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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah senantiasa memberikan Rahmat 

dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Buku Petunjuk Praktikum Eksperimen 

Fisika I ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Diktat ini disusun sebagai buku panduan atau pegangan Praktikum 

Eksperimen Fisika I di lingkungan Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan materi yang telah disesuaikan 

dengan materi kuliah Optik, Gelombang, Listrik Magnet, Fisika Modern, dan 

Termodiamika. Buku petunjuk praktikum ini merupakan edisi revisi ketiga yang 

merupakan hasil penyempurnaan dari buku petunjuk sebelumnya ditambah 

dengan beberapa judul baru dan materi baru dari buku-buku bahan ajar kuliah. 

Tujuan penyusunan adalah bahwa diktat ini dapat membantu para asisten 

dan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan praktikum dengan baik dan benar 

sekaligus untuk menambah wawasan terhadap teori yang telah didapatkan dalam 

perkuliahan serta membantu menambah ketrampilan mahasiswa dalam melakukan 

kerja di laboratorium. 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh Laboran dan Kepala 

Laboratorium Fisika beserta seluruh pihak yang telah membantu penyusunan 

diktat ini. Akhirnya, penyusun menyadari bahwa diktat ini masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca 

untuk penyempurnaan diktat berikutnya. 

 

 

 

 

Malang,    Agustus  2018 

        

 

Penyusun 
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TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 

Setiap praktikan yang melakukan praktikum Eksperimen Fisika I di 

Laboratorium Jurusan Fisika, diwajibkan mematuhi tata tertib sebagai berikut :  

1. Praktikan harus sudah siap menjalankan praktikum lima menit sebelum acara 

praktikum dimulai. 
2. Pada saat melakukan praktikum diharuskan memakai jas praktikum.  
3. Setiap praktikan diharuskan membaca dengan teliti petunjuk praktikum yang 

akan dilakukan dan membuat ringkasan cara kerja praktikum (password 

masuk: BAB I, BAB II, BAB III, & DAFTAR PUSTAKA) yang akan 

dilaksanakan pada saat itu.  
4. Sebelum praktikum dimulai pada setiap awal praktikum akan didakan pre-tes. 
5. Laporan sementara dibuat pada saat praktikum dan pada saat praktikum akan 

usai dimintakan persetujuan Asisten praktikum. 
6. Dilarang makan dan mimun di dalam Laboratorium. 
7. Setiap selesai praktikum akan diadakan post-test. 
8. Laporan resmi praktikum dikumpulkan pada setiap awal praktikum berikutnya.  
9. Setelah usai praktikum setiap kelompok bertanggung jawab terhadap keutuhan 

dan kebersihan alat-alat dan fasilitas kemudian mengisi buku log penggunaan 

alat-alat praktikum. 
10. Bagi praktikan yang berhalangan hadir diharuskan membuat surat ijin dan 

apabila sakit harus dilampiri surat keterangan dokter.  
11. Ketentuan yang belum tercantum dalam tata tertib ini apabila perlu akan 

ditentukan kemudian. 
 

 

 

 

 

 

PJ.Praktikum Ekaperimen Fisika I 

              Nurun Nayiroh, M.Si 
NIP. 19850312 201101 2 018 
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EF I – 1 

PRAKTIKUM  
INDUKSI MAGNET DENGAN MENGGUNAKAN COBRA3 

 

I.   TUJUAN   

 Menentukan tegangan induksi sebagai fungsi: 

1. kuat medan magnet, 

2. frekuensi medan magnet, 

3. jumlah lilitan kumparan induksi, 

4. komponen kumparan induksi. 

 

II.   DASAR TEORI 

Kumparan Induksi 

Menurut Hukum kedua Maxwell, potensial listrik yang diinduksi oleh 

sebuah perubahan fluks magnet φ(t) adalah tegangan U sepanjang integral 

tertutup C 

    (1) 

dengan      (2) 

  adalah daerah yang tertutup oleh garis C. 

Bagian dalam sepanjang kumparan medan, medan magnet (medan yang 

diberikan untuk kumparan induksi) adalah ruang yang homogen dan hanya 

sejumlah medan dapat berubah dalam waktu. Selanjutnya komponen daerah 

 pada kumparan induksi adalah bidang tegaklurus terhadap . Hubungan 

(2) dapat ditulis sebagai 

φ(t) = B (t) . A     (3) 

Memasukkan persamaan (3) ke (1) dan berlaku bahwa kumparan induksi 

terdiri dari n loop konduktor sejajar memberikan 

      (4) 
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Kumparan medan 

Hukum pertama Maxwell: 

 

bersama dengan Hukum keempat Maxwell 

 dan   

menghasilkan 

     (5) 

untuk medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. μ0 = 1,26.10-6 

Vs/Am adalah konstanta medan magnet, m adalah jumlah lilitan dan l 

panjang kumparan medan. Arus yang mengalir melalui kumparan medan 

dinotasikan dengan I(t). 

Akhirnya kombinasi hasil untuk kumparan induksi (4), hasil untuk 

kumparan medan (5) dan   I (t) = I0 . sin (ωt) memberikan 

    (6) 

atau untuk nilai-nilai efektif 

     (7) 

Sehingga tegangan Ueff pada kumparan induksi harus proposional 

dengan: 

 Jumlah lilitan n pada kumparan induksi 

 Daerah komponen A pada kumparan induksi 

 Jumlah lilitan m pada kumparan medan 

 Panjang l kumparan medan 

 Frekuensi ω pada arus yang melalui kumparan medan 

 Jumlah arus  yang melalui kumparan medan. 

 

Dari persamaan (7) berikut  

 

 
untuk medan medan magnet konstan. 
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III. METODE PERCOBAAN 

A. Bahan dan Alat: 

 Kumparan medan, 750 mm, 485 lilitan/m   11001-00 1 

 Kumparan induksi, 300 lilitan, diameter 40 mm  11006-01 1 

 Kumparan induksi, 300 lilitan, diameter 32 mm  11006-02 1 

 Kumparan induksi, 300 lilitan, diameter 25 mm  11006-03 1 

 Kumparan induksi, 200 lilitan, diameter 40 mm  11006-04 1 

 Kumparan induksi, 100 lilitan, diameter 40 mm  11006-05 1 

 Kumparan induksi, 150 lilitan, diameter 25 mm  11006-06 1 

 Kumparan induksi, 75 lilitan, diameter 25 mm  11006-07 1 

 Kabel penghubung, 32 A, 750 mm, merah  07362-01 2 

 Kabel penghubung, 32 A, 750 mm, biru   07362-04 1 

 Kabel penghubung, 32 A, 2000 mm, biru   07365-04 1 

 Cobra3 Basic Unit      12150-00 1 

 Power supply, 12 V     12151-99 2 

 Kabel data RS 232     14602-00 1 

 Software PowerGraph     14525-61 1 

 Modul Cobra3 Function generator   12111-00 1  

 PC, Windows® 95 atau lebih tinggi    1 

 

 

Gambar 1. Pengaturan Alat percobaan induksi magnet menggunakan Cobra3. 

B. Langkah Kerja:   

1. Rangkailah peralatan seperti yang terlihat pada Gambar 1. 

2. Hubungkan kumparan yang menghasilkan medan ke modul functoin 

generator dan letakkan kumparan-kumparan induksi ke dalam 

kumparan penghasil medan lalu hubungkan ke “Analog ln 2/S2”, 

paling baik hubungkan ke kedua stopkontak warna kuning ( + dan - ) 

dan bukan ke stopkontak ground. 



Buku Petunjuk Praktikum Eksperimen Fisika I T.A 2018/2019  8 
 

3. Hubungkan Cobra3 Basic Unit ke port komputer COM1, COM2, atau 

ke port USB (untuk port komputer USB, gunakan USB ke konverter 

RS232 14602-10). 

4. Mulailah program “measure”. Pilih “Gauge”  “PowerGraph” dan 

pada diagram “setup” sekarang klik simbol function generator. 

