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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rangkaian RLC 

Rangkaian RLC adalah rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen yaitu 

resistor, induktor dan kapasitor. Komponen ini disusun secara seri sehingga 

rangkaian dari komponen memberikan suatu fenomena transien. Transien sendiri 

adalah gejala naik atau turunnya tegangan maupun arus yang tidak langsung turun 

atau naik begitu saja namun naik turun secara eksponensial [3].  

Ketika sebuah induktor dengan induktansi L dialiri arus bolak balik (AC), maka 

arus tersebut akan mengalami suatu hambatan. Hambatan yang timbul pada 

induktor tersebut dinamakan reaktansi induktif Lx . Reaktansi induktif dapat 

dinyatakan sebagai : 

          LX L      (2.1) 

dengan , 

     2 f         (2.2) 

sehingga , 

 2LX fL      (2.3) 

dimana L  adalah induktansi induktor ( H ), f  adalah frekuensi ( Hz ), LX adalah 

reaktansi induktif ( ). 

Pada saat kapasitor diisi muatan dengan cara memberi tegangan pada kapasitor 

maka arus AC dapat mengalir. Peristiwa pengisian itu menimbulkan arus di dalam 

rangkaian yang terhubung dengan plat-plat kapasitor. Arus AC yang mengalir pada 

rangkaian tersebut mengalami hambatan yang disebut sebagai reaktansi kapasitif (

Cx ). Reaktansi kapasitif dapat dinyatakan sebagai berikut : 

        
1

CX
C

      (2.4) 
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dengan , 

        2 f         (2.5) 

sehingga , 

   
1

2
CX

fC
      (2.6) 

dimana C  adalah kapasitansi kapasitor ( F ), f  adalah frekuensi ( Hz ), CX adalah 

reaktansi kapasitif ( ). 

Semua hambatan yang terdapat dalam rangkaian RLC disebut sebagai impedansi 

yang dilambangkan sebagai Z . Hambatan keseluruhan dirumuskan menjadi : 

  
2 2( )L CZ R X X       (2.7) 

Dari rumus (2.7) bahwasanya nilai Z  bergantung pada komponen R, L dan C. Jika 

dalam suatu rangkaian tidak terdapat komponen induktor, maka nilai LX  adalah nol. 

Sehingga rumus dapat dituliskan menjadi : 

2 2( )CZ R X        (2.8) 

Dengan menghubungkan resistor dan kapasitor secara seri di dalam rangkaian maka 

kapasitansi dari kapasitor dapat ditentukan dengan menggunakan formula:  

  
2

r C

C

V V
C

fRV


       (2.9) 

Dimana rV  dan CV  adalah tegangan keluaran [4]. 

 

2.2 Sensor Kapasitif 

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 



6 
 

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 A , 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 [5]–[7]. Dua pelat 

sejajar yang terpisah oleh jarak d dan masing-masing memilki luas A dengan 

menempatkan bahan dielektrik yang memiliki konstanta dielektrik K  diantara 

kedua pelat sejajar maka nilai kapasitansi kapasitor dapat dinyatakan dengan 

persamaan berikut: 

    
0

A
C K

d
              (2.10) 

Dimana 𝜀0 merupakan konstanta permitivitas vakum yang bernilai 8,85x10−12 F/m 

[2]. 

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.  
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Gambar 1. Kapasitor sensor kapasitif. 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai kapasitansi dari 2C  akan didapat 

berdasarkan perubahan nilai tegangan input dan tegangan output yang terukur pada 

osiloskop sesuai dengan persamaan berikut ini:  

  2

1 2

out in

C
V V

C C



    (2.11) 

Dimana 2C  adalah plat kapasitor sejajar [8], 1C  adalah kapasitor dan sumber 

teganganya adalah AC.  

 

2.3 Dielektrik 

Dielektrik adalah suatu bahan yang memiliki daya hantar arus yang sangat kecil 

atau bahkan hampir tidak ada [9]. Dielektrik dalam suatu plat kapasitor dapat 

menghambat aliran medan listrik [10]. Pada saat plat kapasitor sejajar dialiri listrik 

maka akan timbul medan listrik pada plat kapasitor. Ketika diberi bahan dielektrik 

maka medan listrik akan mempolarisasai bahan dilektrik tersebut. Konstanta 

dielektrik sendiri merupakan perbandingan antara nilai kapasitansi kapasitor 

terhadap permitivitas ruang hampa [11]. Secara matematis nilai konstanta dielektrik 

dapat ditulis sebagai berikut. 

 
0

r





      (2.12) 
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Dimana 𝜀𝑟 dan 𝜀 berturut-turut adalah konstanta dielektrik dan kapasitansi 

kapasitor.  

Pada Tabel 1. di bawah ini dapat dilihat beberapa konstanta dielektrik [12], [13]. 

Tabel 1. Konstanta dielektrik untuk beberapa material. 

Material Konstanta Dielektrik 

Vakum 1 

Udara 1,00054 

Polyvinyl Klorida (PVC) 3,45 

Air 80,1 

Alkohol 25,7 

Aseton 

Kertas 

Plastik 

Kaca 

21 

3,72 

2,6 

4 

 

2.4 Aluminium 

Aluminium ditemukan pada tahun 1825 oleh Hans Christian Oersted. Baru diakui 

secara pasti oleh F. Wohler pada tahun 1827. Sumber unsur ini tidak terdapat bebas, 

biji utamanya adalah Bauksit [14].  Aluminium merupakan logam yang ringan dan 

memiliki ketahanan korosi yang baik, hantaran listrik yang baik. Umumnya 

aluminium dicampur dengan logam lainnya seperti tembaga, magnesium, silikon, 

mangan dan unsur-unsur lainnya sehingga membentuk aluminium paduan. Material 

ini dimanfaatkan bukan saja untuk peralatan rumah tangga, tetapi juga dipakai 

untuk keperluan industri, kontsruksi, dan lain sebagainya. Aluminium telah menjadi 

logam yang luas penggunaannya setelah baja. Perkembangan ini didasarkan pada 

sifat-sifat yang ringan, tahan korosi, mudah dipadukan dan cukup ekonomis [15]. 

Aluminium merupakan unsur kimia yang dilambangkan 𝐴𝑙. Aluminium terdapat 

pada Golongan logam III A dengan nomor atom sebesar 13. Aluminium juga dapat 

menghantar panas dan listrik yang baik. Jika dibandingkan dengan massanya, 

aluminium memiliki keunggulan dibandingkan dengan tembaga, yang saat ini 
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merupakan logam konduktor panas dan listrik yang cukup baik, namun cukup berat 

[16]. Aluminium mengalami korosi dengan membentuk lapisan oksida yang tipis 

dimana pada lapisan ini dapat mencegah karat pada Aluminium yang berada di 

bawahnya. Dengan demikian logam Aluminium adalah logam yang mempunyai 

daya tahan korosi yang lebih baik dibandingkan dengan besi dan baja lainnya [17]. 

 


