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GLOSARIUM 
 
 
 

Arus induksi :   arus yang terjadi akibat adanya perubahan kuat medan magnet 
atau perubahan jumlah garis gaya magnet dalam kumparan atau 
arus induksi adalah arus yang terjadi karena tegangan induksi 

Fluks magnetik : jumlah garis-garis gaya magnetik yang menembus tegak lurus 
suatu permukaan bidang 

Gaya gerak 
listrik 

: beda potensial antara ujung-ujung penghantar sebelum dialiri 
arus listrik. Gaya gerak listrik disingkat dengan GGL, dengan 
satuan volt. 

Induktansi diri : perubahan kuat arus 1 Ampere setiap detik yang menyebabkan 
timbulnya GGL sebesar 1 volt. 

Solenoida : kumparan yang lilitannya rapat dan berbentuk lurus 

Toroida : solenoida yang melengkumh berbentuk lingkaran 

Generator : mesin yang mengubah energy kinetic menjadi energi listrik. 

Generator AC : generator yang menghasilkan listrik arus bolak-balik 

Generator DC : generator yang menghasilkan listrik arus searah. 

Transformator : alat yang mampu menaikan atau menurunkan tegangan listrik. 

Transformator 
step up 

: transformator yang berfungsi menaikan tegangan. 

Transformator 
step down 

: transformator yang berfungsi menurunkan tegangan listrik. 
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PENDAHULUAN 
 

A. Identitas Modul 

Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas : XII 
Alokasi Waktu : 8 JP 
Judul Modul : Induksi Elektromagnetik 

 

B. Kompetensi Dasar 

3. 4   Menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. 
 

4.4 Melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik berikut presentasi 
hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 
C. Deskripsi Singkat Materi 

 
Pada modul kita ini akan mempelajari induksi elektomagnetik yang terpecah 

menjadi dua pembelajaran. Pembelajaran 1 membahas tentang gaya gerak listrik 

induksi (GGL induksi) dan induktansi. GGL induksi akan diperjelas pada hukum 

Faraday dan hukum Lenz, sedangkan induktansi akan meliputi induktansi diri, 

Induksi yang tersimpan dalam solenoid dan toroida, dan energy yang tersimpan 

dalam kumparan. 

Materi pembelajaran ke 2 akam membahas tentang aplikasi induksi 

elektromagnetik pada teknologi diantaranya Transformator (Trafo) dan generator 

pembangkit listrik. 

D. Petunjuk Penggunaan Modul 

Agar kalian berhasil mencapai kompetensi dalam mempelajari modul ini maka ikuti 
petunjuk-petunjuk berikut: 

a. Petunjuk Umum: 
1) Bacalah modul ini secara berurutan dan pahami isinya 
2) Pelajari contoh-contoh penyelesaiaan permasalahan dengan seksama melalui 

pemahaman atau bukan dihafalkan 
3) Laksanakan semua tugas-tugas yang ada dalam modul ini agar kompetensi 

kalian berkembang sesuai kompetensi yang diharapkan 
4) Setiap mempelajari materi, kalian harus mulai dari penguasaan materi dalam 

setiap kegiatan pembelajaran dan melaksanakan tugas-tugas atau tes formatif 
yang diberikan. 

5) Dalam melaksanakan tugas-tugas atau mengerjakan tes formatif yang 
diberikan, kalian jangan melihat kunci jawaban terlebih dahulu sebelum kalian 
menyelesaikan tugas atau tes formatif tersebut 

6) Konsultasikan dengan guru mata pelajaran apabila kalian mengalami kesulitan 
dalam mempelajari modul ini. 
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b. Petunjuk Khusus: 
 

1) Dalam kegiatan Pembelajaran 1 kalian akan mempelajari mengenai konsep- 
konsep gaya gerak listrik induksi dan induktansi. Pada kegiatan Pembelajaran 
2 kalian akan mempelajari penerapan induksi magnetic pada teknologi yaitu 
Transformator dan generator. 

2) Pahamilah contoh-contoh soal yang ada dan kerjakanlah semua soal latihan 
yang disediakan pada pembelajaran 1 dan 2 serta soal evaluasi. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Modul ini terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian 
materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi. 

 
Pertama   : GGL induksi dan induktansi 

Kedua : Aplikasi induksi elektromagnetik 
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 = A.B cos 

Ф = A . B 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 
GGL INDUKSI DAN INDUKTANSI 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian mampu menganalisis tentang 
konsep gaya gerak listrik induksi yang meliputi hukum Faraday dan hukum Lenzdan 
induktansi yang terdiri atas induktansi diri, ggl induksi pada solenoid dan toroida, 
dan energy yang tersimpan dalam kumparan. 

B. Uraian Materi 

Pada meteri sebelumnya kalian telah mempelajari medan magnet yang ditimbulkan 
oleh magnet tetap dan medan magnet di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus 
listrik. Sekarang ini kalian akan mempelajari lebih lanjut tentang induksi 
elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik 
dalam suatu kumparan jika terdapatperubahan fluks magnetic pada kumparan 
tersebut atau jika kumparan bergerak relative melintasi medan magnetic. Induksi 
elektromagnetik merupakan dasar dari kerja dynamo ataupun generator. 

