
KONDUKTOR,DIELEKTRIK,dan KAPASITANSI

Sebelum mengetahui apa itu konduktor,dielektrik,dan kapasitansi ,alangkah baiknya kita mengetahui 
apa itu arus listrik:

Arus adalah banyaknya muatan listrik yang bergerak dari suatu titik ke titik yang lain tiap satu-satuan 
waktu,seperti yang tertera pada rumus di bawah ini:

=
Dengan banyak muatan yang seragam(beraturan).Sedangkan yang tidak seragam,rumusnya menjadi:

=
Dengan satuan I:ampere,Q:Coulomb,t:sekon

Masih berkaitan dengan arus,kali ini akan dibahas kerapatan arus.Kerapatan arus listrik adalah 
banyaknya arus listrik yang terdapat pada luasan tertentu dan berupa vektor  yang dapat dilambangkan 
J.Sehingga rumus J adalah

=
Apabila arus lidtrik yang mengalir tidak seragam,rumusnya menjadi

=
Rumus ini dapat diintegral menjadi

=  
Rumus arus listrik dapat berupa(misal dalam sumbu x)

= . Δ . ΔΔ
= . Δ . ΔΔ
= . Δ .

Dengan demikian rumus J dapat berupa:

= . Δ .



= . 
Kemudian kita akan membahas tentang arus listrik yang menembus sebuah permukaan 
tertutup,rumusnya seperti ini:

= .
Rumus arus listrik dapat berupa :

= ∇.  
Apabila permukaan diatas kita jaga agar konstan,maka

∇.  = −  
Rumus di atas dapat pula ditulis sebagai berikut:

(∇. )∆ = (−  )∆
Sehingga rumus di atas dapat ditulis menjadi:

(∇. ) = −
Selanjutnya kita akan membahas sifat bahan pada konduktor:

Sebelum itu kita mebahas gambar di atas.Terlihat pada gambar karakteristik masing-masing 
bahan(isolator,konduktor,dan isolator).



Kita langsung membahas intinya saja bahwa pada konduktor,energy gap(perbedaan energi) tidak ada 
sehingga muatan listrik dalam konduktor dapat berpindah tempat dengan mudah sedangkan yang lain 
muatan yang ada dapat berpindah dengan tidak mudah atau bahkan tidak dapat bepindah  tempat.

Pada ruang bebas,electron dapat menambah kecepatannya dan energi,kecepatan tersebut adalah  
velocity drift dapat ditulis rumusnya adalah

= − .
Tanda minus tersebut menunjukkan bahwa kecepatan electron tesebut belawanan arah dengan arah 
medan listrik.Dengan demikian Kerapatan arus J dapat dituliskan sebagai berikut:

= −   
Maka

=
disini adalah konduktansi dan didefinisikan sebagai 1 Ampere per volt dengan satuan Siemens atau 

mho.

Selain itu rumus di atas dapat dikembangkan menjadi

= =
Atau

=  
Dimana V=I.R maka:

=  
Pembahasan selanjutnya adalah mengenai 

KONDISI diPERBATASAN

Pada perbatasan suatu benda bermuatan listrik,tegangannya bernilai nol.

. = 0
Maka perbatasan ini disebut sebagai permukaan ekipotensial.

Selanjutnya kita akan membahas METODE BAYANGAN



Sebuah permukaan benda dengan potensial listriknya nol dapat berfungsi sebagai cermin.Misalnya ada 
sebuah muatan positif yang berada dekat dengan permukaan tersebut maka akamn muncu bayangan 
muatan listik berupa muatan negative di seberang muatan positif tersebut.

Ilustrasi:

KAPASITANSI

Gambar di atas menunjukkan ada dua buah konduktor(M1 dan M2) dengan muatan yang berbeda yang 
dikelilingi dielektrik.

Kapasitansi terjadi akibat kejadian di atas.Selain itu kapasitansi mempunyai rumus



=
Dengan Q adalah besarnya muatan dan  adalah beda potensial,kita dapat mencari beda potensial 
tersebut dengan membawa muatan tersebut dari sisi negatif ke positif.


