
MODUL P-1 

REKAYASA BAHAN 

RESISTIVITAS LOGAM 

 

TUJUAN 

1. Mahasiswa mampu mengetahui resistivitas pada suatu logam.  

2. Mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan pengaruh suhu pada resistivitas logam. 

 

DASAR TEORI 

1. Arus Listrik 

Perpindahan muatan listrik dikenal dengan nama arus listrik, besarnya diukur dalam ampere. 

Secara singkat arus listrik didefenisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap 

satuan waktu. 

 I=
dt

dq
…………………………………………………………………….. (1.1) 

Dimana I = arus listrik dihitung dalam satuan ampere atau coulomb/detik 

Sedangkan
dt

dq
adalah laju muatan persatuan waktu (perubahan muatan setiap satuan waktu) 

 

2. Resistivitas Bahan Logam 

Arus yang mengalir dalam suatu penghantar selalu mengalami hambatan dari penghantar itu 

sendiri. Besar hambatan tersebut tergantung dari jenis bahan penghantar yang digunakan. Besar 

hambatan tiap meternya dengan luas penampang 1mm2 pada temperature 200oC dinamakan 

hambatan jenis atau resistivitas. 

Ketika pergerakan elektron-elektron bebas dalam suatu bahan, tanpa arah atau kecepatan 

tertentu, dan terpengaruh oleh gaya sehingga bergerak secara terkoordinasi melalui suatu bahan 

konduktif, maka pergerakan elektron yang merata ini disebutdengan listrik atau arus listrik. 

Elektron dapat bergerak melalui ruang kosong diantara atom-atom dari konduktor. Konduktor 

mungkin terlihat sebagai suatu benda padat, tetapi bahan yang tersusun dari atom-atom sebagian 

besar merupakan ruang kosong. Untuk keperluan penyaluran arus listrik secara efektif dan 

efisien, maka diperlukan bahan konduktor yang memiliki konduktivitas tinggi atau memiliki nilai 

resistansi rendah. 

Berikut ini contoh resistivitas pada beberapa jenis bahan: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Ampere


 
Gambar 1.1 Resistivitas berbagai jenis logam 

 

a. Hukum Ohm 

Arus yang mengalir pada penghantar jika diberi potensial tetap pada umumnya adalah tetap. 

Jika kita memandangnya hanya dari Hk Newton II, muatan-muatan listrik pada logam yang 

berbeda pada medan listrik akan mendapat gaya Coulomb F = q E dan gaya tersebut akan 

menimbulkan percepatan pada muatan sehingga kecepatan aliran muatan akan bertambah dan 

mengakibatkan naiknya arus listrik tetapi kenyataannya tidakdemikianhaliniterjadigaya yang 

adapadamuatan-muatantersebutbukanhanyagayaCoulomb  adagaya lain yaitugayagesekan. 

Pembawa muatan didalam logam tidak bergerak pada garis lurus, tetapi selalu bertumbukan 

dengan atom  logam. Dalam tumbukan tersebut terjadi perpindahan energy makin cepat gerakan 

muatan makin sering terjadi tumbukan. Akibat tumbukan tersebut, pembawa muatan bergerak 

dengan kecepatan rata-rata tertentu. Kecepatan rata-rata akhir pembawa muatan haruslah konstan 

sebanding dengan kuat medan listrik E. 

 

 

Dan dikenal dengan Hukum Ohm sebagai berikut : 

 J = σ E………………………………………………………………….. (1.2) 

 

Dimana : 

J   = rapat arus ( A/m2) 

σ  = konduktivitas bahan 








Voltmeter

Ampere
 

E   = kuat medan listrik 

 



 
Gambar 1.2 Logam dengan luas penampang sama pada setiap bagian 

 

Misal beda potensial al antara P dan Q 

  V )( p V )(Q =V……………………………………………….. (1.2) 

 

Maka kuat medan listrik antara P dan Q  

  E=
e

V
……………………………………...………… (1.3) 

Menurut Hukum Ohm : 

  J = σ E…………………………………………..…… (1.4) 

  J = σ
e

V

.
………………………………….………….. (1.5) 

Dimana J adalah rapat arus yakni 

  J = 1/A atau 1 = JA………………………………….. (1.6) 

 

Sehingga 

  i = JA =σ


V
………….……………………………..  (1.7) 

 

 

 

 

Besaran  


1

A


 adalah konstanta dan harganya ditentukan oleh sifat konduktivitas bahan 

σ, panjang penghantar ℓ dan arus penampang penghantar A.  



1
 sering dinamakan resistivitas ρ atau   = 



1
 

Konstanta penghantar tersebut sering diberi nama Resistansi penghantar ( R ) sehingga  

R = 


1

A


…………..……………………………………………..… (1.8) 

i  =JA = σ


A
V V = 



1

A


i 



Atau R =ρ
A


 

R diberi satuan Ohm ( Ω ) 

 

PROSEDUR 

1. Kaleng cola, dan kaleng sarden diampelas. Kaleng yang sudah diampelas dipotong dan 

dibagi menjadi 4 bagian. 

2. Pasang sampel yang telah diampelas pada alat ukur resistivitas.  

3. Ukur arus pada tiap perubahan voltase dan hambatan. Voltase yang digunakan adalah 3, 

6, 9, 12 Volt. Hambatan yang digunakan adalah 560 Ohm, dan 1k Ohm. 

4. Plot nilai arus yang didapat (sumbu X) dan voltase yang digunakan (sumbu Y) pada 

masing masing hambatan (560 Ohm dan 1k Ohm).  

5. Beri perlakuan panas pada 4 sampel logam selama 60 menit. Sampel 1 dipanaskan 1000C, 

sampel 2 dipanaskan 2000C, sampel 3 dipanaskan 3000C, dan sampel 4 dipanaskan 

4000C. 

6. Ulangi langkah 2 hingga 4. 

7. Hitung gradien garis yang didapat sebagai resistansi. 

8. Hitung resistivitas bahan dari resistansi yang didapat.  


