
00 
 

 

  

2010 

Arief.Wara 
11/27/2010 

Fisika : Lampu Pijar 



ariefwara.wordpress.com 

1 
 

ampai lebih dari satu abad yang lalu, pencahayaan dibuat didasarkan pada emisi radiasi yang ditimbulkan 

oleh pembakaran bahan bakar fosil, minyak tumbuhan, minyak hewan, lilin, dan lemak, dengan 

menggunakan sumbu untuk mengontrol laju pembakarannya. Penemuan cahaya dari batubara dan gas 

alam merupakan penemuan yang paling  besar saat itu, bersama dengan tumbuhnya kesadaran bahwa semakin 

tinggi suhu bahan yang sedang terbakar, maka akan menghasilkan warna yang lebih putih dan output cahaya yang 

lebih besar.  

Lampu pijar adalah penemuan yang revolusioner dimasanya, sangat berbeda dalam metodelogi pembuatan cahaya 

buatan, memiliki karakteristik yuang menarik karena banyak memanfaatkan penemuan penemuan baru terhadap 

sifat-sifat listrik saat itu. 

Sebenarnya pengembangan lampu pijar sudah dimulai pada awal abad 19.  Sejarah lampu pijar dapat dikatakan 

telah dimulai dengan ditemukannya tumpukan volta oleh Alessandro Volta. Pada tahun 1802, Sir Humphry Davy 

menunjukkan bahwa arus listrik dapat memanaskan seuntai logam tipis hingga menyala putih. Lalu, pada tahun 

1820, Warren De la Rue merancang sebuah lampu dengan cara menempatkan sebuah kumparan logam mulia 

platina di dalam sebuah tabung lalu mengalirkan arus listrik melaluinya. Hanya saja, harga logam platina yang 

sangat tinggi menghalangi pendayagunaan penemuan ini lebih lanjut. Elemen karbon juga sempat digunakan, 

namun karbon dengan cepat dapat teroksidasi di udara; oleh karena itu, jawabannya adalah dengan menempatkan 

elemen dalam vakum. 

Pada awalnya lampu pijar pertama terdiri dari filamen dari kawat karbon dalam bola kaca hampa udara, dan ujung-  

ujung ujung kawat terhubung keluar melalui topi lampu yang tersegel untuk dapat terkoneksi ke sumber listrik. 

Kini lampu pijar menggunakan tungsten sebagai bahan dari filamen, sebab  tungsten adalah logam dengan titik cair 

tinggi dan tekanan penguapan yang rendah, dan bola kaca diisi dengan senyawa gas mulia, dimana gas mulia yang 

sering digunakan adalah argon, gas mulia sangat berguna, sebab gas mulia dapat memperlambat proses 

penguapan pada filamen. 

Dengan mempelajari karakteristik lampu pijar sebenarnya banyak bab dalam fisika turut terbahas dan terangkum 

dengan gagasan yang sederhana, bahkan kimiapun hadir untuk melengkapi penjelasan yang kosong oleh fisika 

terhadap lampu pijar. Oleh karena itu pemahaman tentang karakteristik listrik dan optik dasar bola lampu pijar 

merupakan suatu hal yang berharga untuk dapat dipelajari.  

PENGETAHUAN DASAR 

Seperti mempelajari hal lain dalam fisika, terdapat syarat untuk dapat mempelajari dan mengerti mengenai bagai 

mana lampu pijar dapat perpijar. Namun  mempelajari fisika bukan seperti mencari mata rantai yang tidak pernah 

berakhir, seperti halnya mempelajari lampu pijar, untuk mempelajarinya terdapat syarat untuk terlebih dahulu 
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memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kelistrikan, cahaya dan elektro dinamika kuantum yang kesemuanya 

berujung pada pengetahuan mengenai Atom. 

ATOM 

Lebih tua dari zaman yunani kuno, manusia sudah mulai berfikir dan penasaran bagaimana suatu zat dapat 

tersusun dan apa yang menjadi zat paling dasar yang menyusun zat lainnya. Hal tersebut menggugah tiga filsuf 

besar Yunani yang memiliki pemikiran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Democritus berfikir bahwa zat 

terbuat dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibelah, atau Atom yang diambil dari bahasa Yunani yang 

artinya "Tidak Terbelah". Heraclitus menduga bahwa segala sesuatu terbuat dari Api. Namun Aristoteles berfikir 

lain, Dia menyatakan bahwa zat dasar penyusun sebenarnya ada empat unsur, yaitu Udara, Tanah, Api, dan Air, 

pemikiran Aristoteles-lah yang diterima dan menjadi dasar pemikiran untuk pemikiran lainnya saat itu. 

