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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Unit Cell 

Sebuah deretan atom yang terdapat didalam Kristal zat padat merupakan 

gambaran dari kelompok kecil atom yang membentuk pola yang berulang. 

Karena hal tersebut dalam penjelasan struktur atom selalu kembali ke dalam 

kelompok kecil dari atom-atom ini dan dalam penggambaran struktur 

kristalnya kita perlu untuk membagi struktur menjadi entitas berulang yang 

berukuran kecil yang disebut dengan unit sel. Struktur dasar dari struktur kristal 

merupakan unit sel. Pada umumnya unit sel menjelaskan struktur kristal lewat 

bangun hayal yang mengatur atau menempatkan atom-atom pada posisinya. 

Simetri dan struktur kristal diwakili oleh sel satuan, dimana posisi atom di 

semua posisi dalam kristal dapat diwakili oleh sel satuan yang dipisahkan jarak 

sepanjang tepinya masing-masing. sehingga Sel satuan merupakan unit 

struktural dasar dari struktur Kristal yang menentukan struktur kristal 

berdasarkan geometri dan posisi atom di dalamnya [5]. 

 

2.2 Kristal 

Atom-atom, ion-ion ataupun molekul-molekul zat padat yang memiliki 

susunan berulang serta jarak yang teratur dalam tiga dimensi merupakan 

komposisi dari terbentuknya sebuah kristal. Keteraturan yang terdapat dalam 

seluruh tubuh padat disebut juga dengan kristal tunggal [6].  

 

Dilihat berdasarkan struktur atom penyusunnya, terdapat tiga bahan padat yaitu 

amorf, polikristal (polycrystal) dan kristal tunggal (monocrystal), dalam 

sebuah kristal tunggal, penyusun atau atomnya memiliki struktur tetap 

dikarenakan molekul-molekul atau atom-atom penyusunnya memiliki susunan 

yang teratur dalam pola tiga dimensi serta pola-pola ini dilakukan berulang 

secara periodik dalam rentang panjang tak berhingga. Polikristal merupakan 

kumpulan kristal-kristal tunggal yang sangat kecil dan saling bertumpukan 

yang membentuk benda padat [6].  
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Struktur amorf memiliki pola yang hampir sama dengan kristal, tetapi pada 

struktur amorf pola susunan molekul-molekul, ion-ion atau atom-atom yang 

ada tidak teratur serta memiliki jangka yang pendek. Proses pendinginan yang 

terlalu cepat sehingga atom-atom tidak menempati lokasi kisinya dengan tepat 

merupakan proses terbentuknya amorf. Amorf memiliki keiidentikan struktur 

dengan bahan-bahan seperti gelas, virus ataupun. Susunan atom dari  dua jenis 

atom yang berbeda antara kristal dan amorf ditunjukan lewat gambar dua 

dimensi pada Gambar 2.1 [6]. 

 

 

Gambar 2.1 (a) susunan atom kristal, (b) Susunan atom amorf 

Struktur kristal, susunan atom-atomnya, ion atau molekul-molekul yang 

tersusun merupakan faktor yang mempengaruhi sifat-sifat kristal zat padat. 

Terdapat banyak struktur kristal di dalam zat padat, dari yang kompleks dan 

rumit maupun sederhana. Penyederhanaan penjelasan struktur kristal biasanya 

lewat atom/ion yang akan dianggap sebagai bola pejal yang keras atau disebut 

atomic hard sphere model. 

 

2.3 Struktur Kristal 

Atom yang kita kenal memiliki inti dan elektron yang merupakan penyusun 

mikro dari suatu zat padat. Zat padat diuraikan menjadi dua jenis yaitu kristal 

dan non-kristal atau amorf hal ini dilihat berdasarkan atom-atom penyusunnya. 

Zat padat yang tersusun dengan atom-atom yang teratur dan berulang 
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(periodik) yang berada pada suatu ruang tiga dimensi dinamakan Kristal. 

Kristal memiliki sifat fisi dan sifat kimia yang sama di seluruh bagiannya. 

Sebaliknya, bahan yang atom-atom penyusunnya memiliki susunan yang tidak 

teratur dinamakan amorf.  

 

Sel satuan atau unit cell merupakan bagian terkecil dari kristal. Sebuah kristal 

tersusun dari banyak sel satuan dengan pola atom-atom yang berulang dan 

tersusun. Bentuk-Bentuk struktur Kristal ada yang sederhana dan ada yang 

rumit atau kompleks. Pada umumnya struktur Kristal yang sederhana 

diwakilkan dengan bahan logam sedangkan struktur yang kompleks biasanya 

diwakilikan dengan bahan-bahan atau material keramik, polimer dan lain-lain. 