Gunakan function generator pada mode arus konstan – kuat medan 

yang dihasilkan bergantung pada kuat arus yang dihasilkan dan bukan 

pada tegangan yang dibutuhkan untuk menghasilkan medan.  

5. Pertama gunakan function generator untuk menghasilkan suatu arus 

landai (current ramp) pada frekuensi tetap. Atur perameter-parameter 

seperti yang terlihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2: Pengaturan modul function generator untuk amplitudo landai 

(amplitude ramp). 

   

 
 

Gambar 3. Tampilan jendela Analog ln 2/S2 

 

6. Kemudian klik simbol  “Analog ln 2/S2” dan atur modul ke “Burst 

measurement” seperti yang terlihat pada Gambar 3. 

Diagram “Settings” dan “Display” pada PowerGraph sebaiknya kelihatan 

seperti Gambar 4 dan Gambar 5. 
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Gambar 4: Diagram “Settings” pada PowerGraph untuk amplitudo landai. 

 

 
 

Gambar 5: Diagram “Display” pada PowerGraph. 

 

7. Ambil pengukuran untuk setiap kumparan induksi. Mulailah 

pengukuran dengan klik tombol “Continue”. 

 (Jika anda berencana untuk membuat plot algoritma, periksa hasil kurva 

dengan mengurangi nilai pada arus I  nol dari semua nilai dengan 
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menggunakan “Analysis”  “Channel modification....” dengan “U2” 

sebagai “Source channel”.    Nol offset terjadi karena kebisingan digital 

dan tegangan induksi dari medan liar dan dapat dianggap sebagai 

konstanta selama satu pengukuran tetapi dapat berubah sedikit dari 

pengukuran ke pengukuran karena perbedaan susunan pada kabel anda. 

Offset merusak plot logaritmik secara kuat tetapi tidak masalah dalam 

plot yang normal. 

 Cacatan bawah garis kemiringan kurva dievaluasi dengan tool 

“Regression” pada “measure” (pada plot linear). 

8. Kemudian atur function generator dalam diagram “Setup” pada 

PowerGraph untuk penyetelan frekuensi dari 100 sampai 1000 Hz 

dengan kuat arus konstan, seperti halnya amplitudo medan magnet 

konstan. Lihatlah Gambar 6 untuk pengaturan yang sesuai. Diagram 

“Settings” pada PowerGraph sebaiknya kelihatan seperti Gambar 7.  

9. Ambillah pengukuran lagi untuk setiap kumparan induksi. 

(Perbaikan penggantian nol mungkin dilakukan dengan menggunakan tool 

“Re gression” pada “measure”: kurangi nilai yang diberikan oleh fungsi 

“Regression” sebagai pengganti nol dari data “U2” dengan 

menggunkan lagi “Analysis” ”Channel modification....”). 

 Catatan bawah nilai-nilai garis kemiringan untuk evaluasi selanjutnya. 
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Gambar 6: pengaturan modul untuk frekuensi landai (frequency ramp). 
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Gambar 7: Diagram “Settings” untuk frekuensi landai. 
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EF I – 2 

MEDAN MAGNET PADA COIL TUNGGAL /  

HUKUM BIOT SAVART 

 
I. TUJUAN PERCOBAAN 

1. Untuk mengukur densitas fluks magnet di tengah (pusat) dari berbagai 

macam loop kawat dengan menggunakan probe Hall dan untuk 

menyelidiki ketergantungan pada jari-jari dan jumlah lilitan loop kawat. 

2. Untuk menentukan konstanta medan magnet µ0. 

3. Untuk mengukur densitas fluks magnet sepanjang sumbu pada 

kumparan-kumparan panjang dan membandingkannya dengan nilai 

teoritis. 

 

II. DASAR TEORI 

Dari persamaan Maxwel: 

∮ ��� �� = � + ∫ ��� �
�

�
�

     (1) 

 

di mana K adalah kurva tertutup sekitar daerah F, H adalah kuat medan 

magnet, I adalah arus yang mengalir melalui daerah F, dan D adalah densitas 

fluks listrik, kita peroleh arus langsung (direct current) (D=0), hukum fluks 

magnetnya adalah: 

∮ ��� �� = �
�

       (2) 

di mana dengan menggunakan Gambar 1, notasi ditulis dalam bentuk Hukum 

Biort-Savart sebagai berikut: 

���� =
�

��

��×���

�������
       (3) 

vektor dl tegak lurus terhadap bidang, ρ dan dH terletak pada bidang gambar, 

sehingga: 

�� =
�

����
��=

1

4�
	.

��

�2+�2
     (4) 

dH dapat diselesaikan kembali ke dalam komponen jari-jari dHr dan 

komponen sumbu dHz. 

Komoponen dHz mempunyai arah yang sama untuk semua elemen 

konduktor dl dan kuantitas-kuatitas yang ditambahkan; komponen dHr saling 

menghapuskan antara yang satu dengan lainnya ketika berpasangan. 

Oleh karena itu, 

Hr (z) = 0         (5) 

 

Dan 
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�(�)= ��(�)=
�

�
	.

��

(���	��)
�

��
     (6) 

pada sepanjang sumbu lingkaran kawat. Sedangkan densitas fluks 

magnetnya adalah: 

�(�)=
�0.�

2
	.

�2

��2+	�2�
3

2�
      (7) 

di mana μ0 = 1.2566 x 10-6 H/m adalah konstanta medan magnet. Jika ada 

sejumlah kecil loop yang identik melilit secara bersama-sama, maka densitas 

fluks magnetiknya diperoleh dengan mengalikan jumlah n-lilitannya.  

 
 

Gambar 1. Gambar untuk menghitung medan  magnet  

sepanjang sumbu pada  kawat loop. 
 

1. Pada pusat loop (z=0), kita peroleh: 

�(0)=
�0	.		�	.		�

2�
	      (8) 

Nilai medan magnet B (0) dapat diperoleh dari garis regresi nilai yang 

terukur dengan ekspresi sebagai berikut: 

� = ��	.		�
��  (untuk jumlah lilitan) 

� = ��	.		�
��  (untuk jari-jari) 

2. Dengan menggunakan nilai yang terukur pada poin 1 dan persamaan (8), 

kita akan peroleh nilai rata-rata untuk konstanta medan magnetik (µ0). 

3. Untuk menghitung densitas fluks magnetik pada coil bulat secara uniform 

dengan panjang l dan n lilitan, kita kalikan densitas fluks magnetik pada 

satu loop dengan densitas lilitan  n/l dan mengintegralkan dengan panjang 

kumparan. 

�(�)=
�0	.		�	.		�

2�
	.�

�

��2 + �2

�

��2 + �2
� 

 

di mana a = z + l/2 dan b = z - l/2 

Membandingkan nilai densitas fluks yang terukur dengan nilai densitas 

fluks yang terhitung pada pusat kumparan dengan menggunakan 

persamaan berikut: 

�(0)=
�0	.		�	.		�

2�
	.��2 +

�

2
�

1
2
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III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat dan Bahan Percobaan 