 

1. Gaya Gerak Listrik Indukasi 
 

Gaya gerak listrik (GGL) induksi adalahtimbulnya gaya gerak listrik di dalam 
kumparan yang mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnet. Banyaknya 
garis medan magnet yang menembus suatu permukaan disebut fluks magnetiK. 
Besarnya fluks magnet dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Dalam bentuk vector persamaan tersebut erupakan perkalian titik atau dot 
product yaitu: 

 

Dengan: 
Ф = fluks magnetic (Wb) 
B = induksi magnetic (Wb/m2) 
A = luas permukaan (m2) 
𝜃 = sudut apit antara B dengan arah normal bidang A 

 
a. Hukum Faraday 

Untuk membahas hukum faraday, perhatikan gambar berikut! 
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 = −N 


 
t 

 = −N 
d

 
dt 

 

 

 

Gambar 2: Gerak magnet keluar masuk kumparan 
akan menghasilkan GGL 

Gambar (a) menunjukkan bahwa ketika magnet batang digerakkan memasuki 
kumparan maka jarum pada galvanometer akan menyimpang ke kanan. Gambar (b) 
menunjukkan bahwa magnet batang digerakkan keluar kumparan maka jarum 
menyimpang ke kiri, sedangkan gambar (c) magnet tidak digerakkan maka jarum 
tdak mengalami penyimpangan. 

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa jika magnet digerakkan memotong 
kumparan maka akan menghasilkan GGL sedangkan jika magnet diam maka tidak 
menghasilkan GGL. Percobaan ini pertama kali dilakukan oleh Michael Faraday 
sehingga kesimpulan percobaanya dikenal dengan Hukum Faraday, yang berbunyi 
seperti berikut: 

1. Jika jumlah fluks magnetic yang masuk/keluar dari suatu kumparan berubah 
maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL induksi. 

2. Besar GGL induksi bergantung pada laju perubahan fluks magnetic dan 
banyaknya lilitan pada kumparan. 

 
Besar GGL Induksi menurut hukum Faraday dinyatakan dalam: 

 

Dengan 
s    : GGL Induksi (Volt) 
N : Jumlah lilitan 
∆Ф: Perubahan Fluks magnetic (Wb) 
∆t : Perubahan waktu (s) 

 

Jika kita ambil nilai lim 
 

dengan ∆t mendekati nol maka besar GGL Induksi dapat 
t 

ditentukan dengan persamaan: 
 



Modul Fisika Kelas XII KD 3.4 

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 10 

 

 

 

b. Hukum Lens 
Jika hukum Faraday membahas tentang GGL induksi maka hukum Lens membahas 
tentang arus listrik yang diakibatkan oleh pergerakan magnet memotong medan 
magnet tersebut. Adapun bunyi hukum Lenz adalah sebagai berikut: 

“Arus induksi mengalir pada penghantar atau kumparan dengan arah berlawanan 
dengan gerakan yang menghasilkannya” atau “medan magnet yang 
ditimbulkannya melawan perubahan fluks magnet yang menimbulkannya”. 

 

Contoh Soal 
Sebuah kumparan terdiri atas 200 lilitan dan luas penampangnya 100 cm2 . 
Hambatan kawat 4 Ohm. Pada setiap detik terjadi perubahan fluks magnetic 
sebesar 0,5 Wb. Hitunglah 
a. besar GGL Induksi! 
b. besar arus induksi! 

 
Penyelesaian 
Diketahui: 

N = 200 lilitan 
A = 100 cm2 = 10-2 m2 

R = 4 Ohm 
∆t = 1 s 
∆Ф = 0,5 Wb 

Ditanyakan: 
a. s = ….? 
b.   I = ….? 

 
Jawab: 

a.  = −N
 d

 
dt 

 = −200 
0,5

 
1 

 = −200 x 0,5 

 = −100 Volt 
 

b. I =
 

 
R 

I = 
100 

4 

I = 25 A 
 

2. Induktansi 
Pembahasan materi induktansi di sini meliputi induktansi diri, induksi solenoida, 
induktansi toroida dan induktansi silang. Baiklah mari kita mulai membahasnya. 

 

a. Induktansi Diri 
Jika pada suatu rangkaian dikelilingi oleh medan magnet maka akan 
menimbulkan adanya GGL induksi. Munculnya GGL indukasi akibat adanya 
medan magnet tersebut disebut GGL induktansi diri. Besarnya GGL Induksi 
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L = N 


 
I 

 

bergantung dengan laju perubahan kuat arus terhadap waktu, secara 
matemati dapat dituliskan sepertiberikut: 

 

 = −L 
I

 
t 

Dengan: 
L : Induktansi diri (Henry, (H)) 
∆I : Perubahan kuat arus listrik (Ampere, (A)) 
∆t : perubahan waktu (sekon, (s)) 

 
Besarnya GGL induksi sesaat (untuk ∆t mendekati nol) maka 

 

 = −L 
dI

 
dt 

Sebelumnya kita punya persamaan  = −N 
d

 
dt 

Maka dari kedua persamaan tersebut kita subtitusikan 
 

− L 
dI 

= −N 
d

 

dt dt 
 

L = N 
d 

x 
dt 

dI dt 
 

 

Dengan: 
L : Induktansi diri (H) 
N : Jumlah lilitan 
Ф : Fluks magnetic (Wb) 
I : Kuat arus listrik (A) 

 
Contoh soal 
Sebuah penghantar dialiri listrik yang mangalami perubahan 6 A tiap detik. Jika 
diketahui induktansi diri penghantar tersbut 5 x 10-3 H maka hitunglah besar GGL 
induksi ujung-ujung penghantar tersebut! 

