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flasil percobaan Charles Augustin ,de Coulotpb,,,seorang..sbrjana berkebangsaan

If,pt*"ir, menunjukkan' bahwa muCtan listrik terdiri,itas,,dua jenis, yaitu muatan

positif dan muatan negatif. Di antara'dua rluatan ini,dapatlterjridi interaksi. Muatan

iistrik yang Oiam atauliait mengatir Oisebut sebagai muatan,tistiik statis" sedangkan

fiUatan listrik, y,*ngr,her-gerak atau mengdir disebui ieb*gai,lis$i i#11ffi,,,Pada bab

ini. kita akan mendiskusikan mengenai listrik statis' ,, , : : -

Listrik staris merupakanl muatan listrik pada sualu titilc. atau gutT *ratu benda

bervolume yang diam. Muatan antara suatu titik atau antarl Sufy .b*ldl dapat saling

memengaruhi atau dapat terjadi interaksi, Untuk mengetahui lbbih dalam mengenai

listrik siatis dan dinamis, mari kita pelajari bab ini.
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Muatan Listrik dan Hukum
Coulornb

Di SMPAnda telah mempelajari mengenai muatan listrik, di mana
muatan listrik terdiri atas muatan listrik positif dan negatif. Apabila dua
muatan positif dan negatif kita dekatkan, pada muatan masing-masing,
akan bekerja sebuah gaya yang kita kenal sebagai gaya Coulomb.
Gaya-gaya pada muatan ini akan tarik-menarik apabila kedua muatan
tidak sejenis dan akan tolak-menolak apabila kedua muatan sejenis.

Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.
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Gambar 2.1 Dua muatan sejenis saling tolak-menolak, sedangkan berbeda jenis
saling tarik-menarik.

Gaya-gaya pada setiap muatan akan sama besar meskipun
kedua muatan berbeda jenis. Besar gaya yang bekerja pada setiap
muatan berbanding lurus terhadap besar kedua muatan tersebut dan
berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak antar kedua muatan,
seperti yang tertulis dalam persamaan berikut ini.

Frz=Fzt=F=hry

Dua buah muatan saling,UerAegailm;Aengsn bbsar muatan +O:pC dan -30 pC dengan jarat pisatr

I 
cm.' feranalah besar gaVl,pada,ntutan 

'mafn8*nasinU, 
U* ke manakah arah gaya tehsefut?

JAWAb :.:r;i. ::' ' ri : : . :

Dikenhui:o,|n'uc'+.?.x'to:5c''.'':.i.'I I I I I I I I :tt:tait: I I I :. I t: I t : : ::a:::i:::a t,tt :: l

''Qz=:;30:$';'i|.5'lo.,.c]-:.'...'''.r'=':4:c'm'=:4:ix'I0'1m''''''']'.''''''''.

(2.r)

dengan 4 = besar muatan masing-masing (Coulomb atau C)

€o = konstanta permisivitas (8,8542 x 10-12 C2lNm2)

k= r =9xloeNm2/C2
4ne,

Pada Gambar 2.1 di atas, pengertian F' adalah gaya pada
muatan pertama akibat pengaruh muatan kedua dan F^ merupakan
gaya pada muatan kedua yang disebabkan oleh pengaruh muatan
pertama. Dengan besar gaya pada muatan masing-masing (yang

sama besarnya), dapat dituliskan menjadi

F = k!flz
r-

i il !i iri i ii i!iiii iiii.iri

(2.2a)
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l. Dui buah partikel identik terpisatr paOa jarak 3'm. Gaya Coulopb yang bekerja pada keduanya

adalah 2 x lOa N. Hitunglah muatan partikel masing-masing.

2. Dua buah muaran yang besarnyu e pC'Oan 12 FC beradaauf** t;to g# lurus dan menghasilkan

ga1,a tolak sebesar oJOZ N. idtunghn jaran gisaH ti"o* muatanr , , ,

Jika interaksi yang terjadi lebih dari dua muatan. besar gaya

pada salah satu muatan tersebut merupakan suatu resultan jumlah

gaya-gaya pada muatan tersebut oleh setiap muatan yang lainnya,

yaitu

F, = Frz+ Fr..+ Fro+ (2.2b)

Karena gaya merupakan besaran vektor, harus diperhatikan

metode penjumlahan vektor untuk mencari resultan gayanya.

Perhatikan contoh berikut ini.

