
 Original Article 

 

 Journal of Science and Applicative Technology vol. xx (xx), 20xx, pp. xx-xx | 1  

FIRST AUTHOR LAST NAME et al., Journal of Science and Applicative Technology vol. xx (xx), 20xx, pp. xx-xx 

e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/ 

 

Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology. 
Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence. Any  further distribution of this 
work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. Published under licence by Journal of Science and Aplicative 
Technology  (JSAT). 

 
 
 

Received 00th January 20xx 
Accepted 00th Febuary 20xx 
Published 00th March 20xx 

 
 
 
 

DOI: 10.35472/x0xx0000 

RANCANG BANGUN SENSOR KAPASITIF UNTUK 
MENGETAHUI NILAI KONSTANTA SUATU BAHAN DIELEKTRIK 

Ghazwul Fikria, Harlina Ardiyantib,  Mahardika Yoga Darmawanc 

a Program Studi Fisika, Institut Teknologi Sumatera, Lampung, Indonesia 

b Program Studi Fisika, Institut Teknologi Sumatera, Lampung, Indonesia 

c Program Studi Fisika, Institut Teknologi Sumatera, Lampung, Indonesia 

* Corresponding E-mail: ghazwul.11115012@studentitera.ac.id 

Abstract: Capacitive sensor is a sensor that works with the principle of capacitance, where this sensor uses electrical 
capacitance in its measurement. The construction of this sensor is that two conductor plates are held together, placed parallel 
and facing each other. The purpose of this study is to determine the dielectric constant value of a dielectric material using the 
capacitive method. The capacitive method utilizes a capacitive sensor circuit that is connected to the oscilloscope to measure 
the value of the input voltage and the output voltage then the value is used to determine the capacitance value and then 
calculate the value of the dielectric constant. The materials used in this study are air, acetone, alcohol, aquades, paper, plastic 
and glass. The dielectric constant results obtained are: air = 2.47, acetone = 29.66, alcohol = 20.97, aquades = 42.19, paper = 
3.73, plastic = 2.65 and glass = 3.41. Capacitive sensors made in this study are best used to determine the constant value of a 
solid dielectric material such as paper, plastic and glass. 
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Abstrak: Sensor kapasitif merupakan sensor yang bekerja dengan prinsip kapasitansi, dimana sensor ini menggunakan 
kapasitansi listrik dalam pengukurannya. Bentuk kontruksi dari sensor ini adalah dua buah lempeng konduktor yang didekatkan, 
diletakkan sejajar dan saling berhadapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai konstanta dielektrik dari suatu 
bahan dielektrik dengan menggunakan metode kapasitif. Metode kapasitif memanfaatkan rangkaian sensor kapasitif yang 
dihubungkan ke osiloskop untuk mengukur nilai tegangan masuk dan tegangan keluar kemudian nilai tersebut digunakan untuk 
menentukan nilai kapasitansi dan selanjutnya menghitung nilai konstanta dielektrik. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah udara, aseton, alkohol, aquades, kertas, plastik dan kaca. Hasil konstanta dielektrik yang didapatkan yaitu: udara = 2,47, 
aseton = 29,66, alkohol = 20,97, aquades = 42,19, kertas = 3,73, plastik = 2,65 dan kaca = 3,41. Sensor kapasitif yang dibuat pada 
penelitian ini baik digunakan untuk mengetahui nilai konstanta suatu bahan dielektrik yang berwujud padat seperti kertas, 
plastik dan kaca. 

 
Kata Kunci : Sensor kapasitif, Kapasitansi, Konstanta Dielektrik. 

 

Pendahuluan  

Sensor adalah suatu alat yang dapat mendeteksi suatu 
perubahan lingkungan fisik, seperti cahaya, panas, gerak, 
tekanan, kelembaban dan lain-lain. Sensor digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian sensor banyak yang 
tidak diketahui oleh manusia, seperti aplikasi sensor pada 
kendaraan, pengobatan, pabrik, robot dan lain sebagainya. 

