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SUMBER ARUS LISTRIK 
 

 
VqW .=  

 
W  = energi listrik (Joule) 
q  = muatan listrik  (Coulomb) 
V  = Beda Potensial (Volt) 
 
Macam-macam Sumber Tegangan 
1. Elemen Volta 

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. H2SO4 
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. 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) 
dan H2SO4 encer sebagai larutan elektrolit 
yang berakibat terdisosiasi menjadi ion 2H+ 
dan SO4

2-. 
 
 
 
 
 

2. Elemen Kering (Baterai) 
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 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. 

 
Baterai isi ulang 
Umumnya jenis baterai yang digunakan 
adalah nikel-kadmium (Ni-Cd), yang 
memakai bahan nikel hidroksida serta 
kadmium sebagai elektrodanya, dan kalium 
hidroksida sebagai elektrolit. Akan tetapi, 
baterai isi ulang juga ada yang menggunakan 
bahan litium sebagai elektrodanya, sehingga 
mempunyai daya tahan yang lama. 

 
3. Aki (Accumulator) 

Kemampuan aki untuk mengalirkan arus 
listrik dapat dipulihkan kembali dengan jalan 
mengalirkan arus listrik searah dari sumber 
arus yang lain melalui kedua kutubnya. 
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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. 

 

Gaya Gerak Listrik dan Tegangan Jepit 
Beda potensial antara kutub-kutub sumber tegangan 
sebelum dipasang pada rangkaian listrik disebut 
gaya gerak listrik, disingkat ggl. Sebagai contoh, 
gaya gerak listrik baterai sebesar 1,5 V. Sedangkan 
beda potensial antara kutub-kutub sumber tegangan 
setelah dipasang pada rangkaian disebu tegangan 
jepit 
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Soal Pilihan Ganda  
1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

  
 Berikut ini yang benar adalah . . . . 

a.  arah elektron dari A ke B, arah arus 
listrik dari B ke A 

b.  arah arus listrik dari A ke B, arah 
elektron dari B ke A 

c.  arah arus listrik dan arah elektron dari B 
ke A 

d.  arah arus listrik dan arah elektron dari A 
ke B 

 
2. Arah arus listrik dan arah elektron adalah . . . 
. 

a. selalu berlawanan 
b. selalu sama 
c. kadang-kadang berlawanan 
d. tidak dapat ditentukan 
 

3. Berikut ini adalah gambar penghantar yang 
berbentuk bola berikut ini! 

  
Dari gambar di atas, pernyataan yang benar 
adalah . . . . 
a.   potensial B sama dengan potensial C 
b.   potensial B lebih besar dari potensial C 
c.   potensial B lebih kecil dari potensial C 
d.  potensial B mungkin lebih besar atau 

lebih kecil dari potensial C 
4. Sebuah alat yang dapat menimbulkan beda 

potensial antara ujungujun penghantar disebut 
. . . . 
a. GGL 
b. EPL 
c. sumber kalor 
d. sumber tegangan 

 
5. Satuan Sistem Internasional GGL sumber 

tegangan adalah . . . . 
a. ampere 
b. volt 
c. volt ampere 
d. ohm 
 

6. Pada elemen Volta yang digunakan sebagai 
pembangkit GGL adalah . . .  
a. Zn dan batang arang 
b. Zn dan Cu 
c. Zn dan PbO2 
d. H2SO4 dan PbO2 
 

7. Penemu elemen kering adalah . . . . 
a. Alessandro Volta 
b. Gaston Plante 
c. Benjamin Franklin 
d. George Leclanche 
 

8. Alat yang menggunakan aki sebagai sumber 
energi listrik adalah . . . . 
a. komputer 
b. walkman 
c. kamera digital 
d. televisi 
 

9. Pada aki (accumulator) yang berfungsi 
sebagai anoda adalah . . . . 
a. Pb 
c. H2SO4 
c. PbO2 
d. Zn 

 
10. Pemasangan voltmeter yang benar pada saat 

pengukuran tegangan adalah . . . . 
a. paralel 
b. seri 
c. bebas 
d. semua jawaban benar 

 
11. Berdasarkan gambar tersebut, angka yang 

ditunjukkan voltmeter adalah .... 

 
a. tegangan jepit 
b. tegangan maksimum 
c. tegangan sumber 
d. tegangan minimum 
 

12.  Sebuah sumber tegangan beda potensialnya 
24 volt artinya .... 
a.  sumber tegangan mengeluarkan energi 24 

joule untuk mengalirkan arus listrik 2 
ampere 
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b.  sumber tegangan mengeluarkan energi 48 
joule untuk memindahkan muatan 2 
coulomb 

c.  sumber tegangan mengeluarkan energi 
listrik 48 joule selama 2 detik 

d.  sumber tegangan berfungsi dengan baik 
pada tegangan 24 volt untuk mengalirkan 
muatan listrik 1 coulomb 