Tiga buah muatan ey Q2. dan 4, memiliki besar muatan secara berurutan

20 trrC. -25 U,q, dan 30 pC,dengan posisi membentuk segitiga sama sisi

seperti terlihat pada gambar di samping, Jika jarak antarmuat4n 3 cm,

berapakah Giir gaya pada muatan 4,? , i l
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- .Q,Qtf .^ = k+

n .- rne 2'x 7O-s x -2$ x l0-s
(3 x 10-2)2

=_5x103N

- .IfitF ' DU

Dengan demikian, besarhya kpmpo,nen gaya Fn adalah

F,r* = F,, coi taCI.+ u l0,1F,t = *3x 103 N

F,r, = F,. sin l20P * O,5 F',, = 3{3 x 103 N 
:

Komponen g&ya pada pum u X meliputi F,, dar Fi3x, sehingga
total gaya pada surnbu X,a$ala}l : :

Komponen gaya toral pffia suffi Y hanya {r, saja, karena,fli;, 
,

terletak pada sumbu X.

Total gaya dapat,dihitung dengsn.fieilggnrlakaqmetode FiytAS An

=:9,:X:1.09
g:*i iCI-fj*3:{:16;s

{3,x.r,0-}?

= {z x tor)2 + t:r/5 x ro3j2

=tl4xl0ox27x10o
=r/3 lx106
= r13l x 10' N

IF = 5,56 x 103 N

Hasi'l yau$,kita,dapa ,.Sma. [g*:ytng:dipqr leh:metatuirC**a,I;,trngat kemba]i::bah*b,kedua
metode ini juga valid untuk setiap penjumlahan vektor

I

Eiq-ilXic"+EF
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l;.,,'Fiirri*tun'gambar di,sffin&r" " ,':.,, ,

.bi tt*'* oan,f rterdapat muatal identik -5 ; *e ffi,$tlkiH
', ,*atan positif a Fc. Hitunglah guyu *td'di ti $jiffi. d#

sudut PAC = 30o dan jarak AC = l0 cm.
fif+i;'fi":'t::tA::.1:...:: '.'

,,,F'

tt','Q'
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.;';i.-
E

-----.1
c

t

3.

Perhatikan gambar di samping.

herturut-turur ditempatkan uittn + Oi; 

;A; 
Q dan 

,X#-.:4,i+CI i i

mendapat resultan gaya dari muatan lain sebesar tffil r dengan i i

;j = ft. Hitunglah nilai "r. \ u/ 
b' t

+xr%

Dua buah paltikel identik. x dan y, memiliki muatan 36 pC diletakkan pada satu garis lurus dan

terpisah pada jarak I m. Terdapat muafan A dan B yang diletak*an segaris dengan dua muatan tadl

a. Hitunglah jarak antara muatan A dan x jika A terletak di antara x dan y dan pada partikel

A tidak bekerja gaya Coulomb.
b. Hitunglah jarak antara muAlan S dan i jika B terletak di stsi kan*tl,$ffikel -r' dan pada

partikel B tidak bekerja gaya Coulomb.

:ij r

A. t\rjuan

B.

Ivlenunjukkan interaksi ehta atan listrik

AIat dan Bahan
L Kain wol dan sutera untuk menggosok

2.. Elektroskop daun emas

3. fatansal [1Ca,,
4. Penggaris plastile

Langkah percobaan
i. Gosok penggaris plastik, dengan kain wol.

2. Kemudian dekatkan penggaris ini ke bagian atas

, pelat elektrosk<rp, Ingat; hanya didekatkan dan

tidak disentuhkan, Apa y.ang terjadi? Cataflah hasil

11

$c.
$

pengamatanmui : :, , l

3. Ukur diameter alas kalene dengan penggaris, talu ukur kembd dqn rdr itrong

il
ii

ii
q1

xl

dan mikrometer,: tP,ryiPr, Catat hasilnya., . . i..':-
Gosok batang kaqfi dsngan:sut€ra;.,,' , ::,',':,.
Dekatkan batang kAsA ini ke ,bagian atas $e1a1,elektroskop hp' $l air;r'&rrk31

cian tidak ciisentuhkan. Apa yang terjadii Catariah hasil pq- -. t*\an.
D. Pertanyaan

Jelaskan penggunaan elektroskop untuk menentukan jenis |tdr
E. Kesimpulan

Buat kesimpulan dari hasil percobaan lalu

ke gurumu.

trtlkkatl dalam llct.flnf frryIkan



ruryj Medan Listrik dan Hukum
Gauss ',

Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang masih
dipengaruhi gaya oleh muatan listrik tersebut. Medan listrik adalah
suatu besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah. Medan listrik
di sekitar muatan secara radial arahnya keluar dari muatan positif
dan secara radial masuk ke muatan negatif. Hal tersebut dapat
dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2 Medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif dan negatif.

