
RANGKAIAN SERI DAN RANGKAIAN PARALEL

1. RANGKAIAN SERI
Rangkaian seri terdiri dari dua atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke catu daya
lewat satu rangkaian. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik, di mana input
suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Hal inilah yang menyebabkan
rangkaian listrik seri dapat menghemat biaya (digunakan sedikit kabel penghubung).

Selain memeliki kelebihan, rangkaian listrik seri juga memiliki suatu kelemahan, yaitu jika
salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tidak akan berfungsi
sebagaimana mestinya. Misal tiga buah bola lampu dirangkai seri, maka input dari lampu
satu akan datang dari output lampu yang lain. Jika salah satu lampu dicabut atau rusak,
maka lampu yan lain akan ikut padam.

Rangkaian seri dapat berisi banyak beban listrik dalam satu rangkaian. Contoh yang baik
dari beberapa beban rangkaian dihubung seri adalah lampu pohon Natal. ( kurang lebih 20
lampu dalam rangkaian seri ).

Dua buah elemen berada dalam susunan seri jika mereka hanya memiliki sebuah titik utama
yang tidak terhubung menuju elemen pembawa arus pada suatu jaringan. Karena semua
elemen disusun seri, maka jaringan tersebut disebut rangkaian seri. Dalam rangkaian seri,
arus yang lewat sama besar pada masing-masing elemen yang tersusun seri.

Sifat-sifat Rangkaian Seri:

 Arus yang mengalir pada masing beban adalah sama.
 Tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri jika besar tahanan sama.

Jumlah penurunan tegangan dalam rangkaian seri dari masing-masing tahanan seri adalah
sama dengan tegangan total sumber tegangan.

 Banyak beban listrik yang dihubungkan dalam rangkaian seri, tahanan total rangkaian
menyebabkan naiknya penurunan arus yang mengalir dalam rangkaian. Arus yang
mengalir tergantung pada jumlah besar tahanan beban dalam rangkaian.

 Jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau putus, aliran arus
terhenti.
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Contoh paling sederhana penerapan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari
(di rumah) :

1. Lampu hias pohon Natal model lama (yang baru pakai rangkaian elektronik & lampu LED)
merupakan rangkaian seri beberapa lampu (12V di-seri 20 pcs) sehingga dapat menerima
tegangan sesuai dengan jala-jala (220V).

2. Lampu TL (tube Lamp) atau orang bilang lampu neon, model lama yang masih memakai
ballast, di dalam box nya memakai rangkaian seri antara jala-jala dengan ballastnya.

3. Di dalam setrika listrik ada rangkaian seri dengan bimetal (temperatur kontrol), demikian
juga kulkas.

4. Sakelar/switch merupakan penerapan rangkaian seri dengan beban.

2. RANGKAIAN PARALEL

Rangkaian Paralel merupakan salah satu yang memiliki lebih dari satu bagian garis edar
untuk mengalirkan arus. Dalam kendaraan bermotor, sebagian besar beban listrik
dihubungkan secara parallel. Masing-masing rangkaian dapat dihubung-putuskan tanpa
mempengaruhi rangkaian yang lain.

Rangkaian Paralel adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara berderet
(paralel). Lampu yang dipasang di rumah umumnya merupakan rangkaian paralel.
Rangakain listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik, di mana semua input komponen
berasal dari sumber yang sama. Semua komponen satu sama lain tersusun paralel. Hal
inilah yang menyebabkan susunan paralel dalam rangkaian listrik menghabiskan biaya yang
lebih banyak (kabel penghubung yang diperlukan lebih banyak). Selain kelemahan tersebut,
susunan paralel memiliki kelebihan tertentu dibandingkan susunan seri. Adapun
kelebihannya adalah jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang
lain tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Sifat-sifat Rangkaian Paralel:

 Tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber.
 Masing-masing cabang dalam rangkaian parallel adalah rangkaian individu.Arus masing-

masing cabang adalah tergantung besar tahanan cabang.
 Sebagaian besar tahanan dirangkai dalam rangkaian paralel, tahanan total

rangkaian mengecil, oleh karena itu arus total lebih besar. (Tahanan total
dari rangkaian parallel adalah lebih kecil dari tahanan yang terkecil dalamrangkaian.)

 Jika terjadi salah satu cabang tahanan parallel terputus, arus akan terputus hanya pada
rangkaian tahanan tersebut. Rangkaian cabang yang lain tetap bekerja tanpa terganggu
oleh rangkaian cabang yang terputus tersebut.

