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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan penelitian tentang transfer listrik tanpa kabel yang telah banyak 

dilakukan penelitian sebelumnya sebagai berikut: 

Vianto (2010), telah melakukan penelitian tentang rancang bangun rangkaian 

penguat pada sistem transfer daya listrik tanpa kabel. Penelitian ini menggunakan 

rangkaian penguat dimana rangkaian ini ditempatkan diantara rangkaian pengirim dan 

rangkaian penerima. Hasil dari penelitian ini adalah dengan menambahkan rangkaian 

penguat, terjadi peningkatan jarak transfer dari 32,5 cm menjadi 56 cm pada frekuensi 

resonansi 1,365 MHz. 

Atar (2012), melakukan penelitian tentang perancangan penghantar daya nirkabel 

yang bertujuan untuk mengembangkan rangkaian pemancar pada Wireless power 

transfer pada sisi pengaturan frekuensi dan rangkaian osilator penghasil induksi 

elektromagnetik. Alat ini terdiri dari pemancar (transmitter) dan penerima (receiver). 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efisiensi tertinggi yaitu 27,2 % dan 23,9 % 

untuk beban 5 watt dan 8 watt pada jarak yang sama menggunakan frekuensi 515 kHz. 

Irawan (2013), melakukan penelitian tentang perancangan sistem transfer daya 

listrik nirkabel menggunakan prinsip induksi dan resonansi magnetik. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menghasilkan alat yang dapat mengirimkan daya listrik 

tanpa kabel dan mengetahui karakteristik dari alat yang dibuat. Hasil dari penelitian ini 

dapat mengirimkan daya dengan efisiensi tertinggi 6,46 % pada frekuensi 774 kHz 

Mahardika (2014), telah melakukan penelitian tentang analisis perangkat transmisi 

untuk sistem transfer listrik tanpa kabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efisiensi daya yang berhasil dikirimkan dari proses transmisi daya. Hasil dari penelitian 

ini adalah semakin besar nilai frekuensi transmisi yang digunakan, maka nilai efisiensi 

semakin besar. frekuensi yang digunakan adalah 40,58 kHz, 90,73 kHz dan 128,31 kHz. 

Adnyana (2016), telah melakukan penelitian tentang sistem transfer daya listrik 

tanpa kabel menggunakan prinsip resonansi magnetik, Hasil dari penelitian ini berhasil 

mengirimkan daya listrik untuk menyalakan beban LED dengan jarak maksimum 20 cm 

dan efisiensi tertinggi sebesar 18,05% pada frekuensi 3 kHz. 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Definisi Transfer Daya Listrik Tanpa Kabel 

Transfer daya tanpa kabel tidak menggunakan media penghantar pada umumnya  

(kabel tembaga atau aluminium) tetapi melewati udara sehingga dinamakan tanpa kabel 

(wireless) dimana letak sumber energi dan beban dalam jarak yang berjauhan. Salah 

satu keunggulan dari teknologi ini adalah dapat menembus benda-benda yang 

dilewatinya (kecuali bahan bimetal) sehingga tempat-tempat tertentu yang secara umum 

tidak memungkinkan untuk dikirimi daya listrik melalui kabel, dapat dijangkau dengan 

adanya teknologi ini, tetapi dalam penelitian sekarang ini WPT (Wireless Power 

Transfer) hanya dapat mengirimkan energi dalam jumlah yang kecil dan pada jarak 

yang tidak terlalu jauh serta aplikasinya pun pada alat-alat yang membutuhkan energi 

yang relatif kecil (Irawan, 2013). 

Sebagai contoh lain yaitu prinsip induksi pada trafo, dapat mengirimkan daya 

listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder tanpa bersentuhan kawat satu sama 

lain, meskipun jaraknya sangat dekat. Selain pada trafo, pengiriman daya tanpa kabel 

juga dijumpai pada gelombang radio yang menggunakan prinsip radiasi 

elektromagnetik, akan tetapi karena efisiensinya yang sangat kecil maka gelombang 

radio ini hanya digunakan dalam dunia telekomunikasi dalam mengirimkan informasi 

dan tidak dimungkinkan untuk mengirim sejumlah besar energi listrik (menggantikan 

peran kabel). Ilmuwan juga telah mencoba untuk memusatkan gelombang 

elektromagnetik seperti laser (gelombang yang terpusat), akan tetapi hal ini juga belum 

praktis dan bahkan dapat membahayakan kesehatan manusia. Akhirnya ditemukan suatu 

cara yang lebih baik untuk mengirim daya listrik tanpa kabel yaitu dengan 

menggunakan prinsip resonansi magnetik, dimana energi ditransfer pada frekuensi yang 

sama antara pengirim dan penerima sehingga tidak akan mempengaruhi benda-benda 

sekitarnya yang mempunyai frekuensi yang berbeda. 
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Gambar 2.1 Skema trafo  

