
1.1 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Material Secara Umum 

Material merupakan sesuatu yang dibuat dan diproduksi dari suatu bahan. Bahan baku 

yang diolah oleh perusahaan industri, yang dapat dibeli secara lokal, diimpor atau 

dilaksanakan secara mandiri, adalah nilai bahan baku[1]. Dari kedua sumber tersebut dapat 

disimpulkan bahwa suatu bahan merupakan jenis bahan yang telah diolah untuk dijadikan 

produk jadi atau bahan yang jauh lebih bermanfaat. Material itu sendiri bisa murni atau 

tidak murni, bisa materi hidup atau benda mati. Material dapat diklasifikasikan 

berdasarkan sifat fisik dan kimianya, atau asal geologis dan fungsi biologisnya. Untuk 

bahasa sederhananya dapat dijelaskan bahwa material adalah bahan dari segala sesuatu 

yang dapat disentuh. Walaupun material itu berukuran sangat kecil untuk disentuh, benda 

tersebut tetap disebut material. Material digunakan untuk membuat sesuatu. Dalam hal 

lain, material juga dapat disebut zat fisik. Secara tradisional, terdapat tiga kelas material 

utama. Material tersebut antara lain adalah logam, polimer, dan keramik. Contohnya 

adalah baja, kain, dan tembikar. Di tiap kelasnya ini, biasanya material tersebut memiliki 

sumber, karakteristik, dan aplikasi yang sangat berbeda[2]. 

 

2.1.1 Sifat - Sifat Material 

Material memiliki sifat-sifat yang meliputi sifat mekanik yaitu kemampuan material / 

komponen dalam menyerap beban, gaya, dan energi tanpa merusak material / 

komponen tersebut. 

 

A. Sifat Mekanik 

Sifat mekanik adalah sifat yang menunjukkan kelakuan material apabila material 

tersebutdiberi beban mekanik (statik atau dinamik), contoh sifat mekanik diantaranya 

adalah [5]: 

 

1. Kekuatan (strength) 

Ini adalah kemampuan material untuk menahan tekanan tanpa merusak material. 

Menurut jenis beban yang diterapkan, kekuatan dibedakan menjadi beberapa jenis 

yaitu kuat tarik, kuat geser, kuat tekan, kuat torsi dan kuat lentur. 



2. Kekakuan (stiffness) 

Ini adalah kemampuan material untuk menyerap tegangan / tegangan tanpa 

menyebabkan deformasi atau pembengkokan. 

3. Kekenyalan (elasticity) 

Ini didefinisikan sebagai kemampuan suatu bahan untuk menyerap tegangan tanpa 

menyebabkan perubahan bentuk yang tidak dapat diubah setelah tegangan tersebut 

dilepaskan, atau dengan kata lain, kemampuan suatu bahan untuk mengembalikan 

bentuk dan ukuran aslinya setelah deformasi. (Bentuknya berubah) 

4. Plastisitas (plasticity) 

Ini adalah kemampuan material untuk berubah bentuk secara plastik (berubah 

bentuk) tanpa rusak. Bahan dengan keuletan tinggi disebut keuletan (keuletan), dan 

bahan dengan keuletan rendah disebut kerapuhan. 

5. Keuletan (ductility) 

Ini adalah karakteristik bahan kabel yang dijelaskan memiliki kekuatan tarik yang 

diterapkan. Bahan plastik ini harus kuat dan fleksibel. Plastisitas biasanya diukur 

dengan periode waktu (persentase beban).Ini biasanya digunakan oleh bidan teknis, 

dan bahan dengan properti ini termasuk besi lunak, tembaga, aluminium, nikel, dll. 

6. Ketangguhan (toughness) 

Ini adalah kemampuan suatu material untuk menyerap sejumlah energi tanpa 

menyebabkan kerusakan. 

7. Ketegasan (brittleness) 

Adalah  suatu sifat  bahan  yang mempunyai  sifat  berlawanan dengan keuletan. 

Kerapuhan  ini merupakan  suatu  sifat pecah  dari  suatu material  dengan sedikit  

pergeseran  permanent. Material  yang  rapuh ini juga menjadi sasaran pada beban 

regang, tanpa memberi regangan. Contoh bahan yang terlalu besar dengan 

kerapuhan ini adalah besi tuang. 

8. Kelelahan (fatigue) 

Ketika beban dinamis pada logam masih jauh di bawah batas kekakuan elastisnya, 

maka logam tersebut cenderung retak. 

9. Melar (creep) 

Ketika beban yang relatif besar diterapkan dalam waktu lama pada suhu tinggi, 

logam akan mengalami deformasi plastis. 

10. Kekerasan (hardness) 



Ini adalah ketahanan material terhadap tekanan atau tenggelam / penetrasi. 

Karakteristik ini berkaitan dengan ketahanan abrasi, yaitu ketahanan gores atau 

ketahanan abrasi material. 

 

B. Sifat Fisik 

Dalam dunia material, sifat fisik merupakan salah satu sifat penting untuk penentuan 

material. Sifat fisik mengacu pada perilaku atau sifat material yang tidak disebabkan 

oleh tegangan, seperti panas. Pengaruh pemanasan, pendinginan, dan arus yang lebih 

spesifik terhadap struktur material. Sifat fisik bahan meliputi: suhu cairan, 

konduktivitas termal, dan panas jenis. Struktur material sangat erat kaitannya dengan 

sifat mekaniknya. Sifat mekanik dapat diatur melalui banyak proses pengolahan 

fisik.Perlakuan fisik akan mengarah pada perbaikan dan pengembangan material, 

termasuk penemuan material baru. 