 

Penyelesaian 
Diketahui: 

I 
= 6

 

t 
A/s 

 

L = 5 x 10-3 Wb. 
Ditanyakan 

s = ….? 
Jawab 

 = −L 
I

 
t 

 = −5 x 10−3 x6 
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 = −3 x 10−2 

Jadi besar GGL induksi ujung-ujung penghantar adalah  = 3 x 10−2 Volt 
 

b. Induksi Solenoida dan Toroida 
Solenoid adalah suatu kumparan penghantar panjang (l) dengan jumlah lilitan 
(N) seperti gambar berikut. 

 

 

Gambar 3: Solenoida 
(Sumber: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:Solenoid-coreless.jpg ) 

Gambar 4: Toroida 
(Sumber: https://indonesian.alibaba.com/product- 
detail/100uh-3a-toroidal-power-inductor-470uh- 

iron-core-inductor-60259684539.html ) 

 
 

Masih ingatkah  kalian pada materi tentang induktansi medan magnetik di 

pusat solenoid, dengan Ф = B. A, dan 

tersebut maka: 

L = N 


 
I 

L = N. 
0 .I.N 

.A 
I.l 

B = 
0 .I.N 

?   Dari kedua persamaan 
l 

 
 

Dengan: 
L   : Induktansi diri solenoid (H) 
N : Jumlah lilitan 
µ0 : Permeabilitas vakum/udara = 4π x 10-7 Wb/A.m 
l : Panjang solenoid (m) 
A   : Luas penampang (m2) 

 
Contoh Soal 

Sebuah solenoida yang panjangnya 40 cm dan luas penampangnya 20 cm2 

memiliki lilitan sebanyak 60 lilitan. Hitunglah induktansi diri pada solenoid 
tersebut! 

 
Penyelesaian 
Diketahui: 

l : 40 cm = 4 x 10-1 m 
A   : 20 cm2 = 2 x 10 -3 m2 

N : 60 lilitan 
Ditanyakan 

L   = ….? 

L =   0 .A 
 .N 2 

l 

https://indonesian.alibaba.com/product-detail/100uh-3a-toroidal-power-inductor-470uh-iron-core-inductor-60259684539.html
https://indonesian.alibaba.com/product-detail/100uh-3a-toroidal-power-inductor-470uh-iron-core-inductor-60259684539.html
https://indonesian.alibaba.com/product-detail/100uh-3a-toroidal-power-inductor-470uh-iron-core-inductor-60259684539.html
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L = ' 
.N 2 

.A 
l 

 N A 

 

 

Jawab: 
 .N 2 

L =   0  .A 
l 

4 .10-7.(60)2 −3 
L = 

 
L = 72 

4.10−1 
 

x 10−7 

.2.10 

 
H 

 

Jika ke dalam solenoid disisipkan bahan dielektrik, maka induktansi diri 
solenoid menjadi 

 

 

sehingga bila dibandingkan dengan induktansi diri solenoida tanpa bahan 
dielektrik kita dapatkan: 

.N 2 

L' 
=

 
L 

.A 
l 

 .N 2 
     0 .A 

l 

L' 
= 

 

L 0 

L' 
= 

 

L 0 

L' = 


 

0 

N 2.A 
x 

l 

 

 

 
 

xL 

x
    l  

N 2.A 

 

 

Dengan: 

r = 
 

: permeabilitas relatif 
0 

L’   : Induktansi diri dengan bahan (H) 

 

c. Energi yang Tersimpan dalam Induktor 
Energi yang tersimpan dalam medan magnet suatu inductor dapat ditentukan 
dengan menghitung energi yang pada induktor yang dialiri arus listrik I. 
Untuk menghitungnya kita bias anggap inductor kita anggap sebagai solenoid 
dengan besar induksi magnet di pusat solenoida 

B = 
0 IN 

l 
Dan induktansi solenoid sebesar 

2 

L =   0  

l 
Maka besar energy yang tersimpan dalam solenoid adalah : 

L' = r x L 
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I 

W =   0  
 NAI 2 

2l 

 

W = 
1 

LI 2 
2 
1   N 2 A  2 

W =    0 I 

2  l  
 

 

Contoh Soal 
Sebuah solenoid memiliki induktansi diri 3x10-6 H. Jika dalam solenoid 

terdapat arus sebesar 20 A, maka berapakah energy yang tersimpan 
dalam solenoid tersebut? 

 
Penyelesaian 
Diketahui 

L = 3 x 10-6 H 
I = 20 A 

Ditanyakan 
W = … ? 

Jawab 
W = ½ L I2 

W = ½ .3x10-6 . (20)2 

W = ½ .3x10-3 . 4x102 

W = 6 x 10-4 J 

 

d. Induktansi Silang 
Jika sebuah kumparan dengan jumlah lilitan sebanayak N1, dialiri arus listrik 
I1 dan didekatkan dengan kumparan lain yanglilitannya sebanyak N2 maka 
kumparan kedua akan mendapatkan induksi. Induksi tersebut disebut 
dengan induksi silang. 