Pada trafo, arus mengalir melalui kumparan primer kemudian menginduksi 

kumparan sekunder. Kedua kumparan ini mempunyai jarak yang sangat dekat, sehingga 

sedikit saja kedua kumparan direnggangkan maka tingkat efisiensi trafo akan sangat 

jauh berkurang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dari suatu induksi 

elektromagnetik digunakan prinsip resonansi. Dengan menggunakan prinsip resonansi 

ini, telah berhasil dibangun alat yang dapat mentransmisikan daya listrik tanpa kabel 

dengan jarak yang jauh, berbeda dengan prinsip induksi pada trafo. 

 

2.2.2 Sejarah Transfer Daya Listrik Tanpa Kabel 

Pada tahun 1900-an seorang ilmuan Serbia-Amerika Nikola Tesla mengusulkan 

penggunaan gelombang radio untuk menghantarkan listrik. Nikola Tesla terus 

mengeksplorasi sistem pengiriman daya listrik tanpa kabel melalui penemuan-

penemuan tentang gelombang radio, gelombang mikro (microwave) dan kumparan tesla 

(tesla coil). Nikola Tesla membuat menara Werdenclyffe dengan tujuan sebagai 

pembangkit yang dapat mentransmisikan daya listrik serta informasi ke seluruh dunia. 

Akan tetapi, menara Werdenclyffe dihancurkan sebelum beroperasi karena sponsornya 

secara tiba-tiba menghentikan pendanaan dan Nikola Tesla tidak menemukan sponsor 

yang lain. 

Selanjutnya pada tahun 2007 sekelompok ilmuan dari MIT (Massachussets 

institute of technology) melakukan demonstrasi dengan menggunakan strong coupled 

magnetik resonance, dimana terdapat sebuah koil (transmitter) yang bertegangan 

dengan frekuensi yang beresonansi dengan frekuensi pada penerima (receiver). Dari 

percobaan ini tim MIT dapat menyalakan lampu 60 watt dengan jarak 2 meter dengan 
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efisiensi sekitar 40%. Selain MIT terdapat juga lembaga lain yang ikut mengembangkan 

Wireless Power Transfer yaitu Witricity dan Intel. 

 

2.2.3 Aplikasi Transfer Daya Listrik Tanpa Kabel 

Salah satu aplikasi teknologi ini adalah dari dunia otomotif, saat ini peneliti dari 

jepang telah mengembangkan konsep kendaraan pengisian energi dengan Wireless 

Power Transfer dimana baterai dari kendaraan terhubung dengan receiver coil yang 

diletakkan dibawah kendaraan dan saat hendak mengisi ulang mobil tinggal 

memposisikan sejajar dengan transmitter penghantar yang terletak sejajar dengan tanah 

(Atar, 2012). 

 

 

Gambar 2.2 Mobil listrik dengan charger WPT (sumber: www.power-technology.com) 

 

Selain itu juga pengaplikasian WPT digunakan untuk keperluan medis yaitu 

kapsul endoskopi. Kapsul ini merupakan sebuah alat kecil yang berbentuk oval seperti 

kapsul obat pada umumnya. Didalam kapsul terdapat beberapa sensor, baterai, kamera, 

dan rangkaian elektronik lainnya berbentuk mikro. Kapsul endoskopi ini digunakan 

untuk mendiagnosa penyakit yang terjadi pada saluran pencernaan. Tujuan dibuatnya 

kapsul ini adalah untuk menggantikan penggunaan kabel fiber optik yang dimasukkan 

ke dalam tubuh pasien yang sering menimbulkan trauma dan perasaan tidak nyaman. 

Tetapi terdapat kekurangan dari pil tersebut yaitu daya baterai yang terbatas. Oleh 
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karena itu digunakan teknologi WPT sehingga kendala baterai dapat teratasi (Atar, 

2012). 

