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Material yang akan dihitung nilain resistansinya diassumsikan sebagai medium homgen 

isotropi. Homogen ialah besaran fisika dari material tersebut memiliki nilai yang sama di semua 

titik dari material tersebut. Isotropi ialah material tersebut memiliki arah yang sama. Namun 

assumsi ini tidak selalu digunakan pada semua material. Beberapa definisi dari resistivitas ialah 

mengenai nilai koefisien proporsional (  ) yang menghubungkan antara medan listrik dengan 

rapat arus yang dapat dituliskan sebagai berikut :

E J (1)

Dimana E ialah medan listrik (v/m) J rapat arus (I/m2), dan 1 /  merupakan koefisien 

proporsional (m)

Jika suau material diberikan tegangan maka besarnya medan listrik yang ada pada material 

tersebut ialah 

/E V I (2)

Rapat arus merupakan besarnya arus yang mengalir pada suatu material persatuan luas sehingga 

dapat ditulis dalam persamaan :

/J I A (3)

Dimana J rapat arus (I/m2) I merupakan Aus yang mengalis (A) dan A luas permukaan dari 

material (m2)

Pada gambar 1 luas arenya diman w merupakan lebar dan h merupakan tinggi maka persamaan 3 

dapat diubah menjadi persamaan berikut ini:

/V I l A (4)

Dengan mengkombinasikan persamaan 3 dengan persamaan 4 maka diperoleh persamaan 

/I V R (5)

Dari uraian persamaan diatas dapet diketahui bahwa besarnya nilai resistivitas material 

ditentukan dengan besarnya nilai beda potensialdan ukuran dari material itu sendiri. 

Perhitungan nilai resistansi pada suatu material dapat dilakukan dengan beberapa cara 

yaitu dengan menggunakan two point, four point dan co planar. Berikut ini merupakan beberapa 

penjelsan mengenai metode tersebut :



1. Metode two point 

Metode two point merupakan meode yang sederhana untuk menentukan besarnya 

resistivitas daru suatu bahan. Pengukuran metode ini dengan menggunakan ammeter dan sumber 

tegangan seperti pada gambar 1. Arus yang mengalir dari sumber tegangan kemudian melewati 

material tersebut. Besarnya arus yang ada pada material dapat diukur dengan menggunakan 

ammeter yang di pasang pada ujung ujung material tersebut. Material yang dilewati arus 

memiliki geometri yaitu panjang (l), lebar w dan tinggi. Sehingga untuk menentukan besarnya 

nilai koefisien proposional  dapat menggunakan persamaan berikut ini:

/Rwh I  (6)

pada hakekatnya perhitungan menggunakan metode ini tidak bisa digunakan untuk semua 

bahan terutama pada bahan semikonduktor. karena terjadi hambatan baru akibat kontak antara 

kabel dengan material kedua terjadi modulasi nilai potensial yang mempengaruhi nilai 

sesistivitas. Terjadi kontak antara kabel dengan bahan semikonduktor.

Gambar 1 rangkain pengukuran menggunakan metode Two point (Heaney,1999)

2. Metode empat point 

Dengan menggunakan assumsi bahan tersebut homogen isotropi maka selain menggunakan 

metode empa titik juga menggunakan metode empat tititk. cara pengukuran dengan 

menggunakan metode empat titik seperti pada gamabr 2.Pengukuran empat titik, sumber yang 

digunakan ialah arus kemudian arus dialirkan pada bahan dan diukur dengan menggunakan 

ammeter. Seperti assumsi diawal bahwa bahan merupakan medium homogen isotropi sehingga 

ketika pengkuran dilakukan di semua titik dari bahan tersebut memiliki nilai yang sama. 

Pengukuran tegangan dilakukan pada sembarang titik dengan jarak antar elektroda sebesar l 

maka besarnya hamabatan dapat diketahui dengan menggunakan persamaan :



'/Vwh Il  (7)

Dimana  merupakan koefisien proporsional(m),V beda potensial(volt), w lebar 

penampang bahan (m), h ketebalan bahan(m), I arus yang mengalir pada bahan(A), 'l jarak 

antara beda potensial(m).

Gambar 2 rangkaian pengukuran resistivias menggunakan metode empat titik. Arus yang 

mengalir pada bahan diukur dengan ammeter sedangkan tegangan yang mengalir di engah bahan 

diukur dengan menggunakan volt meter.( Heaney,1999)

3. Metode co planar 

Selain menggunkan dua metode diatas untuk mengetahui besarnya nilai resistivitas bahan 

dapat dilakukan dengan menggunakan metode co plannar metode. Metode ini dilakukan dengan 

mengukur nilai konduktifitas dari bahan dengan menggunakan persamaan berikut :

I l

V kA
  (8)

Dimana V tegangan, I arus yang mengalir l jarak antar elektroda dan k adalah panajang 

elektroda d adalah ketebala bahan. Pengukuran dengan menggunakan metode ini seperi pada 

gambar 3. Hubungan antara konduktifitas dan resisitifitas berbanding( 1 /  ) terbalik. Dari 

persamaan 8 dapat diketahui nilai resistivitas pada bahan.

Gambar 3 pengukuran nilai konduktifitas dengan menggunakan co plannar 
(Kusumawati,2012)