Antoine Lavoisier (1743-1794), akhirnya mengagalkan pemikiran besar Aristoteles, dia memperhatikan bahwa ketika 

selesai memanasi timah hingga melebur didalam tabung yang tertutup rapat sampai menjadi abu, lalu 

membukanya dibawah permukaan air saat tabung tersebut telah dingin, dia melihat bahwa air masuk kedalam 

tabung sampai seperlima isinya, dan dia menyimpulkan bahwa udara yang awalnya ada didalam tabung terpakai 

oleh reaksi, gas tersebut telah bergabung dengan timah untuk membentuk zat seperti abu. Dengan demikian 

menurut Lavoisier, Udara adalah campuran dari dua gas yang berbeda, diamana salah satu unsur pembentuk 

udara adalah unsur yang dapat bergabung dengan timah. Hal ini mengagalkan pemikiran salah satu unsur dasar 

pembentuk Aristoteles yaitu udara. 

Percobaan lain Lavoisier, dia mengulangi percobaan yang sama dengan mangganti timah menjadi raksa, dia 

melihat kejadian yang sama, namun dengan raksa ia mencoba membalik proses tersebut, setelah dia memanaskan 

kembali dengan api kecil dia melihat raksa kembali seperti semula, begitu pula dengan gasnya. Lavoisier 

menyimpulkan bahwa Pembakaran adalah proses dimana bahan bakar bergabung dengan oksigen, dengan kata 

lain Api bukanlah unsur, namun Api adalah reaksi kimia yang melahap oksigen dan menghasilkan panas serta 

cahaya. 

Penemuan Lavoisier mendorong John Dalton (1766-1844) untuk menghidupkan kembali teori Atom, setiap unsur 

menurutnya tersusun dari atom-atom yang tidak bisa dibelah, atom-atom satu unsur serupa, tepi berbeda dengan 

atom-atom unsur lain. Bahan-bahan senyawa tersusun dari kelompok-kelompok atom tertentu yang disebut 

molekul. Pembangkitan kembali teori atom memacu para ahli saat itu (1860-an) untuk mendaftar semua unsur 

yang mereka ketahui beserta sifat-sifatnya. Dimitri Mendeleev (1834-1907) -lah yang memiliki gagasan menyusun daftar 

tersebut berdasarkan kenaikan masa atom dengan perpindahan baris pada interval tertentu.  

Semua penemuan pada masa itu mendorong lahirnya pertanyaan baru yang sangat mendasar, yaitu mengenai apa 

zat penyusun atom? 
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PENYUSUN ATOM 

Atom tersusun dari partikel-partikel bermuatan listrik yang lebih kecil dan beberapa partikel netral, setiap atom 

memiliki jumlah muatan positif dan negatif yang sama. Partikel bermuatan negatif disebut Elektron, bermassa kecil 

dan aktif bergerak. 

Benjamin Franklin (1706-1797)-lah yang pertama kali menyatakan bahwa terdapat dua jenis muatan negatif dan positif 

tersebut. 

Dengan ditemukannya aki listrik oleh Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745-1827), sama saja 

memberikan kesempatan kepada para ahli untuk dapat mengalirkan muatan negatif secara terus menerus (Arus) 

melalui seutas kawat tembaga atau logam lain dalam ekperimen mereka, para ahli mencoba mengalirkan listrik 

melalui air, dan dua plat logam, atau elektrode yang dihubungkan ke aki dan dicelupkan kedalam air. Saat muatan 

terbentuk pada elektrode-elektrode tersebut, gelembung-gelembung gas hidrogen muncul pada plat negatif, atau 

katode. gelembung-gelembung oksigen terbentuk pada plat positif, atau anode. 

Listrik dapat mengurai air, maka para ahli mencoba proses tadi yang disebut elektrolisis pada zat lain. Mereka 

dapati bahwa lelehan garam meja menghasilkan logam natrium pada kalode dan gas klorin pada anode. Elektron 

yang terlepas meninggalkan atom yang bermuatan positif, atau ion positif, ion-ion tersebut tertarik ke katode, dan 

disebut kation, jenis atom yang lain yang mendapatkan elektron untuk menjadi ion-ion bermuatan negatif atau 

anion tertarik ke anode. 