 

Gambar 2.3 Kapsul endoskopi (TJ Sun dkk, 2012) 

 

2.2.4 Induksi Elektromagnetik 

Kemagnetan dan kelistrikan adalah gejala alam yang prosesnya dapat dibolak 

balik. Hal ini dibuktikan ketika H.C Oersted melakukan percobaan bahwa disekitar 

kawat berarus listrik terdapat medan magnet (artinya aliran arus listrik menimbulkan 

magnet), sehingga para ilmuan setelahnya mulai berfikir tentang keterkaiatan antara 

kelistrikan dan kemagnetan. Tahun 1821 Michael Faraday membuktikan bahwa 

perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik (magnet menimbulkan listrik) 

melalui eksperimen yang sangat sederhana (Octora, 2010). 

Alat-alat yang digunakan oleh Faraday dalam percobaannya adalah gulungan 

kawat (kumparan) yang ujung-ujungnya dihubungkan dengan galvanometer. 

Galvanometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya 

arus listrik di dalam rangkaian. Kemudian sebuah magnet batang digerakkan dengan 

gerakan masuk dan keluar kumparan sehingga jarum galvanometer bergerak ke kanan. 

Bergeraknya jarum galvanometer menunjukkan bahwa magnet yang digerakkan keluar 

masuk pada kumparan dapat menimbulkan arus listrik. Arus listrik dapat terjadi jika 

pada ujung-ujung kumparan terdapat GGL (Gaya Gerak Listrik). GGL yang terjadi di 

ujung-ujung kumparan dinamakan GGL induksi. Arus listrik hanya timbul pada saat 

magnet bergerak, jika magnet diam di dalam kumparan maka tidak akan terjadi GGL 

induksi pada ujung-ujung kumparan. 
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a. Penyebab GGL Induksi 

Ketika kutub utara magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan, jumlah 

garis gaya magnet yang terdapat di dalam kumparan bertambah banyak. Bertambahnya 

jumlah garis-garis gaya ini menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. 

GGL induksi yang ditimbulkan akan menyebabkan arus mengalir menggerakkan jarum 

galvanometer. Arah arus induksi dapat ditentukan dengan cara memperhatikan arah 

medan magnet yang ditimbulkannya. Pada saat magnet bergerak masuk, maka garis-

garis gaya dalam kumparan akan bertambah, akibatnya medan magnet hasil arus induksi 

bersifat mengurangi garis gaya itu. Dengan demikian, ujung kumparan itu merupakan 

kutub utara sehingga arah arus induksi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4a. 

Ketika kutub utara magnet batang digerakkan keluar dari dalama kumparan, jumlah 

garis-garis gaya magnet yang terdapat di dalam kumparan akan berkurang. 

Berkurangnya garis-garis gaya ini juga menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung 

kumparan. GGL induksi yang ditimbulkan akan menyebabkan arus mengalir dan 

menggerakkan jarum galvanometer. Sama halnya pada saat magnet batang digerakkan 

ke dalam kumparan. Pada saat magnet keluar garis gaya dalam kumparan, akibatnya 

medan magnet hasil arus induksi tersebut bersifat menambah garis gaya itu sehingga 

arah arus induksi seperti yang ditunjukkan Gambar 2.4b. 

Ketika kutub utara magnet batang diam di dalam kumparan, jumlah garis-garis 

gaya magnet di dalam kumparan tidak berubah (tetap). Karena jumlah garis-garis gaya 

tetap, maka tidak terjadi GGL induksi. Akibatnya, tidak terjadi aliran arus listrik dan 

jarum galvanometer tidak bergerak. 

 

Gambar 2.4 Percobaan Faraday (Irawan, 2013) 
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Jadi, GGL induksi dapat terjadi pada kedua ujung kumparan jika di dalam 

kumparan terjadi perubahan jumlah garis-garis gaya magnet (fluks magnet). GGL yang 

timbul akibat adanya perubahan garis-garis gaya magnet dalam kumparan disebut 

dengan GGL induksi. Arus listrik yang dihasilkan dari GGL induksi disebut arus 

induksi. Peristiwa timbulnya GGL induksi dan arus induksi akibat adanya perubahan 

garis-garis gaya magnet disebut induksi elektromagnetik. 