Gambar 2.2 merupakan gambar garis khayal medan listrik di
sekitar muatan. Berdasarkan gambar:
. Medan listrik untuk muatan positif berarah radial menjauhi

(atau keluar) dari muatan.
. Medan listrik untuk muatan negatif berarah radial mendekati

(masuk) muatan.

Untuk mendapatkan besar medan listrik di sekitar muatan
listrik yang berjarak r dari muatan, kita memerlukan muatan titik
yang cukup kecil dari muatan titik tersebut yang terisolasi untuk
diletakkan di sekitar muatan titik terisolasi tersebut. Besar gaya
yang dialami oleh muatan uji pada jarak r dari muatan terisolasi
per satuan muatan uji itu sendiri adalah sama dengan besar medan

listrik yang dipancarkan oleh muatan terisolasi tersebut. Seperti
yang terlihat pada Gambar 2.3.

Jadi, besarnya medan listrik pada muatan uji adalah

t=E
Karena F = k!, sehinggar

keq
D_ t _kQ"- q -7

dengan: E = kuat medan listrik (N/C)

0 = muatan sumber (C)
q = muatan uji (C)
;'= jarak (m)

6.t-oEt
\--l do 

(a)

oY
(b)

Gambar 2.3 lnteraksi muatan
uji dengan yang digunakan
untuk mengetahui adanya
medan listrik. (a) E keluar dari
muatan (+), (b) E masuk ke
muatan (-).

E<-

(2.3a)

(2.3b)



ffiil+;*A+;' ;#=ffiifigi#n#ffiift"tH+$*#uih i ili:$i ffi'i*a $ t 
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{# ffiilid.ffi*Arffiffifr,ltt &J# iiiffiffiE[iSlli.r,r

tC#.ab;

nineianii ,1, Ol =z pp,=1a i td; i,'q': :,* toalc,'r ! rQ.cm +,o,t J . ' ,

Ditanlalan : medanlistiklJI , ',
y:l:kfft*-ua*, 

unrutc rnenuiiiog **, medan lisrrik; rrarus diperh*r** *u** *unj
yangakandimasukkandalamperhitungan'no4auecarayangdap1tdigunakan'yaitu

.'r','l':Caral ' -

rc*-frilung dulu gaya Coulornb yan!' bet<erja pada muatan,tntasiog:*.asing

Lalu gunakan **iT (2.3a): 
.

i:E-54'jdir8xro,Nrc, 
;

!]1?jt"1a, sebaiknya arsunakan iilia a"r"m soal ditanyakan pula euyl C*b*b yang bekerja.

f*u ti{at. kita bisa:gunatcan persamaan (2.3b) secara langsung. Ingrit, bahwa:pada persamaan

ini,muatanyangdigunaklnaoatahmuatansumber''..'''.'.

r=t9!=9xloex2it''
x:31* +-5# itflllii$lisl$, i

=tSxto5NlC '

mti;ffii' "' :., ;' $j i i I i ffi ffi i dj l i #i ii]ff $j tl; # i $ 
i ff ! r f i i il i

d;,ri#i# l$$ i ilil;i

2. Tiga buah partikel bermuatan tersusun seperti gambar di samping.

niketatrui Qs= | [C Aan'g* =-'2 pC: Hitungtah:kuat medan

listrik pada muatan uji P. - ' t '

Jawah : ,, .' . ",',

Kuat medan oleh muatan B
Karena U"*if^i negatif" meOalr,E" menuju *uutan geiirnya adala,!

Ee = n$ = v, 
';;; ft# =i,* * ,o N,Ci ', .''



1,,.'., ,;Muatanrp, rymihi poridf, sehingga medan, tiStrit,.pdda titik 
'F,,kar+nai,*qatan 

Blbetb8ht,,
flllllll|li#gg1*1t #. u, i d#flfii#ffen ,i#'' ei, titin,r, *atena, nratan q 6e*i!+ai fft1\1i

,".: :: :: :,,- : . .. Q^ = -1 P0
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of =,ie ,pC P
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dengan metode vektor, Medan listrik, yang merupakan r

Gsaran vektor, dinyatakan dalam notasi ve*tor.: : '

1 1 
:1l ;;ra* ; 

*; d 
1 1 

d*g*tir+ 
; t'el'"dbgi,i edan 

= 

ris*rk,, 
, ; : ;, . 