1. Kumparan induksi, 300 lilitan, d = 40 mm  11006.01  1 buah 

2. Kumparan induksi, 300 lilitan, d = 32 mm  11006.02  1 buah 

3. Kumparan induksi, 300 lilitan, d = 25 mm  11006.03  1 buah 

4. Kumparan induksi, 200 lilitan, d = 40 mm  11006.04  1 buah 

5. Kumparan induksi, 100 lilitan, d = 40 mm  11006.05  1 buah 

6. Kumparan induksi, 150 lilitan, d = 25 mm  11006.06  1 buah 

7. Kumparan induksi, 75 lilitan, d = 25 mm  11006.07  1 buah 

8. Konduktor, lingkaran, 1 set    06404.00  1 buah 

9. Teslameter, digital     13610.93  1 buah 

10. Hall probe, axial     13610.01  1 buah 

11. Power supply, universal    13500.93  1 buah 

12. Distributor      06024.00  1 buah 

13. Skala pengukur, demo, l = 1000 mm   03001.00  1 buah 

14. Digital multimeter     07134.00  1 buah 

15. Barrel base -PASS-     02006.55  2 buah 

16. Batang pendukung -PASS-, l = 250 mm  02025.55  1 buah 

17. Klem sudut kanan -PASS-    02040.55  1 buah 

18. Klem-G       02014.00  2 buah 

19. Lab jack, 200x230 mm     02074.01  1 buah 

20. Reducing plug 4 mm/2 mm socket, 2   11620.27  1 buah 

21. Kabel penghubung, l = 500 mm, biru   07361.04  1 buah 

22. Kabel penghubung, l = 500 mm, merah  07361.01  2 buah 

 

 
 

Gambar 2. Rangkaian percobaan untuk mengukur medan magnet. 
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B. Langkah Percobaan 

Adapun langkah-langkah percobaan sebagai berikut: 

1. Atur alat percobaan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

2. Operasikan power supply sebagai sumber arus konstan, atur 

tegangannya pada 18 V dan arus ke nilai yang diinginkan. 

3. Ukur kuat medan magnet dari kumparan (I = 1 A) sepanjang sumbu 

z dengan probe Hall dan plot hasilnya pada grafik. 

4. Lakukan pengukuran hanya di pusat konduktor loop (I = 5 A).  

5. Untuk menghilangkan interferensi medan dan asimetri dalam 

pengaturan percobaan, hidupkan power dan ukur perubahan relatif 

pada medan.  

6. Kembalikan  arus semula dan ukur perubahannya lagi. Hasil yang 

diberikan adalah rata-rata dari nilai yang terukur. 

 

 

C. Tabel Data Percobaan 

Densitas fluks magnetik pada pusat kumparan dengan n-lilitan (jari-jari 6 
cm, arus 5 A) 
 
No. n-lilitan B/mT 
1.   
   
   
   
   
   
   
   

 
Densitas fluks magnetik pada pusat kumparan tunggal (n=1), dengan 
variasi jari-jari(arus 5 A). 
 

No. Jari-jari (r/cm) B/mT 
1.   
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Densitas fluks magnetik sepanjang sumbu kumparan 
 
No. n (Lilitan)  Jari-jari 

(R/mm) 
Panjang 
Coil 
(l/mm) 

B/mT 
Terukur Terhitung 

1. 75 13 160   
2. 150 13 160   
3. 300 13 160   
4. 100 20 53   
5. 200 20 105   
6. 300 20 160   
7. 300 16 160   
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EF I - 3 

TIMBANGAN ARUS:GAYA YANG BEKERJA PADA  KONDUKTOR 

PEMBAWA ARUS 

I. TUJUAN 

Tujuan dilakukan percobaan ini, adalah: 

1. Untuk menentukan arah gaya sebagai fungsi arus dan arah medan 

magnet. 

2. Untuk mengukur gaya F, sebagai fungsi dari arus loop konduktor IL, 

dengan induksi magnet B yang konstan dan untuk loop konduktor dengan 

ukuran yang bervariasi sehingga induksi magnetik dapat dihitung. 

3. Untuk mengukur gaya F, sebagai fungsi arus pada kumparan IM untuk 

sebuah loop konduktor. Pada batas yang telah ditentukan, induksi 

magnetik B, dengan akurasi yang memadai akan sebanding dengan arus  

kumparan IM. 

 

II. DASAR TEORI 

Pada sebuah medan magnet dengan induksi magnet B, sebuah gaya F 

(Gaya Lorentz) bekerja pada pembawa muatan bergerak dengan muatan q dan 

kecepatan v: 

        (1) 

Vektor gaya F tegak lurus terhadap bidang yang ditempati oleh v dan B. Pada 

percobaan ini v dan B juga berada pada sudut kanan satu sama lain, sehingga 

hubungan yang menunjukan nilai  vektornya adalah: 

 F = q . v . B 

Kecepatan dari pembawa muatan (elektron) diukur melalui arus listrik IL di 

dalam konduktor. Muatan total elektron pada penampang konduktor dengan 

panjang ℓ dapat dirumuskan untuk q adalah: 

q . v = IL . ℓ        (2) 

Oleh karena itu diperoleh gaya Lorentz: 

F = IL . ℓ . B        (3) 

1. Pengamatan menunjukan bahwa arah dari vektor gaya bergantung pada 

arah gerak elektron dan arah medan magnet. 

Pada sebuah medan yang lintasannya sejajar terhadap arah rambatnya, 

gaya akan bekerja pada loop konduktor. Pada induksi magnet dimana B=0, 

timbangan sedikit berubah posisinya ketika arus I pada konduktor 

dialirkan. Pada IL = 5A perubahan pada gaya dapat diukur. Penjelasan 

tentang efek ini adalah bahwa dua konduktor pembawa arus saling tarik-

menarik satu sama lain. Ketika arus mengalir, keping logam yg fleksibel 

sedikit berubah posisinya  dan dapat mempengaruhi  posisi timbangan. 
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2. Pada dua penampang loop konduktor yang vertikal, elektron bergerak pada 

arah yang berlawanan, dan dua gaya bekerja padanya. Sedangkan pada 

penampang loop konduktor yang horizontal, dimana panjangnya ℓ yang 

diindikasikan pada tiap-tiap kejadian pada loop, sehingga dapat 

mempengaruhi pengukuran gaya Lorentz. Salah satu dari loop konduktor 

mempunyai dua lilitan (n=2), masing-masing panjangnya 50mm. Gaya 

Lorentz pada loop konduktor ini secara eksak ekuivalen dengan loop 

tunggal yang mempunyai panjang dua kali (ℓ =100mm, n =1). 

 

III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, antara lain: 

1. Timbangan arus     11081.88 1 

2. Timbangan LGN 310, pada batang  11081.01 1 

3. Pole pieces, rectangular, 1 pasang  11081.02 1 

4. Loop kawat, 1 =12,5 mm, n =1   11081.05 1 

5. Loop kawat, 1 =25 mm, n =1   11081.06 1 

6. Loop kawat, 1 =50 mm, n =2   11081.07 1 

7. Loop kawat, 1 =100 mm, n =1   11081.08 1 

8. Inti besi, bentuk U, berlapis   06501.00 1 

9. Alas untuk inti besi    06508.00 2 

10. Kumparan, 900 lilitan    06512.01 2 

11. Strip logam, dengan steker   06410.00 2 

12. Distributor     06024.00 1 

13. Bridge rectifier, 30 V AC/1 A DC  06031.10 1 

14. Saklar tombol On/off    06034.01 1 

15. Power supply, universal    13500.93 1 

16. Ammeter 1/5 A DC    07038.00 2 

17. Alas  kaki 3 –PASS-    02002.55 2 

18. Stand tube       02060.00 1 

19. Batang pendukung –PASS-, persegi, 1 =1 m 02028.55 1 

20. Klem sudut kanan –PASS-   02040.55 1 

21. Kabel penghubung, 1 =100 mm, merah  07359.01 1 

22. Kabel penghubung, 1 =250 mm, hitam  07360.05 2 

23. Kabel penghubung, 1 =250 mm, biru  07360.04 2 

24. Kabel penghubung, 1 =500 mm, merah  07361.01 2 

25. Kabel penghubung, 1 =500 mm, biru  07361.04 1 

26. Kabel penghubung, 1 =1000 mm, merah  07363.01 1 

27. Kabel penghubung, 1 =1000 mm, biru  07363.04 1 
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Gambar 1. Rangkaian percobaan: Timbangan arus: gaya yang bekerja pada  

konduktor membawa arus. 

 

B. Langkah Percobaan 

Percobaan 1 

1. Rangkailah alat percobaan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.  

2. Hubungkan kumparan elektromagnet secara seri lalu hubungkan ke 

tegangan keluaran pada power supply melalui ammeter, saklar dan 

bridge rectifier.  