 

b. Faktor Besarnya GGL 

Besar kecilnya GGL yang terjadi pada kumparan dapat dilihat dari besar kecilnya 

penyimpangan sudut jarum galvanometer. Jika simpangan sudut jarum galvanometer 

besar, maka GGL induksi dan arus induksi yang dihasilkan besar. Ada tiga faktor yang 

mempengaruhi GGL induksi, yaitu : 

a. Kecepatan gerak magnet atau kecepatan perubahan jumlah garis-garis gaya 

magnet (fluks magnet) 

b. Jumlah lilitan pada kumparan (N) 

c. Medan magnet (B) 

Sebagaimana fluks listrik, fluks magnet juga dapat diilustrasikan sebagai banyaknya 

garis-garis medan yang menembus suatu permukaan. 

 

Gambar 2.5 Fluks Magnetik (Vianto, 2010) 

Fluks listrik yang dihasilkan oleh medan magnet B pada permukaan yang luasnya 

   adalah : 

    x   ................................................................................................ (2-1) 

   ∫ x   .............................................................................................. (2-2) 

   ∫ x    ............................................................................................ (2-3) 



12 
 

   ∫ x       ..................................................................................... (2-4) 

Dengan : 

  = Fluks magnetik (Weber) 

  = Luas bidang (m
2
) 

  = Medan magnetik (Tesla) 

Eksperimen yang dilakukan oleh Faraday menunjukkan bahwa perubahan fluks 

magnet pada suatu permukaan yang dibatasi oleh suatu lintasan tertutup akan 

mengakibatkan GGL. Faraday menyimpulkan besarnya GGL yang ditimbulkan adalah: 

   ∮ x   ............................................................................................... (2-5) 

    
     

  
 ............................................................................................. (2-6) 

 

Dengan memasukkan Persamaan (2.2) ke Persamaan (2.6), maka: 

   
  ∫     

  
 ........................................................................................... (2-7) 

Dengan: 

  = GGL induksi yang dihasilkan(volt) 

   = Besar medan listrik (volt/meter) 

  

  
 =Perubahan fluks magnet terhadap waktu 

 

c. Induktansi Sendiri 

Induktansi merupakan besaran yang menyatakan besarnya fluks magnetik yang 

melalui suatu induktor  atau kumparan pada arus tertentu dan dinotasikan dengan L, 

satuan 1 H = 1 Wb/A = 1 Tm
2
/A (Kautsar, 2010). 

Bila dilihat dari penjelasan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere, telah 

ditunjukkan bahwa adanya arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan 

menyebabkan adanya medan magnet di sekitar penghantar tersebut. Besarnya medan 

magnet sebanding dengan besarnya arus listrik yang mengalir, sebagai contoh: 

 

 B pada kawat panjang  
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   (
  

   
)   .................................................................................. (2-8) 

 B pada loop lingkaran 

   (
   

 

        
 

 ⁄
)   ..................................................................... (2-9) 

 B pada solenoida 

         .................................................................................. (2-10) 

 

Dengan: 

   = 4  x 10
-7

 H/m 

Z  = Impedansi (Ω) 

R  = Jari-jari lingkaran (m) 

I  = Arus listrik (A) 

Dari Persamaan (2-8) sampai dengan Persamaan (2-10) terlihat bahwa B sebanding 

dengan I, dan karena dari Persamaan (2-2) diperoleh bahwa B sebanding dengan  , 

maka fluks magnet juga sebanding dengan nilai I. Oleh karena itu, maka dapat diperoleh 

ketetapan seperti Persamaan 2-11. 

     ................................................................................................. (2-11) 

Dimana L adalah tetapan kesebandingan antara   dan   yang dinamakan induktansi 

(diri) dari suatu sistem. Karena pada hukum Faraday, perubahan fluks listrik dapat 

menimbulkan GGL, maka Persamaan (2-11) dapat dinyatakan sesuai dengan Persamaan 

(2-12) (Octora, 2012). 