", ;, :

l u$aeatil|tlkifiIddHiiflpdfii,m$ffi.e,.nengan.,,,,;::,,,,,;
,demikian, qrah medan tistrik di titik P bernitai.positif.r .:,' "':.:::. 
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.: . _A .. r^2 " . 
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: q itOe 
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*zrgz . -l x 1?1 C= f ,'' : Q', *-;e u6

:;, :, n;;,=,al; t; ; a-0,r4 t iot i i z;ait*,iot il Nic ,,

BesarnV3,fg<$ltislliktotal ' , ,, 
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E =,1.lEl + E! :rr' '

. ::: r A B . : .I .:... r .

ii'1=t'=1'i*=. ,.,, . ,' ::
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muatan vane tidak diketahui tersebut.

A:: :: :nl:;;,

ii :i ::i :i ;:i:.:: :::::'::.:1.:: :: :]

! i:i :l ii r: :i ::i i:: i:iii :: ::.:: ;
,:8S:r,tmi::,::

i::::::::i;::ii
:llsitto*:',

kutt medan.di iitik A F d=$iB"teff;rlt**f{#,be,X i

S,fl-,.'oi;.' iii;:iiuii:=i"-====iiiiiffi!!liit"-1- . ' " : :: '' .. . ... '' -:*lfgouC.,.' 
:tiiii:iiit::=:;::.:=ii.;iaiii:iilii;

bua buah muatan 45 nc oan .golnc terletak sejaj* an:r"tpiuitr U*:** I m. Terdapat

muatan uji X yang juga terletak segaris dengan dua muatan sebel4maya, Tentukan posisi

muaian uji sedemikian rupa sehingga kuaf medan listrik pada muatln ini bernilai nol.

Terdapat a muatan: berturut.,turut +?Q, +QQ, ig, Oa" X (tiaak,Oitelatlu!),.yang terletak pada

sebuah persegi dengan sisi a cm. Medan listrik di pusat perse$ ,ternyata, nol. Carilah besar

9:

Potensial Listrik dan Energi
"." Potensial Muatan

Besar potensial listrik di sekitar muatan titik terisolasi yang

ifri$ berjarak r dari muatan adalah sama dengan besar usaha per satuan

il$i muatan yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji dari jarak

r ke dalam muatan titik terisolasi. Kita nyatakan dalam persamaan:

Besar usaha W yang dilakukan sama dengan besar gaya listrik
F yang diperlukan untuk melawan gaya akibat pengaruh muatan

terisolasi pada jarak r.

W=Fxr=pQfl.zr=kTr'
Persamaan kry juga menunjukkan energi potensial pasangan

muatan el dan e2yang terpisah sejauh 4 sehingga besar potensial

listrik pada jarak r dari muatan titik terisolasi adalah

''QtQzv=V=T =n|

Jika terdapat lebih dari satu muatan, total potensialnya adalah

v=v

,=nr+=o(+

(2.4)

Q,>*1* .?\
nt



Perhatikan bahwa potensial listrik adalah besaran skalar,
sehingga penjumlahan dilakukan secara skalar. Perhatikan nilai
muatan (positif atau negatif) ikut dimasukkan dalam perhitungan.

::1:::' 'i''' '': ' 
;,;^p,,.;:/20: :x:lgs , -.4tlx tOa\: , 1.., ,r: , '^ll l:,,,i, ir

,,,,,,,,,,, ,, ',=9xl lU"i:Ti.t#€it*1i3jl ,J ,,,,,,, ,. .,. ,,,9:, :. !
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Gambar 2.4 Bola konduktor
bermuatan. Bola ini bermuatan
homogen.

Distribusi Muatan pada Bola
Konduktor Pejal

Pada bahasan terdahulu, telah dibahas mengenai muatan-muatan

titik. Bagaimana jika muatan tersebut tersebar pada benda-benda

besar (bukan muatan titik), misalnya bola konduktor bermuatan?

Sejumlah muatan didistribusikan pada sebuah bola konduktor

yang berjari-jari R, sehingga rapat muatan p sama pada setiap titik
pada kulit bola konduktor tersebut.