 

Pola difraksi suatu bahan biasanya ditentukan dari struktur kristal dari bahan 

tersebut, jika diteliti lebih mendalam lagi, besar dan bentuk dari sel satuan 

menentukan puncak difraksi atau kedudukan sudut suatu garis dan susunan 

atau koordinat atom dalam sel satuan yang menentukan intensitas yang relatif. 

Beberapa batasan yang penting berkenaan dengan struktur Kristal, yaitu [7]: 

a. Kisi Kristal 

Dalam sebuah kristal setiap atom dianggap sebagai suatu titik yang 

berkedudukan tepat pada posisi setimbang didalam . 

b. Kisi Bravais 

Dalam suatu Kristal yang khusus dimana semua titik kisi tersebut 

ekuivalen atau semua titik tersebut memiliki lingkungan yang sama.  

c. Basis 

Basis disini merupakan basis atom-atom yang identik dalam 

komposisinya, susunannya dan orientasinya yang berada pada setiap titik 

kisi. 

d. Vektor Basis 

Andaikan ketika setiap titik yang berada di dalam kisi dua dimensi dapat 

dituliskan sebagai ujung dari vektor R, dengan 𝑅 =  𝑛1𝑎 + 𝑛2𝑏 dimana 

(𝑛1, 𝑛2) bilangan bulat positif atau negatif maka “a” dan “b” dapat 

dikatakan vektor basis. 
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e. Sel Satuan 

Luas jajar genjang yang setiap sisisinya dibatasi oleh vektor basis, Apabila 

sel yang sama itu digeser ke ujung sel vektor translasi, maka semua kisi 

Kristal tersebut akan termasuk olehnya. 

f. Sel Primitif dan Tak Primitif 

Sel primitif merupakan sel satuan yang mempunyai satu titik kisi per sel, 

sedangkan sel tak primitif mempunyai lebih dari satu titik kisi per sel. 

Karakteristik kristal yang mempunyai pola berbeda-beda merupakan definisi 

dari geometri kristal dalam ruang tiga. Sebuah kristal terdiri dari jutaan atom 

yang dapat di deskripsikan dengan bentuk, ukuran, dan susunan unit sel yang 

berulang dengan pola-pola pengulangan sebuah kristal. Sel satuan 

menggambarkan sebuah kristal dan besar sumbu kristal a,b,c serta sudut kristal 

menentukan bentuk sel tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 

[6][8]. 

 

Gambar 2.2 Sumbu Kristal [8] 

Parameter kisi kristal α, β, dan γ adalah sudut diantara sumbu-sumbu referensi 

kristal yang dikaitkan dengan sumbu a, b, c. Menurut Bravais (1848) , dilihat 

dari kisi bidang dan ruang, sebuah kristal memiliki 14 kisi serta dilihat dari 

perbandingan sumbu-sumbu kristal dan hubungan sudut yang satu dengan yang 

lain. 

Ikatan logam merupakan ikatan atom dalam struktur kristal. Yang tidak searah 

dalam keadaan alami. Terdapat tiga kelompok struktur kristal di dalam logam 
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pada kehidupan sehari-hari, yaitu face center cubic (FCC), body center cubic 

(BCC) dan hexagonal close packed (HCP) [5].  

Sifat dari semua material biasanya dipengaruhi oleh struktur kristal yang 

mereka miliki. Contohnya magnesium dan berilium alami memiliki satu 

struktur kristal, yang lebih rapuh dibandingkan logam alami seperti emas dan 

perak yang punya struktur kristal lain di dalamnya [9]. 

Selanjutnya, perbedaan sifat material biasanya ada diantara material kristalin 

dan non-kristalin yang memiliki komposisi sama. Contohnya non-kristalin 

polimer dan keramik yang biasanya transparan, jika dibandingkan dengan 

material yang sama di kristalin maka bentuknya cenderung tak tembus cahaya 

atau dalam kondisi terbaiknya dapat menembuskan cahaya [9]. 

 

2.4 Multilayer 

Multilayer atau fabrikasi 3D metamaterial merupakan hal yang diperhitungkan 

sekarang ini. Multilayer dibutuhkan untuk beberapa aplikasi yang 

menggunakan indeks bias tinggi dan indeks negatif [10]. Peralta dkk, telah 

memfabrikasi multilayer metamaterial dari selaput tipis di rezim terahertz. 