3. Pada dua bagian yang pertama dari percobaan ini, aturlah tegangan 

tetap 12 VAC dan hubungkan dengan arus IM pada kumparan yang 

diukur.  

4. Hubungkan loop Konduktor melalui dua strip logam yang fleksibel, 

pertama semuanya menuju ke distributor dan kemudian melalui 

ammeter menuju tegangan keluaran dari unit power supply. Jarak 

antara strip logam sebaiknya selebar mungkin dan melentur lurus, 

sehingga tidak ada gaya dari medan magnet yang bekerja. 

5. Pertama, tempatkan pole besi pada elektromagnet sedemikian rupa 

untuk menghasilkan celah udara sekitar 4 cm.  

6. Tangguhkan loop konduktor dengan l = 25 mm dari timbangan dengan 

bagian horisontal tegak lurus dengan garis-garis medan magnet. 

7. Hentikan timbangan dengan tidak ada arus yang mengalir melalui 

konduktor, dan arus konduktor diatur sebesar IL = 5 A.  

8. Tentukan besarnya arah dan gaya sebagai fungsi dari arah arus dan 

amati dengan magnet diputar pada sumbu horisontal.  

9. Tanpa medan magnet, amati posisi timbangan baik dengan dan tanpa 

arus yang mengalir melalui loop konduktor.  
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10. Dan buatlah grafik hubungan antara panjang konduktor l dan gaya 

Lorent F. 

 

Percobaan 2 

11. Tempatkan pole besi pada elektromagnet dengan rangkaian parallel 

dan dengan sebuah gap udara 1 cm.  

12. Gantungkan loop konduktor yang mempunyai panjang l =12,5 mm 

pada timbangan. Bagian horizontal dari konduktor tegak lurus 

terhadap garis medan dan dengan mengabaikan timbangan berada di 

antara medan yang seragam. Arus konduktor dinaikkan dengan step 

0,5 A.  

13. Tentukan massa awal dari loop konduktor dengan mematikan medan 

magnet. Ketika medan magnet dinyalakan, ukurlah massanya dan 

hitung gaya Lorentz dari perbedaan antara dua pembacaan. 

14. Buatlah grafik hubungan antara arus konduktor IL dan gaya Lorentz F 

dengan berbagai variasi loop konduktor. 

 

 Percobaan 3 

15. Buatlah pengukuran seperti pada tiga loop konduktor lainnya dengan 

langkah – langkah sebagaimana pada langkah poin 10-12 di atas. 

Bedanya dengan menggunakan loop konduktor 50 mm, n=2. Arus 

pada konduktor 5A dan arus pada kumparan divariasikan dengan 

menambah tegangan. Tentukan Gaya Lorentz F dari masing-masing 

keadaan dari pembacaan. 

16. Buatlah grafik hubungan antara arus kumparan IM dan gaya Lorentz F 

dengan berbagai variasi loop konduktor. 

 

Catatan: 

Jika instrumen pengukuran medan magnet tersedia, induksi magnet dapat 

diukur sebagai fungsi dari arus kumparan. 

   

C. Tabel Data Percobaan 

Percobaan 1 

Gaya Lorentz sebagai fungsi panjang loop konduktor, dengan IL = 5A dan IM = 

870 mA 

 

No. Loop konduktor m0 (g) m1 (g) Δm (g) F eks (N) Fteori (N) 

1 l = 12,5 mm      

2 l = 25 mm      

3 l = 50 mm      

4 l = 100 mm      
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Percobaan 2 

 Loop konduktor dengan l =12,5 mm, IM = 870 mA 

No. IL (A) m0 (g) m1 (g) Δm (g) F eks (N) Fteori (N) 

1 1      

2 2      

3 3      

4 4      

5 5      

 

Loop konduktor dengan l =25 mm, IM = 870 mA 

No. IL (A) m0 (g) m1 (g) Δm (g) F eks (N) Fteori (N) 

1 1      

2 2      

3 3      

4 4      

5 5      

 

Loop konduktor dengan l =50 mm, IM = 870 mA 

No. IL (A) m0 (g) m1 (g) Δm (g) F eks (N) Fteori (N) 

1 1      

2 2      

3 3      

4 4      

5 5      

 

Loop konduktor dengan l =100 mm, IM = 870 mA 

No. IL (A) m0 (g) m1 (g) Δm (g) F eks (N) Fteori (N) 

1 1      

2 2      

3 3      

4 4      

5 5      

 

Percobaan 3 

 Gaya Lorentz sebagai fungsi IM dengan loop konduktor l =50 mm, n = 2 

dan IL = 5 A.  

No. IM (mA) m0 (g) m1 (g) Δm (g) F eks (N) Fteori (N) 

1 50      

2 200      

3 250      

4 350      
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5 450      

6 550      

7 650      

8 870      
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EF I - 4 

INTERFERENSI GELOMBANG ULTRASONIK  

DENGAN CERMIN LLOYD 

 

I. TUJUAN 

Tujuan dilakukan percobaan ini, adalah: 

1. Untuk merekam tegangan reflektor U pada setiap step percobaan. Alat 

geser digunakan untuk menggerakkan layar reflektor yang diposisikan 

sejajar dengan garis hubung antara transmitter dan receiver yang sejajar 

terhadap dirinya dengan step (0,5 – 1) mm.. 

2. Untuk menentukan nilai d pada variasi maksimum dan minimum dari 

grafik  U = U(d) dan dibandingkan dengan nilai ekspektasi secara teoritis. 

 

II. DASAR TEORI 

Gambar 4 menunjukkan bagian paket parsial dari gelombang suara yang 

dipancarkan oleh transmitter yang mana berinterferensi antara yang satu 

dengan yang lain pada receiver. Bagian gelombang itu mencapai receiver 

secara langsung, dimana bagian yang kedua adalah yang pertama kali 

direfleksikan oleh layar logam. Berdasarkan perbedaan panjang dua bagian 

paket, maka akan terjadi interferensi baik konstruktif ataupun dekstruktif. 

Dengan jarak yang konstan antara transmitter dan receiver, perbedaan 

panjang Δ (dan dengan kondisi interferensi ini) adalah fungsi dari jarak d 

pada reflektor dari sumbu tengah (lihat Gambar 4). 

Persamaan berikut ini adalah valid: 

= 2(� �)= 2�√�� + �� ��                                  (1) 

Interferensi konstruktif (maksimum) akan terjadi ketika Δ sama dengan 

bilangan bulat panjang gelombang  pada gelombang ultrasonik: 

= �� = 2���� + �� �� 

→ 		� = ��
����

�
+ ����; n = 0, 1, 2, 3,.....  (2) 

Interferensi destruktif akan terjadi ketika Δ sama dengan bilangan ganjil 

setengah panjang gelombang  pada gelombang ultrasonik: 

=
2� + 1

2
� = 2���� + �� �� 

→ 		� = ���
����

�
�
�
�� +

����

�
���; n = 0, 1, 2, 3,.....(3) 

 



Buku Petunjuk Praktikum Eksperimen Fisika I T.A 2018/2019  26 
 

 
Gambar 4: Diagram untuk perhitungan perbedaan panjang dua paket parsial (t 
= transmitter - pemancar, r = receiver - penerima, sc = screen - layar). 
 

III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, antara lain: 

 Unit ultrasonik      13900.00  1 

 Power supply untuk unit ultrasonik,5 VDC  13900.99  1 

 Transmitter ultrasonik pada batang  13901.00  1 

 Receiver ultrasonik pada batang    13902.00  1 

 Multimeter digital     07134.00  1 

 Bangku optik, l = 60 cm     08283.00  1 

 Pangkalan untuk bangku optik, putaran   08284.00  2 

 Bantalan geser untuk bangku optik, h = 80 mm  08286.02 2 

 Bantalan geser untuk bangku optik   08286.00  1 

 Alat penggeser, horisontal    08713.00  1 

 Lengan ayun     08256.00  1 

 Layar logam, 30x30 cm     08062.00  1 

 Pita pengukur, 2 m    09936.00  1 

 Kabel penghubung, l = 50 cm, merah   07361.01  1 

 Kabel penghubung, l = 50 cm, biru  07361.04  1 
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Gambar 1: Pengaturan percobaan. 