Dalam hal ini, akan dibahas besar medan magnet di luar, di

permukaan, dan di dalam bola berikut ini.

1. Medan Magnet di Luar Bola

Misalkan terdapat bola bermuatan homogen dengan jari-jari R.

Berdasarkan hukum Gauss, medan listrik di luar bola adalah

af nae

E4neof

E

=q
-q

q
=-

4nenl

(2.s)

Jadi, untuk di luar bola, distribusi muatan pada simetri bola

dapat dianggap sebagai muatan, sedangkan pengukuran r diambil

dari titik pusat massa bukan dari permukaan bola.

2. Medan Magnet di Kulit atau Permukaan Bola

Untuk permukaan bola, jarak r sama dengan jari-jari bola R,

dari Persamaan (2.5) di atas dapat kita peroleh

E =k4r

E=kL
R.

+++++
+ + + + ++

J-+ + ++ + I

+ *+ ***.,

(2.6)



Terlihat bahwa medan listrik di dalam kulit bola sama besar.

Graflk E terhadap R untuk bola dapat dilihat pada Gambar 2.5.

3. Medan Magnet di Dalam Bola

Besar medan listrik menembus bidang simetri bola yang berjari-
jari r di dalam bola konduktor tersebut berdasarkan hukum Gauss

adalah sama dengan muatan 4' seakan-akan ada pada titik pusat

massa.

eofnat = q'

Ex4werf = q'
q'

E_
4neof

Kita definisikan terlebih duhulu suatu besaran rapat muatan
p, yaitu muatan per satuan volume (simbolnya sama dengan massa
jenis). Rapat muatan pada bola berjari-jari R adalah

p=+=

Bagaimana mencari rapat muatan pada posisi r < R dari titik
pusat bola? Kita asumsikan bahwa dari titik pusat bola hingga posisi

r tersebut terdapat q' mtJalan, dengan demikian rapat muatannya

menjadi

n'- Q'

"-4*t
Jika rapat muatan homogen (yaitu suatu asumsi umum) pada

setiap titik di dalam bola, dapat dipastikan bahwa rapat muatan p
oleh simetri bola berjari-jari R akan sama dengan rapat mtatan y'
oleh simetri bola yang berjari-jari r (di mana r < R). Kita tuliskan

d= P

Q'=Q

t*' t o'

n,= ,(fr)'

Berarti, besar medan listik pada titik berjari-jai r dapat kita tuliskan

to^'

E= Q,=_n(fr)'== Q =r=k!4neol 4neol 4neo!' R'
(2.7)

Berarti, untuk titik pada pusat bola (yaitu ,o= O), kuat medan listrik

akan sama dengan nol (E = 0). Nilai 

^^f 

selalu konstan, jadi

kuat medan E harrya digambarkan kuat medan E terhadap jari-jari
r seperti tampak pada Gambn 2.5. Gambar 2.5 Grafik Eterhadap R.
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Wffii Distribusi Muatan ada Bola
"-'-="" Konduktor Berongga

Telah kita bahas sebelumnya kuat medan listrik yang dihasilkan
oleh bola pejal bermuatan. Sekarang, bagaimana jika bola konduktor
tersebut kopong atau berongga? Dalam kondisi ini, muatan hanya
tersebar pada kulit bola saja dan di dalam kulit bola tidak terdapat
muatan (karena bagian dalam bola bukan konduktor). Dengan
demikian, kita mudah untuk menentukan kuat medan listrik E di
dalam, di kulit, dan di luar bola berongga ini.

1. Medan Listrik di Dalam Bola
Misalkan terdapat bola berongga dengan jari-jari R. Muatan

pada bola berongga hanya terdapat di kulit bola dan di bagian
dalamnya tidak terdapat muatan (Q = 0), sehingga di bagian dalam
bola (r < R) kuat medannya nol.

E(r<R)=Q

2. Medan Listrik di Kulit Bola
Karena muatan hanya terdistribusi di kulit bola, medan listrik

di kulit bola adalah

E(R) = k* (2.8)

3. Medan Listrik di Luar Bola
Asumsikan bola berongga sebagai muatan titik sebesar Q.

Dengan demikian, di setiap titik berjarak r dengan r > R, berlaku

E(r>R)=OQ*' (2.e)

Kuat medan listrik pada bola berongga disajikan padaGambar 2.7.

Gambar 2.6 Bola berongga
bermuatan homogen.