Sensor kapasitif merupakan sensor yang bekerja dengan 
prinsip kapasitansi, dimana sensor ini menggunakan 
kapasitansi listrik dalam pengukurannya. Bentuk kontruksi 
dari sensor ini adalah dua buah lempeng konduktor yang 
didekatkan, diletakkan sejajar dan saling berhadapan. Salah 
satu aplikasi dari sensor ini adalah untuk pengukuran level 
air. Selain pengukuran level air, sensor kapasitif ini juga dapat 
mencari nilai konstanta dari suatu bahan dielektrik. 
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Sensor kapasitif adalah sensor elektronika yang bekerja 
menggunakan konsep kapasitif. Sensor ini bekerja 
berdasarkan perubahan kapasitansi yaitu perubahan muatan 
energi listrik yang dapat disimpan oleh sensor. Penyebab 
perubahan muatan energi listrik ini diakibatkan beberapa 
faktor yakni perubahan jarak antar lempeng, perubahan luas 
penampang dan perubahan volume bahan dielektrik sensor 
kapasitif tersebut. Konsep kapasitor yang digunakan pada 
sensor kapasitif ini adalah proses menyimpan dan melepas 
energi listrik dalam bentuk muatan-muatan listrik pada 
kapasitor yang diakibatkan oleh jarak antar lempeng, luas 
permukaan dan bahan dielektrik. Sensor kapasitif di sini 
berfungsi untuk mendeteksi perubahan komposisi bahan 
dielektrik dengan menentukan nilai kapasitansi dan 
konstanta dielektrik. Pada penelitian ini perubahan 
komposisi bahan dielektrik disebabkan oleh perubahan 
volume aquades yang berada di antara pelat kapasitor.  
Kapasitor merupakan komponen listrik yang fungsinya untuk 
menyimpan muatan listrik. Salah satu kapasitor adalah 
kapasitor pelat sejajar yang terdiri dari dua plat konduktor 
yang terpisah oleh bahan isolator. Jarak antar pelat tersebut 
dilambangkan sebagai d dan luas penampang pelat 
dilambangkan sebagai , diberi tegangan listrik (V), maka 
muatan (Q ) yang dapat disimpan dalam kapasitor sebanding 
dengan tegangan listrik yang diberikan dan luas penampang 
pelat, tetapi berbanding terbalik dengan jarak antara kedua 
pelat tersebut [1]–[3]. Dua pelat sejajar yang terpisah oleh 
jarak dan masing-masing memilki luas dengan menempatkan 
bahan dielektrik yang memiliki konstanta dielektrik diantara 
kedua pelat sejajar maka nilai kapasitansi kapasitor dapat 
dinyatakan dengan persamaan berikut:  

0

A
C K

d
    (1) 

Dimana 0  merupakan konstanta permitivitas vakum yang 

bernilai 8,85x10−12 F/m [4]. 
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kapasitif 
untuk menentukan nilai konstanta bahan dileketrik. Ketika 
bahan dielektrik diletakkan di antara plat sejajar akan 
menyebabkan adanya perubahan nilai kapasitansi pada 
kapasitor plat sejajar yang dapat dihitung dengan cara 
mengukur tegangan input dan tegangan output pada 
rangkaian sensor kapasitif menggunakan osiloskop. 
Pemasukkan bahan dielektrik akan berdampak pada 
perubahan nilai kapasitansi sehingga nilai tegangan yang 
terukur melalui osiloskop juga akan mengalami perubahan. 
Nilai tegangan ini akan diubah menjadi nilai kapasitansi 
menggunakan persamaan dari rangkaian sensor kapasitif. 

 
Gambar 1. Rangkaian Sensor Kapasitif. 

 
Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai kapasitansi dari 
akan didapat berdasarkan perubahan nilai tegangan input 
dan tegangan output yang terukur pada osiloskop sesuai 
dengan persamaan berikut ini: 
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Dimana 2C  adalah plat kapasitor sejajar [5], 1C  adalah 

kapasitor dan inV  adalah sumber teganganya adalah AC. 

Tujuan dari penelitian ini yakni membuat sensor kapasitif 
sehingga sensor ini dapat mengetahui nilai konstanta suatu 
bahan dielektrik. 