 

 
 
Gambar 2: Diagram pengaturan percobaan (t = transmitter-pemancar, r = 
receiver-penerima, sd = sliding device-alat penggeser, sa = 
swinging arm-lengan ayun, sc = screen-layar). 
 

 

B. Langkah Percobaan 

1. Rangkailah alat percobaan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, 

merujuk pada diagram pada Gambar 2 untuk penjelasan yang lebih 

detail.  

2. Letakkan bantalan transmitter dan receiver ultrasonik pada bantalan 

gesernya (h = 80 mm). Atur keduanya pada ketinggian yang sama, 

kemudian arahkan mereka pada bangku optik sehingga sumbu 

tengahnya sesuai dan lurus dengan bangku optik. Gunakan lengan 
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ayun untuk bantalan layar reflektor pada alat penggeser (horisontal) 

dan yakinkan bahwa penggeser ini dikondisikan pada skala awal mula.  

3. Pada saat memulai percobaan, luruskan layar reflektor sejajar dengan 

bangku optik dan pada jarak 2 cm dari sumbu tengah pada transmitter 

dan receiver. Guanakan alat penyetel ini dengan  memutar lengan 

ayun, tahan eflektor tetap sejajar dengan bangku optik ketika ikut 

bergerak juga.  
4. Yang terakhir gerakkan transmitter dan receiver hingga tepi depannya 

simetri dengan pinggir layar dan dipisahkan pada jarak 29,4 cm (lihat 

Gambar 2). Sebagai bagian yang bergerak pada kisi, jarak efektifknya 

sekarang adalah 30 cm. 

5. Sambungkan transmitter ke stopkontak dioda TR1 pada unit ultarsonik 

dan operasikan unit itu pada mode kontinyu “Con”.  

6. Sambungkan receiver ke stopkontak BNC yang kiri (utamakan ke 

amplifier). Sambungkan sinyal receiver ke keluaran analog pada 

multimeter digital agar mempunyai penguatan dan pembetulan.  

7. Untuk meyakinkan kesesuaian antara sinyal masukan dan sinyal 

keluaran analog, hindari pengoperasian amplifier pada rentang saturasi 

(kondisi jenuh). Jika kasus demikian ini terjadi dan dioda “OVL” 

menyala, maka kurangi amplitudo transmitter atau amplifikasi 

masukan.  

8. Untuk memulai, kontrol dan hindari overload, gunakan alat penggeser 

untuk menggerakkan layar ke daerah maksimum pertama pada kurva 

pengukuran. 

9. Sekarang untuk merekam kurva pengukuran, gunakan alat penggeser 

untuk menggerakkan layar menjauh dari sumbu tengah pada sistem 

dengan step Δd = (0,5-1) mm, untuk mengukur tegangan penerima 

ultrasonik U pada setiap step.  

10. Hitunglah nilai-nilai d menggunakan persamaan (2) dan (3). 

Nilai-nilai berikut digunakan untuk menghitung d:  

x = 15,0 cm dan λ= 0,86 cm. 

Sebagaimana transmitter mengemisikan pada frekuensi f = 40 Hz, nilai 

frekunesi diperoleh dari c = λ . f (c = 343,4 m/s pada T = 200C) dimana 

panjang gelombang ultrasonik adalah λ = 0,858 cm = 0,86 cm. Hanya 

nilai-nilai d yang memiliki nilai ekstrim yang ditentukan pada 

percobaan ini dan tidak ada inensitas yang absolut, faktor-faktor 

seperti penyerapan oleh udara dan tipe gelombang (bidang atau bulat) 

tidak perlu dianggap di sini (diabaikan). 
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C. Tabel Data Percobaan 

 

No. d (cm) U (Volt) 
1.   
   
dst.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 Puncak maksimum Puncak minimum 
n deks. / cm dteori/cm deks. / cm dteori/cm 

1.     
2.     
3.     
dst.     
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EF I - 5 

VISKOSITAS CAIRAN NEWTONIAN DAN NON NEWTONIAN 

(ROTARY VISCOMETER) 

 

I. TUJUAN 

Tujuan dilakukan percobaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan gradient dari kecepatan rotasi sebagai fungsi dari tegangan 

geser rotasi untuk dua cairan Newtonian ( gliserin, cairan parafin). 

2. Mengamati ketergantungan suhu dari viskositas  minyak dan gliserin 

3. Menentukan kurva aliran untuk cairan non Newtonian(coklat) 

 

II. DASAR TEORI 

Jika cairan berada di antara dua lempengan dan gaya F bekerja di 

sepanjang lempengan ke arah sumbu x, maka lempengan akan bergerak 

dengan kecepatan v. Untuk cairan Newtonian yang sesuai dengan komponen 

tegangan geser τ: 

τ = F/A (1) 

jika dikaitkan dengan gradien kecepatan 
��

��
  maka diperoleh sebagai berikut: 

� = 	�
��

��
   (2) 

(η adalah viskositas cairan dan A daerah kontak antara lempengan dan 

cairan.) 

Sejumlah zat (suspensi, emulsi) menunjukkan korelasi yang kompleks 

antara T dan integral gradien kecepatan D (cairan non-Newtonian). Histeresis 

juga mungkin terjadi. 

 

Rotary Viskometer 

Sebuah rotary viskometer  terdiri dari silinder dalam dan silindir luar. 

Cairan yang diamati diletakkan diantara keduanya. Pada saat kecepatan rotasi 

rendah, momen rotasi yang diberikan pada lapisan silinder dari cairan dengan  

jari-jari ketinggian h sesuai dengan hubungan berikut sebagai hasil dari rotasi 

silinder luar atau dalam. 

T ( r) = τ ・ 2π r h ・ r      (3) 
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Gambar 1. Gradien kecepatan dan tegangan geser. 

 
 

Gambar 2. Kekentalan dan aliran plastis dari zat yang berbeda: 

1. Cairan Newtonian (kental murni) 

2. Cairan Dilatani 

3. Cairan Psedoplastik  

4. Cairan Bingham (plastik murni) 

5. Cairan Quasiplastik 

 

Tegangan geser dapat dinyatakan dengan momen rotasi terukur sebagai 

berikut: 

�(�)=
�

�����
         (4)    

Dalam kasus ini, gradien kecepatan D adalah sebagai berikut: 

  D (r) = r dω/dr       (5) 

ω adalah kecepatan sudut 

Untuk cairan Newtonian persamaan (2) dan persamaan (3) dapat 

disubstitusikan ke dalam persamaan (1). Integral dengan kondisi limit sebagai 

berikut: 

ω = 0 untuk r = R1 

ω = f  untuk r = R2 

(R1 dan R2 adalah jari-jari dari dua silinder) memberikan hubungan antara 

momen rotasi terukur dan kecepatan sudut: 

� =
����

���
��

��
����

� �� = ���                                                     (6) 

Dimana C adalah perangkat konstan. 

Pernyataan di atas harus dikoreksi terlebih dahulu karena efek tepi 

sehingga C menjadi sebuah konstanta yang empiris. 

Hal ini biasanya menggunakan tegangan geser rata-rata yang bekerja pada 

permukaan dua silinder (2), yang mana diperoleh dari rata-rata geometris atau  

aritmatika dari tegangan geser berikut: 

��� = �
��

����
�

�����
����

�	      (7) 

Atau 

��� = �
�

���� �� �
                                                                         (8) 
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Dengan menggunakan persamaan (4) akan diperoleh  D sebagai berikut: 

 ��� =
��

����
�

��
����

� .�                                                                            (9) 

Atau 

 ��� =
��� ���

��
����

� .�                                                                         (10) 

Untuk cairan non-Newtonian, T tidak lagi berbanding lurus dengan f 

atau τ juga tidak sebanding dengan D. Ada pendekatan rumus yang 

menggambarkan hubungan antara T dan τ dan antara D dan f. 

