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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

  

2.1 Gelombang Elektromagnetik 

 

Salah satu bentuk gelombang adalah gelombang elektromagnetik dimana 

perambatannya  berupa energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik tersebut 

terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang berubah terhadap waktu.  

 

Energi elektromagnetik dalam gelombang tersebut merambat saling tegak lurus 

dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Perubahan medan listrik 

terhadap waktu menimbulkan medan magnet dan sebaliknya. Perubahan medan 

magnet terhadap waktu menimbulkan medan listrik (Sutrisno, 1979).  

 

Didapat hipotesis yang diungkapkan oleh Maxwell bahwa perubahan medan 

magnet dapat menimbulkan medan listrik dan sebaliknya perubahan medan listrik 

dapat menimbulkan medan magnet akibat dari aktivitas muatan. Hukum Faraday 

menyatakan bahwa yaitu perubahan medan magnet B menghasilkan medan listrik 

E yang arahnya tegak lurus B dan besarnya bergantung pada laju perubahan fluks 

magnetik terhadap waktu. Sehingga penjelasan-penjelasan tersebut dapat 

ilustrasikan ke dalam Gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus 

menyebabkan arah rambat (x) pada gelombang elektromagnetik 
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Berdasarkan Gambar 2.1 dapat diketahui bahwa bentuk gelombang elektromagnet 

adalah gelombang transversal karena arah getaran (medan-medan yang 

menimbulkan) tegak lurus dengan arah rambatnya. Pada medan listrik dan medan 

magnet mencapai nilai nol pada fase yang sama dan mencapai maksimum juga pada 

fase yang sama di dalam ruang, sehingga dapat dikatakan medan listrik dan medan 

magnet adalah “sefase”. Kuat medan berubah dari maksimum di satu arah, menuju 

nol, lalu menuju maksimum di arah yang lain (Giancoli, 2001: 222-223). 

 

Melalui hipotesisnya, Maxwell ternyata tidak hanya meramalkan adanya 

gelombang elektromagnetik sekaligus mampu menunjukkan besar kecepatan 

merambatnya. Kecepatan merambat gelombang elektromagnetik bergantung dari 

kemagnetan dan kelistrikan medium atau tidak bergantung dari amplitudo getaran 

medannya yaitu permitivas listrik dan permeabilitas magnet dituliskan dalam 

persamaan (2.1) sebagai berikut: 

 

0 0

1
C

 
=         (2.1) 

 

Sepeninggalan Maxwell, pada tahun 1887 Heinrich Rudolf Hertz mampu 

menunjukkan gejala-gejala gelombang elektromagnet berbentuk loncatan-loncatan 

bunga api listrik melalui sebuah percobaan (Wiyanto, 2008). Hal tersebut sekaligus 

menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan suatu energi yang 

dihasilkan oleh aktivitas muatan yang bergetar. 

 

Gelombang elektromagnetik sebagai gelombang memiliki besaran yang terkait 

diantaranya panjang gelombang, frekuensi, periode dan cepat rambat. Frekuensi 

gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi tiap detik. Sedangkan 

periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. 

Secara matematis frekuensi dan periode dapat ditulis dalam persamaan (2.2): 

 

  
t

n
f =         (2.2) 
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atau persamaan (2.3): 

 

n

t
T =      (2.3) 

 

dengan, 

 

f = frekuensi (Hz) n = banyak gelombang 

 

T = periode (s) t = waktu (s) 

 

Panjang gelombang yang disimbolkan λ merupakan panjang satu gelombang atau 

jarak yang ditempuh untuk satu kali gelombang. Berikutnya adalah besaran cepat 

rambat. Gelombang merupakan bentuk rambatan berarti memiliki kecepatan 

rambat. Sesuai dengan pengertian dasarnya maka cepat rambat ini dapat dituliskan  

dalam persamaan (2.4) seperti berikut. 

