti 1.5 V atau 9 V. 

Besaran apakah ini? Besaran tersebut menunjukkan gaya gerak  listrik (ggl) yang 

dihasilkan oleh sumber arus listrik. 

GGL adalah beda potensial antara kedua ujung atau kutub sumber arus listrik 

saat sumber arus itu tidak terhubung ke rangkaian listrik, diberi lambang ɛ dan 

memiliki satuan volt. Sedangkan beda potensial antara kedua ujung atau kutub 

sumber arus listrik saat sumber arus itu mengalirkan arus dalam rangkaian listrik 

disebut tegangan jepit, diberi lambang V. Tentu saja, nilai tegangan jepit V 

berubah, tergantung pada nilai hambatan bebannya Makin besar nilai hambatan 

beban, makin kecil nilai tegangan jepitnya. Nilai tegangan jepit selalu lebih kecil 

dari GGL. 

Mengukur GGL dan Tegangan 

Voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan listrik. GGL dan tegangan jepit 

dapat diukur dengan menggunakan voltmeter. 
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Dalam menggunakannya, voltmeter harus dipasang secara paralel dengan 

sumber tegangan atau peralatan listrik yang akan diukur beda potensialnya 

(teganganya). Maksudnya, kutub positif voltmeter harus dihubungkan dengan kutub 

positif sumber tegangan atau alat listrik dan kutub negatif voltmeter harus 

dihubungkan dengan kutub negatif sumber tegangan atau alat listrik. 