Untuk beberapa cairan, viskositas berubah secara eksponensial 

dengan temperatur Tabs: 

 η = A eb/Tabs   (Andrage)         (11) 

Atau 

 ���	� =	
����	��

������
		 (Vogel)         (12) 

  Pada suhu 303 K viskositas glyserin dihitung menjadi: 

 η = 680 cP 

 Data percobaan viskositas Glyserin menunjukkan: 

η 293 = 1499 cP 
η 303 = 624 cP 

 

III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat dan Bahan 

1. Rotary viscometer    18221.93 1 buah 

2. Alas pendukung –PASS-    02005.55 1 buah 

3. Batang pendukung, baja stainless,1 =500mm 02032.00 1 buah 

4. Klem sudut kanan    37697.00 1 buah 

5. Magnetic heating stirrer    35720.93 1 buah 

6. Pengontrol temperatur elektronik   35721.00 1 buah 

7. Bar magnetic stirrer, 1 =30mm   46299.02 1 buah 

8. Separator untuk bar magnetik   35680.03 1 buah 

9. Glass beaker, 600ml, pendek   36015.00 3 buah 

10. Glass beaker, 250ml, tinggi   36004.00 2 buah 

11. Batang kaca, 1 =200 mm, d =5mm  40485.03 2 buah 

12. Gliserol, 250ml     30084.25 2 buah 

13. Cairan parafin, 250ml    30180.25 1 buah 

14. Castor oil, 250ml     31799.27 2 buah 

15. Acetone, kimia, murni, 250ml   30004.25 3 buah 
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Gambar 3. Rangkaian alat percobaan Viskositas Newtonian 

dan non Newtonian 

 

 

B. Langkah Percobaan 

Adapun langkah kerja pada percobaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Aturlah alat percobaan seperti yang ditunjukan pada Gambar 3. 

2. Tempatkan alat rotary viscometer sampai persis posisinya vertikal, 

gunakan sekrup putar yang berada pada dasar support stand untuk 

melakukan hal ini. Ada kotak level di viskometer yang digunakan 

untuk memeriksa ketepatan penyesuaian pengaturan itu. 

3. Turunkan viskometer sampai ke permukaan cairan tepat mencapai 

tanda kalibrasi bodi rotary. 

4. Aduk cairan viskositas dengan kecepatan rendah sekaligus panaskan 

dengan suhu pengukuran yang diinginkan dengan bantuan pengaduk 

magnet dan aduk batang magnet agar cepat mencapai distribusi panas 

yang seragam. Suhu sebaiknya selalu diukur di sekitar silinder 

immersion.  

5. Setelah suhu percobaan telah tercapai matikan pemanas. Suhu harus 

tetap konstan selama beberapa menit sebelum pengukuran dimulai, 

karena sillinder immersion harus dalam kesetimbangan termal dengan 

cairan.  

6. Ketika kesetimbangan termal telah tercapai, matikan pengaduk 

magnetik dan tentukan viskositas cairan.  
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7. Setelah melakukan pengukuran, bersihkan selalu bar viskometer dan 

sillinder putar dengan hati-hati dengan air atau aseton. 

8. Untuk Gliserin dan cairan parafin, tentukan ketergantungan momen 

rotasi terhadap frekuensi dalam rentang antara 0,1 Hz dan 1,0 Hz. 

9. Untuk gliserin dan oli, tentukan ketergantungan viskositas terhadap 

frekuensi dalam kisaran suhu antara 290 K dan 350 K.  

10. Untuk cairan cokelat, tentukan ketergantungan momen rotasi 

terhadapa frekuensi dalam rentang antara 0,1 Hz dan 1,0 Hz pada suhu 

sekitar 303 K. Bahan lainnya yang sesuai untuk percobaan adalah 

bahan newtonian: minyak, etilen glikol, dll dan cairan non-Newtonian: 

cat, sirup, pelumas, cokelat cair,dll. 
 

C. Tabel Data Percobaan 

 

Minyak oli 

Suhu (°C) kecepatan faktor Deal reading viskositas 

30     

40     

50     

60     

70     

80     

 

Gliserin 

Suhu (°C) kecepatan faktor Deal reading viskositas 

30     

40     

50     

60     

70     

80     

 

Cairan parafin 

Suhu (°C) kecepatan faktor Deal reading viskositas 

30     

40     

50     

60     

70     

80     
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Castor oil 

Suhu (°C) kecepatan faktor Deal reading viskositas 

30     

40     

50     

60     

70     

80     

 

Minyak zaitun 

Suhu (°C) kecepatan faktor Deal reading viskositas 

30     

40     

50     

60     

70     

80     

 

Minyak goreng 

Suhu (°C) kecepatan faktor Deal reading viskositas 

30     

40     

50     

60     

70     

80     

 

Sirup 

Suhu (°C) kecepatan faktor Deal reading viskositas 

30     

40     

50     

60     

70     

80     

 

Gliserin dan paraffin (suhu kamar) 

Gliserin Viskositas  Momen rotasi 

τ (Nm) 

Parafin  Viskositas  Momen rotasi 

τ (Nm) 

0,1 Hz   0,1 Hz   

0,3 Hz   0,3 Hz   

0,5 Hz   0,5 Hz   

0,7 Hz   0,7 Hz   

1,0 Hz   1,0 Hz   
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Gliserin dan oli (variasi frekuensi) 

 

Gliserin Frekuensi = 0,1 Hz 

  Suhu 

(K) 

Deal reading faktor viskositas 

290    

300    

310    

320    

330    

340    

350    

 

Gliserin Frekuensi = 0,3 Hz 

Suhu (K) Deal reading faktor viskositas 

290    

300    

310    

320    

330    

340    

350    

 

Gliserin Frekuensi = 0,7 Hz 

Suhu (K) Deal reading faktor viskositas 

290    

300    

310    

320    

330    

340    

350    

 

Gliserin Frekuensi = 1,0 Hz 

Suhu (K) Deal reading faktor viskositas 

290    

300    

310    

320    

330    

340    

350    
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Oli Frekuensi = 0,1 Hz 

Suhu (K) Deal reading faktor viskositas 

290    

300    

310    

320    

330    

340    

350    

 

Oli Frekuensi = 0,3 Hz 

Suhu (K) Deal reading faktor viskositas 

290    

300    

310    

320    

330    

340    

350    

 

 

Oli Frekuensi = 0,7 Hz 

Suhu (K) Deal reading faktor viskositas 

290    

300    

310    

320    

330    

340    

350    

 

Gliserin Frekuensi = 1,0 Hz 

Suhu (K) Deal reading faktor viskositas 

290    

300    

310    

320    

330    

340    

350    
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Sirup (suhu 303 K) 

Gliserin Viskositas (mpa.s)  Momen rotasi τ (Nm) 

0,1 Hz   

0,3 Hz   

0,5 Hz   

0,7 Hz   

1,0 Hz   
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EF I – 6 

KAPASITANSI PADA BOLA LOGAM DAN  

KAPASITOR BERBENTUK BOLA 

 

I. TUJUAN 

1. Menentukan kapasitansi dari tiga bola logam dengan diameter yang 
berbeda-beda. 

2. Menentukan kapasitansi dari kapasitor berbentuk bola. 
3. Menentukan diameter tiap benda uji dan perhitungan nilai 

kapasitansinya.  
 

