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Untuk rangkaian dibawah ini, adakah cara alternatif 
lain untuk mencari tegangan di resistor 2W ?  

Apa saja? Bagaimana caranya? 

4.1 Latar Belakang 
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4.2 Linearitas (1) 

Liniaritas dari sebuah elemen dinyatakan sebagai sebuah hubungan 

linear antara sebab dan akibat.  

Sebuah rangkaian linear adalah rangkaian yang outputnya berkorelasi 

linear ke inputnya. 

Hukum homogenitas 

 

v = i R  →  k v = k i R 

 
Hukum tambahan 

 

v1 = i1 R dan v2 = i2 R   

→  v = (i1 + i2) R = v1 + v2 
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Contoh 1 

Dengan mengasumsikan Io = 1 A, gunakan sifat linearitas untuk mencari nilai 

sebenarnya dari Io di rangkaian dibawah ini. 

*Jawaban Io = 3A 

4.2 Linearitas (2) 
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4.3 Teorema Superposisi  (1) 

Teorema Superposisi menyatakan tegangan melalui (atau 

arus melalui) sebuah elemen di rangkaian linear adalah 

penjumlahan aljabar dari tegangan melalui (atau arus 

melalui) elemen tersebut ke  SETIAP sumber bebas yang 

berdiri sendiri. 
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Kita hitung pengaruh dari 8A dan 20V terhadap 

vo  secara terpisah, kemudian menjumlahkan 

kedua hasil menjadi vo yang sebenarnya. 

4.3 Teorema Superposisi  (2) 
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Langkah-langkah menerapkan prinsip superposisi 

 
1. Matikan semua sumber bebas kecuali 1 saja. 

Temukan output (arus atau tegangan) dengan 
sumber aktif tersebut menggunakan analisis 
mesh atau node. 
 

2. Ulangi langkah 1 untuk setiap sumber bebas. 
 

3. Hasil adalah merupakan penjumlahan dari 
semua hasil setiap langkah. 

4.3 Teorema Superposisi  (3) 
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Dua catatan penting: 
 
1. Ketika dikatakan matikan semua sumber 

bebas: 
 Sumber tegangan bebas diganti dengan   

0 V (short circuit) dan  
 Sumber arus bebas diganti dengan 0 A 

(open circuit).  
 

2. Sumber tak bebas dibiarkan tetap karena 
besarnya tergantung dari variabel rangkaian. 

4.3 Teorema Superposisi  (4) 
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Contoh 2 

 

Gunakan teorema superposisi untuk 

menemukan v di rangkaian dibawah ini. 

3A diganti menjadi 

open-circuit 

6V diganti 

menjadi short-

circuit 

*jawaban : v = 10V 

4.3 Teorema Superposisi  (5) 



2A diganti menjadi 

open-circuit 10V diganti menjadi 

short-circuit 
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Contoh 3 

 

Gunakan superposisi untuk 

mencari vx. 

*Jawaban  Vx = 12.5V 

Sumber tak bebas 

dibiarkan 

4.3 Teorema Superposisi  (6) 