 

C. Sifat Teknologi 

Selain itu, jenis teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam pemilihan 

material. Sifat teknologi terkait dengan kemampuan pembentukan atau pemrosesan 

material[3]. Produk berkekuatan tinggi dapat diproduksi menggunakan proses 

pembentukan seperti penggulungan atau penempaan. Produk dengan bentuk yang 

kompleks dapat dibuat dengan cara dituang. Karakteristik teknis meliputi kemampuan 

las, kemampuan bentuk, kemampuan mesin dan produktivitas. Sifat material meliputi 

sifat mekanik, yaitu kemampuan bahan untuk menahan pengaruh luar, serta sifat fisik 

yang ditentukan oleh komposisi bahan itu sendiri[4]. 

 

2.1.2 Pengujian Material 

Untuk mengetahui karakteristik bahan sebelumnya, pengujian atau evaluasi harus 

dilakukan untuk mendapatkan bahan yang memenuhi klasifikasinya.Pengujuan 

material juga merupakan suatu cara untuk mengetahui kualitas dari material. 

 

Pengujian pada material secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

A. Pengujian Merusak (Destructive Test) 

Tes ini merusak benda kerja, jadi diperlukan benda uji untuk tes ini. Benda uji itu 

sendiri adalah salinan dari blanko yang terbuat dari bahan yang sama. Oleh karena 



itu, tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui sifat mekanik material yang 

diuji dengan menerapkan beban mekanis, sehingga benda uji mengalami deformasi 

atau deformasi plastis.Adapun beberapa jenis pengujian mekanik, antara lain : Uji 

Tarik, Uji Keras, Uji Impak, Uji Mulur, dan Uji Lelah. Jenis uji seperti ini umumnya 

jauh lebih mudah untuk dilakukan, menghasilkan lebih banyak informasi, dan lebih 

mudah diinterpretasikan daripada jenis pengujian yang tidak merusak. 

B. Pengujian Tidak Merusak (Non Destructive Test) 

Pengetesan semacam ini tidak akan merusak benda kerja, sehingga benda uji tidak 

diperlukan lagi, dan pengetesan dapat dilakukan langsung pada benda 

kerja.Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat cacar permukaan maupun 

dibawah permukaan benda kerja.  

 

2.1.3 Standar Uji 

Ada beberapa tindakan pencegahan yang perlu diingat saat menguji bahan, yaitu 

mengikuti prosedur yang diterima secara umum yang dikenal sebagai standar 

pengujian[5]. Standar tes harus diikuti agar hasil tes setiap negara dapat dikenali atau 

sama.  Dalam standar uji ada beberapa hal yang telah diatur, yakni : 

1) Alat uji (peralatan pengujian) 

2) Cara pengujian atau prosedur pengujian 

3) Benda uji (Spesimen) 

Adapun beberapa standar uji yang digunakan dalam pengujian material, antara lain 

adalah : 

1) ASTM : (American Standar Testing of Material) – Standar Amerika 

2) JIS : (Japan International Standart) – Standar Jepang 

3) DIN : (Dutch Industrie Noermen) – Standar Eropa 

 

2.2 Sel Satuan (Unit Cell) 

Sel satuan adalah pola yang berulang dan membentuk kisi dalam tiga dimensi. Sebuah sel 

dapat digambarkan sebagai volume terkecil dari sebuah benda padat. Seluruh sel satuan 

yang ada di dalam suatu kristal selalu bersifat identik, yang mana akan mempermudah 

dalam proses analisis. Jika kita menganalisis atau membahas salah satu sel satuan dalam 

suatu kristal, maka kita telah mendeskripsikan semuanya. Struktur berulang yang paling 

sedikit memakan volume dari padatan manapun dapat didefinisikan juga sebagai sel 



satuan[7]. Hal ini digunakan secara visual untuk menyederhanakan pola kristal padat yang 

tersusun secara alami. Ketika sel satual berulang, jaringan ini akan disebut sebagai kisi. 

Spasi antara sel satuan dalam segala arah disebut parameter kisi. Posisi atom dalam sel 

satuan digambarkan sebagai satuan meter atau kardinalitas, yaitu serangkaian posisi atom 

yang diukur dari titik kisi. Setiap struktur kristal memiliki satuan standar, yang biasanya 

dipilih agar kisi kristal yang dihasilkan sesimetris mungkin. Namun, sel satuan tradisional 

tidak selalu merupakan pilihan terkecil. Sel satuan merupakan suatu hal yang cukup 

penting karena dua alasan. Pertama karena sejumlah logam, padatan ionic, dan senyawa 

intermetalik mengkristal dalam sel satuan kubik[8]. Kedua karena relative mudah untuk 

melakukan perhitungan dengan sel satuan ini, sebab panjang tepi sel semuanya sama dan 

sudut sel semuanya 90o. 

 

2.2.1 Vektor Kisi Translasi 

Jika susunan atom dari titik r sama di setiap arah, Kisi ditentukan oleh tiga vektor 

translasi utama a1, a2, dan a3. Demikian pula, jika Anda melihatnya dari sudut lain: 

     𝑟’ = 𝑟 + 𝑢1𝑎1 +𝑢2𝑎2 +𝑢3𝑎3          (1) 

Diantaranya, 𝑢1, 2, dan 𝑢3 adalah bilangan bulat. Untuk semua 𝑢1,, 2, 𝑢3 yang 

didefinisikan sebagai vektor basis, persamaan titik ditentukan dengan rumus (1). 

