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Listrik Magnet 
Oleh Tenes Widoyo M.Pd. 

 

Jawablah dengan singkat dan jelas! 
 

1. Buktikan secara matematis jika beberapa kapasitor yang rangkai secara parallel akan memiliki 

kapasitas kapasitor total   ( Ctotal = C1 + C2 + C3 + … ) 

 

2. Buktikan secara matematis jika beberapa kapasitor yang rangkai secara seri memiliki kapasitas 

kapasitor  
1

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

1

𝐶1
+ 

1

𝐶2
+  

1

𝐶3
+  … 

 

3. Dua keping sejajar jarak antara dua kepingnya 8,85 mm mempunyai luas masing-masing keping 8 cm
2
 

diisi udara maka kapasitas kapasitornya  

 

4. Kapasitor keping sejajar mempunyai kapasitas C. Jika jarak antara dua keping dan luas penampang 

dijadikan 2 kali dari semula dan diisi bahan dielektrik 4 maka kapasitasnya akan menjadi… 

 

5. Berapakah muatan yang tersimpan pada kapasitor 1,5 μF  ketika dihubungkan dengan sumber 

tegangan 3 Volt? 

 

6. Tiga kapasitor A, B, dan C kapasitas kapasitornya berurutan  2 μF, 3 μF dan 6 μF. jika ketiganya 

dihubungkan paralel. Berapakah besar sumber tegangan yang harus dipasang pada rangkaian agar 

muatan pada kapasitor A sebesar 6 μC? 

 

7. Pada rangkaian berikut  

a. berapakah kapasitas kapasitor pengganti dari titik A dan B? 

b. Jika antara titik A dan B diberi sumber tegangan 6 volt, berapakah muatan yang tersimpan pada 

masing-masing kapasitor? 

c. Erapakah Energi yang tersimpan pada kapasitor 2 μF? 

       4 μF      

         

 A                              3 μF       6 μF        B    

                   2 μF 

8. Untuk meningkatkan kemampuan ukur voltmeter hingga n kali kemampuan ukur semula diperlukan 

hambatan(Rd) yang dipasang seri dengan hambatan voltmeter (Rv) ) buktikan secara matematis bahwa  

Rd = Rv (n-1) 

 

9. Untuk meningkatkan kemampuan ukur Amperemeter hingga n kali kemampuan ukur semula 

diperlukan hambatan Shunt (Rsh) yang dipasang paralel dengan hambatan amperemeter (RA)  

buktikan secara matematis bahwa  RA =  Rsh (n-1) 

 

10. Berapakah besar gaya Lorentz anatra dua kawat sejajar jika masing-masing dialiri arus yang arahnya 

berlawanan dan besarnya 5 A dan 2 A. Panjang kedua kawat sama-sama 40 cm dan jarak antara dua 

kawat 1 mm.   
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11. Tiga kawat A, B, dan C dibentangkan sejajardan  masing-masing dialiri arus listrik sebesar 4 A, 9 A 

dan 6 A. Arah arus pada kawat A dan B berlawanan. Jarak antara kawat A dan B 20 cm. Dimanakah 

kawat C harus diletakan agar gaya Lorentz pada kawat C sama dengan Nol? 

 

12. Kawat penghantar  lurus panjang 0,4 m digerakan disekitar medan magnet 0,25 Tesla agar beda 

potensial antara kedua ujung kawat 2 volt  kawat harus digerakkan dengan kecepatan  

 

13. Sebuah kumparan yang dirangkai seri dengan sebuah hambatan jika rangkaian diberi sumber tegangan 

arus searah dari 120 volt menghasilkan kuat arus 4 ampere. Tetapi jika dihubungkan dengan sumber 

tegangan arus bolak-balik dari 120 volt, maka kuat arusnya yang timbul 2,4 amper. Tentukanlah 

reaktansi induktif dan Suduit fase.     

 

14. Generator luas penampang kumparan  8 cm
2
 terdiri 200 lilitan  terjadi perubahan induksi magnet  0,25 

Tesla tiap sekon maka akan menghasilkan tegangan sebesar… 

 

15. Kumparan hambatan 2 Kiloohm terdiri 1000 lilitan digerakan disekitar medan magnet sehingga terjadi 

perubahan fluks magnetik 8 Wb tiap  menit  maka arus yang mengalir pada kawat tersebut adalah …. 

 

16. Dinamo kumparanya terdiri 4000 lilitan berputar dengan kecepatan sudut 600 rpm magnet yang 

dipergunakan mempunyai induksi 0,5 Tesla maka besar  tegangan listrik maksimum yang dihasilkan    

 

17. Trafo step-down  mempunyai efisiensi 50 % menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi 2,2 volt  

bagian output  dihubungkan dengan lampu 4,5 Watt, 3 Volt . Tentukanlah arus yang mengalir pada 

kumparan sunder dan primer … 

 

18. Kumparan yang dialiri arus listrik berubah-ubah sebesar 0,6 Ampere tiap menit  ternyata beda 

potensial kedua ujung kawat sebesar 1,5 volt maka induktansi diri kumparan … 

 

19. Solenoida panjang 40π cm  terdiri dari 1000 lilitan  luas penampangnya 40 mm
2
 maka besarnya 

induktansi diri solinoida tersebut …. 

 

20. Dari suatu rangkaian R-L-C dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik dari 120 volt dan 

berfrekwensi 50 Hz. Jika kuat arus yang ditimbulkan adalah 2,4 amper dan besarnya hambatan murni 

30 ohm, maka tentukanlah : 

a.  impedansinya.  b. Induktansi diri dari induktor, jika reaktansi kapasitifnya 20 ohm.  

 

 

 

 