Gambar 2.7 Grafik Eterhadap
R dari bola konduktor berongga
yang bermuatan homogen.
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Gambar 2.8 Dua pelat
konduktor bermuatan yang
tersusun paralel.

ffi Kuat Medan Listrik antara
Dua Pelat Sejajar Bermuatan

Perhatikan dua keping pelat sejajar yang berpenampang sama'

yaitu A, - Az -- A, dengan jarak pemisah /. Setiap pelat diberi

muatan yang sama besar namun berlawanan jenis, yaitu positif
dan negatif. Hal ini dilakukan dengan cara menghubungkannya

dengan kutub-kutub baterai, di mana salah satu pelat dihubungkan

dengan kutub positif dan pelat yang lain dihubungkan dengan

kutub negatif sehingga kedua pelat menjadi bermuatan. Perhatikan

Gambar 2.8.

Munculnya muatan homogen yang berbeda jenis pada kedua

pelat mengakibatkan muncul beda potensial di antara kedua pelat.

Besar beda potensial antara kedua pelat ini sama dengan besar

kerja yang dilakukan dalam memindahkan muatan antata kedua

pelat dalam per satuan muatan yang dipindahkan. Jika muatan

yang dipindahkan adalah q',
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V = El atat E =I (2.10)

Jadi, besar kuat medan listrik di antara kedua pelat adalah

berbanding lurus dengan beda potensial listrik antara kedua pelat

dan berbanding terbalik terhadap jarak kedua pelat.

Besarnya medan listrik E adalah

(2.rr)

dengan o = rapat muatan (Clm2)

4 = besar muatan (C)

A = luas keping (m2)

eo - permitivitas ruang hampa (8,85 x 16-t2 g2ttt211-t

lr,*,00. tetl f' .,i

c ='2 N,l$Tr c
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Kapasitor, atau yang biasa juga disebut kondensor, merupakan

salah satu komponen elektronik yang berfungsi menyimpan energi.

Simbol dari komponen ini adalah -l l- atau -1. Komponen ini (-l)
berfungsi untuk menyimpan energi dan muatan listrik serta banyak

dimanfaatkanpada power supply, channel tuneling, dan sebagainya.

1. Nilai Kapasitansi Kapasitor
Sebuah kapasitor terdiri dari dua keping konduktor yang

dipisahkan oleh daerah nonkonduktif (bahan isolator). Bahan ini
disebut sebagai bahan dielektrik dengan permitivitas bahan (e).

Bisa saja berupa vakum atau bahan semikonduktor. Setiap keping
konduktor ini muatannya setara namun berlawanan. Dengan
demikian, bekerja medan listrik pada bahan dielektrik. Besar

konstanta kapasitansi C sebuah kapasitor adalah perbandingan

anlata besar muatan Q pada pelat masing-masing dan tegangan

yang bekerja di antara kedua pelat.

(2.12)c =Qv

Kapasitansi C dinyatakan dalam satuan Farad (F), dengan

1 F = 1 C/V. Jika diketahui luas pelat konduktor A, jarak pisah

antarpelat d, dan nilai permitivitas bahan e, besarnya kapasitansi

kapasitor adalah

C=4=t"f Q.r3)d

dengan e, = permitivitas relatif atau konstanta dielektrik bahan,

eo = permitivitas udara (8,85 x 10-12 C2m2N-1).

Hubungan antara e dengan eo adalah e = €r80.



Tabel 2.1 Konstanta dielektrik bahan kapasitor.

i*"-E,ffi'" id,l*

Udara vakum k=1
Aluminium oksida k=8
Keramik ft=100-1.000

Gelas k=8
Polyethylene k=3

kutub
negatif

kutub
positif

dielektrik

plat besi

aluminium

insulasi
plastik
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Gambar 2.9 Susunan paralel dan simbol berbagai jenis kapasitor.

2. Energi Kapasitor
Usaha harus dikerahkan oleh gaya luar untuk memindahkan

muatan di antara dua pelat konduktor pada kapasitor. Besarnya
energi kapasitor adalah

o
IW= ) Vdq

a=0
otq= J e aq

q=0

- LQ'-2C
= |cV

w =Lvo (2.r4)

3. Susunan Kapasitor
Terdapat dua jenis susunan kapasitor, yaitu susunan seri dan

paralel.

a. Susunan paralel

Susunan paralel kapasitor digambarkan seperti di samping.
Dalam susunan paralel, tegangan yang jatuh pada setiap kapasitor
sama besar, atau



Gambar 2,11 Susunan seri.