Mereka menggunakan Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition 

(PECVD), untuk memfabrikasi multilayer metamaterialnya. Choi dkk, juga 

telah memfabrikasi metamaterial multilayer terahertz dengan indeks bias tinggi 

yang tidak wajar dengan menggunakan litografi e-beam. Mereka mendapatkan 

indeks bias curah maksimum di 33,2. Perangkat desain indeks bias tinggi 

positif berguna dalam berbagai aplikasi seperti pencitraan/penggambaran 

resolusi tinggi. Metode fabrikasi yang sering digunakan dalam metamaterial 

multilayer adalah proses litografi [10]. EHD jet printing dapat menjadi 

kandidat bagus bagi fabrikasi metamaterial multilayer.  

 

Dalam jurnal hadi dkk, diberitahukan bahwa menggunakan fabrikasi EHD jet 

printing dari 3D metamaterial multilayer terahertz dengan indeks bias tinggi. 

Pada jurnal Hadi dkk, ditunjukkan bahwa 3D metamaterial dapat lebih 

meningkatkan nilai indeks bias nyata. Dengah teknik EHD jet printing, 3D 
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metamaterial multilayer dapat difabrikasi secara massal dengan mudah di 

ruangan dengan biaya yang murah. Mereka menghitung indeks bias dari 3D 

metamaterial di rezim terahertz secara eksperimental dan membandingkan 

dengan simulasi numeric [10]. 

  

2.5 Gelombang Elektromagnetik 

Gabungan dari perubahan medan listrik dengan medan magnet yang menjalar 

transversal dan dapat menjalar tanpa medium merupakan definisi dari 

gelombang elektromagnetik. Berikut merupakan persamaan Maxwell yang 

merupakan ringkasan dari hukum elektrodinamika klasik [11]:  

∇. 𝐸 = 𝜌𝜀 (2.1) 

∇. 𝐸 = −
𝜕𝐵

𝜕𝑡
 

(2.2) 

∇. 𝐵 = 0 (2.3) 

∇. 𝐸 = 𝜇𝐽 + 𝜇𝜀 
𝜕𝐸

𝜕𝑡
 

(2.4) 

 

Keterangan dari rumus diatas adalah “E” merupakan medan listrik, “B” 

merupakan kerapatan fluks medan magnet dengan “𝜀” merupakan permitivitas 

dari bahan, dan “𝜇” merupakan permeabilitas bahan. Persamaan (2.1) 

merupakan hukum gauss, persamaan (2.2) merupakan hukum faday, 

persamaan (2.3) merupakan hukum gauss magnet dan persamaan (2.4) hukum 

ampere [11].  

 

Kombinasi dari medan listrik serta medan magnet yang melakukan 

osilasi/berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu 

tempat ke tempat lain menggunakan kecepatan cahaya merupakan definisi lain 

dari gelombang elektromagnetik [12]. Medan listrik “E” dan medan magnet 

“H” merupakan besaran vector. Keduanya berosilasi dalam satu fase, dimana 

“E” maksimum ketika “H” maksimum namun arah dari kedua medan saling 

tegak lurus. Kuat medan listrik “E” dengan satuan volt per meter (V/m) atau 

kilovolt per meter (kV/M) merupakan besaran dari medan listrik. Kekuatan 
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sebuah medan magnet memiliki satuan militesla atau tesla atau yang biasanya 

digunakan adalah miligauss atau gauss. (1 T= 1000 mT, IG = 1000 mG dan 1 

T = 10.000G) [12]. 

 

Pada gelombang elektromagnetik terdapat parameter-parameter yang dapat 

diukur yaitu kecepatan, panjang gelombang dan frekuensi. Sumber dari 

gelombang elektromagnetik ada dimana-mana, baik sumber alamiah maupun 

buatan. Sumber gelombang elektromagnetik alamiah misalnya matahari, 

bintang dan tornado. Dalam kehidupan terdapat sumber-sumber 

elektromagnetik buatan seperti magnetron pada oven, rangkaian listrik yang 

menggunakan tabung transistor atau vakum, diode microwave, ledakan nuklir, 

laser, maser, antena radio dan lain-lain. Harefa (2011) menyebutkan salah satu 

ciri gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang tanpa 

medium. Peristiwa perambatan gelombang elektromagnetik terjadi dalam 

beberapa mekanisme, yaitu pemantulan (refleksi), pembiasan (refraksi), 

lenturan (difraksi) dan hamburan (scattering). Anthony (2015) memberikan 

pernyataan bahwa ketika medium tempat gelombang merambat berisi obyek 

yang lebih kecil dibanding dengan panjang dari gelombang tersebut maka akan 

terjadi hamburan.  