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rangkaian_listrik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampu
http://tianphysics.files.wordpress.com/2013/11/images.jpg


Contoh paling sederhana penerapan rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-
hari (di rumah) :

1. Distribusi Listrik PLN kerumah-rumah adalah paralel.
2. Stop contact merupakan rangkaian paralel dengan jala-jala.

Rangkaian listrik dan daya listrik Presentation
Transcript

 1. RANGKAIAN LISTRIK DAN DAYA LISTRIK Disusun oleh : 1.Septiani
(13307141061) 2.Nila Sinta Dewi (13307144004) 3.Ismu Rohmah R
(13307144005)

 2. Rangkaian Listrik Rangkaian listrik adalah jalur yang dilalui oleh arus listrik
Definisi lain, rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika
yang dirangkai dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang memiliki
fungsi dan kegunaan tertentu.

 3. Macam-macam Rangkaian Listrik 1. 2. 3. 4. Rangkaian Listrik Seri Rangkaian
Listrik Paralel Rangkaian Listrik Campuran Rangkaian Listrik Majemuk

 4. 1. Rangkaian Listrik Seri Rangkaian seri adalah salah satu rangkaian listrik
yang disusun secara sejajar (seri). Pada rangkaian seri apabila salah satu lampu
diputuskan ( mati ) maka lampu yang lain juga juga akan mati.

 5. Rangkaian seri dapat dibagi menjadi: a. Rangkaian R-L Seri Hambatan seri R dan
XL dihubungkan dg tegangan bolak-balik V. Hukum Ohm I : VR = iR VR = beda
potensial antara ujung2 R VL = bedaVL = iX L antara ujung2 XL potensial Besar
tegangan total V ditulis secara vektor : 2 V = VR + VL 2 Hambatan R dan XL juga
dijumlahkan secara vektor : Z = impedansi (Ohm) 2 2 Z = R + XL Kuat arus yg
mengalir pada rangkaian ini adalah : V i= = Z V R2 + X L 2

 6. b. Rangkaian R-C Seri Hambatan seri R dan XC dihubungkan dg teg. bolak-balik
V. Hukum Ohm I : VR = iR VR = beda potensial antara ujung2 R VC = iX C VC =
beda potensial antara ujung2 XC Besar tegangan total V ditulis secara vektor : 2 2 V
= VR + VC Z = R 2 + X dan XC juga dijumlahkan secara vektor : Hambatan R C 2
Z = impedansi (Ohm) V V i = arus Kuat Z = yg mengalir pada rangkaian ini adalah
: 2 R2 + X C

 7. c. Rangkaian R-L-C Seri Hambatan seri R, XL dan XC dihubungkan dg teg.
bolak-balik V. Hukum Ohm I : VR = beda potensial antara ujung2 R VR = iR VC =
beda potensial antara ujung2 XC VL = iX L VL = beda potensial antara ujung2 XL
VC = iX C Besar tegangan total V ditulis secara vektor : 2 V = VR + (VL − VC ) 2
Hambatan R, XL dan XC juga dijumlahkan secara vektor : Z = impedansi (Ohm) Z
= R 2 + ( X L − X C )2 Kuat arus yg mengalir pada rangkaian ini adalah : i= V = Z
V R 2 + ( X L − X C )2

 8. 2. Rangkaian Listrik Paralel Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang
terbentuk jika dua buah bola lampu atau lebih dihubungkan secara berjajar. Kutub
lampu sejenis dihubungkan ke kutub baterai yang sama. Pada rangkaian paralel jika
salah satu lampu diputuskan ( mati ), lampu yang lainya tetap menyala. Hal ini
terjadi karena lampu yang lain masih terhubung dengan sumber arus listrik.

 9. 3. Rangkaian Listrik Campuran Rangkaian campuran merupakan gabungan
dari rangkaian seri dan rangkaian paralel.

 10. 4. Rangkaian Listrik Majemuk Rangkaian Listrik majemuk adalah rangkaian
listrik yang terdiri dari dua buah loop atau lebih.
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 11. Hukum Kirchoff I Hukum Kirchoff I berbunyi : “Jumlah kuat arus listrik
yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar
dari titik cabang tersebut “ Σ masuk =Σ keluar I I

 12. Hukum Kirchoff II Hukum Kirchoff II berbunyi : “Hasil Penjumlahan dari
jumlah GGL dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian
tertutup (loop) sama dengan nol.” Secara matematis dirumuskan sebagai :

 13. Daya Listrik Daya listrik didefinisikan sebagai energi listrik yang digunakan
oleh suatu alat tiap satu satuan waktu. Satuan daya listrik adalah watt (W) =
joule/detik Secara matematis dirumuskan sebagai :