-l H F -l F Nilai kapasitansi ekuivalennya adalah

Co=Cr+Cz+"'*Cn

b. Susunan seri

Vr=Vz=Vn=V (2.15a)

, Muatan total pada susunan paralel adalah jumlah dari muatan

pada masing-masing kapasitor, yailu

Q=Qt+Qt+ +O
-n

(2.rsb)

(2.15c)

Susunan seri kapasitor terlihat pada Gambar 2. 1 1. Dalam susunan

seri, muatan pada setiap kapasitor sama besar, atau

Qr=Qz=Qn=Q (2.16a)

Tegangan total pada susunan paralel adalah jumlah dari
tegangan yang jatuh pada kapasitor masing-masing, yaitu

V=V.+V2+...+V" (2.16b)

Nilai kapasitansi ekuivalennya adalah

(2.r7)

4. Bahan Dielektrik
Kebanyakan jenis kapasitor memilit'r dielektrik spacer yang

meningkatkan kapasitas mereka. Dielektrik yang paling sering

digunakan bersifat sebagai isolator. Untuk kapasitor dengan kapasitansi

rendah, tersedia dielekrik dengan vakum antara piring mereka yang

memungkinkan tegangan operasi yang sangat tinggi dan kerugian yang

rendah. Variabel kapasitor dengan piring mereka terbuka untuk suasana

yang biasa digunakan dalam rangkaian tuning radio' Kemudian desain

menggunakan foil polimer dielektrik antara bergerak dan stasioner

piring, tanpa ruang udara yang signifikan antara mereka.

Beberapa bahan dielektrik padat yang tersedia, di antaranya

kertas, plastik, gelas, mika, dan bahan keramik. Kertas ini digunakan

secara luas dalam perangkat yang lebih tua dan menawarkan

kinerja relatif tegangan tinggi. Namun rentan terhadap penyerapan

air, sehingga digantikan dengan kapasitor fllm plastik. Dielektrik
berbahan plastik menawarkan stabilitas dan penuaan yang lebih

baik, yang membuat mereka berguna dalam rangkaian timer,

meskipun mereka mungkin terbatas pada temperatur operasi

dan frekuensi yang rendah. Kapasitor keramik umumnya kecil,

murah, dan berguna untuk aplikasi frekuensi tinggi dan bervariasi.

Kapasitansi tegangannya kuat, namun ketahanannya kurang baik'

Dielektrik secara umum dikategorikan sebagai bahan dielektrik
kelas 1 yang telah diprediksi memiliki variasi kapasitansi dengan

suhu. Sedangkan dielektrik kelas 2 yang dapat beroperasi pada

tegangan yang lebih tinggi. Kapasitor mika dan kapasitor kaca

sangat handal, stabil, dan dapat bekerja pada suhu dan tegangan

e=e*t* .4



tinggi, tetapi tentu saja terlalu mahal untuk sebagian besar aplikasi
yang umum. Supercapacitors dan kapasitor electrolytic digunakan
untuk menyimpan sejumlah energi, sedangkan kapasitor keramik
sering digunakan dalam resonator, dan kapasitansi parasit terjadi
di sirkuit yang terbentuk secara tidak sengaja oleh konfigurasi tata
letak sirkuit.

Kapasitor elektrolit menggunakan aluminium atau tantalum
oksida piring dengan lapisan dielektrik. Elektrode yang kedua
adalah cairan elektrolit, terhubung ke rangkaian foil lain piring.
Ele ctrolytic c apacitor s menawarkan kapasitansi sangat tinggi tetapi
miskin toleransi, ketidakstabilan tinggi, hilangnya kapasitansi secara

bertahap terutama ketika mengalami panas, dan tingginya kebocoran
arus. Konduktivitas elektrolit jatuh pada temperatur rendah yang
meningkatkan resistansi seri. Walau banyak digunakan untuk suplai
daya AC, miskin karakteristik frekuensi tinggi membuat mereka
tidak cocok untuk banyak aplikasi. Kapasitor tantalum menawarkan
frekuensi dan suhu yang lebih baik karakteristik dari aluminium,
tetapi memiliki penyerapan dielektrik dan kebocoran yang lebih
tinggi.
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b.. :Jadi, muatan total dalam rangkaian seri adalah
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5. Membaca Kapasitansi
Pada kapasitor yang berukuran besar, nilai kapasitansi umumnya

ditulis dengan angka yang jelas. Lengkap dengan nilai tegangan
maksimum dan polaritasnya. Sebagai contoh, kapasitas pada
kapasitor elco denganjelas terlihat pada tulisan di kulit komponen,
misalnya sebesar 22 pSl25 V.