 

Metode 

Sensor yang digunakan adalah tipe sensor kapasitansi. 
Sensor dibuat dengan menggunakan dua pelat konduktor 
sejajar. Pelat yang digunakan adalah aluminium. Dalam 
rancangan sensor kapasitif ini, sensor dibuat berbentuk 
persegi 4. Kemudian pelat konduktor sejajar dihubungkan 
dengan kapasitor yang disusun secara seri. Sumber tegangan 
yang digunakan sumber tegangan AC dari function generator. 
Selanjutnya rankaian tersebut disambungkan ke osiloskop 
untuk mengetahui tegangan masukan dan tegangan 
keluaran. Susunan yang digunakan dapat dilihat pada 
Gambar 2. 
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Gambar 2. Susunan Rangkaian Sensor Kapasitif. 
 

Dimana:  
 

1. Pelat kapasitor sebagai 1C  

2. Sampel percobaan 
3. Jarak antar pelat 
4. 

2C  

5. Function Generator 
6. Osiloskop 
7. Kabel 
8. Wadah percobaan 

 

Hasil dan Pembahasan 

Perancangan sensor kapasitif menggunakan 2 buah lempeng 
konduktor yang terbuat dari aluminium kemudian 
ditempatkan sejajar. Dimensi dari sensor kapasitif yang diuji 
adalah 10 x 10 cm dengan jarak antar plat yaitu 2 cm yang 
dapat dilihat pada Gambar 3. Pengujian dilakukan dengan 
rangkaian pembagi tegangan menggunakan komponen 
kapasitor dan plat kapasitor. Besar kapasitansi dari kapasitor 
yang nilainya sudah ditentukan adalah 12 pF. 

 

Gambar 3. Sensor Kapasitif Plat Sejajar. 

Data yang diperoleh dikelompokkan menjadi dua yaitu data 
hasil perhitungan dan data hasil eksperimen. Data hasil 
perhitungan merupakan nilai kapasitansi dari plat kapasitor 
secara teori. Sedangkan data eksperimen merupakan data 
yang diperoleh dari osiloskop berupa tegangan output. Data 
selengkapnya dapat dilihat pada table 1 berikut: 

Table 1. hasil data eksperimen dan data perhitungan. 

Bahan  
Dielektrik 

Data Eksperimen Data Perhitungan 

C (pF) K C (pF) K 

Udara 102,86 2,47 44,25 1 
Aseton 1234,78 29,66 929,25 21 
Alkohol 873,17 20,97 1137,22 25,7 

Aquades 1755,46 42,16 3540 80 
Kertas 155,14 3,73 163,72 3,7 
Plastik 110,47 2,65 115,05 2,6 
Kaca  142,12 3,41 177 4 

 

 

 

Gambar 4. Grafik persentase error dari percobaan setiap 
bahan dielektrik. 

Dari penelitian yang dilakukan, nilai konstanta dielektrik 
udara yang didapat tidak akurat. Nilai yang tidak akurat ini 
terlihat dimana nilai konstanta dielektrik udara yang didapat 
adalah sebesar 2,47 dengan error 147%, sedangkan unutk 
nilai konstanta dielektrik udara berdasarkan adalah sebesar 
1. Hal ini disebabkan oleh kesalahan-kesalahan sistematis 
yaitu kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan-
kekurangan pada isntrumen itu sendiri, seperti kerusakan 
atau adanya bagian-bagian yang aus dan pengaruh 
lingkungan terhadap peralatan atau pemakai [6]. 
Pengukuran nilai konstanta dielektrik pada aseton, alkohol 
dan aquades berturut-turut adalah sebesar 29,66 dengan 
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error  41%, 20,97 dengan error  18% dan 42,16 dengan error  
47%. Kemudian, Pengukuran nilai konstanta dielektrik pada 
kertas, plastik dan kaca berturut-turut adalah sebesar 3,73 
dengan error  0,8%, 2,65 dengan error  2% dan 3,41 dengan 
error  15%. Nilai konstanta dielektrik dari bahan yang 
berwujud padat memiliki nilai error yang rendah 
dibandingkan bahan yang berwujud cair. Hal ini disebabkan 
sifat antara zat padat dan cair memilik ciri yang berbeda. Zat 
cair mampu menempati ruang sesuai dengan bentuk ruang 
tersebut, sedangkan zat padat sulit untuk menempati ruang 
sesuai dengan bentuk ruang tersebut [7]. Hal ini 
menyebabkan adanya ruang kosong yang tersisa saat bahan 
dielektrik dimasukkan ke kapasitor plat sejajar sehingga 
mempengaruhi nilai kapasitansi seperti yang tertulis pada (1) 
bahwa nilai kapasitansi plat sejajar bergantung pada luas 
permukaan. 