Jaringan adalah urutan titik-titik yang teratur dan berkala di ruang angkasa.Kisi adalah 

abstraksi matematis; struktur kristal dibuat ketika basis atom ditambahkan ke setiap 

titik kisi. Tautan logis: 

 

        𝐾𝑖𝑠𝑖 + 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 = 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙                    (2) 

 

Gambar 2.1 Bagan Struktur Kristal [3]  

Jika terdapat dua titik r dan r ', susunan atomnya terlihat sama dan selalu memenuhi 

Persamaan 1 dan memilih nilai 𝑢1, 2, 𝑢3, maka kisi dan vektor translasi 𝑎1, 2, 𝑎3 disebut 



elemen dasar. Dengan mendefinisikan vektor terjemahan asli, tidak ada satuan yang 

memiliki volume lebih kecil dari satuan asli sehingga dapat membentuk struktur kristal, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa satuan dasar dari komposisi kristal terkecil adalah 

satuan asli. 

 

Penggunaan vektor translasi primitif untuk mendefinisikan sumbu kristal sering kali 

dilakukan. Namun ketika memiliki hubungan dengan simetri dari struktur, sumbu kristal 

nonprimitif lah yang sering digunakan. Operasi kisi didefinisikan sebagai gerakan kristal 

dengan vektor terjemahan kristal: 

 

       𝑇 = 𝑢1𝑎1 + 𝑢2𝑎2 + 𝑢3𝑎3         (3) 

 

Ada banyak kisi dalam suatu struktur, dan ada banyak sumbu dalam satu kisi. Ketika kita 

telah mendefinisikan semuanya, kita dapat menentukan fondasi baru. Semua orang 

memeriksa apakah Persamaan 3 berlaku. 

 

2.2.2 Basis 

Pada dasarnya, pengertian basis yang paling sederhana adalah kumpulan atom yang 

berada pada tiap titik kisi. Basis dapat menjadi sebuah kristal jika terjadi pengulangan 

dalam ruang. Basis sendiri dapat didefinisikan sebagai struktur kristal yang dibentuk 

dengan menghubungkan setiap titik kisi dengan kumpulan atom atau molekul dan juga 

ion yang identic dalam komposisi, susunan dan orientasi[9]. Adapun basis yang terdiri 

dari dua atom. Pertama, atom terletak di sudut sel satuan dan atom lainnya terletak di 

tengah sel satuan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, luas sel satuan konvensional 

akan lebih besar dengan faktor kedua daripada luas sel satuan primitive[10]. 



 

Gambar 2.2 Struktur Kristal Terbentuk oleh Penambahan Basis[1] [3] 

 

Sebuah atom dasar ditambahkan ke setiap titik kisi, dan setiap alas memiliki komposisi, 

posisi, dan arah yang sama. Gambar 2.2 menunjukkan cara membentuk struktur kristal 

dengan menambahkan alas ke setiap titik kisi. Jumlah atom yang ada di basis mungkin 

satu atau lebih dari satu. Sehubungan dengan titik kisi, posisi pusat atom j relatif terhadap 

titik alas dapat dinyatakan sebagai: 

   𝑟𝑗 = 𝑥𝑗 𝑎1 + 𝑦𝑗 𝑎2 + 𝑧𝑗 𝑎3              (4) 

Kita juga dapat mengatur titik asal, yang telah disebutkan sebagai titik kisi yang 

bersangkutan sehingga : 

≤ 𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 , 𝑧𝑗 ≤ 1                                               (5) 

 

2.2.3  Sel Primitif  dan Sel Konvensional 

A. Sel Primitif 

Menurut ilmu fisika keadaan padat, sel primitif adalah sel satuan yang sesuai dengan 

titik kisi tunggal suatu struktur dengan simetri translasi diskrit. Penggunaan konsep 

ini sering digunakan untuk mendeskripsikan struktur kristal dalam dua dan tiga 

dimensi, meskipun dapat berlaku untuk semua dimensi. Kisi dapat ditentukan oleh 

geometri sel primitif. Sel primitive merupakan domain dasar yang hanya 

berhubungan dengan simetri translasi. Dalam beberapa kasus simetri tambahan, 

domain dasar jauh lebih kecil. Sel asli adalah sel atau sejenis sel. Sel satuan mengisi 

seluruh ruang dan mengulangi operasi penerjemahan kristal yang sesuai. Satuan 

dasar adalah satuan dengan volume terkecil.  

 



Ada banyak cara untuk memilih sumbu akar dan piksel primitif untuk kisi tertentu. 

Jumlah atom di setiap unit dasar. Atau kerangka aslinya selalu sama untuk struktur 

kristal tertentu.Selalu ada satu titik kisi untuk setiap sel asli. Jika sel asli adalah 

Epipede yang sejajar dengan titik kisi di delapan sudut, setiap titik kisi dibagi 

menjadi delapan sel sehingga jumlah total titik kisi dalam sel adalah  8 × 1/8 = 1. 

Volume dari paralel epipedum dengan sumbu 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 adalah : 

𝑉𝑐 = 𝑎1 ∙ 𝑎2 × 𝑎3  

𝑉𝑐 = 𝑎2 ∙ 𝑎1 × 𝑎3  

𝑉𝑐 = 𝑎3 ∙ 𝑎2 × 𝑎1          (6) 

Dalam analisis vektor dasar, basis yang terkait dengan sel asli disebut basis asli. 