 

t

s
v =        (2.4) 

 

Pada gelombang, jarak tempuh merupakan panjang gelombang (λ) dan waktu 

tempuh adalah periode (T), sehingga dapat ditulis ke dalam persamaan (2.5): 

 

.v f
T


= =       (2.5) 

 

Pada gelombang elektromagnetik oleh Maxwell bahwa cepat rambatnya (c = v) 

sebesar 3.10
8
 m/s. 

 

Ada beberapa karakteristik gelombang yang berlaku pada gelombang 

elektromagnetik. Sebagai contoh perwujudan gelombang elektromagnetik adalah 

cahaya yang memiliki karakteristik dapat mengalami dispersi, pemantulan, 

pembiasan, difraksi, interferensi, dan polarisasi. 
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2.2 Persamaan Maxwell 

 

Persamaan yang mendasari teori elektromagnetik adalah persamaan Maxwell. 

Persamaan ini ditulis dalam bentuk Interaksi antara gelombang elektomagnetik  dan 

materi dideskripsikan oleh vektor medan listrik dan medan magnet. Propagasi dari 

kedua vektor medan tersebut ditentukan oleh persamaan maxwell. 

 

∇⃗⃗ . �⃗⃗� = 0       (2.6) 

∇⃗⃗ . �⃗⃗� = 0       (2.7) 

∇⃗⃗ 𝑥�⃗⃗� = −
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
       (2.8)                                                                                 

∇⃗⃗ 𝑥�⃗⃗� = 𝜇0 𝜀0 
𝜕𝐸

𝜕𝑡
      (2.9) 

 

Jika 𝜌 = 0 dan J=0, maka diperoleh persamaan gelombang: 

∇⃗⃗ 
2
�⃗⃗� −

1

𝑐2
𝜕2�⃗⃗� 

𝜕𝑡2
= 0    (2.10) 

∇⃗⃗ 
2
�⃗⃗� −

1

𝑐2
𝜕2�⃗⃗� 

𝜕𝑡2
= 0    (2.11) 

 

Dengan solusi umum masing-masing untuk persamaan (2.10) dan (2.11): 

�⃗⃗� = 𝐵𝑜
⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑒𝑖(�⃗⃗� .�⃗� −𝜔𝑡)    (2.12) 

�⃗� = 𝐸𝑜
⃗⃗⃗⃗ 𝑒𝑖(�⃗� .𝑟 −𝜔𝑡)    (2.13)    

 

2.3 Sumber Radiasi Elektromagnetik 

 

Cahaya adalah suatu bentuk energi radiasi yang mempunyai sifat sebagai 

gelombang dan partikel. Sifatnya sebagai gelombang dapat dilihat dengan 

terjadinya pembiasan dan pemantulan cahaya oleh suatu medium, sedangkan 

sifatnya sebagai partikel dapat dilihat dengan terjadinya efek foto listrik. Energi 

radiasi terdiri dari sejumlah besar gelombang elektromagnetik dengan panjang 
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gelombang yang berbeda-beda (Triyati, 1985).  Gelombang elektromagnetik 

meliputi frekuensi maupun panjang gelombang yang sangat lebar.   

 

Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam setiap satuan waktu.  

Sedangkan panjang gelombang adalah sebuah jarak antara satuan berulang dari 

sebuah pola gelombang.  Wilayah frekuensi dan panjang gelombang ini sering 

disebut sebagai spektrum elektromagnetik. Daerah spektrum elektromagnetik 

ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

  

  

Gambar 2.2. Rentang pembagian spektrum elektromagnetik  

(Mubayinah et al,2015) 

 

Pada gambar dapat dilihat bahwa spektrum elektromagnetik semakin ke kanan, 

maka akan semakin besar panjang gelombangnya. Sedangkan untuk frekuensi, 

semakin ke kiri maka semakin besar frekuensinya. Panjang gelombang cahaya 

yang diserap oleh molekul tergantung pada perbedaan tingkat energi dasar dengan 

energi tereksitasi molekul, sehingga spektrum cahaya terserap dapat memberikan 

informasi mengenai perbedaan tingkat energi pada molekul. Dalam mekanika 

kuantum, tingkat energi suatu molekul sebanding dengan energi radiasi cahaya 

dalam bentuk foton yang disebut sebagai energi foton, besarnya tergantung pada 

panjang gelombang cahaya  (λ) (Muller, 2001: 113).   
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Gambar 2.3. Eksitasi elektron akibat radiasi foton 