 

Kumparan 1 Kumparan 2 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Dua kumparan berdekatan 
 

Besarnya GGL induksi pada kumparan 2 adalah: 
 

 = −N2 
d21 

 
 

dt 
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C. Rangkuman 

1. Fluks magnetic didefiniskan sebagai banyaknya garis-garis gaya medan magnet 
yang menembus bidang A secara tegak lurus. Secara matematis dirumuskan 

Ф = B . A 
 

2. Hukun Faraday menyatakan bahwa ggl induksi dalam loop tertutup berbanding 
lurus dengan laju perubahan fluks magnetik terhadap waktu yang menembus 
loop tersebut. Secara matematis: 

 = −N 
d

 
dt 

3. Hukum Lenz menyatakan bahwa arah efek induksi magnetik adalah sedemikian 
rupa sehingga menentang penyebab dari efek tersebut. 

 
4. Perubahan fluks magnetik dapat disebabkan oleh tiga faktor, antara lain: 

a. perubahan luas bidang kumparan 
b. perubahan besar induksi magnetik 
c. perubahan orientasi bidang kumparan 

 
5. GGL induksi diri adalah ggl induksi yang timbul pada suatu kumparan akibat 

perubahan fluks utama yang arahnya selalu berlawanan dengan arah perubahan 
fluks. Besar ggl induksi sebanding dengan laju perubahan arus terhadap waktu. 
Secara matematis dirumuskan : 

 = −L 
dI

 
dt 

6. Induktansi diri solenoida dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan 
 . A. N 2 

L = 
l 

 

D. Penugasan Mandiri 
Untuk lebih memaahami konsep induksi elektomagnetik coba kalian lakukan 

percobaan madiri menggunakan panduan berikut ini! 

GGL Induksi 

Tujuan 

Menjelaskan peristiwa induksi elektromagnetik 

Alat dan Bahan 

Magnet batang, kumparan, dan galvanometer 

Langkah Percobaan 

1. Susunlah alat-alat seperti gambar di samping 

2. Gerakkan kutub utara magnet memasuki kumparan 

dan amati apa yang terjadi pada galvano meter! 

3. Diamkan magnet tersebut dalam kumparan, amati apa yang terjadi pada 

galvanometer! 

4. Keluarkan kutub utara magnet dari dalam magnet, dan amati apa yang terjadi 

pada galvanometer! 

Kesimpulan 

Tuliskan kesimpulan hasil percobaan kalian! 

Dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan coba presentasikan di depan teman- 

teman kalian! 
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E. Latihan Soal 

1. Diketahui sebuah kumparan memiliki 100 lilitan dan luas 
penampang sebesar 5.10-2 m2 ditempatkan dalam ruang 
bermedan magnet B sepertipada gambar I, kemudian 
posisinya dirubah seperti ditunjukkan gambar II dalam 
waktu 0,2 s. Tentukan ggl induksi antara ujung-ujung kawat 
KL dalam volt jika medan magnet pada medium adalah 8.10-4 

WB/m2 (perubahan fluks magnetik dalam kumparan adalah 
homogen)! 

 
 
 

2. Kuat arus listrik dalam suatu rangkaian tiba-tiba turun dari 10 A menjadi 2 A dalam 
selang waktu 0,1 s. Selama peristiwa tersebut terjadi GGL induksi sebesar 32 Volt. 
Hitunglah besarnya induktansi dalam rangkaian tersebut! 

 
3. Sebuah solenoida memiliki 100 lilitan, panjangnya 30 cm dan luas penampangnya 20 

cm2. Hitunglah induktansi diri pada solenoid tersebut! 
 

4. Sebuah inductor memiliki induktansi diri 0,05 H. Pada inductor tersebut mengalir 
arus listrik sebesar 10 A. Tentukanlah besar energy listrik yang tersimpan dalam 
inductor tersebut! 



Modul Fisika Kelas XII KD 3.4 

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 17 

 

 

 

Pembahasan Latihan Soal 
1. Diketahui 

N = 100 lilitan 
A = 5 x 10-2 m2 

∆t = 0,2 s = 2.10-1 s 
B = 8 x 10-4 Wb/m2 

 
Ditanyakan 
s = ….? 

 
Jawab: 
Gambar I 
Fluks magnetik yang menembus kumparan adalah: 

Ф1 = BA cos 𝜃 
Ф1 = (8.10-4).(5.10-2).cos 00 

Ф1 = (8.10-4).(5.10-2).1 
Ф1 = 40.10-6 Wb/m2 

Ф1 = 4 . 10-5 Wb/m2 

 
Gambar II 

Ф2 = BA cos 𝜃 
Ф2 = (8.10-4).(5.10-2).cos 900 

Ф2 = (8.10-4).(5.10-2).0 
Ф2 = 0 

Laju perubahan fluks magnetiknya 
∆Ф = Ф2 – Ф1 

∆Ф = 0 – (4.10-5) 
∆Ф = – (4.10-5) Wb/m2 

 
GGL Induksi untuk N lilitan adalah: 

 = −N 


 
 

 = −100 
− 4.10−5 

 
 

2.10−1 

 = 2.102 V 

 = 200 V 
 

2. Diketahui 
I1 = 10 A 
I2 = 2 A 
∆t = 0,1 s 
s   = 32 V 

Ditanyakan 
L = ….? 