Ketika plat kapasitor sejajar dialiri listrik maka akan 
menimbulkan medan listrik diantara plat tersebut. Dengan 
memasukkan bahan dielektrik diantara plat maka bahan 
dielektrik tersebut akan mengalami polarisasi, muatan positif 
dan muatan negatif yang awalnya acak akan tersusun yang 
mana muatan positif akan bergerak searah dengan arah 
medan listrik sedangkan muatan negatif bergerak 
berlawanan arah medan listrik sehingga terjadi momen 
dipol. Kapasitansi sebuah kapasitor adalah perbandingan 
besar muatan (Q) dengan beda potensial (V). 

Q
C

V
     (3) 

Medan listrik yang mengisi ruang antar plat adalah: 

 
V

E
d

      (4) 

Dimana V adalah beda potensial dan d adalah jarak antar 
plat. 

Sebelum diberi bahan dielektrik pada plat kapasitor, kuat 
medan listriknya sebesar: 

0

0

E



    (5) 

Dimana  adalah rapat muatan. Pada saat bahan dilektrik 

diletakkan di dalam plat kapasitor maka akan timbul muatan 
induksi pada permukaan plat yang rapat muatan induksinya 

adalah 1 , kuat medan listrik induksinya adalah: 

1
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    (6) 

Kuat medan listrik dalam dielektrika adalah superposisi dari 

kedua medan listrik antara 0E  dan 1E  dan dituliskan 

dengan: 

0 1E E E    

1

0 0
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     (7) 

Rapat muatan induksi bergantung pada kuat medan listrik 

dalam dielektrika yaitu 1E dengan: 

1 CX E     (8) 

Sehingga rumus (4.5) menjadi: 
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Pada percobaan dengan menggunakan bahan dielektrik, nilai 
konstanta yang diperoleh jauh dari teori. Hal ini disebabkan 
karena medan listrik yang dihasilkan dari plat tidak mampu 
mempolarisasi bahan dielektrik secara sempurna. Besar 
medan listrik yang dibutuhkan untuk mempolarisasi bahan 
dielektrik aseton, alkohol, aquades, kertas, plastik dan kaca 
berturut-turut adalah 15,04; 12,29; 3,95; 85,35; 121,46; 
78,97 sedangkan besar medan listrik yang didapat berturut- 
turut adalah 10,65; 15,06; 7,49; 84,75; 119,02; 92,51 
sehingga nilai kapasitansi yang didapat jauh dari yang 
diinginkan. Akibatnya, nilai konstanta dielektrik juga 
mengalami gangguan. Pada rumus (1) terlihat bahwa nilai 
kapasitansi berbanding lurus dengan nilai konstanta bahan 
dielektrik [8]. 

 

Kesimpulan 
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Dari hasil perancangan alat kemudian pengujian hingga 
pembahasan dapat ditarik kesimpulan, antara lain: 
 

1. Perancangan sensor kapasitif menggunakan 2 buah 
lempeng konduktor yang terbuat dari aluminium 
kemudian ditempatkan sejajar. Dimensi dari sensor 
kapasitif adalah 10 x 10 cm dengan jarak antar plat 
yaitu 2 cm. 

2. Bahan dielektrik mempengaruhi nilai kapasitansi 
dari sensor. Ini disebabkan oleh nilai konstanta 
dielektrik dari setiap bahan yang berbeda-beda 
sehingga mempengaruhi nilai kapasitansi.  

3. Nilai konstanta suatu bahan dielektrik yang didapat 
pada Tugas Akhir ini yaitu: udara = 2,47, aseton = 
29,66, alkohol = 20,97, aquades = 42,16, kertas = 
3,73, plastik = 2,65 dan kaca = 3,41. 
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