Tidak ada basa yang mengandung kurang dari jumlah atom di basa aslinya. Cara lain 

untuk menentukan atau menyorot sel asli adalah metode Wigner-Seitz. 

 

B. Sel Konvensional 

Sel Konvensional sama juga artinya dengan sel tidak primitif. Sel konvensional 

sendiri memiliki arti sel yang mempunyai luas atau volume yang bukan terkecil. Hal 

ini berarti bahwa sel ini memiliki luas atau volume yang nilai besarnya kelipatan dari 

sel primitive. Pada prinsipnya, sel satuan dalam kristal dapat memiliki lebih dari satu 

atom di setiap sel satuan. Namun, bila hanya ada satu atom makarel dalam sel satuan, 

itu disebut sel satuan primitif. Perbedaan antara sel asli dan sel normal terletak pada 

sudut sel. Sel, sedangkan sel biasa tidak hanya memiliki sudut-sudut sel, tetapi juga 

bagian depan atau tengah sel. 

 

Dalam sel normal, sebagian besar sumbu ditandai dengan sumbu x, sumbu y, dan 

sumbu z. Dalam beberapa kasus, simetri penuh dari struktur kristal tidak terlihat jelas 

dari sel satuan primitive. Pada kasus ini, sel konvensional dapat dipergunakan. 

Volume sel konvensional selalu merupakan kelipatan bilangan bulat dari volume sel 

primitive. 

 

2.3 Metamaterial 

Metamaterial kebanyakan diartikan sebagai struktur untuk membuat objek atau benda 

menjadi tidak terlihat atau kasat mata. Tetapi seiring berjalannya waktu, metamaterial telah 



dibuat menjadi lebih komersial dan berperan lebih nyata. Metamaterial biasanya dapat 

didefinisikan sebagai bahan yang dirancang atau diproduksi secara artifisial untuk 

memasukkan elemen baru yang tidak ditemukan dalam bahan alami. Material yang 

dikembangkan terdiri dari elemen berbeda yang dapat dibuat dari material komposit. 

Misalnya logam dan plastik. Dari kristal cahaya hingga kisi-kisi yang lebih kecil dari 

panjang gelombang yang ingin Anda manipulasi, gelombang secara teoritis dapat menekuk. 

 

Metamaterial dihasilkan oleh konsep yang dijelaskan dalam artikel ilmiah yang diterbitkan 

oleh ilmuwan Rusia Viktor Vaselago pada tahun 1968. Vaselago menjelaskan konsep 

fenomena yang mungkin terjadi jika indeks bias suatu material negatif. Meskipun konsep 

fisika dasar menjelaskan beberapa pertimbangan yang dijelaskan oleh Vaselago, menurut 

teori, jika kita menggunakan bahan dengan konstanta dielektrik seragam dan permeabilitas 

negatif, indeks bias negatif dapat dihasilkan. Dari hal tersebut timbulah pertanyaan baru 

mengenai material yang memiliki nilai negatif indeks bias tidak terdapat secara alami di 

alam. Jika gelombang elektromagnetik bisa dibelokan, maka bisa disimpulkan bahwa 

gelombang tersebut akan tidak terlihat pada spektrum gelombang elektromagnetik dan 

tidak akan terdengar pada spektrum gelombang akustik. Karena sifat cahaya pada suatu 

materi bergantung pada struktur atom kimia penyusunnya, maka kebanyakan ilmuan 

meyakini bahwa cahaya tidak bisa dikontrol menggunakan materi alami yang terdapat 

dialam. 

  

Permitivitas dan permeabilitas adalah karakter yang harus dimiliki oleh metamaterial dan 

hal tersebut dapat dirancang atau dibentuk. Medan elektromagnetik akan berinteraksi 

bersamaan dengan material yang telah dikarakterisasi properti listriknya dan sifat 

magnetiknya dari parameter permitivitas dan permeabilitasnya. Permitivitas merupakan 

sebuah parameter besarnya perubahan suatu medium dalam menerima energi listrik saat 

dipaparkan ke sebuah medan listrik. Perbandingan tenggang perpindahan listrik dari sebuah 

medium dan besarnya kuat medan listrik ialah permitivitas. Disisi lain, permeabilitas 

merupakan konstanta senilai antara intensitas medan magnet dan induksi magnetic[11]. 

 



2.3.1 Aplikasi Metamaterial 

Saat ini sudah terdapat banyak aplikasi dari hasil pembuatan metamaterial. Mulai dari 

produk antena satelit hingga pengisian wireless untuk baterai gadget. Berikut adalah 

beberapa contoh pengaplikasian dari metamaterial : 

 

A. Perfect Lens (Lensa Sempurna) 

Sebagai gambaran untuk menjelaskan perfect lens ini, dapat diibaratkan dengan sebuah 

perekaman data di Digital Video Disc yang memanfaatkan laser. DVD standar hanya 

mampu menyimpan satu sampai dua video yang berukuran sekitar 4GB. Namun 

seandainya kita memanfaatkan perfect lens, sebuah DVD dapat menyimpan bahkan 

hingga 1000 video dengan ukuran yang sama. Hal ini dapat terjadi karena lensa 

sempurna hanya memfokuskan cahaya pada satu titik. Seandainya ada suatu lapisan 

tipis dan memiliki nilai indeks bias negative, dengan sifat pembiasan, Perambatan 

suatu gelombang dari awal hingga membentuk sebuah bayangan dapat dipahami 

dengan gambar berikut : 