   

Radiasi foton dengan energi 𝐸𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛, menumbuk sebuah elektron dalam molekul 

atau atom, elektron akan menyerap energi foton tersebut untuk berpindah ke 

tingkat energi yang lebih tinggi (eksitasi). Dalam hukum Planck disebutkan 

sebagai berikut:  

 

            (2.14) 

     (2.15) 

𝐸𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛 = ℎ × 𝑣     (2.16) 
  

∆𝐸𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙 = 𝐸𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛     (2.17) 

Dengan:  

𝐸𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛 = energi radiasi foton (eV)  

∆𝐸𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙 = selisih energi molekul antara lintasan n dengan n+1 (J)    

ℎ = tetapan Planck (6,626 x 10-34 J.s)  

  𝑐 = kecepatan cahaya (m/s)  

  𝜆 = panjang gelombang cahaya (nm)  

  𝑣 = frekuensi radiasi (Hz)  

  

 

 

 

- e 

- e 

n=1 

n=2 

n=3 

Atom 

Tereksitasi 

E foton  = 
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Tabel 2.1. Spektrum Panjang Gelombang dan Energi Radiasi, Warna Asli dan 

Warna Komplementer (Day dan Underwood ,1999: 384) 

  

Spektrum Sinar Tampak   

Panjang gelombang  

(nm)  

Warna asli  Warna 

komplementer  

Energi 

foton (eV)  

400-435  Ungu  Kuning-hijau  3,09-2,84  

435-480  Biru  Kuning  2,84-2,58  

480-490  Hijau-biru  jingga  2,58-2,52  

490-500  Biru-hijau  Merah  2,52-2,47  

500-560  Hijau  Ungu  2,47-2,21  

560-580  Kuning- 

hijau  

Ungu  2,21-2,13  

580-595  Kuning  Biru  2,13-2,08  

595-610  Oranye  Hijau-biru  2,08-2,03  

610-750  Merah  Biru-hijau  2,03-1,65  

  

 

Dalam spektrum cahaya terdapat warna asli dan warna komplementer, warna asli 

merupakan warna yang diserap oleh benda, sedangkan warna komplementer 

merupakan warna yang diteruskan atau warna yang terlihat oleh mata manusia 

(tampak). Sebagai contoh larutan atau benda akan terlihat berwarna kuning karena 

menyerap spektrum warna biru. Hal ini menjadi salah satu inti dari metode sinar 

tampak, dimana sampel yang akan diuji harus bersifat tembus cahaya dan 

berwarna. Warna sampel merupakan warna komplementer dari warna yang diserap 

oleh larutan; spektrum warna yang diserap inilah yang akan dijadikan sebagai salah 

satu karakteristik dari sampel (Day dan Underwood, 1999: 384) 

 



 

12 

 

2.3 Hukum Lambert-Beer  

 

Penyerapan intensitas cahaya oleh suatu medium akan mengurangi intensitas 

cahaya yang diteruskan. Seberkas sinar tampak dengan panjang gelombang 

tertentu yang dilewatkan pada suatu sampel akan mengalami penyerapan 

(absorpsi) yang mengakibatkan intensitas sinar berkurang. Penyerapan ini terjadi 

apabila energi radiasi sinar tampak cukup untuk mengeksitasi molekul dari 

keadaan dasar ke keadaan tereksitasi, kemudian jika terdapat sisa energi radiasi, 

maka akan diteruskan dengan intensitas sinar yang lebih kecil. Secara kuantitatif 

untuk mempelajari berkas radiasi yang dikenakan pada sampel, dapat dilakukan 

dengan membandingkan intensitas sinar sebelum melewati sampel (Io) dengan 

intensitas sinar setelah melewati sampel (Ii). 