 

Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan bahan sebagai medium 

perambatannya. Gelombang elektromagnetik dibagi beberapa jenis yaitu, 

cahaya tampak, inframerah, gelombang radio, gelombang mikro, sinar gamma 

dan sinar X. Gelombang elektromagnetik dapat memiliki panjang gelombang 

(𝜆) dan frekuensi (f) berbeda. hubungan c = 𝜆. 𝑓 dalam ruang vakum berlaku 

secara umum. Pada gelombang elektromagnetik terdapat kecepatan 

perambatan yang sama pada ruang hampa, yaitu c = 299.792.458 m/s [12]. 

 

Gelombang elektromagnetik dengan panjang 104 𝜇𝑚 sampai 106 𝜇𝑚 

merupakan definisi dari gelombang mikro. Rentang frekuensi dari gelombang 

mikro adalah 300 MHz hingga 30 GHz. Penelitian mengenai frekuensi 

gelombang mikro semakin meningkat berdasarkan kebutuhan yang semakin 
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meningkan akan pemanfaatan spectrum frekuensi radio untuk pengunaannya 

terhadap alat komunikasi dan sebagainya. Gelombang mikro hampir identik 

dengan RADAR (Radio Detection and Ranging) karena system dari gelombang 

mikro yang dipakai di berbagai variasi penggunaan [12]. 

 

2.6 Metamaterial 

Media/material yang dibuat secara artifisial untuk mempunyai karakteristik 

permeabilitas atau permitifitas negatif merupakan metamaterial. Untuk 

mengkarakterisasi properti magnetik dan listrik dari material yang berinteraksi 

dengan medan elektromagnetik dibutuhkan dua parameter yaitu Permitivitas 

(εr) dan permeabilitas (µ). Besar perubahan sebuah medium untuk menyerap 

energi listrik ketika diberikan ke sebuah medan listrik merupakan definisi dari 

Permitivitas. Untuk membentuk sebuah permitivitas maka dibutuhkan 

perbandingan antara perpindahan listrik dari medium (D) dengan kuat medan 

listrik (E). Konstanta dielektrik merupakan perbandingan permitivitas antara 

sebuah material terhadap permitifitas ruang bebas (ε0=8,85 x 10-12F/m) atau 

disebut permitivias negatif. Sedangkan konstanta perbandingan antara induksi 

magnetik dengan intensitas medan magnet merupakan definisi dari 

permeabilitas [13]. 

 

Material buatan yang tidak bisa ditemukan dialam merupakan definisi lain dari 

metamaterial. Pada metamaterial terdapat permitivitas dan permeabilitas 

negatif yang menunjukkan bagaimana interaksi sebuah material dengan radiasi 

elektromagnetik seperti x-rays, radiowave, microwave dan gelombang 

elektromagnetik lain. Pada umumnya indeks bias negatif atau left-handed 

material disebabkan karena suatu bahan mempunyai permitivitas dan 

permeabilitas yang negatif [14]. 

 

Persamaan indeks bias : 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

(2.5) 
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Dengan “v” merupakan laju rambat gelombang elektromagnetik. Sedangkan 

untuk persamaan Maxwell, persamaan indeks biasnya adalah :  

𝑛2 = 𝜀 𝑥 𝜇 (2.6) 

 

Dengan “𝜀” adalah dielektrik relatif (permitivitas), dan “𝜇” adalah 

permeabilitas relatif dielektrik dari material/media. Pada sebuah material 

yang biasa, “𝜀” dan “𝜇” bernilai positif, maka dapat dikatakan indeks bias 

pada materialnya adalah : 

𝑛 = √𝜀𝜇 (2.7) 

 

Meskipun indeks bias memiliki bagian kompleks, pertanyaan yang menjawab 

tentang adanya indeks bias negatif baru berada di tahun 1967. Pada tahun 1967 

Vaselago meneliti bahwa terdapat kemungkinan indeks bias sebuah material 

bernilai negatif, yang ditunjukkan lewat persamaan dibawah ini: 

𝑛 = −√𝜀𝜇 (2.8) 

 

Dari penelitiannya Vaselago [14],  mengungkap bahwa properties material dari 

gelombang elektromagnetik di indeks bias negatif akan berbeda dengan 

medium yang berindeks bias positif.  