II. DASAR TEORI 

Bagian 1: 

Kapasitansi C dari sebuah bola dengan jari-jari R diberikan oleh: 

C = 4πε0 R         (1) 

(konstanta induksi elektrostatis ε0 = 8.86 ・ 10-12 As/Vm)  

Dengan menggunakan persamaan (1), kapasitansi bola konduksi dapat 

dihitung sebagai berikut: 

Bola (2R1 = 0.121 m) : C = 6.7 ・ 10-12 As/V = 6.70 pF 

Bola (2R2 = 0.041 m) : C = 2.28 ・ 10-12 As/V = 2.28 pF 

Bola (2R3 = 0.021 m) : C = 1.22 ・ 10-12 As/V = 1.22 pF 

Dengan menggunakan (2), nilai tegangan U1, di mana ditentukan dengan 

rata-rata pengukuran amplifier, memenuhi untuk menentukan harga muatan Q 

yang sesuai: 

Q = (Cco + Cca) U1 = (Cco + Cca)U/V ; 

dengan Cco << Cca; Q = CcaU1 = U/V     (2) 

dimana 

Cco = kapasitansi konduktor; 

Cca = kapasitansi kapasitor paralel, 

U = tegangan display, V= faktor penguatan, 

U1 = tegangan terukur) 

Di sisi lain, muatan konduktor Q adalah: 

Q = Cco U2         (3) 

Akhirnya, muatan-muatan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

(2) dan (3). 

U1 / U2 = Cco / Cca 

 

Bagian 2: 

Kapasitansi kapasitor berbentuk bola diberikan oleh: 

� = 4��� �
��	��

�����
�        

 (4) 

(r1 = jari-jari bola dalam; r2 = jari-jari bola luar) 
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Dengan r1 = 0.019 m dan r2 = 0.062 m untuk kapasitor berbentuk bola 

perhitungan kapasitansi medan C = 3.0 pF. 

Nilai kapasitansi yang ditentukan secara eksperimental selalu lebih besar dari 

pada nilai terhitung. Ketidaksesuaian ini karena tak dapat dihindarkan adanya 

kapasitansi yang dispersif.  
 

III.  METODE PERCOBAAN 

A. Alat dan Bahan 

1. Bola Konduktor, d = 20 mm    06236.00  2 buah 

2. Bola Konduktor, d = 40 mm    06237.00  1 buah 

3. Bola Konduktor, d = 120 mm    06238.00  1 buah 

4. Hemispheres, Cavendish type    06273.00  1 buah 

5. Bola plastik Hollow,    06245.00  1 buah 

6. Pipa kapiler, lurus, l = 250 mm    36709.00  1 buah 

7. Kawat tembaga, d = 0.5 mm, l = 50 m   06106.03  1 buah 

8. Batang insulasi      06021.00 2 buah 

9. Resistor dengan nilai tinggi, 10 MOhm   07160.00    1 buah 

10. Power supply tegangan tinggi, 0-10 kV   13670.93  1 buah 

11. Capasitor/ case 1/ 10 nF     39105.14  1 buah 

12. Universal measuring amplifier    13626.93  1 buah 

13. Digital multimeter     07134.00  2 buah 

14. Kabel penghubung, 30 kV, l = 1000 mm  07367.00  1 buah 

15. Screened cable, BNC, l = 750 mm   07542.11  1 buah 

16. Adapter, BNC socket - 4 mm plug   07542.20  1 buah 

17. Penghubung, T type, BNC    07542.21 1 buah 

18. Adapter, BNC-plug/socket 4 mm   07542.26  1 buah 

19. Jangka sorong      03014.00 1 buah 

20. Barrel base -PASS-     02006.55 2 buah 

21. Alas penopang -PASS-     02005.55  1 buah 

22. Klem sudut kanan -PASS-    02040.55  4 buah 

23. Batang pendukung -PASS-,  l = 630 mm  02027.55  1 buah 

24. Batang pendukung -PASS-, l = 400 mm  02026.55  1 buah 

25. Klem universal dengan penjepit    37716.00  1 buah 

26. Croco. clip, insul., strong, 10 pcs   29426.03  1 buah 

27. Kabel penghubung, l = 100 mm, hijau-kuning  07359.15  1 buah 

28. Kabel penghubung, l = 750 mm, hijau-kuning 07362.15 2 buah 

29. Kabel penghubung, l = 500 mm, biru   07361.04  2 buah 

30. Kabel penghubung, l = 500 mm, merah   07361.01  2 buah 
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Gambar 1. Pengaturan alat percobaan untuk menentukan  
kapasitansi bola konduktor   

 
B. Langkah Percobaan 

Bagian 1: 

1. Aturlah alat percobaan untuk menentukan kapasitansi dari bola konduktor 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Gambar 2 hanya menunjukkan 

bagian dari pengaturan percobaan yang harus dimodifikasi untuk 

menentukan kapasitansi dari kapasitor berbentuk bola. 

2. Tempatkan Konduktor bola (d = 2 cm) pada barrel base dan hubungkan 

dengan kabel tegangan tinggi dengan resistor pelindung 10 MΩ ke kutub 

positif keluaran 10 kV pada power supply tegangan tinggi. Kutub positif 

di-ground-kan.  

3. Masukkan bulatan silinder ke dalam stopkontak bola uji untuk menge-

charge-nya. 

4. Reset selalu tegangan tinggi ke nol setelah selesai menge-charge. Setiap 

selesei pengukuran, tengangan penge-charge ditingkatkan sebesar 1 kV.  

5. Sebelum di-charge kembali, kosongkan muatan bola uji melalui 

stopkontak dengan kabel penghubung dibumikan/digroundkan. 

6. Tentukan muatan pada bola uji dengan amplifier pengukuran. Gunakan 

masukan hambatan tinggi pada elektrometer untuk kasus ini. Sebuah 

tambahan kapasitor 10 nF dihubungkan secara paralel dengan kabel uji 

BNC yang dilengkapi dengan adaptor yang diperlukan untuk mengambil 

alih muatan. 

7. Tentukan kapasitansi dari bola konduktor dari tegangan dan nilai muatan; 

ini dilakukan dengan menggunakan  rata-rata yang dihitung selama 

beberapa nilai pengukuran muatan. 

Catatan: jangan gunakan tegangan tinggi untuk masukan amplifier!!! 
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Gambar 2. Bagian pengaturan percobaan yang digunakan untuk  

menentukan kapasitansi dari kapasitor bola 

 

 

Gambar 3. Sketsa yang menunjukkan pengaturan dan alat tambahan bola  

konduksi. (1=kawat tembaga, 2=pipa kapiler, 3=alumunium foil) 

Bagian 2: 

1. Untuk menentukan kapasitansi dari kapasitor bola, ubahlah 

pengaturan percobaan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

2. Satukan belahan Cavendish sehingga membentuk bola lengkap 

dengan lubang lingkaran kecil di bagian atas. Bola plastik dengan  

permukaan konduksi ditutup dari kawat tembaga di pusat bola. Kawat 

tembaga yang dililitkan melalui pipa kapiler kaca yang dibungkus 

aluminium foil dibumikan untuk menetralisir kapasitansi liar (Gambar 

3). Aluminium foil itu dimungkinkan untuk tidak menyentuh belahan. 

Lingkup interior harus terhubung ke pusat soket power supply 

tegangan tinggi. Hal ini dilakukan dengan cara menggunkan jepit 

buaya diatas kabel tegangan tinggi, sebelum resistor pelindung 10 MΩ 

terhubung. Soket yang lebih rendah dibumikan lagi. 
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3. Tingkatkan tegangan pada step 100 V dan jangan ditingkatan di atas 

1000 V untuk keselamatan multimeter digital.  

4. Berdasarkan nilai rata-rata muatan yang terbaca, dapat ditentukan 

untuk hemisphere yang sama sebagaimana yang didiskripsikan dalam 

bagiannya. 

5. Setiap selesai pengukuran, hemisphere harus di-discharge dengan 

kabel ground dibumikan. Saat melakukan ini, harus dipastikan bahwa 

tidak ada tegangan tinggi yang menginduksi. 