   

 

Gambar 2.4. Intensitas cahaya setelah melewati larutan akan berkurang 

Dalam hal ini akan dihasilkan 3 kemungkinan sebagai berikut:  

 

a. Io= Ii, berarti tidak ada absorbsi, atau semua sinar dilewatkan.  

b. Ii= 0, berarti semua sinar diabsorbsi, atau tidak ada sinar yang dilewatkan.  

c. Ii<Io, berarti sebagian sinar diabsorbsi oleh sampel.  

 

Kejadian c akan memberikan informasi tentang nilai absorbansi sampel terhadap 

sinar yang digunakan sebagai dasar analisis kuantitatif maupun kualitatif (Marham, 

2013:9). 
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Cahaya yang diserap diukur sebagai absorbansi (A) sedangkan cahaya yang 

hamburkan diukur sebagai transmitansi (T), dinyatakan dengan hukum Lambert-

Beer atau Hukum Beer, berbunyi: “Jumlah radiasi cahaya tampak (ultraviolet, 

inframerah dan sebagainya) yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan 

merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan”.  

 

Berdasarkan hukum Lambert-Beer, rumus yang digunakan untuk menghitung 

banyaknya cahaya yang hamburkan:  

 

11 2

2 2 1

sin

sin

v n

v n




= =  atau % 100%

Ii
T x

Io
=               (2.18) 

 

dan absorbansi dinyatakan dengan rumus:  

 

log log
Ii

A T
Io

= − = −          (2.19) 

 

dimana I0 merupakan intensitas cahaya datang dan Ii atau It adalah intensitas cahaya 

setelah melewati sampel.  

 

Rumus yang diturunkan dari Hukum Beer dapat ditulis sebagai:  

 

A= a . b . c atau A = ε . b . c     (2.20) 

Dimana:  

A = absorbansi 

b / l = tebal larutan (tebal kuvet diperhitungkan juga umumnya 1 cm)  

c = konsentrasi larutan yang diukur  

ε = tetapan absorptivitas molar (jika konsentrasi larutan yang diukur dalam molar)  

a  = tetapan absorptivitas (jika konsentrasi larutan yang diukur dalam ppm).  

 

Faktor-faktor  yang  sering  menyebabkan  kesalahan  dalam menggunakan  

dalam mengukur:  
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1. Adanya serapan oleh pelarut. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan, 

yaitu larutan yang berisi selain komponen yang akan dianalisis termasuk 

zat pembentuk warna.  

2. Serapan oleh kuvet. Kuvet yang ada biasanya dari bahan gelas atau kuarsa, 

namun kuvet dari kuarsa memiliki kualitas yang lebih baik. 

 

Kesalahan fotometrik normal pada pengukuran dengan absorbansi sangat rendah 

atau sangat tinggi, hal ini dapat diatur dengan pengaturan konsentrasi, sesuai 

dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan (melalui pengenceran atau 

pemekatan).(Sri Suyono, 2013)  

 

2.4 Hukum Snellius 

 

W. Snellius merumuskan dalam suatu hukum yang dikenal dengan Hukum Snellius 

sebagai berikut : 

  

a. Sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar 

b. Perbandingan sinus sudut datang (i) dengan sinus sudut sinar bias (r) selalu 

konstan. Nilai konstanta dinamakan indeks bias (n). 

 

Ketika cahaya dari satu medium merambat melewati medium lainnya yang berbeda 

kerapatan maka cepat rambat cahaya akan berubah. Cepat rambat cahaya akan 

berkurang jika memasuki medium dengan kerapatan tinggi. Sebaliknya, cepat 

rambat cahaya akan bertambah jika melewati medium dengan kerapatan rendah.  