 

 

Gambar 2.3 Gelombang Elektromagnetik [14] 

 

Gelombang elektromagnetik dari persamaan Maxwell mengandung medan 

listrik dan medan magnet,yang ditunjukkan lewat persamaan 2.7. Pada 
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Gelombang planar terdapat medan magnet dan medan listrik yang terpolarisasi 

pada sudut yang sama. Pada gelombang planar akan terbentuk sudut ke arah 

kanan sesuai dengan arah propagasi. Pada sebuah material yang dimasuki 

gelombang elektromagnetik akan terjadi interaksi dari medan-medan pada 

gelombang dengan elektron dan muatan dari atom serta molekul yang dapat 

merubah struktur dari material itu sendiri dan juga membuatnya bergerak [14].  

 

Dikarenakan hanya permitivitas dan permeabilitas yang merupakan parameter 

material yang relevan untuk gelombang elektromagnetik. Maka dapat dibuat 

“parameter bahan ruang” dimana semua bahan dapat ditempatkan seperti 

ilustrasi gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Diagram Permitivitas, Permeabilitas, dan Indeks Bias [14]  

Kuadran I, merupakan tempat ketika kedua permitivas dan permeabilitas 

bernilai positif. Untuk penelitian yang paling banyak diletiti adalah dari 

kuadran I ini dikarenakan banyak parameter yang diketahui yaitu permitivitas 

dan permeabilitas positif, tetapi sebenarnya pada sebagian besar kuadran belum 

banyak diteliti karena sulitnya mendapatkan materialnya. Fakta yang ada 
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bahwa material pada kuadran 3 yang memiliki permitivitas dan permeabilitas 

negatif dan lebih kecil dari 0 tidak dapat ditemukan di alam [14]. 

 

2.7 Perak 

Secara teoritis perak merupakan unsur logam dengan nomor atom 47 dan massa 

atom 107,8682 g/mol dengan bahasa latinnya adalah argentum (Ag). Pada 

perak konfigurasi elektronnya adalah [Kr] 5s1 4d10. Nilai dari rapatan perak 

adalah disekitar 10,5 g/mL dan suhu peleburannya di 960,5 ℃. Pada perak 

terdapat 4 tipe/jenis keadaan pada saat oksidasi yaitu, Ag0 , Ag+ , Ag+2, Ag+3. 

Untuk sifat perak pada keadaan Ag0 dan Ag+ memiliki jumlah partikel yang 

melimpah dan lebih stabil, sedangkan untuk Ag+2 dan Ag+3 lebih cenderung 

mudah bereaksi dengan unsur lain terutama pada ekosistem air. Sifat perak 

yang lainnya adalah dia memiliki sifat katalik dan anti mikroba serta 

merupakan konduktivitas yang baik [15].  

 

Logam transisi yang bisa melakukan beberapa proses oksidasi dan dapat 

mengoksidasi zat lain merupakan definisi lain dari perak. Alasan umum 

penggunaan perak biasanya dikarenakan sifatnya yang bertoksik rendah. Ion 

perak bersifat garam, berbasa lemah dan netral di dalam air.  Untuk stabilitas 

terhadap cahaya dan panas perak termasuk  sangat baik. Terdapat banyak 

senyawa pada perak antara lain perak oksida (Ag2O), perak sulfida (Ag2S), 

perak bromida (AgBr), perak iodida (AgI), perak sianida (AgCN), perak 

klorida (AgCl) dan perak nitrat (AgNO3) [15]. 

 

2.8 Nanopartikel Perak 

Logam transisi yang dapat melakukan beberapa proses oksidasi dan dapat 

mengoksidasi zat lain merupakan definisi dari silver (perak). Perak umumnya 

digunakan karena ion perak bersifat garam, berbasa lemah dan netral di dalam 

air.  Untuk stabilitas terhadap cahaya dan panas perak termasuk  sangat baik. 

Ion pada perak juga bertoksik rendah.  Ketika ion perak kehilangan elektron 

valensinya maka ion perak akan membawa tegangan elektrostatik. Untuk 

penentuan sifat optik, magnet, listrik, katalis dan anti-mikroba pada 
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nanopartikel perak biasanya dilihat dari ukuran dan bentuk nanopartikel perak 

tersebut. Nanopartikel perak sangat sabil dan menjadi aplikasi bagi berbagai 

bidang seperti detektor (sensor), optik, katalis dan agen anti-mikroba. Secara 

teoritis jikaluas permukaan nanopartikel perak semakin besar maka ukuran 

partikelnya semakin kecil. [16][17]. 