 

 

Gambar 2.3 Skema kerja perfect lens [5] 

 

Dalam gambar tersebut dapat diketahui bahwa konsep pemfokusan cahaya dengan 

metode seperti ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan pemfokusan cahaya 

menggunakan lensa biasa (lensa konvensional). Banyak keterbatasan yang dimiliki 

oleh lensa biasa (lensa konvensional) diantaranya yaitu lensa konvensional tidak dapat 

memfokuskan gelombang melebihi 0,6λ, dan seperti yang kita ketahui bahwa λ adalah 

panjang gelombang cahaya yang melewati lensa. Hal ini merupakan keterbatasan 



resolusi yang biasa disebut juga sebagai Rayleigh limit. Oleh karena itu, penggunaan 

metamaterial akan sangat membantu dalam memfokuskan sebuah cahaya tanpa 

batasan tersebut yang akan menghasilkan sebuah gambar yang jauh lebih tajam. 

 

B. Invisible Cloaking (Jubah tembus pandang) 

Pada tahun 2006 seorang ilmuan melakukan sebuah eksperimen mengenai gelombang 

mikro untuk menciptakan jubah atau kain yang tidak dapat dilihat oleh mata dalam 

rentan cahaya tampak. Secara sederhana, hal itu terjadi karena cahaya dari sumber 

cahaya akan diteruskan melalui permukaan metamaterial. Sesungguhnya tidak hanya 

jubah atau kain yang dapat dibuat menjadi tembus pandang, namun beberapa ilmuan 

sedang mengembangkan tabir tidak kasat mata dan juga selubung pada spektrum kasat 

mata sehingga membuat suatu objek tidak dapat terlihat. Berikut adalah gambar 

mengenai konsep invisible cloaking : 

 

 

Gambar 2.4 Skema kerja invisible cloaking [5] 

 

Walaupun penemuan ini terbilang cukup luar biasa, namun masih ada sejumlah 

kendala dan batasan. Untuk saat ini, pembuatan objek tak kasat mata hanya dapat 

dilakukan pada panjang gelombang di kisaran tertentu saja. Kemudian Tindakan ini 

hanya dapat dilakukan dari sudut tertentu. Beberapa kendala ini dirasa akan cepat 

ditemukan solusinya oleh para ilmuwan karena pada beberapa tahun terakhir telah 

diciptakan beberapa metamaterial yang dapat membelokan pancaran gelombang 

mikro, dan membuat selubung yang sangat tipis dari medan listrik. 

 

C. Wireless Charging (Pengisian ulang nirkabel) 



Penggunaan metamaterial selanjutnya yang telah ada dan terus dikembangkan yakni 

pengisian daya untuk alat-alat elektronik dengan system nirkabel (wireless). Tentu hal 

ini kemungkinan besar akan sangat menarik minat dalam bidang industry terutama 

yang bergerak dibidang teknologi. Pada dasarnya hal ini dapat dilakukan karena 

menggunakan medan elektromagnetik untuk mentransfer energi listrik antara dua 

objek melalui induksi elektromagnetik. Pada awalnya ide untuk pengisian ulang 

nirkabel ini adalah hasil dari pemikiran Nikola Tesla pada tahun 1901, namun karena 

penggunaan praktis teknologi ini yang cukup rumit dan masih terbatas, barulah pada 

awal tahun 2006 teknologi ini cukup difokuskan untuk dikembangkan. Cara kerja dari 

system pengisian ulang nirkabel adalah dengan mengirimkan energi melalui medan 

magnet saat sebuah benda elektronik dan stasiun pengisian daya ditempelkan atau 

didekatkan satu dengan yang lain. Melalui induksi, energi listrik akan terhantar sebab 

koil pada benda dan stasiun pengisian daya berhubungan. Stasiun pengisian daya lah 

yang akan dihubungkan secara langsung ke kontak listrik. 

 

 

Gambar 2.5 Ilustrasi pengisian ulang nirkabel pada kendaraan [6] 

Konsep dari pengisian ulang nirkabel ini yaitu arus listrik AC akan dirubah menjadi 

medan magnet melalui stasiun pengisian daya. Kemudian koil yang terpasang akan 

mengubah medan magnet tersebut menjadi arus listrik AC jika ditempelkan pada 

perangkat. Tidak hanya sebatas pengisian benda elektronik, diprediksi penggunaan 

konsep pengisian ulang nirkabel ini juga akan diterapkan pada benda sehari-hari dan 

kendaraan listrik. Bahkan dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, 

memungkinkan pengisian ulang nirkabel ini akan dihantarkan melalui sinar 

inframerah, frekuensi radio, hingga ultrasound agar pengisian dapat dilakukan dalam 

jarak yang lebih jauh. 