 
Jawab 

 = −L 
I

 
t 

 = −L 
(I2 − I1 ) 

t 
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 .N 

 

 = −L 
(2 −10) 

0,1 

32 = −L 
(−8)

 
0,1 

32 = 80L 

L = 
32 

= 0,4 H 
80 

 
 

3. Penyelesaian 
Diketahui: 

l : 30 cm = 3 x 10-1 m 
A   : 30 cm2 = 3 x 10 -3 m2 

N : 100 lilitan 
Ditanyakan 

L =   ….? 
Jawab: 

2 

L =   0  .A 
l 

4 .10-7.(100)2 −3 
L = 

 
L = 4 

3.10−1 
 

x 10−7 H 

.3.10 

 

 

4. Diketahui 
L = 0,05 H 
I = 10 A 

Ditanyakan 
W = ….? 

 
Jawab: 

W = ½ LI2 

W = ½ .0,05.(10)2 

W = ½ .0,05.100 
W = 2,5 J 
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F. Penilaian Diri 

 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara jujur dan bertanggung jawab dengan 
cara membubuhkan tanda centang (√)! 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Saya mampu memahami konsep GGL Induksi   

2 Saya mampu memahamihukum Faraday   

3 Saya mampu memahami hukum Lenz   

4 Saya mampu menganalisis konsep induktansi diri   

5 Saya mampu menganalisis induktansi solenoida dan toroida   

6 Saya mampu memahami konsep energy yang tersimpan 
dalam inductor 

  

7 Saya memahami konsep induktansi silang   

 
Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada 
bagian yang masih "Tidak". 

 

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Tr 

ansformator 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 

APLIKASI INDUKSI ELEKTROMAGNETIK 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian mampu menganalisis tentang 
konsep aplikasi induksi elektromagnetik pada teknologi khsusnya transformator dan 
generator serta mampu membuat generator sederhana. 

 

B. Uraian Materi 

Induksi elektromagnetik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan 
sehari-hari kita. Sekali waktu mungkin kita pernah melihat seperti seperti gambar- 
gambar berikut. 

 
 
 
 

Gambar 6 : Generator listrik 
 
 

 

Gambar 7 : Trafo 

Gambar 6 adalah gambar mesin pembangikt listrik portable yang biasa disebut 
dengan generator, sedangkan gambar 7 adalah sebuat transformator atau trafo yang 
dipasang di tiang listrik. Kedua alat tersebut merupakan aplikasidari induksi 
elektromagnetik. Baiklah kita bahas satu per satu. 

 
1. Generator 

Generator adalah sebuah alat pembangkit listrik yang menggunakan prinsip 
induksi elektromagnetik. Berdasarkan arus listriknya maka generator dibedakan 
menjadi dua yaitu Generator AC (Alternating Current) dan generator DC (Direct 
Current). Listrik yang dihasilkan oleh generaotor AC adalah listrik bolak balik, 
sedangkan generator DC menghasil listrik arus searah. 
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Cincin geser 

Hambatan 

Sikat 

Kumparan 

 

a. Generator AC 
Untuk memahami cara kerja generator AC maka perhatikan gambar berikut! 

 
 

 

Gambar 8: Generator AC Sederhana 
(Sumber: https://energimasadepan.blogspot.com/2018/02/ 

prinsip-kerja-generator-ac-arus-bolak.html) 
 
 

Gambar di atas merupakan prinsip kerja generator AC sederhana. Sebuah 
kumparan kawat dengan ujungnya dihubungkan ke cincin. Tepatnya ada dua 
cincin. Kedua cincin tersebut dihubungkan dengan sikat karbon dan setiap 
cincin menghubungkan ujung-ujung kawat penghantar. Saat cincin berputar 
sikat karbon tidak ikut berputar. Sikat karbon akan mengikat cincin pertama 
yang akan menghubungkan arus keluar dari kumparan. Di sisi lain sikat dari 
cincin kedua akan menarik arus masuk kembali ke kumparan. 

Bila kumparan kawat diputar atau digerakkan dengan arah mengikuti jarum 
jam, maka kumparan didapati akan memotong garis gaya magnet. Kondisi 
tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada besar dan arah medan 
magnet yang menembus kumparan. Alhasil menghasilkan arus listrik pada 
kumparan. 

Sebaliknya bila kumparan berada dalam kondisi sejajar dengan medan 
magnet, maka tidak akan ada arus yang diinduksikan untuk sementara waktu. 
Sementara waktu di sini berarti dalam rentang waktu yang cukup singkat, 
sehingga tidak bisa dirasakan. Saat kumparan kawat berotasi terus-menerus, 
arus akan diinduksikan kembali dengan arah berlawanan. 

Dimana arus akan keluar dari cincin kedua dan masuk ke cincin yang pertama. 
Selama perputaran itulah generator AC akan menghasilkan arus listrik dengan 
besar dan arah yang senantiasa berubah-ubah. Karenanya disebut sebagai 
pembangkit listrik bolak-balik. Besar tegangan yang dihasilakn oleh generator 
tersebut adalah 

 

 = N.B.A..sin t 

https://energimasadepan.blogspot.com/2018/02/
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= 

 = maks.sin t 

 

 

 

GGL induksi akan maksimum pada saat 𝜔𝑡 = 900 atau 𝜔t = 2700, sehingga 
tegangan yang dihasilkan sebesar 

 
maks = N.B.A.. 