 
13.  Data alat: 

1. akumulator 
2. generator 
3. elemen kering 
4. dinamo 
Alat di atas yang dapat menimbulkan beda 
potensial DC adalah … 
a. 1, 2 dan 3  
b. 1 dan 3  
c. 2 dan 4 
d. 4 
 

14.  Perhatikan gambar berikut. 

  
 kuat arus yang terukur jika terpasang pada 

kuat arus maksimal 10 A adalah .... 
a. 5 A  
b. 10 A  
c. 15 A 
d. 40 A 
 
 

15.  Bagian baterai yang ditunjukkan nomor 2 dan 
3 adalah .... 

  
a. mangan dioksida dan batang arang 
b. amonium klorida dan batang arang 
c. mangan dioksida dan karbon 
d. mangan dioksida dan ammonium klorida 
 

16.  Jika rangkaian berikut untuk mengukur kuat 
arus pada lampu maka .... 

  
a.  P adalah sakelar dan Q adalah lampu 
b.  P adalah amperemeter dan Q adalah 

lampu 
c.  P adalah voltmeter dan Q adalah sakelar 
d.  P adalah amperemeter dan Q adalah 

voltmeter 
 

17.  Kuat arus 3 A artinya .... 
a.  muatan listrik 300 C mengalir selama 100 

menit 
b.  muatan listrik 1.800 C mengalir selama 

10 menit 
c.  muatan listrik 3 C mengalir selama 6 

menit 
d.  muatan listrik 9 C mengalir selama 3  

menit 
 

18. Tiga puluh batu baterai, masing-masing 1,5 
V, disusun paralel akan menghasilkan GGL 
total sebesar .... 
a. 1,5 volt  
b. 3,0 volt  
c. 10 volt 
d. 15 volt 
 
 
 

19.  Perhatikan tabel berikut. 

  
Berikut ini yang bukan kesimpulan dari tabel 
di atas adalah .... 
a.  nyala lampu tidak tergantung oleh 

tegangan dan kuat arus 
b.  nyala lampu tergantung tegangan dan 

kuat arus 
c.  nyala lampu makin terang, jika tegangan 

makin besar 
d.  kuat arus makin besar, nyala lampu 

makin terang 
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20.  Lampu akan menyala paling terang bila 
sakelar .... 

  
 a.  S1 dan S2 ditutup, S3 terbuka 

b.  S1, S2, dan S3 tertutup 
c. S1 dan S2 terbuka, S3 tertutup 
d.  S1 dan S3 tertutup, S2 terbuka 
 

21. Muatan listrik 120 C berpindah melalui kawat 
penghantar yang menghubungkan kedua 
kutub sumber tegangan selama 5 menit. Kuat 
arus listriknya adalah .... 
a. 0,04 A  
b. 0,4 A  
c. 0,5 A 
d. 2,5 A 
 

22.  Fungsi batang karbon pada baterai adalah .... 
a. sebagai kutub positif 
b. timbulnya polarisasi 
c. sebagai larutan elektrolit 
d. sebagai kutub negatif 
 

23.  Rangkaian berikut yang tepat untuk 
mengukur kuat arus listrik adalah .... 

  
 
24.  Satu mikroampere sama dengan .... 

a. 0,000001 A 
b. 0,001 A 
c. 1.000 A 
d. .000.000 A 

 
 

25.  Perhatikan bagan baterai di bawah ini. 

  
 Batang karbon ditunjukkan oleh angka .... 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
 

26.  Gambar rangkaian listrik di bawah ini yang 
dapat menyalakan lampu jika kedua 
baterainya sama adalah .... 

  
 
27.  Sebuah baterai dihubungkan dengan sebuah 

lampu dengan menggunakan kawat 
penghantar, sehingga lampu menyala. Kutub-
kutub baterai dihubungkan dengan voltmeter, 
seperti gambar di bawah ini. Angka yang 
ditunjukkan jarum voltmeter tersebut 
merupakan .... 
a. kuat arus 
b. gaya gerak listrik 
c. tegangan jepit 
d. energi listrik 
 

28.  Rangkaian yang tidak timbul arus listrik 
adalah .... 
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29.  Elemen volta, baterai, dan aki mengubah ... 
menjadi energi listrik. 
a. energi mekanik 
b. energi potensial gravitasi 
c. energi kimia 
d. energi panas 
 

30. Ketika hendak tidur, kamu mematikan lampu 
di ruang tamu dengan menekan tombol 
sakelar. Yang kamu lakukan tersebut pada 
dasarnya adalah .... 
a.  membuat rangkaian menjadi terbuka 
b.  membuat rangkaian menjadi tertutup 
c. mengambil sumber tegangan dari 

rangkaian 
d.  mengambil penghantar dari rangkaian 
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