ELEKTRON 

Elektron adalah sebuah partikel seperti kelereng, tapi juga suatu gelombang seperti berkas cahaya. Sebagai 

partikel elektron memiliki massa, muatan, dan putaran yang pasti. Namun elektron-pun memiliki panjang 

gelombang. 

Sebagai partikel elektron juga menempati semacam awan probabilitas sebagai orbit 

perputaran elektron. Elektron dapat juga digambarkan sebagai gelombang yang 

bergetar disekitar nukleus. 

Elektron dapat menyerap dorongan energi, namun elektron tidak akan bergeser dari 

orbitnya kecuali melompat ke orbit yang konsisten dengan panjang gelombang 

berkelipatan bulat. Ini berarti elektron hanya bisa menyerap sejumlah energi 

tertentu. 

Elektron memiliki energi yang berbeda di setiap kulit, satuan energi yang digunakan untuk mengukur energi 

elektron adalah elektron volt (eV), satu eV adalah energi yang didapat oleh satu elektron yang didorong oleh satu 
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volt. Misal dikulit pertama atau terdalam energi elektron adalah 12 eV, dikulit kedua 5 eV, dikulit ke tiga 1 eV, 

maka untuk dapat memindahkan dari kulit pertama ke kulit kedua 

memerlukan energi yang sama dengan selisih energi elektron dikulit 

pertama dan kedua yaitu 7 eV. Namun untuk melepas elektron 

sepenuhnya memerlukan energi 12 eV, ini disebut energi ionisasi 

atom. 

Elektron memiliki konfigurasi yang berbeda di setiap kulit, dan setiap 

kulit lapisan memiliki kapasitas elektron yang berbeda. 

 

ELEKTRON TERLUAR 

Kembali ke Sistem Periodik yang telah disusun Dimitri Mendeleev (terlampir), dan menghiraukan kolom logam 

transisi (kolom 3 sampai dengan 12) , maka Sistem Periodik menjadi hanya memiliki delapan kolom, bila bergerak 

dari kiri ke kanan sepanjang satu deret unsur golongan utama, jumlah elektron luar meningkat dengan teratur. 

Semua unsur golongan 1 memiliki 1 elektron luar, unsur golongan 2 memiliki 2 elektron luar dan seterusnya hingga 

gas mulia memiliki 8 elektron luar. 

Begitu pula bila kita tinjau dari ukuran atom, Sistem Periodik Mendelev menunjukan keteraturan. 

Bergerak dalam satu deret dari kiri ke kanan atom semakin 

mengecil, sedangkan jika bergerak dari atas kebawah atom 

semakin membesar. 

Saat bergerak kekanan, muatan nukleus semakin membesar 

sehingga dapat menarik elektrol lebih dekat, saat bergerak 

kebawah elektron luar berada dikulit yang lebih tinggi dan jumlah 

kulit lebih banyak sehingga berjarak makin jauh dari nukleus. 

ENERGI IONISASI 

Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan 

suatu elektron luar, besaran energi tergantung pada ukuran 

atomnya. 

Unsur golongan 1 relatif mudah melepaskan elektron, dapat disimpulkan bahwa golongan 1 memiliki energi 

ionisasi rendah.  
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AFINITAS ELEKTRON 

Afinitas Elektron adalah kebalikan dari energi ionisasi, ukuran kesediaan suatu atom menjadi anion, yaitu 

menerima tambahan elektron ekstra. 

LOGAM DAN NON LOGAM 

Sehingga demikian tercermin dari sifat diatas, maka para ahli menyimpulkan : 

Logam Non Logam 
Kepadatan Tinggi Sering berupa zat Cair atau Gas pada suhu kamar 
Titik Cair dan Titik Didih Tinggi Rapuh bila dalam keadaan Padat 
Konduktivitas Listrik Baik Konduktivitas Listrik Buruk 
Mengkilap Tampak Kusam 
Dapat Ditempa Reaktif dengan Logam kecuali Gas Mulia 
Lentur  
Reaktif dengan Non Logam  

 

MUATAN 

Catatan-catatan dari sekitar 600 S.M. memberikan bukti bahwa manusia telah mengenal listrik statis. Adalah 

orang-orang Yunani yang pertama kali menggunakan istilah listrik, electricity, atau electra yang berarti amber atau 

batu akik. Mereka menggunakan waktu liang mereka untuk menggosok-gosokan batu akik ke baju mereka untuk 

melihat bagaimana rambut akan tertarik dan menempel di kain baju, namun mereka meyakini yang demikian itu 

bukanlah sihir meski mereka masih belum dapat menjelaskannya. 

