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1. Pendahuluan.
Kapasitor  adalah  komponen

elektronika  yang  dapat  digunakan  untuk
menyimpan  muatan  listrik  dalam  waktu
tertentu.  Kapasitor  umumnya terbuat  dari  2
buah  lempeng  konduktor  yang
ditengah-tengah  disisipkan  lempengan
isolator  disebut  dielektrika.  Apabila  sebuah
kapasitor  dihubungkan  dengan  sumber  arus
searah  maka dalam beberapa saat  akan ada
arus  listrik  yang  mengalir  pada  kapasitor,
kondisi  ini  disebut  dengan proses pengisian
kapasitor,  apabila  muatan  listrik  di  dalam
kapasitor  sudah  penuh,  maka  aliran  arus
listrik  akan  berhenti.  Bila  hubungan  ke
kapasitor ditukar polaritasnya, maka muatan
listrik akan kembali keluar dari kapasitor. 

Tegangan  listrik  pada  kapasitor
berbanding lurus dengan muatan listrik yang
tersimpan  dalam  kapasitor,  hubungan  ini
dapat dituliskan menjadi:

 V=
q
c

.....(1)

Dimana: V=tegangan listrik (V)
   Q= muatan listrik (Coulomb(C))
   C= Kapasitas Kapasitor Iistrik 
      (Farrad(F))

Gambar  (1)  kapasitor  yang  dihubungkan  dengan
resistor

Pada proses pengisian kapasitor,  jika
sebuah  kapasitor  yang  terisi  penuh  muatan
listrik  dihubungkan  dengan  resistor  seperti
gambar (1) maka tegangan yang terjadi pada
resistor  akan  sebanding  dengan  arus  listrik
yang mengalir atau dapat ditulis

V=R.I

.......(2)

Dengan menghubungkan persamaan (1) dan
(2) maka diperoleh : 

......(3)

Penyelesaian untuk persamaan (3) adalah :

. ......(4)

Dengan membagi kedua ruas dengan C maka
akan didapat :

V=V 0 . e
−t
RC .......(5)

Persamaan (5) adalah persamaan yang
menyatakan  dalam  proses  pengisian  pada
kapasitor.  Proses  pengisian  ini  berlangsing
secara  eksponensial.  Umumnya  RC
dituliskan  dengan  τ  yaitu  konstanta  waktu
pengisian dan pengosongan kapasitor. Untuk
proses pengosongan kapasitor persamaan (5)
dapat ditulis pada persamaan (6) :

V=V 0(1−e
−t
RC ) ....(6)
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Gambar (2) Proses Pengisian Kapasitor

Gambar (3) Proses Pengosongan Kapasitor
Dengan mengukur kenaikan tegangan

sebuah  kapasitor  sebagai  fungsi  waktu  dan
menggunakan  persamaan  (5)  dan  (6)  maka
kita  dapat  menentukan  besarnya  nilai
konstanta  waktu  (RC).  Bila  hambatan  R
diketahui  nilainya,  maka  kapasitas  sebuah
kapasitor  dapat  kita  tentukan.  Dalam
praktikum  ini   bertujuan  untuk  memahami
prinsip pengisian dan pengosongan kapasitor
serta  dapat  membuat  grafik  pengisian  dan
pengosongan kapasitor. 

2. Metodologi Percobaan.
Alat  yang  dibutuhkan  dalam

percobaan ini yaitu  multimeter,  resistor yang
besarnya 20kΩ dan 100kΩ masing masing 1
buah,  Breadboard,  Stopwatch 1  buah,
kabel-kabel penghubung. 

Pada  percobaan  ini  kapasitor  dan
resistor   dirangkai  menjadi  gambar  (4)  dan
gambar (5). 

Gambar (4) Rangkaian Percobaan Pengisian Kapasitor

Gambar (5) Rangkaian Percobaan Pengosongan
Kapasitor

Gambar (6) Rangkaian Percobaan Pengisian Kapasitor

Pada resistor 100kΩ dirangkai dengan
cara  yang  sama  namun  terpisah  dengan
20kΩ.  Pada  saat  pengisian  kapasitor,  kita
akan  mengamati  dan  mencatat  setiap
kenaikan  1  Volt  hingga  tegangan  kapasitor
maksimum.  Power  supply dihidupkan
bersamaan  dengan  stopwatch.  Begitu  juga
dengan  pengosongan,  kita  akan  mengamati
dan mencatat  penurunan tegangan kapasitor
hingga mencapai 0 Volt.  Pada pengosongan
ini, rangkaian dibuat tertutup sehingga tidak
menambah  hambatan  pada  power  supply.
Rangkaian  ini  juga  dihidupkan bersamaan
dengan menghidupkan stopwatch. 