 

Nanopartikel adalah material dengan rentang ukuran 1-100 nm. Pada proses 

terbentuknya nanopartikel ditunjukkan dengan munculnya puncak absorbansi 

pada gelombang ± 410 nm [17].  

 

Nanopartikel perak memiliki sifat anti-mikroba. Kemampuannya dapat 

membunuh semua mikroorganisme patogenik. Sampai saat ini belum ada kabar 

bahwa ada mikroba yang resisten terhadap perak [15]–[17].  

 

Untuk mengimplementasikan nanopartikel perak dalam berbagai macam 

aplikasi diperlukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian yang dilakukan dalam 

pengujian aktivitas nanopartikel perak terhadap bakteri adalah pengujian 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Eschericia coli dan Vibrio cholera. 

Berdasarkan sifat anti-mikroba yang dimiliki nanopartikel perak maka material 

ini dapat digunakan untuk pengaplikasian pembalut luka, semprotan antiseptik, 

serat katun untuk menghambat kembang biak bakteri dan perangkat medis 

untuk mensterilkan udara dan permukaan ruangan [17]. 

 

Nanopartikel perak adalah bahan yang sangat diminati saat ini karena dapat 

digunakan untuk bahan penelitian, coating dengan sifat biologis, listrik khusus 

dan optik. Nanopartikel perak memiliki beberapa keunikan salah satunya yang 

cukup bagus adalah nanopartikel perak mempunyai konduktivitas termal dan 

listrik tertinggi dari semua logam. Sifat nanopartikel perak yang sangat 

menguntungkan adalah dia tahan korosi serta memiliki sifat listrik, optik dan 

termal yang unik serta dapat digabung dengan produk. Karakteristik yang 

paling relevan dari nanopartikel ini adalah reaktivitas kimianya. Beberapa 

contoh pengaplikasiannya adalah pada pasta dan tinta konduktif yang 
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menggunakan nanopartikel perak untuk stabilitas, suhu sintering rendah dan 

konduktivitas listriknya yang tinggi. Aplikasi lainnya adalah perangkat fotonik 

dan diagnostik molekuler yang mengambil sifat optik perak yang sangat 

menguntungkan [16]. 

 

2.9 Dielektrik 

Suatu material atau bahan yang memiliki daya hantar arus yang sangat kecil 

atau hampir tidak ada sama sekali disebut juga dengan dielektrik. Bahan 

dielektrik memiliki sifat isolator yang baik dikarenakan pada bahan dielektrik 

tidak memiliki elektron-elektron yang bebas bergerak pada seluruh 

materialnya. [18][19]. 

 

Bahan dielektrik tidak terpengaruh bentuk, maksudnya adalah bahwa bahan 

dielektrik dapat berbentuk/berwujud padat, cair dan gas. Pada bahan dielektrik 

tidak terdapat elektron-elektron konduksi bebas di seluruh bahan akibat 

pengaruh dari medan listrik, hal ini sangat berlawanan dari konduktor. Pada 

bahan dielektrik tidak akan terdapat pergerakan muatan yang terjadi akibat 

medan listrik, hal tersebut mendukung bahwa bahan dielektrik merupakan 

isolator yang baik. Pada bahan dielektrik yang berwujud padat, semua 

elektronnya terikat kuat pada intinya sehingga membentuk struktur regangan 

(lattices) dan pada bahan dielektrik wujud cair dan gas semua bagian elektron 

positif dan negatifnya terikat bersama sehingga tidak terjadi perpindahan 

muatan. Dikarenakan teori sebelumnya makan jika dielektrik diberikan muatan 

listrik maka muatan tersebut akan tinggal terlokalisir di daerah muatan 

ditempatkan. Hal lain yang menjelaskan bahwa dielektrik merupakan isolator 

adalah dielektrik tidak mempunyai pembawa muatan bebas tetapi dielektrik 

memiliki inti yang positif dan elektron yang bermuatan negatif. Dikarenakan 

muatannya telah berpasangan maka sangat sulit bagi bahan dielektrik untuk 

bertumbukan/berinteraksi dengan muatan yang tidak dielektrik [19]. 