Dr. Gilbert, seorang fisikawan penasihat ratu Inggris, adalah orang pertama yang melaksanakan eksperimen serius 

mengenai hal ini. Pada tahun 1600, ia menuliskan hasil penemuannya dan menyatakan bahwa kaca, kristal, 

belerang, batu akik, dan berbagai bahan lainnyatidak hanya menarik buluh-buluh jerami atau rambut, namun juga 

segala jenis logam, kayu, daun, batu, tanah, dan bahkan air dan minyak. 

Tidak berselang lama, seorang perwira dari Korps Zeni Angkatan Darat Perancis, Kolonel Charles Coulumb, 

melaksanakan penelitian menggunakan timbangan torsi untuk mengetahui kuantitif besar gaya yang bekerja pada 

dua buah objek yang masing masing memiliki muatan listrik statis. 

Coulumb menyatakan bahwa gaya diantara dia objek yang sangat kecil, berada didalam ruang hampa dan saling 

dipisahkan oleh jarak yang relatif besar dibandingkan ukurannya sebanding dengan muatan pada masing-masing 

objek dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya.  

Satuan muatan listrik  adalah coulumb yang diambil dari nama Charles Coulumb.  
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LISTRIK 

VOLTA DAN GALVANI 

Luigi Galvani (1737-1798) adalah seorang profesor medis di Universitas Bologna. 

Pada tahun 1981 Terinspirasi dari tulisan Sulzer, General Theory of Pleasures, 

Galvani bereksperimen untuk melihat pengaruh listrik terhadap pergerakan 

otot. Galvani membedah seekor katak ditempat dia melakukan percobaan 

dengan listrik statis, dengan menyentuh saraf skiatik yang terbuka dengan 

logam, lalu terjadi kontraksi pada kaki kodok.  

Galvani menyimpulkan adanya pengaruh listrik terhadap pergerakan otot 

lebih jauh dia menyimpulkan bahwa hewan memiliki sumber listrik tersendiri, 

penyimpulannya tersebut dituliskan dan diterbitkan melalui De viribus 

electricitatis in motu musculari commentarius / Catatan mengenai pengaruh listrik terhadap pergerakan otot pada 

tahun 1791. 

Pada tahun itu pula Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745-1827) seorang profesor fisika di Rayal School 

Como mulai mempelajari Catatan mengenai pengaruh listrik terhadap pergerakan otot yang ditulis Galvani dan 

menolaknya. Volta berargumen bahwa sebenarnya sumber listrik yang Galvani sebut itu sebenarnya berasal dari 2 

buah logam tersambung yang digunakan, dan penolakan Volta disangkal Galvani pada tahun 1794 dengan 

pernyataan bahwa hal yang serupa terjadi ketika menggunakan sebuah logam saja meski kontraksi yang terjadi 

lebih lemah, Volta menjawab itu terjadi karena adanya larutan logam. 1797 Galvani kembali mengeluarkan 

penyangkalannya dengan menghubungkan dua syaraf tanpa ada campur tangan logam yang kini dikenal dengan 

elektrofisiologi. Belum sempat Volta menjawab Galvani wafat pada tahun 1798.  

1798 Galvani wafat meninggalkan perdebatan yang belum selesai, Galvani wafat karena menolak sumpah setia 

pada Republik Casalpine, negara boneka Perancis di wilayah Italy dibawah Napoleon. Namun kematian Galvani 

tidak menghentikan penelitian dan pemikiran yang sudah terbangun diantara mereka, Volta meneruskan 

pemikirannya dengan mengimplementasikannya kedalam aplikasi rangkaian Aki Listrik atau Sel Volta. 

Penemuan Sel Volta menjadikan Volta seorang Count dan dianugrahi medali emas oleh Napoleon. Volta memang 

benar mengenai fenomena yang terjadi pada kaki kodok, namun kesimpulan Galvanipun tidak salah bahwasannya 

hewan memiliki organ khusus yang mampu menghasilkan suatu ketidakseimbangan, dan itu adalah membran sel 

dengan pompa saluran ion Na+, dan K+. 
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REDUKSI OKSIDASI 

Dalam reaksi reduksi oksidasi, atom yang menyumbangkan elekron adalah atom yang dioksidasi dan atom yang 

menerima elektron adalah atom yang direduksi. 