 

Perbandingan cepat rambat cahaya di ruang hampa  dengan cepat rambat cahaya 

di dalam suatu medium disebut indeks bias mutlak. Indeks bias mutlak suatu 

medium dapat dicari dengan menggunakan persamaan dibawah ini.  
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c
n

v
=       (2.21) 

 

Keterangan:  

n = indeks bias mutlak medium  

c = cepat rambat cahaya di ruang  hampa yaitu (3 × 108 m/s)  

v = cepat rambat cahaya di dalam  medium  

 

Pembiasan terjadi apabila cahaya melewati batas dua medium. Seberkas cahaya 

(sinar) yang datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat akan 

dibiaskan mendekati garis normal. Ini berarti, sudut datang (θi) lebih besar dari pada 

sudut bias (θr). Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan 

garis normal permukaan. Sementara, sudut bias adalah sudut yang dibentuk oleh 

sinar bias dengan garis normal.   

 

Jika salah satu medium tersebut bukan udara, perbandingan laju cahaya tersebut 

merupakan nilai relatif atau indeks bias relatif. Misalnya, berkas cahaya merambat 

dari medium 1 dengan kelajuan v1 masuk pada medium 2 dengan kelajuan v2, indeks 

bias relatif medium 2 terhadap medium 1 dilakukan menggunakan hukum Snellius:   

 

11 2

2 2 1

sin

sin

v n

v n




= =     (2.22) 

Dimana:  

1n  = indeks bias medium pertama 

2n  = indeks bias medium kedua 

1  = sudut datang 

2  = sudut bias 

 

Indeks bias mutlak medium yaitu indeks bias medium saat berkas cahaya dari ruang 

hampa melewati medium tersebut. Indek bias mutlak suatu medium dituliskan 

nmedium. Indeks bias mutlak kaca dituliskan nkaca, indeks bias mutlak air dituliskan 
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nair dan seterusnya. Oleh karena c selalu lebih besar dari pada v maka indeks bias 

suatu medium selalu lebih dari satu nmedium. 

 

2.5 Pemantulan dan Pembiasan Gelombang Elektromagnetik 

 

Jika gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan medium, maka akan 

menimbulkan gejala pemantulan dan pembiasan karena adanya perbedaan 

karakterisitik di kedua medium (Roniyus, 2002). Diketahui bahwa kondisi batas 

dapat dipenuhi hanya dengan mengasumsikan adanya tiga gelombang: gelombang 

datang dalam medium 1, gelombang pantul juga di medium 1, dan gelombang yang 

diteruskan di medium 2, dengan menggunakan masing-masing subskrip , ,i r tk k k , 

untuk merujuk pada gelombang ini. Maka persamaan medan listrik dari gelombang 

ini ditunjukkan oleh Pers. (2.23) berikut (Wangsness, 1979) 

 

i( . )

0
r rk r t

i rE E e −=               (2.23a) 

i( . )

0
r rk r t

r rE E e −=               (2.23b) 

i( . )

0
t tk r t

t tE E e
−

=               (2.23c) 

 

Dengan ini , ,i r tk k k  berturut-turut ditunjukkan oleh Pers. (2.24) berikut 

(Wangsness, 1979) 

 

1 21; ;i tr
i r t

n nn
k k k

c c c

 
= = =    (2.24) 

 

Pada Gambar 2.3. diperlihatkan pemantulan dan pembiasan gelombang 

elektromagentik pada bidang batas antara medium 1 dan medium 2. 
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Gambar 2.5. Pemantulan dan pembiasan gelombang elektromagnetik pada bidang 

batas medium 1 dan medium 2 (Wangsness, 1979). 

 

Pada perbatasan medium berlaku syarat batas untuk vektor gelombang ⃑ antar 

medium seperti yang diperlihatkan pada Pers. (2.25) 

 

k yi  = k yr  = kyt     (2.25) 

 

dari Gambar 2.5. terlihat bahwa: 

sinyi i ik k =               (2.26a) 

sinyi i ik k =               (2.26b) 

sinyt t tk k =               (2.26c ) 

 

sehingga Pers. (2.25) menjadi persamaan baru seperti yang ditunjukkan pada Pers. 