 

Jadi secara umum persamaan GGL induksi dapat dituliskan sebagai: 
 

Contoh soal 
 

Sebuah generator memiliki kumparan sanyak 200 lilitan dan luas 
penampangnya 4 cm2. Kumparan tersebut berputar dalam medan magnet 
0,5T. 
a. Tentukanlah frekuensi putaran kumparan agar membangkitkan ggl 

induksi maksimum 50 V! 
b. Jika kumparan berputar dengan frekuensi 6 Hz, berapakah ggl induksi 

maksimum yang dihasilkan? 
 

Penyelesaian 
Diketahui: 
N = 200 lilitan 
A = 4 cm2 = 4.10-2 m2 

B = 0,5 T 
Ditanyakan 
a. f =….?, saat ggl induksi maksimum maksimum = 50 V 
b. smaks = …. Jika f = 60 Hz 

 
Jawab: 

a. maks terjadi saat sin 𝜔t = 1. Sehingga 

smaks = N.B.A.𝜔 
smaks = N.B.A.2πf 
50 = 200 . 0,5 . 4. 10-4 . 2πf 

50 = 200.(4x10−4 ) f 
50 

f 
8.10−2 

f = 
5000 

8. 3,14 

f = 
5000 

25,12 

f = 199 Hz 
 

b. maks terjadi saat sin 𝜔t = 1. Sehingga 

smaks = N.B.A.𝜔 
smaks = N.B.A.2πf 
smaks = 200 . 0,5 . (4x10-4) . 2 . (3,14). 60 
smaks = 15 V 
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b. Generator DC 
 

Generator DC adalah generator yang memiliki fungsi untuk menghasilkan 
listrik arus searah. Agar lebih jelas coba perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar 10 : Generator DC 

(Sumber: https://cerdika.com/generator/) 
 

Pada generator DC ini mempunyai sebuah kumparan dengan 2 buah ujung 
(positif dan negatif). Tapi, gak ada cincin geser (slip ring), melainkan ada 2 
buah sikat yang berada pada bagian kiri dan kanan. Sikat 1 bertindak sebagai 
sikat positif karena pada sisi ini, arus yang mengalir cuma searah. Sedangkan, 
pada sikat 2 ini bertindak sebagai brush negatif. 

Bedanya dengan generator AC, kedua ujung kumparan secara bergantian akan 
menyentuh kedua sikat. Jadi aliran arus negatif dan positif akan dipisahkan 
oleh kedua sikat ini, jadi timbul aliran listrik searah. 

 
2. Transformator 

Transformator atau yang biasa disebut dengan trafo, merupakan komponen 
listrik atau elektronika yang tersusun atas inti, kumparan primer dan kumparan 
sekunder. Jadi trafo memiliki dua kumparan. Fungsi utama trafo adalah untuk 
menaikan atau menurunkan listrik AC. Baiklam mari kita belajar bersama tentang 
transformator. Coba kalian perhatikan gambar skema transformator berikut! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Gambar 10: Transormator sederhana 

Gambar 10: Simbol 
Transformator 

Lilitan 
Sekunder 

Lilitan 
Primer 

Lilitan 
Sekunder 
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Jika jumlah lilitan primer N1, jumlah lilitan sekunder N2 dan tegangan primer V1, 
tegangan sekunder V2, serta masing-masing lilitan dialiri arus listrik sebesar I1 

dan I2, maka berlaku hubngan persamaan: 
 

V1 = 
N1 

V2 N2 

= 
I2 

I1 

 

Efisiensi transformator dapat ditentukan dengan persamaan: 
 

 = 
p2 x 100% 

P2 

 

 = 
V2 .I 2 x 100% 

V1.I1 

 

Dengan 
V1 : Tegangan primer (V) 
V2 : Tegangan sekunder (V) 
N1 : Jumlah lilitan primer 
N2 : Jumlah lilitan sekunder 
I1    : Arus primer (A) 
I2    : Arus sekunder (A) 
P1 : Daya masukan/input (W) 
P2 : Daya keluaran/output (W) 
 : Efisiensi transformator (%) 

 

 

Gambar 9: Berbagai jenis Transformator 
(Sumber: https://panduanteknisi.com/pengertian- 

transformator-dan-cara-kerjanya.html) 

 

Sesuai fungsinya maka transformator dibedakan menjadi dua yaitu 
transformator step up dan step down. 

 
a. Transformator Step Up 

Transformator ini dugunakan untuk menaikkan tegangan, artinya tegangan 
yang dihasilkan pada kumparan sekunder akan lebih besar dibandingkan 
dengan tegangan pada kumparan primer/input. Jadi V2 > V1. Untuk membuat 
transformator maka jumlah lilitan sekunder harus lebih besar daripada 
jumlah lilitan primer, N2 > N1. 

https://panduanteknisi.com/pengertian-transformator-dan-cara-kerjanya.html
https://panduanteknisi.com/pengertian-transformator-dan-cara-kerjanya.html
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b. Transformator Step Down 
Transformator ini dugunakan untuk menurunkan tegangan, artinya tegangan 
yang dihasilkan pada kumparan sekunder akan lebih kecil dibandingkan 
dengan tegangan pada kumparan primer/input. Jadi V2 < V1. Untuk membuat 
transformator maka jumlah lilitan sekunder harus lebih kecil daripada jumlah 
lilitan primer, N2 < N1. 