Reaksi reduksi oksidasi bisa terjadi diantara unsur logam dan ion ionnya, sebagai contoh, seng lebih siap melepas 

elektron daripada tembaga. Bila Zn bertemu ion Cu2+, dua elektron melompat dari seng ke tembaga. Cu2+ 

mengoksidasi Zn, dan Zn mereduksi Cu2+. 

Jika plat seng dicelupkan pada larutan tembaga (II) Sulfat, CuSo4 

logam seng perlahan lahat teroksidasi dan melarut, sementara ion-

ion tembaga mengambil elektron dan keluar dari larutan sebagai 

tembaga metalik murni. 

Berikutnya jika plat seng dan tembaga di celupkan kedalam tabung 

yang bersekat berisi larutan ZnS04 untuk seng dan CuSO4 untuk 

tembaga, kedua plat atau elektrode dihubungkan dengan seutas 

kawat, maka elektron tetap tidak akan mengalir karena tidak ada 

keuidak seimbangan muatan hingga sekat dibuka. 

Ketika sekat dibuka maka akan terbuka jalan bagi ion, elektron akan bergerak melalui kawat, yang merupakan jalan 

satu-satunya bagi elektron untuk mengalir dari Zn ke Cu2+, Cu2+ yang larut direduksi dan mengumpul pada 

elektrode tembaga. Zn dioksidasi dan larut. SO4
2- berpindah menuju elektrode seng. [Zn2+] bertambah dan [Cu2+] 

berkurang. 

Sumber elektron disebut anode. Anode menarik anion yang bermuatan negatif (SO4
2-), penampung elektron, 

katode, menarik kation yang bermuatan positif. 

Rangkaian Sel Seng – Tembaga diatas disebut Sel Volta. 

TEGANGAN 

Tegangan antara dua titik adalah kekuatan listrik yang akan menghasilkan arus listrik antara dua titik tersebut. 

Lebih spesifik, tegangan adalah energi per satuan muatan. Dalam kasus medan listrik statis, tegangan antara dua 

titik sama dengan perbedaan potensial listrik antara kedua titik. 

Potensial listrik adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah unit muatan listrik ke suatu tempat 

tertentu dalam medan listrik statis. 

Satuan ukuran tegangan adalah volt yang diambil dari nama Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. 
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ARUS LISTRIK 

Arus listrik adalah fenomena aliran muatan listrik atau laju kuantitas aliran muatan listrik. Muatan listrik yang 

mengalir dibawa oleh elektron yang bergerak dalam konteks sebuah konduktor seperti kawat, pada konteks 

elektrolit muatan listrik yang bergerak dibawa oleh ion. 

Satuan ukuran arus adalah ampere yang diambil dari nama André-Marie Ampère. 

HAMBATAN 

Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik (misalnya resistor) 

dengan arus listrik yang melewatinya.  

Satuan ukuran hambatan adalah ohm yang diambil dari nama Georg Simon Ohm. 

DAYA 

Daya listrik didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam sirkuit listrik yang menyatakan banyaknya 

tenaga listrik yang mengalir per satuan waktu (joule/detik). 

Satuan ukuran daya adalah watt yang diambil dari nama James Watt. 

HUBUNGAN TEGANGAN, ARUS, HAMBATAN, DAN DAYA 

 Ada dua hukum fisika yang dapat menghubungkan empat hal diatas, yang 

pertama adalah hukum Ohm yang mengatakan nilai arus adalah sama 

dengan tegangan per hambatan. 

Yang kedua adalah turunan dari hukum Watt yang mengatakan daya 

adalah energi (joule) per detik, yang diturunkan kedalam kelistrikan 

menjadi : 

Daya = Watt = joule / detik = (joule / coulumb) x (coulumb / detik) 

penambahan coulumb dalam persamaan hukum watt tidak mempengaruhi hasil persamaan, namun dengan 

penambahan coulumb dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

Daya = Watt = V x I. Sebab V = energi / muatan = joule / coulumb, dan I = muatan / detik = coulumb / detik 
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ANALOGI ARUS AIR 

Hubungan keempat hal diatas di dalam sirkuit dapat 

dianalogikan sebagai arus air.   