(2.27 ) (Wangsness, 1979) 

 

sin sin sini i r r t tk k k  = =                (2.27) 

 

Diketahui bahwa frekuensi semua gelombang adalah sama, sehingga 

 

i r t   = = =                (2.28) 

 

Berdasarkan Pers. (2.24), yang memberikan hubungan bahwa = 
i rk k=  , maka dari 

Pers. (2.27) dapat disimpulkan bahwa: 
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i r =                                      (2.29a) 

sin

sin
i t

t i

k

k




=                                          (2.29b) 

 

Pers. (2.29) ini dikenal sebagai Hukum Snell (Peatros dan Ware, 2008). 

 

2.6 Pemantulan Sempurna Gelombang Elektromagnetik 

 

Pemantulan sempurna atau pemantulan total hanya akan terjadi apabila memenuhi 

dua syarat sebagai berikut (Giancoli, 2014) 

 

1. Gelombang elektromagnetik datang dari medium lebih rapat ke medium 

kurang rapat  

2. Sudut datang harus lebih besar daripada sudut kritis. 

 

Sedangkan sudut kritis adalah sudut datang yang menghasilkan sudut bias sebesar 

90°, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4. Jika sudut datang diperbesar 

melebihi sudut kritis, gelombang elektromagnetik tidak akan dibiaskan melainkan 

dipantulkan secara sempurna (Giancoli, 2014). 

 

 

Gambar 2.6.  Sudut kritis dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang 

rapat (Putri dan Harmadi, 2017). 

 

Besarnya sudut kritis dapat diperoleh melalui Pers. (2.29b) yaitu ditunjukkan oleh 

Pers. (2.30) berikut (Wangsness, 1979) 
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sin t
c

i

k

k
 =  atau 

sin
sin

sin
i

c

t





=            (2.30) 

 

2.7 Molaritas  

 

Larutan adalah campuran homogen dari dua jenis zat atau lebih. Larutan terdiri dari 

zat terlarut (solute) dan zat pelarut (solven). Larutan tidak hanya berbentuk cair, 

tetapi juga berbentuk gas atau padat. Perhitungan yang terkait dengan konsentrasi 

larutan dibagi menjadi dua, yaitu Molaritas (M) dan molalitas (m). Molaritas adalah 

banyaknya mol zat terlarut dalam satu liter zat pelarut.  

 

V

n
M =                    (2.31)  

 

Mol zat terlarut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:  

Mr

m
n =                (2.32) 

 

Sehingga persamaan di atas juga dapat ditulis sebagai berikut:  

1000
.

( )

m
M

Mr V mL
=                 (2.33) 

 Dimana: 

M   = molaritas (mol.L-1)  

  𝑛   = mol  

  𝑉   = volum larutan (mL)  

  𝐺   = massa padatan (gram)  

 𝑀𝑟 = massa molekul relatif (g.mol-1) 
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2.8 Garam (NaCl) 

 

Garam merupakan suatu senyawa ion, yang terdiri dari kation logam dan anion sisa 

asam. Kation adalah ion bermuatan positif dan anion merupakan ion bermuatan 

negatif. Kation garam dapat dianggap berasal dari suatu basa, sedangkan anionnya 

berasal dari suatu asam. Jadi pada dasarnya suatu garam mempunyai komponen 

basa (kation) dan komponen asam (anion). Sebagai contoh larutan garam adalah 

NaCl. Natrium klorida terdiri dari kation 𝑁𝑎+ berasal dari basa kuat NaOH dan 

anion 𝐶𝑙− yang berasal dari asam kuat HCl. Di dalam air NaCl terdapat sebagai ion 

– ion yang terpisah. 

Berdasarkan persamaan reaksi :  

(aq) → 𝑁𝑎+ (aq) + 𝐶𝑙−  (aq)              (2.34) 

Natrium klorida juga dikenal sebagai garam dapur atau halit. Senyawa ini adalah 

garam yang paling memengaruhi salinitas laut dan cairan ekstraselular pada banyak 

organisme multiseluler. 