 

Dielektrik merupakan material yang dapat terpolarisasi oleh medan listrik dan 

akan menciptakan momen dipol 𝝈 yang didefinisikan sebagai sebuah vektor 
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Sebagai fungsi kompleks, konstanta relatif dielektrik menjadi fungsi dielektrik 

yang bergantung pada energi (𝜔) [20]:  

𝜀(𝜔) = 𝜀𝑟(𝜔) + 𝑖𝜀𝑖(𝜔) (2.9) 

 

dengan 𝜀𝑟 merupakan bagian real dan 𝜀𝑖 merupakan bagian imajiner. Untuk 

material dengan konduktivitas tinggi, fungsi dielektrik dijelaskan dalam fungsi  

Setiap bahan dielektrik mempunyai kekuatan dielektrik tertentu, kekuatan 

dielektrik yang dimaksud yaitu tekanan elektrik tertinggi yang dapat ditahan 

media dielektrik dimana media dielektrik tersebut tidak berubah sifat menjadi 

konduktif (tembus listrik). Dibawah ini adalah bahan-bahan beberapa bahan-

bahan dielektrik [21] : 

a. Karet 

b. Keramik 

c. PVC 

d. Fluoro, Carbon, Plastik 

e. Nilon 

f. Mika dan turunannya 

g. Dielektrik minyak 

h. Polyethylene 

 

Pada tugas akhir ini saya memilih kertas sebagai material dielektrik yang 

digunakan dalam pembuatan multilayer. Kertas memiliki beberapa keunggulan 

yaitu : 

a. Lebih ramah lingkungan 

b. Mudah untuk diuraikan 

c. Bisa didaur ulang 

d. Biaya produksi relative murah 

e. Mudah dibentuk 

f. Ringan  
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2.10 Finite Integration Technique (FIT) 

Finite integration technique merupakan salah satu metode yang digunakan 

untuk menyelesaikan persamaan Maxwell pada persamaan bentuk integral. 

Weiland adalah orang pertama yang mengusulkan FIT pada tahun 1976/1977. 

FIT menyediakan skema diskritisasi spasial untuk memecahkan masalah 

medan elektromagnetik secara numerik di domain waktu dan frekuensi. FIT 

dapat menyelesaikan frekuensi elektromagnetik (dari statis ke frekuensi tinggi) 

dan pengaplikasian pada optik dalam jangkauan yang luas.  

Baru-baru ini, banyak peneliti yang telah menggunakan bentuk-bentuk bahasa 

dalam diferensial dan konsep topologi aljabar untuk mempelajari persamaan 

Maxwell yang terbatas pada kisi. Hasil dari formulasi diskrit biasanya 

persamaan teripisah dengan persamaan yang “metric-free” yang timbul dari 

topologi, dan yang bergantung pada metrik. Mereka sangat mirip (atau 

merupakan paraphrase) formulasi diskrit dari teknik integrasi hingga, yang 

telah berada lebih dari 20 tahun. Sebelum memasuki persamaan Diskritasi FIT, 

dibutuhkan beberapa persamaan matematik dikarenakan persamaan diskrit 

nantinya adalah persamaan integral yang berasal dari persamaan berikut: 

Model matematik dari limit Rayleigh 

𝑄𝑟𝑎𝑦 = 8𝜋√𝜀0𝜎𝑟3 (2.10) 

𝐹𝑔 = 𝑚𝑔 (2.11) 

𝐹𝐷 = 𝐶𝑑

𝜋𝑑𝑑
2𝜌𝑎𝑖𝑟(𝑈𝑓−𝑈𝑖)|𝑈𝑓−𝑈𝑖|

8
 

(2.12) 

𝐶𝑑 =
24

𝑅𝑒
(1 +

𝑅𝑒
2
3

6
) , 2 < 𝑅𝑒 < 800 

(2.13) 

𝐹𝑞1𝑞2 = 𝐾
𝑞1𝑞2

𝑑2
 

(2.14) 

∇ ∙ 𝜀∇∅ = −𝜌 (2.15) 

 

Diskritasi FIT menggunakan bentuk integral dari persamaan Maxwell sebagai 

ganti dari penggunaan bentuk persamaan diferensial [22]:  
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∮ 𝐸. 𝑑𝑠 =
𝑎

𝜕𝐴

− ∫
𝜕𝐵

𝜕𝑡
.

𝑎

𝐴

𝑑𝐴 
(2.16) 

∮ 𝐻. 𝑑𝑠 =
𝑎

𝜕𝐴

− ∫ (
𝜕𝐷

𝜕𝑡
+ 𝐽).