    
  

  
 ............................................................................................ (2-12) 

Dengan : 

  = GGL induksi yang dihasilkan (volt) 

  = induktansi sendiri (H) 

  

  
 = perubahan arus terhadap waktu 
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d. Induktansi Bersama 

Arus  1 yang mengalir pada kumparan 1 (Gambar 2.6), akan menghasilkan medan 

fluks magnet yang dapat mempengaruhi kumparan 2. Jika  1 berubah, maka medan 

magnet pada kumparan 1 juga akan berubah, dan hal ini akan menyebabkan terjadinya 

GGL induksi pada kumparan 2. Ketika pada kumparan 2 timbul GGL, maka arus akan 

mengalir di kumparan 2 dan akan menghasilkan medan magnet pula yang dapat 

mempengaruhi kumparan 1, hal inilah yang dinamakan induksi bersama (M), yang 

menurut hukum Faraday besarnya adalah: 

      
   
  

 .......................................................................................... (2-13) 

      
   
  

 .......................................................................................... (2-14) 

Dimana besarnya induktansi mutual (M) adalah: 

  = 
     

  
  

     

  
 ............................................................................ (2-15) 

  =  √       .................................................................................... (2-16) 

Sedangkan besarnya induktor yang diserikan adalah: 

  =          ................................................................................ (2-17) 

Dengan: 

M = Induktansi Bersama (H) 

N  = jumlah lilitan 

B  = Medan mangetik (T) 

k   = Koefisien kopling (0 > k < 1) 

 

Gambar 2.6 Induktasi Bersama (Panggabean dkk, 2014) 
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2.2.5 Resonansi Elektromagnetik 

a. Pengertian Resonansi 

Fenomena dimana suatu objek bergetar dengan frekuensi tertentu dapat 

mempengaruhi objek lain yang mempunyai frekuensi yang sama pada jarak tertentu 

disebut dengan fenomena resonansi. Sehingga dengan adanya fenomena resonansi, 

benda yang bergetar dapat mengirimkan sejumlah energi kepada benda lain yang 

mempunyai frekuensi yang sama. 

Contoh sederhana dari resonansi adalah jika terdapat 2 buah garpu tala dengan 

frekuensi yang sama pada jarak tertentu kemudian memukul garpu tala A sehingga 

menimbulkan bunyi, maka garpu tala B dalam jarak tertentu juga akan ikut berbunyi 

meskipun tidak dipukul. Ini contoh dari fenomena resonansi akustik. Energi yang 

membuat garpu B bergetar dihasilkan dari gelombang bunyi dari garpu tala A, dengan 

media pengirimnya adalah bunyi. Dapat dikatakan bahwa inti dari propagansi getaran 

ini adalah suatu pengiriman energi. Hal ini juga dapat dimungkinkan terjadi pada medan 

elektromagnetik. 

 

Gambar 2.7 Resonansi pada garpu tala (sumber: www.ascensionglossary.com) 

 

b. Prinsip Resonansi Elektromagnetik 

Resonansi elektromagnetik erat hubungannya dengan medan elektromagnetik yang 

juga erat hubungannya dengan proses terjadinya aliran listrik. Radiasi dari medan 

elektromagnetik pada tingkatan tertentu dapat membahayakan kelangsungan hidup 

organisme yang berada di dalam jangkauannya. Medan elektromagnetik dapat dibagi 

menjadi medan listrik dan medan magnet. Medan magnet jauh lebih aman daripada 
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medan listrik sehingga menjadi pilihan yang tepat sebagai media pengirim energi dalam 

pemanfaatannya untuk perpindahan energi secara resonansi elektromagnetik. 

 

 

Gambar 2.8 Propagasi gelombang elektromagnetik (sumber: micro.magnet.fsu.edu) 

 

Ketika terjadi proses pembangkitan suatu medan elektromagnetik, radiasi 

gelombang elektromagnetik akan memuat sejumlah energi yang akan dipancarkan ke 

lingkungan. Energi dari gelombang elektromagnetik ini akan terus terpancar tidak 

peduli ada yang menangkapnya atau tidak. Apabila terdapat suatu benda yang mampu 

menangkap radiasi gelombang elektromagnetik ini, maka benda tersebut akan 

beresonansi dan akan menerima energi tersebut dan terjadilah perpindahan energi secara 

resonansi elektromagnetik.  

Secara umum, sistem elektromagnetik dengan frekuensi resonansi sama, 

memiliki kelemahan dalam jarak tertentu. Dua sistem dengan frekuensi resonansi yang 

sama akan menghasilkan resonansi magnetik yang kuat dan membentuk sebuah sistem 

resonansi magnetik. Jika terdapat dua atau lebih penghasil resonansi dalam rentang 

yang masih efektif, juga dapat bergabung dengan sistem resonansi magnetik ini. 