 
Contoh soal 

 
1. Sebuah transformator step down memiliki efisiensi 80 % mengubah 

tegangan dari 1000 V menjadi 200 V, 40 W. Tentukan kuat arus primer 
transformator tersebut! 
Diketahui: 
5   = 80% 
V1 = 1000 V 
V2 = 200 V 
P2 = 40 W 

 
Ditanyakan: 
I1 = ….? 

Jawab 

 = 
V2 .I 2 x100% 
V1 .I1 

 

80 % = 
40 

 
 

200.I1 

 

x100% 

200 I1 = 
40 

 
 

80% 

 
x100% 

200 I = 
40 

x100 
 

1 80 

200 I1 = 50 

 
I1 = 

50 
 

 

200 

I1 = 0,25 A 
 

2. Perbandingan jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder sebuah 
transformator adalah 1 : 4. Tegangan dan kuat arus inputnya masing- 
masing 10 V dan 2 A. Jika daya rata-rata yang berubah jadi kalor pada 
transformator tersebut 4 W dan tegangan outputnya adalah 40 V, maka 
berapakah kuat arus outputnya? 

 
Diketahui: 
N1 : N2 = 1 : 4 
V1 = 10 V 
I1    = 2 A 
V2 = 40 V 
P = 4 W 
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Ditanyakan 
I2 = …? 
Jawab: 
P1 = V1 . I1 = 10 . 2 = 20 W 
Daya yang hilang (berubah jadi kalor) = P = 4 W 
Sehingga 
P2 = P1 – P = 20 – 4 = 16 W 
P2 = V2. I2 

16 = 40 . I2 

I2 = 0,4 A 

C. Rangkuman 

1. Generator adalah mesin yang mengubah energy kinetic menjadi energi listrik. 
2. Generator AC adalah generator yang menghasilkan listrik arus bolak-balik 
3. Generator DC adalah generator yang menghasilkan listrik arus searah. 
4. Transformator adalah alat yang mampu menaikan atau menurunkan tegangan 

listrik. 
5. Transformator step up adalah transformator yang berfungsi menaikan tegangan. 
6. transformator step down adalah transformator yang berfungsi menurunkan 

tegangan listrik. 

 

 
D. Latihan Soal 

1. Sebuah kumparan dengan induktansi 5 mH mengalami perubahan kuat arus yang 
mengalir dari 0,2 A menjadi 1,0 A dalam waktu 0,01 sekon. Tentukan besarnya 
tegangan yang timbul akibat peristiwa tersebut! 

 
2. Sebuah solenoida yang mempunyai 500 lilitan, dialiri arus searah sehingga timbul 

fluks magnet sebesar 2 . 10–3 weber. Jika induktansi solenoida 0,4 Henry maka 
berapakah kuat arus yang mengalir pada solenoid tersebut? 

3. Seseorang bekerja mereparasi sebuah generator listrik. Kumparan diganti dengan 
yang baru yang memiliki luas penampang 2 kali lipat dari semula dan jumlah 
lilitan 1,5 kali dari jumlah semula. Jika kecepatan putar generator diturunkan 
menjadi 3/4 kali semula, tentukan perbandingan GGL maksimum yang dihasilkan 
generator dibandingkan sebelum direparasi! 

 
4. Diketahui sebuah trafo step up dengan efisien 90% mengubah tegangan dari 100 V 

menjadi 220 V. Kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu 45 W, 220 V. Jika 
lampu normal maka tentukan kuat arus pada kumparan primer! 

 
5. Dalam sebuat percobaan dengan menggunakan transformator didapatkan data 

seperti berikut: 
 

N1 N2 V1 V2 I1 I2 

500 P 110 V 220 V 8A 4 A 
400 1000 220 V 550 V Q 5 A 

 
Berapakah nilai P dan Q? 
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Pembahasan Soal Latihan 
1. Diketahui 

L = 5 mH = 5 x 10−3 H 
∆I = 1,0 – 0,2 = 0,8 A 
∆t = 0,01 sekon 
Data dari soal : 
Induktansi kumparan L = 
Perubahan arus Δ i = 1,0 − 0,2 = 0,8 A 
Selang waktu Δ t = 0,01 sekon 
Ditanyakan 
s = ….? 
Jawab: 

 = L 
I

 
t 

 = 5.10−3 x 

 
 = 0,4 volt 

0,8 
 

 

0,01 

 

2. Diketahui Solenoida 
N = 500 lilitan 
Δ φ = 2 . 10–3 weber 
L = 0,4 H 
Ditanyakan: 

L = N 


 
I 

0,4 = 500 x 
2.10−3 

 
 

I 

I = 500 x 

I = 2,5 A 

2.10−3 

0,4 

 

3. GGL maksimum yang dihasilkan generator 
 

smaks = N.B.A.𝜔 
 

Perbandingan sesudah direparasi dengan sebelum direparasi 
 

 2 = 
N2 .B2 .A2 .2 

1 N1.B1.A1.1 

 1,5N x B x 2Ax. 3  
2  = 4  

1 N x.B x.Ax. 

 2 = 
9 

 

1 4 
 

4. Diketahui 
5 = 90% 
V1 = 100 V 
V2 = 220 V 
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P2 = 45 W 
Ditanyakan 

I1 = ….? 
 