𝑎

𝐴

𝑑𝐴 
(2.17) 

∮ 𝐷. 𝑑𝐴 =
𝑎

𝜕𝐴

− ∫ 𝜌𝑑𝑉
𝑎

𝑣

 
(2.18) 

∮ 𝐵. 𝑑𝐴 =
𝑎

𝜕𝑉

0 
(2.19) 

𝐽 = 𝜎𝐸 + 𝐽𝑠 (2.20) 

 

Dimana, ds dan dA masing-masing merupakan integral garis lingkaran dalam 

dan integral daerah volume integral, 𝜎 merupakan konduktivitas. J, merupakan 

kepadatan arus bebas. Persamaan 2.16-2.19 merupakan bentuk persamaan 

integral dari persamaan 2.10-2.13, Untuk menyelesaikan persamaan integral 

secara numerik, domain kalkulasi terbatas harus digunakan. Dalam hal ini 

dibutuhkan sistem mesh yang sesuai untuk membagi domain menjadi banyak 

elemen atau sel kisi. 

Dalam simulasi metamaterial, maka digunakan CST microwave studio 

software. Software ini menggunakan metode FIT untuk perhitungan di 

simulasinya. CST Studio dapat memvisualisasikan mesh pertama atau mesh 

utama lewat mesh viewer. Diskritasi spasial dari persamaan Maxwell 

ditunjukkan dari system 2 kisi orthogonal dimana derajat kebebasan diketahui 

sebagai nilai integral. Gambar 2.5 menunjukkan sebuah system kisi. 

Berdasarkan gambar 2.5 tegangan jaringan listrik yang berada di posisi “e” dan 

fluks magnet “b” berada pada jaringan utama “G”. fluks dielektrik posisi “d” 

dan posisi tegangan magnetik ditentukan jaringan ganda “G”.  
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Gambar 2.5 Grid System [22] 

Berdasarkan persamaan 2.16 ( Hukum Faraday ), sisi kiri persamaan 

menjelaskan tentang integral tertutup. Hal tersebut dapat ditulis sebagai jumlah 

dari 4 tegangan jaringan tanpa menimbulkan kesalahan tambahan. Persamaan 

penurunan waktu di sisi kanan persamaan 2.16 menjelaskan tentang sel utama 

tertutup. Perhitungan prosedur dijelaskan digambar 2.6. Matrix C di gambar 

2.6 ekuivalen dengan analytical curl operator. 

 

Gambar 2.6 Numerical Step Procedure [22] 

Gambar 2.6 menunjukkan tentang prosedur langkah transformasi persamaan 

2.16 menjadi bentuk numerik. Menggunakan prosedur yang sama pada gambar 

2.6, persamaan 2.17 sampai persamaan 2.19 dapat berubah menjadi bentuk 

numerik. 

𝐶𝑒 = −
𝑑

𝑑𝑡
𝑏 

(2.21) 
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𝐶ℎ = −
𝑑

𝑑𝑡
𝑑 + 𝑗 

(2.22) 

𝑆𝑑 = 𝑞 (2.23) 

𝑆𝑏 = 0 (2.24) 

 

Dengan “C” sebagai matrix operator curl, “e” sebagai matrix daerah elektrik, 

“b” sebagai fluks magnetic matrix, “h” sebagai matrix medan magnet, “d” 

merupakan matrix fluks elektrik, “j” sebagai matrix kepadatan arus, “S” adalah 

operator divergensi diskrit, “q” adalah matrix biaya. 

Persamaan 2.14 dan persamaan 2.15 menunjukkan korelasi fluks elektrik 

dengan medan listrik dan fluks magnetic dengan medan magnet. Hal tersebut 

dapat ditransformasikan ke persamaan numerik [22].  

𝑑 = 𝑀𝜀𝑒 (2.25) 

𝑏 = 𝑀𝜇ℎ (2.26) 

𝑗 = 𝑀𝜎𝑒 + 𝑗𝑠 (2.27) 

 

Dengan 𝑀𝜀 merupakan matrix permitivitas, 𝑀𝜇merupakan matrix 

permeabilitas, 𝑗 merupakan matrix total kepadatan arus, dan 𝑗𝑠 merupakan 

matrix kepadatan arus bebas. Nilai dari kedua matrix tersebut bergantung pada 

material yang mana ditentukan pada saat simulasi. Hasil kalkulasi dari 

persamaan 2.25 dan persamaan 2.26 dibutuhkan untuk proses perhitungan di 

persamaan 2.21 sampai persamaan 2.24. 

 

 

 

 

 

 