 

2.9 Transfer Panas 

 

Perpindahan panas dapat di definisikan sebagai berpindahnya energi dari satu 

daerah ke daerah lainnya sebagai akibat dari beda suhu antara daerah-daerah 

tersebut dari temperatur fluida yang lebih tinggi ke fluida lain yang memiliki 

temperatur lebih rendah. Perpindahan panas pada umumnya dibedakan menjadi 

tiga cara perpindahan panas yang berbeda yaitu konduksi, radiasi, dan konveksi 

(Yunus, 2009) 

 

Radiasi adalah perpindahan panas antara dua medium tanpa melalui medium 

perantara. Fenomena ini sangatlah penting, karena tidak hanya medium panas saja 

yang memancarkan panas untuk menghangatkan medium yang lebih dingin, akan 

tetapi medium yang lebih dingin juga memancarkan gelombang elektromagnetik 

yang bertujuan mentransfer energi ke medium yang lebih dingin. Akibatnya terjadi 

aliran panas menuju ke medium yang lebih dingin. Jika medium di antara kedua 
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medium ini menyerap radiasi yang melaluinya maka fenomena ini akan lebih 

kompleks, fenomena ini disebut sebagai radiasi gas. Menurut Hukum Stefan-

Boltzmann menyatakan bahwa energi radiasi dari sebuah benda e(T): 

 e(T) = σT4 (2.35) 

dengan q merupakan suatu fluks radiasi panas, T adalah suhu permukaan dan σ 

adalah kontanta Stefan-Boltzmann 5.669 × 10−8 W/m2K4 

2.10 Transfer Massa 

 

Perpindahan massa adalah perpindahan atau aliran massa dari konsentrasi tinggi ke 

konsentrasi rendah. Pada prinsipnya, perpindahan massa hampis mirip dengan 

perpindahan panas. Perpindahan panas terjadi dalam arah yang mengurangi 

gradien suhu yang ada sedangkan perpindahan massa terjadi dalam arah yang 

mengurangi gradient kosentrasi yang ada. Perpindahan masa sebagian besar 

bergantung pada dinamika fasa-fasa fluidanya. 

 

Ilustrasi transfer massa dapat dilihat pada Gambar 2.7. Awalnya, terdapat 2 jenis 

larutan memiliki temperatur dan tekanan yang sama namun berbeda 

konsentrasinya dan dibatasi oleh dinding pemisah, ketika dinding pemisah tersebut 

dihilangkan maka kedua larutan tersebut akan bercampur satu sama lainnya. Proses 

percampuran ini disebut sebagai peristiwa difusi. 

 

 

Gambar 2.7. Proses aliran massa secara difusi  

(John Wiley & Sons, 2006) 
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Menurut Holman (1993), laju difusi dijelaskan melalui Hukum Fick yang 

menyatakan bahwa difusi fluks dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah 

berbanding lurus dengan gradien konsentrasi substansi dan difusivitas substansi 

pada medium atau secara matematis dapat dituliskan. 

 

~j = −D∇m     (2.36) 

 

dengan D merupakan coefisien difusi dan m merepresentasikan kualitas 

konsentrasi. 

 

2.11 Metode Finite Element Method (FEM) 

 

Metode elemen hingga adalah teknik numerik yang memberikan solusi perkiraan 

untuk persamaan diferensial yang memodelkan masalah yang muncul dalam fisika 

dan teknik. Metode elemen hingga memerlukan permasalahan yang didefinisikan 

dalam ruang geometris (atau domain), untuk dibagi lagi menjadi sejumlah batas-

batas wilayah yang lebih kecil (mesh). Pada metode beda hingga di masa lampau, 

mesh terdiri dari baris dan kolom garis ortogonal (dalam ruang komputasi, 

persyaratan yang sekarang ditangani melalui transformasi koordinat dan generator 

mesh yang tidak terstruktur), sehingga pada elemen hingga, setiap sub divisi adalah 

unik dan tidak berbentuk ortogonal. 