 

2.2.6 Rangkaian LC 

Rangkaian LC adalah rangkaian yang sering digunakan sebagai osilator atau 

penghasil osilasi yang terdiri dari inductor (L) dan kapasitor (C). Rangkaian LC dapat 

digunakan untuk menghasilkan sumber arus bolak balik atau sebagai pembangkit sinyal 

dari sumber DC. 
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Gambar 2.9 Rangkaian LC (Irawan, 2013) 

 

Dengan nilai resistasi pada masing-masing induktor dan kapasitornya dapat 

dirumuskan: 

 

        .......................................................................................... (2-18) 

   = 
 

    
............................................................................................ (2-19) 

 

Untuk menganalisa frekuensi resonansi yang dihasilkan oleh rangkaian LC, maka 

dianalogikan besar nilai resistansi induktor (L) dan kapasitor (C) bernilai sama sehingga 

dapat dirumuskan: 

       .............................................................................................. (2-20) 

     = 
 

    
 ....................................................................................... (2-21) 

      = 
 

   
 ....................................................................................... (2-22) 

f 
2
  = 

 

     
 .......................................................................................... (2-23) 

 

Dengan : 

XL = Reaktansi induktif (Ω) 

XC = Reaktansi kapasitif (Ω) 

f = frekuensi (Hertz) 

L = Induktansi (Henry) 

C  = Kapasitansi (farad) 

Maka akan didapatkan frekuensi resonansi dari rangkaian LC sebagai berikut: 

f  =
√ 

√     
 ........................................................................................... (2-24) 
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Kemudian dapat disederhanakan menjadi: 

f  =
 

  √  
 ............................................................................................. (2-25) 

Dengan demikian dapat ditemukan frekuensi resonansi dari rangkain LC tersebut. 

Dengan induktasi (L) dalam Henry dan kapasitansi (C) dalam Farad. Selanjutnya jika 

ingin mencari induktansi ataupun kapasitansi dari frekuensi kerja yang diinginkan dapat 

diturunkan dari Persamaan 2-25. 

 Mencari kapasitansi 

  
 

    
 
 
 ........................................................................................ (2-26) 

 

 Mencari induktansi 

  
 

    
 
 
 ........................................................................................ (2-27) 

 

a. Prinsip kerja Rangkaian LC 

Prinsip kerja rangkaian LC agar dapat menghasilkan sinyal bolak balik atau 

berosilasi adalah dengan menggunakan kapasitor dan induktor. Kapasitor menyimpan 

energi dalam bentuk medan listrik antara kedua platnya, berdasarkan besarnya tegangan 

diantara kedua pelat tersebut, sedangkan induktor menyimpan energi dalam bentuk 

medan magnet, berdasarkan besarnya arus yang melalui induktor tersebut. 

 

Gambar 2.10 Prinsip kerja rangkaian LC (Octora, 2010) 

Pada Gambar 2.10 diatas, posisi paling kiri menunjukkan awal, t = 0 atau t = T, 

dimana nilai kapasitor maximum, dan tidak ada arus mengalir. 
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Pada saat saklar mulai ditutup yaitu antara t = 0 sampai t = T/4, terjadi rangkaian 

tertutup, kapasitor mulai discharge, dan arus mengalir berlawanan arah jarum jam 

menuju induktor dan terus meningkat. 

Pada kondisi t = T/4, kapasitor bernilai minimum, arus yang mengalir maksimum 

dan masih berlawanan arah jarum jam. Dari t = T/4 sampai t = T/2, arus terus mengalir 

mengisi kapasitor dengan sisi yang berlawanan, dan arus yang mengalir mulai 

berkurang. Pada saat t = T/2, tidak ada lagi arus yang mengalir di rangkaian, dan 

kapasitor maksimum. Dari t = T/2 sampai t = 3T/4, kapasitor mulai discharge, dan arus 

mengalir searah jarum jam dan terus meningkat. Pada saat t = 3T/4, kapasitor sudah 

kosong, arus mengalir maksimum melewati induktor searah jarum jam. Dari t = 3T/4 

sampai t = T, kapasitor mulai mengisi kembali, arus berjalan menuju kapasitor dengan 

sisi yang sama dengan sisi awal searah jarum jam dan terus menurun sampai kapasitor 

penuh. Hal ini terus berulang ke awal, sehingga didapatkan sinyal yang bolak balik 