Kapasitor yang berukuran kecil biasanya hanya bertuliskan
2 (dua) atau 3 (tiga) angka saja. Jika hanya ada dua angka, satuannya
adalah pF (pico Farads). Sebagai contoh, kapasitor yang bertuliskan
dua angka 36, kapasitansi kapasitor tersebut adalah 36 pF. Jika
ada 3 digit, angka pertama dan kedua menunjukkan nilai nominal,
sedangkan angka ke-3 adalah faktor pengali. Faktor pengali sesuai
dengan angka nominalnya, berturut-turut 1 = 10,2 = 100, 3 = 1.000,
4 = 10.000, dan seterusnya. Misalnya, pada kapasitor keramik
tertulis 10s, kapasitansinya adalah 10 x 100.000 = 1.000.000 pF
atau = 1 mF. Contoh lain, misalnya tertulis 2I2, artinya kapasitansi
kapasitor tersebut adalah 21 x 100 = 2.100 pF = 2,1 nF.

#+rffilffil*+s#j ii#-t'''' :: :' : . . l1,r:::r: : : '1'
Jedi', tapasitor ekuivalen-uhtuk iangkaian iii ut"s,ua*an $i



Selain dari kapasitansi ada beberapa karakteristik penting

lainnya yang perlu diperhatikan. Biasanya spesifikasi karakteristik

ini disajikan oleh pabrik pembuat di dalam dzta sheet. Berikut ini
adalah beberapa spesifikasi pentingi tersebut.

a. Tegangan keria (working voltage)

Tegangan kerja adalah tegangan maksimum yang diijinkan'

sehingga kapasitor masih dapat bekerja dengan baik' Para

elektromania barangkali pernah mengalami kapasitor yang meledak

karena kelebihan tegangan. Misalnya kapasitor 10 pF 25 V, tegangan

yang bisa diberikan tidak boleh melebihi 25 volt DC. Umumnya

kapasitor-kapasitor polar bekerja pada tegangan DC dan kapasitor

nonpolar bekerja pada tegangan AC.

b. Temperatur kerja
Kapasitor masih memenuhi spesifikasinya jika bekerja pada

suhu yang sesuai. Pabrikan pembuat kapasitor umumnya membuat

kapasitor yang mengacu pada standar popular. Ada 4 standar popular

yang biasanyaterteradi badan kapasitor seperti c}G (ultra stable),

XIR (stable) sena Z5lJ dan Y 5Y (gener al purpo s e). Secara lengkap

kode-kode tersebut disajikan pada table berikut.

Tabel 2.2 Kode karakteristik kapasitor kelas l.

rsi#w i!i$ ffiidff w$"i€it
C 0,0 0 -1 G +l-30

B 0,3 I -10 H +l-60

A 0,9 2 -100 J +l-l2O

M 1,0 J -1.000 K +l-250

P 1,5 4 -10.000 L +/-500

Tabel 2.3 Kode karakteristik kapasitor kelas ll dan lll'

8i ffi*l iffii! iF,e ,;

Z +10 2 +45 A +l-l.OVo

Y -30 4 +65 B +l-l,5Vo

X -55 5 +85 C +l-2,ZVo

6 +105 D +l-3,3Vo

7 +125 E +l4,7Vo

8 +150 F +l-7,5Vo

9 +200 P +l-l0,OVo



Wti HW
Simbol fin; Simbol cs Simbol P€rsen

R +l-15,j%o

S +122,07o

T +22Vol-337o

U +22Vol-557o

V +227o1-82Vo

c. Toleransi
Seperti komponen lainnya, besar kapasitansi nominal ada

toleransinya. Tabel di atas menyajikan nilai toleransi dengan kode-kode
angka atau huruf tertentu. Dengan menggunakan tabel di atas, Anda
dapat dengan mudah mengetahui toleransi kapasitor yang biasanya
tertera menyertai nilai nominal kapasitor. Jika tertulis 104 X7R,
kapasitansinya adalah 100 nF dengan toleransi +l5Vo (dari nilai R).
Suhu kerja yang direkomendasikan adalah minimal -55"C (dari
nilai )Q dan maksimal +125"C (dari nilai 7) perhatikan Tabel 2.3.
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