 

Secara umum, Finite Element Method (FEM) dapat dibagi dalam beberapa jenis 

metode yang terus berkembang untuk memecahkan permasalahan yang tidak dapat 

diselesaikan dengan analitik, metode tersebut dapat menyesuaikan konteks 

berbeda-beda. Berikut beberapa metode dari FEM ( D.W. Pepper dan J.C. 

Heinrich,2017)  

 

1. hp-FEM  metode ini dapat menjadi solusi PDP yang berjalan berdasarkan 

piecewise polinomial yang menggunakan unsur-unsur variabel ukuran (h) 

dan derajat polinomial (p). Metode ini adalah paling umum digunakan pada 

simulasi numerik.  
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2. Extended finite element method (XFEM)  merupakan metode numerik yang 

melalukan pendekatan dengan memperluas ruang macam solusi persamaan 

diferensial melalui fungsi kontinu. Metode ini juga bagian dari metode 

klasik FEM.  

3. Spectral method metode spektral merupakan sebuah metode yang biasanya 

digunakan dalam matematika terapan dan komputasi ilmiah tertentu untuk 

menyelesaikan secara numerik dengan menggunakan banyak persamaan 

diferensial biasa dan PDP, yang sering juga melibatkan penggunaan 

transformasi Fourier. Metode ini memiliki level eror yang sangat baik atau 

disebut juga “exponential convergen” sehingga tingkat prosesnya dapat 

berjalan dengan cepat.   

4. Meshfree method  metode ini merupakan bagian dari kelas tertentu pada 

numerical simulation algorithms yang dapat melakukan simulasi 

fenomena-fenomena fisis. metode meshfree menggunakan pendekatan 

simulasi geometri dalam penghitungannya, sedangkan pada algoritma 

tradisional hanya menggunakan grid atau mesh. Hal ini menjadi salah satu 

kelebihan dari metode meshfree dibanding dengan metode konvensional.   

5. Discontinuous galerkin method  metode galerkin diskontinu pertama kali 

diusulkan dan dianalisis pada awal 1970-an sebagai suatu teknik untuk 

menyelesaikan secara numerik persamaan diferensial parsial. Pada tahun 

1973 Reed dan Hill memperkenalkan metode Discontinuous Galerkin 

untuk memecahkan persamaan transpor netron hiperbolik. Metode ini 

digunakan untuk memecahkan persamaan diferensial parsial dengan 

menggabungkan fitur dari finite element dan volume element, dan berhasil 

diaplikasikan untuk ukuran seperti hiperbolik, elips dan parabola 

 

2.12 Comsol Multiphysics 5.5   

  

Comsol multiphysics merupakan piranti yang digunakan untuk pemodelan dan 

pemecahan dari semua jenis masalah berdasarkan pada persamaan differensial 

parsial (PDEs). Dengan software ini anda dapat dengan mudah memperluas model 

konvensional untuk salah satu tipe ilmu fisika menjadi model-model multifisika 
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yang dapat memecahkan gabungan  fenomena fisika dan menyelesaikannya secara 

bersamaan. Menggunakan model aplikasi ini, anda dapat melakukan berbagai 

macam tipe analisis termasuk:   

 

1. Analisis stasioner (Time Independent) dan bergantung waktu (Time   

Dependent)    

2. Analisis linear dan non-linear   

3. Eigen frekuensi dan analisis pengandaian  

 

Dalam konfigurasi dasarnya, comsol menawarkan pemodelan dan analisis untuk 

banyak bidang aplikasi. Untuk beberapa bidang aplikasi selalu disediakan modul 

pilihan. Modul khusus aplikasi ini menggunakan metode terminologi dan metode 

penyelesaian khusus pada disiplin ilmu tertentu, yang dibuat lebih sederhana dan 

model menganalisa. Modul dalam comsol meliputi modul AC atau DC, modul 

akustik, modul perpindahan panas, modul MEMS, modul RF, dan modul mekanika 

struktural (COMSOL AB,2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