Dapat diibaratkan bahwa Coulomb per muatan itu 

adalah liter air, ampere adalah satu liter per detik aliran, 

baterai sebagai pompa, tegangan sebagai tekanan 

pompa, kabel sebagai pipa, dan filamen lampu sebagai 

pipa kecil berkerikil sehingga aliran air memanaskan 

kerikil kerikil tersebut, tapi panas dari lampu sebenarnya adalah residu, sebab hasil yang diinginkan sebenarnya 

adalah cahaya. 

CAHAYA 

Pada filamen lampu, dari mana asal cahaya datang? 

Menurut teori kuantum, cahaya terdiri dari partikel nirmassa yand disebut foton yang dapat berlaku seperti 

gelombang.  foton dalam kondisi tertentu tidak dapat dilihat hanya dirasakan, foton dalam kondisi seperti itu 

disebut foton maya. 

Setiap muatan tunggal memiliki awan foto maya disekitarnya, bahkan sebenarnya muatan sendiri adalah 

kemampuan menghasilkan foton maya.  Foton maya tercipta dengan sendirinya, tercipta dari yang tidak ada. 

Bahkan setelah foton maya tercipta, ketersediaan energi semakin besar yaitu energi partikel dan energi foton, ini 

berarti foton dengan energi tinggi tidak dapat berpindah jauh sebab harus diserap kembali untuk menjaga 

keseimbangan energi, sedangkan foton dengan energi rendah dapat berpindah lebih jauh, hal ini menjelaskan 

mengapa ada gaya listrik, dan medan listrik tidak lain adalah awan foton maya. 

Jika muatan dijauhkan dari awan foton maya  misal dengan adanya tumbukan partikel dengan partikel lain, foton 

maya menjadi yatim piatu, tanpa ada muatan sumber yang menyerap mereka kembali, maka mereka akan menjadi 

nyata, memburai dengan energi yang diambil dari hasil tumbukan. Dan dalam tingkat frekuensi tertentu mereka 

menjadi cahaya yang kita lihat. 
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PENEMUAN LAMPU PIJAR 

Joseph Swan in his 50's. 

I had the mortification one fine morning of finding you on my track and in several 
particulars ahead of me -- but now I think I have shot ahead of you and yet I feel 

there is almost an infinity of detail to be wrought out in the large application now 
awaiting development and that your inventive genius as well as my own will find 

very ample room for exercise in carrying out this gigantic work that awaits 
execution. 

 

 

Joseph Swan in a letter to Thomas Edison, 24 September 1880 

Edison bukanlah penemu satu-satunya yang berusaha dan terlibat dalam penemuan bola lampu. Salah satu 

pesaing utamanya adalah Joseph W. Swan  dari Inggris. Swan adalah seorang ahli kimia, swan bereksperimen di 

tahun 1850 dan 60-an dengan filamen karbon. pada upaya awalnya dia gagal, karena pompa vakum pada tahun-

tahun tersebut tidak dapat menghampakan udara dari lampu. Pada pertengahan 1870-an muncul baru lahir 

pompa yang dapat menghampakan udara dari lampu, hal tersebut memacu Swan kembali ke bereksperimen. 

Pada akhir 1878, Swan melaporkan keberhasilan ke Newcastle Chemical Society dan pada Februari 1879 

menunjukkan lampu bekerja ke sebuah kampus di Newcastle. Lampu miliknya mengandung unsur-unsur yang 

sebagian besar terdapat pula pada lampu milik Edison pada bulan Oktober, sebuah lampu dengan bola lampu kaca 

yang hampa dan tertutup dari udara, kabel penyambung platinum, dan elemen pemancar cahaya yang terbuat dari 

karbon. Meskipun demikian kenapa Edisonlah yang selalu dikreditkan sebagai penemu bola lampu? 

Seperti para penemu yang terlibat dalam penemuan bola lampu lainnya, Swan menggunakan batang karbon 

dengan tahanan listrik rendah pada lampunya. Karena hubungan antara resistensi dan arus, dengan elemen 

resistensi yang rendah maka banyak dibutuhkan arus listrik agar menjadi panas dan bersinar. Ini berarti bahwa 

konduktor pembawa listrik di lampu harus relatif pendek dan tipis, hal tersebut dapat diterima untuk percobaan 

atau demonstrasi, tapi tidak untuk dikomersilkan. 