Jawab: 

 = 
P2 x100% 

P1 

90% = 
45 

 
 

V1.I1 

x100% 

 

I1 = 
45 

 

 

100. 
x 

100% 

90% 
 

I1 = 0,5A 
 

5. Penyelesaian 
Untuk menyelesaikannya dapat dilakukan dengan cara: 

 
Menentukan nilai P: 

V1 = 
N1 

V2 N2 

 

500 
= 

110 

P 220 

P = 
500 

x220 
110 

P = 1000 lilitan 
 

Menentukan nilai Q: 
V1  = 

I2 

V2 I1 

400 
= 

5 

1000 Q 

Q = 
1000 

x 5
 

400 
Q = 12,5 A 
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E. Penilaian Diri 

 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara jujur dan bertanggung jawab dengan 
cara membubuhkan tanda centang (√)! 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Saya mampu memahami konsep generator   

2 Saya mampu memahami prinsip kerja generator AC   

3 Saya mampu memahami prinsip kerja generator DC   

4 Saya mampu memahami konsep transformator   

5 Saya mampu memahami prinsip transformator step up   

6 Saya mampu memahami pronsip transformator step down   

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada 
bagian yang masih "Tidak". 

 

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. 
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EVALUASI 

 
Untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai modul ini maka kerjakan soal-soal 
berikut ini dengan baik dan benar! 

 
1. Gaya gerak listrik dapat dibangkitkan dengan beberapa cara diantaranya adalah …. 

A. meletakkan kawat dalam medan magnetic 
B. menggerakkan kawat dalam medan magnetic searah garis gaya 
C. memasang galvanometer pada ujung-ujung kumparan 
D. mendekatkan batang magnet pada ujung kumparan 
E. menggerakkan kawat dalam medan magnetnhingga memotong garis gaya 

 
2. Sebuah bidang A mempunyai rapat garis gaya magnet 8 x 10-4 Tesla. Jika luas bidang 

A adalah 10 cm2 dan sudut antara bidang normal A terhadap garis gaya 60o maka 
besar fluk magnetic pada bidang adalah …. 
A. 1 x 10-7 Wb. 
B. 2 x 10-7 Wb. 
C. 3 x 10-7 Wb. 
D. 4 x 10-7 Wb. 
E. 5 x 10-7 Wb. 

 
3. Sebuah solenoida kawat berbentuk dengan luas penampang 2 cm2 dan panjang 2π cm 

serta memiliki 3000 lilitan diletakkan tegak lurus terhadap medan magnetic. Jika 
rapat fluks magnetic berubah dari 0,5 Wb/m2 menjadi 1,5 Wb/m2 dalam waktu 2 s, 
maka GGL rata-rata yang diinduksikan dalam kumparan tersebut adalah …. 
A. 3,6 mV 
B. 5,4 mV 
C. 6,5 mV 
D. 7,2 mV 
E. 8,2 mV 

 
4. Suatu solenoid yang mempunyai induktansi sebesar 5 mH dialiri dengan arus listrik 

yang memiliki persamaan i = 5 sin 100πt. Gaya gerak listrik induksi diri di kumparan 
pada saat t = 0,01 sekon adalah …. 
A. 0 
B. 5π V 
C. 25π V 
D. 150π V 
E. 250π V 

 
5. Suatu arus berubah dari 6A menjadi 4A selama 0,1 sekon pada suatu kumparan. Jika 

GGL induksi diri yang timbul 16 volt, maka besar induksi diri kumparan adalah …. 
A. 0,6 H 
B. 0,7 H 
C. 0,8 H 
D. 0,9 H 
E. 1,1 H 

 
6. Sebuah inductor mempunyai induktansi diri 0,05 H. Jika pada inductor tersebut 

mengalir arus listrik sebesar 10 A, maka besarnya energy listrik yang tersimpan 
dalam inductor tersebut adalah …. 
A. 0,25 J 
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B. 0,50 J 
C. 2,50 J 
D. 5,00 J 
E. 25,00 J 

 
7. Alat yang dapat mengubah energy mekanik menjadi energy listrik adalah …. 

A. motor 
B. generator 
C. transformator 
D. dynamometer 
E. galvanometer 

 
8. Suatu trafo memiliki perbandingan lilitan primer dan sekunder 4 : 5 dan 

perbandingan arus primer dan sekunder 5 : 5, berapakah efisiensi trafo tersebut 
A. 50% 
B. 60% 
C. 70% 
D. 75% 
E. 80% 

 
9. Diketahui sebuah trafo dengan lilitan primer sebanyak 1000 lilitan, danlilitan 

sekundernya 200 lilitan. Jika lilitan primer dihubungkan dengan sumber tegangan 
600 volt maka lilitan sekundernya akan menghasilkan tegangan sebesar …. 
A. 120 volt 
B. 100 volt 
C. 80 volt 
D. 60 volt 
E. 50 volt 

 
10. Tabel di bawah ini menunjukkan data hasil sebuah pengukuran menggunakan 

transformator. 
 

V1 I1 N1 V2 I2 N2 

200 V 3 mA X Y 75 mA 40 

Nilai X dan Y adalah …. 
A. X = 1000 lilitan dan Y = 8 volt 
B. X = 1000 lilitan dan Y = 25 volt 
C. X = 800 lilitan dan Y = 600 volt 
D. X = 600 lilitan dan Y = 600 volt 
E. X = 75 lilitan dan Y = 8 volt 
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KUNCI JAWABAN 
 

1. E 
2. D 
3. A 
4. E 
5. C 
6. C 
7. B 
8. D 
9. A 
10. A 
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