Langkah-langkah diatas diulang untuk
menghitung  waktu  setiap  kenaikan  dan
penurunan  tegangan  dengan  menggunakan
hambatan 100kΩ. 

3. Hasil dan Pembahasan.
Tabel(1).Pengisian dan Pengosongan 

Kapasitor 19,89 kΩ

t(detik) Vc(Volt)
Pengisian

t(detik) Vc(Volt)
Pengosongan

0 0 0 8,79

5,92 1 6,39 8

12,02 2 11,90 7

9 V



18,59 3 18,58 6

27,09 4 26,59 5

37,20 5 36,45 4

51,10 6 47,43 3

71,02 7 67,59 2

108,04 8 98,16 1

900,41 8,79 35,15 0

Pada tabel diatas menunjukkan waktu
pengisian dan pengosongan kapasitor dengan
menggunakan hambatan 19,89 kΩ. 

Data-data  pada  tabel  diatas  diolah
menggunakan  metode  eksponensial  dengan
bantuan program  Igor Pro.  Dari fitting data
pengisian  kapasitor  yang  tertera pada  tabel
diatas  didapat nilai invTau sebesar 0,022578,
sehingga  nilai  kapasitor  yang  didapat  dari
hasil  perhitungan  2226,79µF.  Perhitungan
dapat dilihat pada persamaan(7). 

Pada  proses  pengosongan  kapasitor,
nilai invTau  yang didapat  sebesar 0,022096
sehingga  nilai  kapasitor  dari  hasil
perhitungan sebesar 2275,36µF.  Perhitungan
dapat dilihat pada persamaan(8). 

invTau=
1

R⋅C

0,022578=
1

19,89 k Ω⋅C

C=2,22679⋅10−3 Farrad

C=2226,79 Farrad

invTau=
1

R⋅C

0,022096=
1

19,89 k Ω⋅C

C=2,227536⋅10−3 Farrad

C=2275,36 Farrad

Fitting data pengisian kapasitor pada
tabel diatas direpresentasikan pada grafik (7),
sedangkan  pengosongan  kapasitor

direpresentasikan pada grafik (8). 
Berdasarkan uraian diatas nilai invTau

pengisian dan pengosongan memiliki selisih
sebesar 0,000482.  Pada percobaan ini  juga
dapat  dilihat  bahwa  nilai  kapasitor  yang
didapat  dari  pengosongan  dan  pengisian
berbeda dengan selisih 48,57µF. 

Gambar (7) Grafik Pengisian Kapasitor 19,89
kΩ(berdasarkan data pada fitting data)

Gambar (8) Grafik Pengosongan Kapasitor 19,89
kΩ(berdasarkan data pada fitting data)

Dari dua grafik diatas terdapat 1 garis
yang  bewarna  biru  dan  bewarna  merah.
Grafik  dengan  garis  bewarna  biru  adalah
grafik  yang  merepresentasikan  data  pada
tabel, sedangkan yang bewarna merah adalah
grafik  yang  merepresentasikan  hasil  sesuai
dengan kurva yang sebenarnya. 

Dari  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa
keakuratan  nilai  kapasitor  pada  saat
pengisian  adalah  98,79%  dan  mengalami
error sebesar  1,21%  .  Keakuratan  data  ini
dapat dilihat pada persamaan (9).  Pada saat
pengosongan  kapasitor,   keakuratan  data
yang didapat adalah 96,68% dan mengalami
error sebesar 3,32%. . Keakuratan data pada
pengosongan  ini  dapat  dilihat  pada
persamaan (10). 

Keakuratanpengisian=
2200

2226,79
x100 %=98,79 %

…....(9)

 ........(7)

 ........(8)



Tabel(2).  Pengisian  dan  Pengosongan  Kapasitor
98,9 kΩ

t(detik) Vc(Volt)
Pengisian

t(detik) Vc(Volt)
Pengosongan

0 0 0 8,15

25,77 1 5,12 8

55,69 2 31,13 7

91,38 3 61,53 6

135,22 4 98,46 5

192,28 5 143,65 4

272,09 6 182,55 3

413,60 7 285,39 2

953,91 8 429,90 1

1982,66 8,15 1522,40 0
Pada tabel diatas menunjukkan waktu

pengisian dan pengosongan kapasitor dengan
menggunakan hambatan 98,9 kΩ. 

Data-data  pada  tabel  diatas  diolah
menggunakan  metode  eksponensial  dengan
bantuan program  Igor Pro.  Dari fitting data
pengisian  kapasitor  yang  tertera pada  tabel
diatas  didapat  nilai  invTau  sebesar
0,0049717,  sehingga  nilai  kapasitor  yang
didapat dari  hasil  perhitungan 2033,755  µF.
Perhitungan  dapat  dilihat  pada  persamaan
(11). 