Lampu Swan tidak dapat bertahan lama sebab terdapat gas yang terperangkap di batang lampu terlepas ketika 

lampu sudah tengah menyala, Jadi meski lampu Swan bekerja cukup baik dalam demonstrasi, namun tidak praktis 

digunakan dimasyarakat. 

Edison menyadari bahwa filamen yang tipis dengan tahanan listrik yang tinggi akan membuat lampu menjadi lebih 

baik. Resistensi tinggi berarti hanya sedikit arus listrik yang diperlukan untuk membuat filamen lebih bersinar. 
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Lampu bristol milik edison yang dipublikasikan pada desember tahun 1879 memiliki umur kerja sampai 150 jam, 

dan lampu bambu miliknya yang dipublikasikan pada awal tahun 1880 dapat bertahan sampai 600 jam. 

Perealisasian tentang resistensi yang tinggi, dan untuk konsepsinya tentang lampu sebagai satu bagian dari sistem 

yang terintegrasi, maka wajarlah Edison dikreditkan menjadi penemu bola lampu praktis pertama. 

Swan tidak kalah dalam segala hal. Ia menulis surat kepada Edison (dikutip di atas), paten-nya cukup kuat untuk 

menang di pengadilan Inggris. mendorong Edison untuk bernegosiasi daripada kehilangan market di Inggris. 

Pada tahun 1883 Edison & Swan United Electric Light Company didirikan. Yang lebih dikenal dengan nama 

"Ediswan", perusahaan tersebut menjual lampu dengan filamen selulosa yang Swan telah temukan pada tahun 

1881. Variasi dari filamen selulosa menjadi standar industri, kecuali untuk Perusahaan Edison. Edison terus 

melanjutan penggunaan filamen bambu sampai 1892, perusahaan Edison melakukan merger sehingga berdirilah 

General Electric dan bergeser ke selulosa. 

CARA KERJA LAMPU PIJAR 

Dengan mengalirannya arus elektron melalui filamen menghasilkan tumbukan 

tumbukan elektron didalam filamen dan menyebabkan foton maya berubah 

menjadi foton nyata dan membentuk cahaya serta panas sebagai residu. 

Seiring bertambahnya voltase listrik yang digunakan maka semakin tinggi 

intensitas cahaya, sebab naiknya tegangan memacu naiknya aliran listrik karena 

resistan bersifat tetap jika kenaikan suhu dihiraukan, dan membesarnya aliran 

listrik maka membesar pula probabilitas terjadinya tumbukan didalam filamen. 

 

KONFIGURASI MATERIAL 

Selama perkembangannya selama lebih dari satu abad, lampu pijar telah mendapatkan banyak penyempurnaan, 

tidak dari cara kerja namun dari material yang digunakan, bagaimana agar lampu pijar dapat menghasilkan cahaya 

dengan intensitas yang diinginkan dengan penggunaan energi yang efisien, bagaimana agar waktu kerja atau umur 

dari lampu pijar dapat bertahan lama, dan semua itu dengan harga terjangkau. Itu semua diatasi dengan pemilihan 

material yang tepat. 
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FILAMENT : TUNGSTEN 

Filamen dibentuk melingkar-lingkar ditujukan agar dapat menahan panas 

dan meningkatkan luas permukaan. filamen adalah bagian utama dari 

lampu pijar, disinilah resistansi listrik dan pijaran terjadi, sebagai bagian 

paling utama, pemilihan material untuk bagian ini adalah paling penting. 

Filamen yang digunakan dalam bola lampu awal terbuat dari karbon. 

Namun, filamen karbon tidak dapat bertahan lama pada suhu yang lebih 

tinggi dari 1.827o K. Karbon menguap pada suhu tersebut, dengan suhu 

lebih tinggi jelas akan memperpendek umur lampu. sedang jika dibawah itu 

lampu hanya akan memberi cahaya redup. 

Tungsten menawarkan kombinasi terbaik. Titik lebur tinggi dan tekanan uap 

rendah dari semua bahan yang dapat digunakan sebagai filamen, 

sebagaimana tabel dikiri. 