2.3.2 Hukum Maxwell  

Pada dasarnya seluruh teori mengenai tentang medan elektromagnetik dapat 

diterangkan melalui hukum Maxwell. Hukum Maxwell sendiri pada awalnya 

dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1873. Maxwell mengungkapkan 

bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, dan juga cahaya bukanlah satu 

satunya gelombang elektromagnetik. Suatu gelombang yang mempunyai medan 

magnet dan energi listrik yang dapat merambat tanpa memerlukan media merupakan 

pengertian dari gelombang elektromagnetik. Bahkan gelombang elektromagnetik bisa 

merambat didalam ruang hampa sekaligus. Contoh paling sederhana dari gelombang 

elektromagnetik yakni sinar ultraviolet (UV) yang mana dapat kita temukan pada 

pancaran sinar matahari. Gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi dan rentang 

yang berbeda. Biasanya frekuensi yang dimiliki antara 109 – 3x1011Hertz, dan juga 

rentang gelombang mikro berkisar antara 3m – 10m. Ada sekitar 7 jenis gelombang 

elektromagnetik di alam semesta, dan gelombang lah yang menjadi pembeda. Jika 

gelombang semakin kecil, maka frekuensi dan energi yang terkandung akan semakin 

besar. Adapun urutan gelombang elektromagnetik mulai dari yang memiliki frekuensi 

terbesar hingga frekuensi yang paling kecil namun memiliki gelombang yang 

terpanjang, yaitu : Sinar gamma, sinar-X, ultraviolet (UV), sinar tampak, sinar infra 

merah, gelombang mikro dan gelombang radio.  

 

Teori tentang persamaan maxwell ini merupakan hasil gabungan dari empat persamaan 

yang telah ditemukan oleh ilmuan dan fisikawan sebelumnya. Ke empat persamaan 

tersebut yakni : Gauss, Ampere, Lentz, dan Faraday. James Clerk Maxwell 

menambahkan sebuah rumus untuk ditambahkan dengan Hukum Ampere. Maxwel 

berhasil menggabungkan ke empat rumus tersebut menjadi sebuah teori yang 

menjelaskan mengenai elektromagnetik bahkan persamaan yang ditemukan maxwell 

dapat diturunkan untuk mencari hukum lain seperti Hukum Ohm dan Kirchoff. Satu hal 

yang luar biasa dari persamaan Maxwell ini yakni persamaan tersebut tidak hanya 

berlaku dalam fisika klasik (Newton) yang mana memperhatikan gravitasi bumi, namun 

persamaan Maxwell juga dapat berlaku pada fisika modern (Einstein) yang berarti teori 

yang dikemukakan oleh Maxwell bersifat relativistic dan dapat diterapkan secara 

universal. 

 



Dalam dunia fisika kuantum, cahaya dipercaya memiliki sifat partikel (foton) ditambah 

dengan penemuan dari seorang fisikawan bernama Richard Feyman mengenai optika 

kuantum. Jika teori Maxwell dan Feyman digabungkan, maka akan terbentuk sebuah 

teknologi baru yang disebut dengan optika modern (Fotonic Technology) yang mana 

hal tersebut merupakan suatu tema dari penelitian ini. Dipercaya bahwa titik tertinggi 

dari kecepatan suatu elektronik belum sampai pada batasnya, maka dari itu 

diciptakanlah sebuah inovasi baru yang dapat berproses melalui respon yang jauh lebih 

tinggi. Hasil temuan yang mampu melakukan hal tersebut ialah Intergrated Optics (IO). 

Intergrated Optics (IO) bekerja dengan cara memproses sekaligus mengendalikan data 

yang difokuskan pada foton atau cahaya. Faktanya adalah, kecepatan gelombang 

elektromagnetik sama dengan kecepatan cahaya. 

Berikut merupakan penjabaran dari gabungan ke empat hukum, yaitu : 

………………………… (1) 

Hukum pertama adalah hukum Gauss, yang berbunyi: “Fluks listrik yang menembus 

tegak lurus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan yang ditutupi oleh 

permukaan itu.” 

……………………… (2) 

Hukum kedua adalah hukum Gauss, tetapi berlaku untuk medan magnet. Hukum 

mengatakan: “Garis fluks magnet adalah jalur tertutup.” Anda dapat mengetahui melalui 

suara hukum bahwa tidak ada muatan magnet. 

………………. (3) 

Hukum yang ketiga merupakan hukum Faraday. Hukum tersebut berbunyi “Medan 

magnet yang berubah terhadap waktu dapat menghasilkan medan listrik”.  

…………… (4) 



Hukum yang terakhir merupakan hukum Ampere. Hukum tersebut berbunyi “Arus listrik 

dapat menimbulkan medan magnet”.  

 

Dari persamaan Faraday dan Ampere terlihat bahwa arus dapat menimbulkan medan 

magnet, sebaliknya medan magnet juga dapat menimbulkan medan listrik. Kedua media 

ini dapat merambat dan disebut elektromagnetik. Maka Maxwell menemukan persamaan 

lain yaitu: 

………………………….…. (5) 

Hukum diatas merupakan dasar dari hukum Maxwell yang menjelaskan mengenai arus 

perpindahan. Hukum tersebut berbunyi “Medan listrik yang berubah seiring waktu 

menghasilkan medan magnet.”. Hubungan antara frekuensi dan gelombang memiliki 

persamaan sebagai berikut : 

……………………… (6) 

Dari persamaan berikut, permeabilitas magnetic (μ) dan konstanta dielektrik (ε) 

keduanya harus bernilai positif atau negative secara bersamaan. Nilai konstanta 

dielektrik dan permeabilitas magnetis seluruhnya bernilai positif pada material yang 

berada dialam secara alami. Metamaterial mengubah nilai permeabilitas magnetis dan 

konstanta dielektri menjadi bernilai negative sehingga mengakibatkan pembiasan yang 

terjadi pada metamaterial berlawanan dengan pembiasan yang terjadi pada material 

biasa. 