Pada  saat  eksperimen  pengosongan
kapasitor,  nilai invTau  yang didapat  sebesar
0,005128 sehingga nilai  kapasitor dari  hasil
perhitungan  sebesar  1971,767  µF.
Perhitungan  dapat  dilihat  pada  persamaan
(12). 

invTau=
1

R⋅C

0,0049717=
1

98,9 kΩ⋅C

C=2,0033755⋅10−3 Farrad

C=2033,755 Farrad

invTau=
1

R⋅C

0,005128=
1

98,9kΩ⋅C

C=1,9717674⋅10−3 Farrad

C=1971,7674 Farrad

Fitting data pengisian kapasitor pada
tabel  diatas  direpresentasikan  pada  grafik
(09),  sedangkan  pengosongan  kapasitor
direpresentasikan pada grafik (10).

Gambar (9) Grafik Pengisian Kapasitor  98,9
kΩ(berdasarkan fitting data)

Gambar (10) Grafik Pengosongan Kapasitor  98,9
kΩ(berdasarkan fitting data)

Dari dua grafik diatas terdapat 1 garis
yang  bewarna  biru  dan  bewarna  merah.
Grafik  dengan  garis  bewarna  biru  adalah
grafik  yang  merepresentasikan  data  pada
tabel, sedangkan yang bewarna merah adalah
grafik  yang  merepresentasikan  hasil  sesuai
dengan kurva yang sebenarnya. 

Berdasarkan uraian diatas nilai invTau
pengisian dan pengosongan memiliki selisih
sebesar 0,0001563. Pada percobaan ini  juga
dapat  dilihat  bahwa  nilai  kapasitor  yang
didapat  dari  pengosongan  dan  pengisian
berbeda dengan selisih 61,9876 µF.

Dari  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa
keakuratan  nilai  kapasitor  pada  saat
pengisian  adalah  92,44%  dan  mengalami

…....(10)

 ........(11)

 ........(12)

Keakuratanpengosongan=
2200

2275,36
x100 %=96,68 %



error sebesar  7,56%  .  Keakuratan  data  ini
dapat dilihat pada persamaan (13).  Pada saat
pengosongan  kapasitor,   keakuratan  data
yang didapat adalah  89,62% dan mengalami
error  sebesar  10,38%. Keakuratan data pada
pengosongan  ini  dapat  dilihat  pada
persamaan (14). 

Dari  semua  percobaan  diatas  mempunyai
nilai  kapasitor  yang  berbeda  dengan  nilai
yang tertera pada kapasitor sebenarnya.  Hal
ini  terjadi  karena  beberapa  muatan  listrik
mengalir  pada  kabel,  sehingga  pada  saat
pengisian  tidak  mendapatkan  tegangan
maksimum. 

Kesalahan  selama  praktikum  juga
mempengaruhi  nilai  keakuratan.  Kesalahan
praktikum  seperti  kesalahan  praktikan
menyentuh  rangkaian  pada  saat  praktikum
dan  kesalahan  merangkai  rangkaian.
Kesalahan juga dapat terjadi saat mengelola
data.  Pembulatan  angka  yang  kurang  pas
menyebabkan  nilai  kapasitor  yang  tertera
pada  kapasitor  itu  berbeda  dengan
perhitungan. 

4. Kesimpulan.
Pada  percobaan  pengisian  dengan

menggunakan resistor 19,89 kΩ, nilai resistor
yang didapat  2226,79µF dengan keakuratan
data  98,79%  dan  error  1,21%.  Sedangkan
pada  percobaan  pengosongan  dengan
menggunakan  resistor   19,89  kΩ,  nilai
kapasitor  yang  didapat   2275,36µF  dengan
keakuratan data 96,68% dan error 3,32%. 

Pada  percobaan  pengisian  dengan
menggunakan resistor  98,9 kΩ,  nilai resistor
yang  didapat   2033,755  µF  dengan
keakuratan  data  92,44%  dan  error  7,56%.
Sedangkan  pada  percobaan  pengosongan
dengan  menggunakan  resistor   19,89  kΩ,
nilai  kapasitor yang didapat   1971,7674  µF
dengan  keakuratan  data  89,62%  dan  error
10,38%. 

Nilai kapasitor yang didapat pada saat
perhitungan  berbeda  yang  terdapat  dalam
label  kapasitor.  Hal  ini  terjadi  karena
beberapa  kesalahan  seperti  kesalahan
merangkai  rangkaian,  kesalahan  menyentuh
atau  menyenggol  rangkaian  pada  saat
praktikum,  dan pada  saat  pengelolaan  data.
Kesalahan pada saat pengelolaan data seperti
kurangpasnya  pembulatan  angka  untuk
mendapatkan hasil yang pas. 

…....(13)

…....(14)

Keakuratanpengisian=
2033,755

2200
x100 %=92,44 %

Keakuratanpengosongan=
1971,7674

2200
x100 %=89,62%