GAS PENGISI : ARGON 

 Sebagian besar lampu modern menggunakan argon sebagai gas pengisi, 

dengan sejumlah kecil nitrogen untuk menghambat arcing. Berat molekul 

tinggi dan konduktivitas panas rendah menghambat penguapan tungsten, 

sehingga memungkinkan tungsen tetap dalam bentuk padat meski pada 

suhu yang tinggi. Gas kripton lebih sempurna dari argon dalam hal ini 

namun argon jauh lebih murah, Argon lebih murah karena merupakan 

produk sampingan dari produksi oksigen cair dan nitrogen cair dari unit 

pemisahan udara kriogenik, yang keduanya digunakan dalam skala industri besar. Gas-gas mulia lainnya (kecuali 

helium) diproduksi dengan cara ini juga, tetapi argon adalah yang paling banyak karena memiliki konsentrasi 

tertinggi di atmosfer. 

KACA : BOROSILICATE 

Kaca lampu dibuat agar dapat menghalangi masuknya oksigen dan berinteraksi dengan filament disaat sedang 

berpijar yang akan menyebabkan oksidasi dalam sesaat, bahan yang digunakan dalam kaca lampu adalah  

borosilikat yang tahan dalam temperatur tinggi, dan memiliki daya tahan yang lumayan, serta transparan terhadap 

ultraviolet. 
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LAMPIRAN 

TABEL UNSUR PERIODIK 

 

 

 

 

 

MILESTONE PENEMUAN LAMPU PIJAR 

 

Years Milestone 

1850 Joseph W. Swan began working on a light bulb using carbonized paper filaments 

1860 Swan obtained a UK patent covering a partial vacuum, carbon filament incandescent lamp 

1877 Edward Weston forms Weston Dynamo Machine Company, in Newark, New Jersey. 

1878 Thomas Edison founded the Edison Electric Light Company 

1878 Hiram Maxim founded the United States Electric Lighting Company 

1878 205,144 William Sawyer and Albon Man 6/18 for Improvements in Electric Lamps 

1878 Swan receives a UK patent for an improved incandescent lamp in a vacuum tube 

1879 Swan began installing light bulbs in homes and landmarks in England. 

1880 223,898 Thomas Edison 1/27 for Electric Lamp and Manufacturing Process 
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1880 230,309 Hiram Maxim 7/20 for Process of Manufacturing Carbon Conductors 

1880 230,310 Hiram Maxim 7/20 for Electrical Lamp 

1880 230,953 Hiram Maxim 7/20 for Electrical Lamp 

1880 233,445 Joseph Swan 10/19 for Electric Lamp 

1880 234,345 Joseph Swan 11/9 for Electric Lamp 

1880 Weston Dynamo Machine Company renamed Weston Electric Lighting Company 

1880 Elihu Thomson and Edwin Houston form American Electric Company 

1880 Charles F. Brush forms the Brush Electric Company 

1881 Joseph W. Swan founded the Swan Electric Light Company 

1881 237,198 Hiram Maxim 2/1 for Electrical Lamp assigned to U.S. Electric Lighting Company 

1881 238,868 Thomas Edison 3/15 for Manufacture of Carbons for Incandescent Lamps 

1881 247,097 Joseph Nichols and Lewis Latimer 9/13 for Electric Lamp 

1881 251, 540 Thomas Edison 12/27 for Bamboo Carbons Filament for Incandescent Lamps 

1882 252,386 Lewis Latimer 1/17 for Process of Manufacturing Carbons assigned to U.S. E. L. Co. 

1882 Edison's UK operation merged with Swan to form the Edison & Swan United Co. or "Edi-swan" 

1882 Joesph Swan sold his United States patent rights to the Brush Electric Company 

1883 American Electric Company renamed Thomson-Houston Electric Company 

1884 Sawyer & Man Electric Co formed by Albon Man a year after William Edward Sawyer death 

1886 George Westinghouse formed the Westinghouse Electric Company 

1886 The National Carbon Co. was founded by the then Brush Electric Co. executive W. H. Lawrence 

1888 United States Electric Lighting Co. was purchased by Westinghouse Electric Company 

1886 Sawyer & Man Electric Co. was purchased by Thomson-Houston Electric Company 

1889 Brush Electric Company merged into the Thomson-Houston Electric Company 

1889 Edison Electric Light Company consolidated and renamed Edison General Electric Company. 

1890 Edison, Thomson-Houston, and Westinghouse, the "Big 3" of the American lighting industry. 

1892 Edison Electric Light Co. and Thomson-Houston Electric Co. created General Electric Co. 
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