 



 

Gambar 2.6 Ilustrasi incident, refleksi, dan transmisi pada metamaterial [2] 

 

Adapun ke empat persamaan Maxwell dalam bentuk titik dan integral, yakni: 

     Bentuk tiitk     Bentuk Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Dielektrik 

William Whewell merupakan sosok penemu pertama penggunaan istilah Dielektrik. Kata 

dielektrik itu sendiri berasal dari Bahasa Yunani yaitu “dia” yang berarti “lewat”. Jadi jika 

diartikan secara keseluruhan maka dielektrik adalah aliran listrik yang hanya lewat. 

Dielektrik merupakan sebuah bahan yang berfungsi untuk melemahkan daya hantar arus 

listrik bahkan nyaris menghilangkannya[11]. Dari pengertiannya, dielektrik merupakan 

isolator yang dapat membatasi pelat konduktor atas kapasitor. Dielektrik dapat 

ditempatkan ditengah plat konduktor agar kapasitansinya semakin besar sebagai solusi dari 

kapasitansi kapasitor yang melemah didalam ruang hampa udara. Bahan dielektrik tidak 

dapat digolongkan sebagai isolator biasa karena kemampuan untuk menyimpan dan 

melepas energi listrik dan magnetic. Bahan dielektrik dapat berupa cair, padat maupun gas. 



Dalam bidang optika, elektronika, dan fisika zat padat sangat penting memahami sifat dari 

dielektrik agar dapat memahami berbagai fenomena yang terjadi.  

 

Saat terdapat medan magnet, bahan dielektrik akan menjadi bergantung kepada nilai 

permitivitasnya di frekuensi tertentu dan mengakibatkan dielektrik. Frekuensi medan 

listrik memerlukan fungsi yang cukup rumit untuk mengetahui permitivitas dielektrik 

karena medan listrik dan pengutuban mengalami perubahan yang diakibatkan oleh 

perubahan waktu. Nilai dari permitivitas akan menurun jika pengutuban sudah tidak dapat 

merespon medan listrik. Dispresi dielektrik sangat penting dipahami untuk menganalisis 

system pengutuban[12]. Dielektrik juga dapat mengalami relaksasi yang mana disebabkan 

oleh jarak waktu yang dibutuhkan suatu molekul hingga terkutub saat terjadi perubahan 

medan listrik pada bahan dielektrik. 

 

2.4.1 Syarat agar dielektrik bekerja dengan baik 

Dielektrik dapat bekerja secara maksimal jika bahan  tersebut memenuhi syarat-syarat. 

Adapun beberapa syarat agar dielektrik dapat bekerja dengan baik antara lain adalah : 

1. Memmpunyai konstanta dielektrik yang sesuai, sehingga menjadikan arus pemuatan 

sesuai dengan batas. 

2. Tidak mudah terbakar. 

3. Kerentanan terhadap perubahan bentuk pada keadaan panas. 

4. Daya serap air yang rendah. 

5. Rugi-rugi dielektrik rule rendah, agar suhu bahan isolasi tidak melebihi batas rule 

ditentukan. 

6. Konduktivitas panas yang tinggi.  

7. Memiliki ketahanan yang tinggi terhadap kerak untuk menghindari korosi tegangan 

listrik pada permukaan 

8. Memiliki kekuatan dielektrik yang lebih tinggi, sehingga insulasinya berukuran kecil, 

dan penggunaan bahan dielektrik yang lebih sedikit, sehingga harganya lebih ekonomis 

9. Kemampuan menahan panas tinggi (daya tahan panas). 

10. Koefisien muai panas yang rendah. 

11. Tahan terhadap busur api. 

 



Tidak ada bahan dielektrik yang bisa menjalankan seluruh syarat-syarat diatas tersebut. 

Sehingga dibutuhkan berkenaan dengan syarat-syarat yang paling diperlukan. 

 

2.4.2 Fungsi penting dielektrik 

Fungsi utama dielektrik adalah menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik 

seperti kapasitor, dan memisahkan bagian yang bermuatan dari bagian yang tidak 

tereksitasi. Setiap jenis dielektrik bergantung pada tipenya untuk mencapai banyak 

fungsi. Fungsi dielektrik yang paling penting adalah: 

1. Meredam gaya mekanis karena efek dari terdapat arus dari konduktor yang diisolasi. 

2. Dapat mengisolasi antara penghantar dan pengahantar lainnya. Contohnya adalah 

konduktor fasa dan tanah. 

3. Dapat menahan tekanan yang akibat dari panas dan reaksi kimia. 

4. Menaikan perbedaan antara potensial maksimal yang dapat terjadi pada lembar 

kapasitor. 

5. Mengurangi dampak kerusakan dari terjadinya dielektrik breakdown akibat tegangan 

listrik yang cukup tinggi. 

 

2.4.3 Jenis – Jenis Dielektrik 

Tidak hanya berupa zat padat, dielektrik memiliki berbagai jenis mulai padat, cair, 

hingga berupa gas. Setiap jenis bahan dielektrik mempunyai nilai konstanta dielektrik 

atau ketahanan suatu bahan untuk tidak merubah karakter menjadi bahan konduktor 

(tembus listrik) yang berbeda[14]. Berikut adalah sejumlah bahan yang memiliki sifat 

dielektrik : 

 

Tabel 2.1 Contoh beberapa bahan dan konstanta dielektriknya [7] 

Bahan KD (kV/cm) Tg δ (50 Hz) Konstanta 

dielektrik (ε) 

Karet 

Natural rubber 100– 390 0,02 – 0,1 2,9 – 6,6 

Silicon rubber 90 – 390 0,006 – 0,02 2,6 – 3,4 



 

 

2.4.4 Keuntungan penggunaan dieletrik PET 

Dalam penelitian saya pada kali ini, jenis dielektrik yang digunakan yaitu berbahan 

polimer. Jenis polimer spesifik yang digunakan yaitu PET (Polyethylen Teraphalte). 