 14. Aplikasi Rangkaian Lisrik dalam Kehidupan sehari-hari Rangkaian Seri : 1)
Lampu hias pohon Natal model lama (yang baru pakai rangkaian elektronik &
lampu LED) merupakan rangkaian seri beberapa lampu sehingga dapat menerima
tegangan (220V). 2) Lampu TL (tube Lamp) atau orang bilang lampu neon, model
lama yang masih memakai ballast, di dalam box nya memakai rangkaian seri antara
jala-jala dengan ballastnya. 3) Di dalam setrika listrik ada rangkaian seri dengan
bimetal (temperatur kontrol), demikian juga kulkas. 4) Sakelar/switch merupakan
penerapan rangkaian seri dengan beban. 5) Dalam alat-alat rumah tangga, seperti :
kulkas, AC, kipas angin, dll.

 15. Rangkaian Paralel : 1) Distribusi Listrik PLN kerumah-rumah adalah paralel.
2) Stop contact merupakan rangkaian paralel.

 16. Contoh Soal 1. Tiga buah hambatan, masing-masing sebesar 30 ohm, 40 ohm,
dan 50 ohm dirangkai seri dengan sumber tegangan 60 volt. a. Berapa hambatan
penggantinya? b. Berapa kuat arus pada rangkaian tersebut?

 17. Penyelesaian : Diketahui : R1 = 30Ω R3 = 50Ω R2 = 40Ω V = 60V  
Ditanya : a. Rs = …? Jawab : a. Rs = R1 + R2 + R3 b. I = …? Rs = 30Ω+ 40Ω+ 
50Ω Rs =120Ω b. V 60V 1 I = = = A = 0,5 A Rs 120Ω 2 Jadi hambatan 
penggantinya adalah 120Ω dan kuat arusnya adalah 0,5 A

 18. 2. Sebuah seterika listrik tertulis 210 kJ, 220 V dipasang pada tegangan yang
sesuai selama 10 menit. Berapa daya listrik tersebut ? Penyelesaian : Pada soal
seperti ini menggunakan rumus hubungan antara energi dengan daya. Diketahui : W
= 210 kJ = 210.000 J V = 220 V t = 10 menit = 600 s Ditanya : P ? Jawab P = W / t
= 210.000 J / 600 s = 350 watt

 19. Soal - soal 1. Perhatikan gambar dibawah ini ! Jika I = 10 A, I1=I3=3 A, berapa
besar kuat arus I2 ?

 20. 2. Tiga buah hambatan dipasang secara paralel. Masing – masing sebesar 60 Ω.
Jika sumber tegangan 12 volt, tentukan : a. Berapa hambatan penggantinya ? b.
Berapa kuat arus yang mengalir ?

 21. 3. Perhatikan gambar dibawah ini ! Jika sumber tegangan pada rangkaian di atas
15 V, tentukan : a. Hambatan penggantinya ? b. Kuat arus listriknya ?

 22. ^^ THANK YOU ^^
 23. Penyelesaian untuk soal nomor 1 : Diketahui : I = 10 A I1 = I 3 = 3 A

Ditanya : I2 = ….? Jawab : ΣI masuk = ΣI keluar I 2 = 10 A − (3 A + 3 A) I =
I1 + I 2 + I 3 I 2 = 10 A − 6 A I 2 = I − ( I1 + I 3 ) I2 = 4A Jadi besar kuat arus I2
adalah 4A

 24. Penyelesaian untuk soal nomor 2 : Diketahui : R1 = R2 = R3 = 60Ω V 
=12V Ditanya : a. Rp = …? Jawab : 1 1 1 a. 1 = + + R p R1 R2 R3 b. I = …? b.
V 12V I= = = 0,6 A R p 20Ω 1 1 1 1 = + + R p 60Ω 60Ω 60Ω 1 3 60Ω = ⇒ Rp = =
20Ω R p 60Ω 3 Jadi hambatan penggantinya adalah 20Ω dan kuat arusnya adalah
0,6 A

 25. Penyelesaian untuk soal nomor 3 : Diketahui : R1 =15Ω R3 = 4Ω R2 =10Ω 
V =15V Ditanya : a. Rp = …? Jawab : a. 1 = 1 + 1 R p R1 R2 b. I = …? 1 1 1 =
+ R p 15Ω 10Ω 1 2 3 5 30Ω = + = ⇒ Rp = = 6Ω R p 30Ω 30Ω 30Ω 5 Rs = R p + 
R3 Rs = 6Ω + 4Ω = 10Ω 

 26. b. V 15V I= = = 1,5 A Rs 10Ω Jadi hambatan penggantinya sebesar 10 Ω dan 
kuat arus listriknya adalah 1,5A