 

C. Tabel data Percobaan 

 

 Bola Konduktor, d = 20 mm 

No. U2 (kV) U1 (kV) Cco (F) Cca (F) 
1 1    

2 2    

3 3    

4 4    

5 5    

6 6    

7 7    

8 8    

9 9    

10 10    

 

 Bola Konduktor, d = 40 mm 

No. U2 (kV) U1 (kV) Cco (F) Cca (F) 
1 1    

2 2    

3 3    

4 4    

5 5    

6 6    

7 7    

8 8    

9 9    

10 10    

 

 Bola Konduktor, d = 120 mm 

No. U2 (kV) U1 (kV) Cco (F) Cca (F) 
1 1    

2 2    

3 3    

4 4    

5 5    

6 6    
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7 7    

8 8    

9 9    

10 10    
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EF I – 7 

PENENTUAN KECEPATAN OPTIK SUARA DALAM CAIRAN 

 

I. TUJUAN  

  Tujuan dari percobaan ini adalah  

1. Untuk menentukan panjang gelombang suara dalam cairan,  

2. Untuk menghitung kecepatan suara, dari struktur gambar yang terproyeksi 

secara sentral. 

 

II. DASAR TEORI 

  Gambar 1 menunjukkan hubungan antara variasi tekanan suara Δp dan 

lokasi x untuk empat fase gelombang stasioner. Indeks bias cairan juga 

berubah karena variasi tekanan, dan perubahan indeks bias Δn dapat dianggap 

sebanding dengan variasi tekanan Δp.  

Dalam fase t = 0 dan t = T (di mana T adalah periode getaran), terjadi 

interferensi frinji yang terdefinisi dengan baik, dengan jarak pisah λ / 2. 

 
Gambar 1.  Distribusi yang terlokalisasi terhadap perubahan tekanan atau indeks bias 

untuk empat fase gelombang stasioner. 

 

Cahaya yang melewati cairan dibelokkan ke dalam node (simpul) getaran 

pada daerah di mana ada variasi indeks bias lokal yang besar, sedangkan di 

daerah antinode hampir tidak dibelokkan sama sekali. Node getaran muncul 

sebagai pita gelap dan antinodes sebagai pita terang di pusat proyeksi. 
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Gambar 2. Alur sinar di pusat proyeksi. 

 

Fase t = ¼  T dan t = ¾  T, di mana cahaya menerobos cairan tidak 

dibelokkan, hanya menyebabkan gambar yang diproyeksikan menjadi terang. 

Jarak interferensi frinji (λ/2), dan oleh karena itu panjang gelombang λ, 

dapat diukur dari tinggi gambar d  yang terproyeksi dan jumlah frinji N yang 

ada, menggunakan persamaan 

� = 2�
��

�����
    dimana  � =

�

���
 

 

Kecepatan rambat suara diperoleh dari 

c = λ . f 

di mana f adalah frekuensi ultrasonik. 
  

 

Tabel 1. Hubungan antara suhu dan kecepatan suara: 

 
 

*Sebagai gliserol adalah higroskopik, nilai yang lebih kecil sering ditemukan 

untuk gliserol yang telah diizinkan untuk berdiri. 
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III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat dan Bahan 

1. Generator ultrasonik     13920.99  1 buah 

2. Laser, He-Ne 1.0 mW, 230 V AC   08181.93  1 buah 

3. Sel kaca, 150 x 55 x 100 mm    03504.00  1 buah 

4. Pegangan lensa      08012.00  1 buah 

5. Lensa, f = +20 mm     08018.01  1 buah 

6. Layar, logam, 300 x 300 mm    08062.00  1 buah 

7. Bangku optik, l = 1000 mm    08282.00  1 buah 

8. Alas untuk bangku optik, putaran   08284.00  2 buah 

9. Bantalan geser pada bangku optik, h = 80 mm 08286.02  1 buah 

10. Bantalan geser pada bangku optik, h = 30 mm 08286.01  3 buah 

11. Lengan ayun      08256.00  1 buah 

12. Meja atas pada batang, 18.5 x 11 cm   08060.00  1 buah 

13. Termometer -10...+30 °C    05949.00  1 buah 

14. Klem sudut kanan-PASS-    02040.55  1 buah 

15. Batang pendukung, l = 250 mm   02031.00  1 buah 

16. Klem universal      37715.00  1 buah 

17. Gliserol, 250 ml     30084.25  3 buah 

18. Air destilasi, 5 l      31246.81  1 buah 

 

 
 

Gambar 3. Pengaturan percobaan untuk pengukuran interferensi. 
 

B.  Langkah Percobaan 

1. Susunlah alat percobaan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. 

2. Isilah sel kaca dengan cairan 2/3 dari isi penuh sel, dan rendam kepala 

suara di dalamnya sampai kedalaman beberapa milimeter, dengan 

muka suara sejajar dengan bagian bawah sel.  

3. Perbesar sinar laser menggunakan lensa dengan panjang fokus +20 

mm. Jarak lensa kira-kira 0-20 cm dari sel, layar proyeksi sekitar 50 
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cm, dari sel. Sesuaikan Laser dan lensa sehingga sinar dapat melintasi 

cairan di antara kepala suara dan bagian bawah sel. 

4. Gunakan frekuensi suara ultrasonik sebesar 800 kHz. 

5. Lakukan percobaan di ruangan semi-gelap.  

6. Dengan amplitudo generator pada pengaturan medium, sesuaikan 

kedalaman perendaman kepala suara untuk menghasilkan sebuah 

sistem pita terang dan gelap yang terdefinisi dengan baik pada gambar 

terproyeksi. 

7. Hilangkan setiap gelembung gas yang terbentuk di permukaan kepala 

suara dan dinding sel dengan menggunakan sebuah batang. 

8. Tentukan jarak antar pita (d) untuk berbagai cairan dan ukur suhu 

cairan dalam setiap kasus. 

9. Dari poin 7 tentukan panjang gelombang dengan menggunakan 

persamaan berikut: 

� = 2�
��

�����
     dimana � =

�

���
  

dan hitung kecepatan suaranya menggunakan persamaan berikut 

c = λ . f 

 

C. Tabel Data Percobaan 

 

No. Jenis cairan N d (mm) α (mm) λ (mm) c (m/s) Δc (m/s) 

1 Air destilasi       

2 Alcohol (etanol)       

3 Gliserol        

4 Larutan garam (jenuh)       
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Sistematika Laporan Praktikum 

 

JUDUL PRAKTIKUM 

BAB I  PENDAHULUAN 

BAB II  DASAR TEORI 

BAB III METODOLOGI  

3.1 Alat dan Bahan 
3.2 Gambar Percobaan 
3.3 Langkah Percobaan 
 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data Hasil Percobaan 
4.2 Perhitungan 
4.3 Pembahasan 

 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
5.2 Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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Format lampiran laporan sementara 

LAPORAN SEMENTARA 
PRKTIKUM EKSPERIMEN FISIKA I 
Judul percobaan:……………………… 

 

Berisi Tabel data hasil percobaan dan kesimpulan data sementara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Asisten Praktikum 

 

 

                                               (                                 )  
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DAFTAR PUSTAKA 

Operation manual of physics experiment (PHYWE): 
1. LEP 1.5.10-00: Optical determination of velocity of sound in liquid 
2. LEP 4.3.02-01/15: Magnetic field of single coils / Biot-Savart’s law 
3. LEP 4.4.02-01/15: Magnetic induction 
4. LEP 4.2.03-00: Capacitance of metal spheres and of a spherical capacitor 
5. LEP 1.5.20-00: Interference of Ultrasonic Waves by a Lloyd Mirror 
6. LEP 1.4.03-00: Viscosity of Newtonian and non-Newtonian liquids (rotary 

viscometer) 
7. LEP 4.1.06-01/15: Current balance / Force acting on a current-carrying 

conductor 
 