(Octora, 2010) 

 

2.2.7 Rumus Perhitungan Induktor 

Pada tahun 1928, Harol A. Wheeler mengembangkan rumus untuk mencari nilai 

induktansi pada beberapa bentuk induktor secara umum yaitu: 

1. Lilitan Spiral Datar (Single Layer Spiral Coil) 

L = 
    

      
 ........................................................................................... (2-28) 

Dengan : 

L  = Induktansi (µH) 

N  = jumlah lilitan 

a  = Rerata jari-jari lilitan (in) 

c  = Tebal lilitan (in) 

 

2. Lilitan Silinder Pendek (Single Layer Cylinder Coil) 

L = 
    

      
 ............................................................................................ (2-29) 

Dengan : 

L  = Induktansi (µH) 
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N  = jumlah lilitan 

r  = Rerata jari-jari lilitan (in) 

l   = Panjang lilitan (in) 

 

3. Lilitan Berlapis-lapis (Multi Layer) 

L = 
            

         
 ..................................................................................... (2-30) 

Dengan : 

L  = Induktansi (µH) 

N  = jumlah lilitan 

a  = Rerata jari-jari lilitan (in) 

b   = Panjang lilitan (in) 

c   = Tebal lilitan (in) 

 

2.2.8 Ambang Batas Medan Listrik dan Medan Magnet 

Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh peralatan yang terlalu besar 

tentu saja dapat membahayakan kesehatan manusia, oleh karena itu pemerintah 

mengeluarkan peraturan ambang batas yang bisa diterima tubuh manusia dari 

gelombang elektromagnetik. 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk nilai ambang batas 

(NAB) medan listrik dan medan magnet dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.1 NAB pemaparan medan magnet statis yang diperkenankan (PER.13/MEN/X/2011). 

No Bagian Tubuh 
Kadar Tertinggi Yang 

Diperkenankan (Ceiling) 

1. Seluruh tubuh (tempat kerja umum) 2 T 

2. Seluruh tubuh (pekerja khusus dan lingkungan 

kerja yang terkendali) 
8 T 

3. Anggota gerak (Limbs) 20 T 

4. Pengguna peralatan medis elektronik 0,5 mT 
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Tabel 2.2 NAB medan magnet untuk frekuensi 1 – 30 kHz (PER.13/MEN/X/2011). 

No Bagian Tubuh 

Kadar Tertinggi 

Yang Diperkenankan 

(Ceiling) 

Rentang Frekuensi 

1. Seluruh tubuh  60/f mT 1 – 300 Hz 

2. Lengan dan paha 300/f mT 1 – 300 Hz 

3. Tangan dan kaki 600/f mT 1 – 300 Hz 

4. Anggota tubuh dan seluruh 

tubuh 
0,2 mT 300 Hz – 30 kHz 

 

Komite internasional yang juga menerbitkan pedoman batas dari gelombang EMF 

adalah International Commision Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) yang 

mencakup rentang frekuensi yang luas (0 – 300 GHz). 

Radiasi batas (ambang batas radiasi) yang diterbitkan oleh ICNIRP tersedia untuk 

“paparan kerja” dan “radiasi publik umum” dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Reference levels for general public exposure to time-varying electric and magnetic 

fields (ICNIRP) 

Frequency 

range 

E-Field 

Strength (V 

m
-1

) 

H-Field 

Strenght (A 

m
-1

) 

B-Field 

(µT) 

Equivalent plane 

wave power 

density Seq  

(W m
-1

) 

Up to 1 Hz - 3,2 x 10
4
 4 x 10

4
 - 

1-8 Hz 10000 3,2 x 10
4
/f

 2
 4 x 10

4
/f 

2
 - 

8-25 Hz 10000 4000/f 5000/f - 

0.025-0.8 kHz 250/f 4/f 5/f - 

0.8-3 kHz 250/f 5 6,25 - 

3-150 kHz 87 5 6,25 - 

0.15-1 MHz 87 0,73/f 0,92/f - 

1-10 MHz 87/f 
1/2

 0,73/f 0,92/f - 

10-400 MHz 28 0,073 0,092 2 

400-2000 MHz 1,375f
 1/2

 0,0037f
 1/2

 0,0046f
 1/2

 f/200 

2-300 GHz 61 0,16 0,20 10 

 

 

 