Jenis polimer ini biasa digunakan sebagai bahan utama pembuatan botol plastic. PET 

merupakan jenis plastic golongan 1. Alasan penggunaan bahan PET sebagai dielektrik 

yakni karena PET memiliki massa yang cukup ringan dibandingkan dengan bahan lain 

Polysar kryflex 

dan styrene 

butadine rubber 

80 – 380 0,02 – 0,09 3,8 – 6,2 

Butyl rubber dan 

polysar butyl 

rubber 

80 – 200 0,003 – 0,03 2,2 – 3,2 

Keramik 

 

Alumina 1600 5 x 10-4 9 

Forsterite 800–1200 3 – 4 x10-4 6 

PVC  300 0,015 – 0,02 3 – 3,3 

Fluoro 

Carbon 

Plastics 

P.T.F.E 200 < 0,0002 2 

P.C.T.F.E 210 0,0012 – 0,0036 2,3 – 2,8 

P.V.F2 104–512 0,0491 – 0,15 6,49 – 8,4 

Nylon 

Nylon 6/6 154 0,014 4,1 

Nylon 6 176-204 0,06 – 0,1 5 – 14 

Nylon 6/10 190 0,04 4,6 

Mika dan 

turunannya 

Muscovite 10.000 0,03 6 – 7,5 

Phlogopite 7000 0,03 6 – 7,5 

Dielektrik 

Minyak 

Transformator 150 0,001 2,2 – 2,3 

Kabel 300 0,002 2,3 -2,5 

Kapasitor 200 0,25 x 10-2 2,1 

Askarels 200-250 0,6 x 10-2 4,8 

silikon 300-400 10-3 2,7 – 3 



yang sejenis seperti HDPE dan PP. Walaupun bahan PET kurang tahan terhadap panas 

dan harganya sedikit lebih mahal, namun bahan PET ini lebih ramah terhadap 

lingkungan. Adapun lain yang cukup penting yakni karena produk metamaterial yang 

akan dibuat direncanakan akan diaplikasikan untuk manusia. Maka dari itu diperlukan 

bahan yang ringan dan bersifat cukup elastis agar nantinya tidak menghambat ruang 

gerak. 

 

2.5 CST Studio Suite 

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan software CST Studio Suite. CST Studio 

Suite adalah perangkat lunak analisis elektromagnetik, mulai dari gelombang frekuensi 

rendah (microwave) hingga frekuensi tinggi. Dengan menggunakan CST Studio Suite, 

Anda dapat merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan komponen elektromagnetik. 

Dengan menggunakan CST Studio Suite, Anda dapat dengan mudah menganalisis 

metamaterial yang dihasilkan.CST Studio Suite menggunakan Finte Integration 

Technology (FIT), yang merupakan metode perhitungan dalam simulasi. Berikut ini 

adalah desktop CST Studio Suite pada Gambar 2.7 

 

 

Gambar 2.7 Tampilan awal CST 

 

2.6  Penelitian Terdahulu 

Refrensi merupakan hal yang cukup penting dalam menunjang penelitian. Adapun 

pengujian atau penelitian terkait dengan metamaterial, sel satuan, dan dielektrik yang telah 

dilakukan oleh para ilmuan dan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut : 

 



Tabel 2.2 Data jurnal penelitian J.Partini [13] 

 

 

 

 

Juliasih Partini 

(2014) 

Penelitian yang dilakukan 

Melakukan penelitian mengenai jenis metamaterial baru 

yaitu metamaterial kiral. Peningkatan baru ini 

memberikan nilai indeks bias yang berbeda untuk setiap 

sudut polarisasi melingkar. Hal tersebut memperbesar 

peluang mendapatkan nilai indeks bias negative, tanpa 

harus memiliki nilai negative secara bersamaan baik 

untuk permitivitas atau permeabilitasnya. Penelitian ini 

berfokus pada rektifikasi optic. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa sinyal terahertz yang diperoleh 

sebanding dengan kuadrat daya laser yang digunakan, 

artinya retifikasi optic tidak kohener atau ada campuran. 

 

Tabel 2.3 Data jurnal penelitian Yudistira, H.T [18] 

 

 

 

Hadi Teguh 

Yudistira  

(2021) 

Penelitian yang dilakukan 

Penelitian ini dilakukan untuk merancang metamaterial 

indeks bias negative berbentuk silinder FoM tinggi 

berbasis kertas sebagai bahan dielektriknya. Penggunaan 

kertas dipilih karena spacernya yang ramah lingkungan. 

Penelitian ini menggunakan CST studio untuk 

mensimulasikan struktur berbentuk silinder. Hasil yang 

didapat yaitu penggunaan struktur berbentuk silinder 

menghasilkan FoM yang tinggi dengan kinerja indeks 

bias negative. Indeks bias yang dihasilkan yakni bernilai 

pada 3,4GHz – 3,91GHz. 

 


