
KAPASITANSI DAN DIELEKTRIK 
(A Momang Yusuf) 

 

A. Kapasitansi  

Tinjau dua buah konduktor dengan bentuk sembarang yang terpisah dengan jarak tertentu seperti 

pada gambar berikut.  

 

Susunan dua konduktor seperti pada gambar di atas disebut dengan kapasitor. Jika konduktor 

memiliki muatan yang sama dan jenisnya saling berlawanan, maka antara kedua konduktor tersebut 

akan muncul beda potensial V. Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat bahwa secara umum beda 

potensial dinyatakan dengan  V d  E s . Persamaan ini berarti beda potensial berhubungan 

dengan medan listrik E. Sedangkan medan listrik E ditentukan oleh muatan, dalam ini adalah muatan 

yang terdapat dalam konduktor. Dengan demikian, beda potensial sangat ditentukan oleh muatan 

yang terdapat dalam konduktor.  

Dari hasil percobaan diketahui bahwa jika beda potensial antara kedua konduktor dinaikkan, maka 

muatan yang terdapat dalam konduktor juga akan bertambah dengan kenaikan yang linear. Dengan 

kata lain, jumlah muatan yang terdapat dalam sebuah konduktor berbanding lurus dengan beda 

potensial antara kedua konduktor yang membentuk kapasitor tersebut, atau 

 Q V   

Agar kita dapat menuliskan hubungan di atas dalam bentuk persamaan, kita akan mendefinisikan 

sebuah besaran yang disebut dengan kapasitansi C sebagai berikut: 

Kapasitansi C dari sebuah kapasitor didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan pada salah satu 

konduktor dengan beda potensial di antara kedua konduktor kapasitor tersebut, yaitu 
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Dari persamaan (0.1) kita dapat melihat bahwa satuan untuk kapasitansi C adalah coulomb (C) per volt 

(V) yang disebut dengan farad (F). Jadi 1 Farad = 1 C/V.  

Tinjau gambar berikut untuk melihat proses yang terjadi secara fisis pada saat sebuah kapasitor diberi 

beda potensial.  

Beda potensial diberikan dengan cara menghubungkan tiap konduktor (yang selanjutnya akan disebut 

pelat) dari kapasitor tersebut ke sebuah sumber tegangan atau baterai. 

 

Anggaplah mula-mula pada pelat kapasitor tidak terdapat muatan yang tersimpan. Saat kapasitor 

dihubungkan ke baterai, maka dalam sepanjang kabel penghubung akan muncul medan listrik. Tinjau 

bagian pelat negatif kapasitor saja (hal yang sama akan berlaku pada pelat positif). Akibat medan 

listrik yang muncul dalam kawat, maka muatan negatif (elektron) pada kawat akan bergerak masuk ke 

dalam plat. Gerakan elektron yang masuk ke plat akan terus berlangsung hingga pelat, kawat, dan 

terminal baterai memiliki potensial yang sama. Saat potensial telah sama, medan listrik dalam kawat 

sama dengan nol, dan elektron-elektron akan diam dan tersimpan dalam pelat. Hal yang serupa terjadi 

pada pelat positif, tetapi pada pelat positif elektron berpindah dari pelat ke kawat menyebabkan pelat 

berisi muatan positif. Dalam keadaan seimbang, yakni setelah tidak terjadi lagi perpindahan muatan ke 

pelat-pelat, kedua pelat kapasitor tersebut memiliki potensial yang sama dengan potensial baterai. 

B. Menghitung kapasitansi 

Untuk menghitung kapasitansi kita perlu menentukan beda potensial antara kedua pelat kapasitor 

tersebut dan mengetahui muatan yang tersimpan pada salah satu pelatnya (kedua pelat memiliki 

besar muatan yang sama tetapi jenisnya berlawanan). 

Kapasitor pelat sejajar 

Dua pelat sejajar dengan luas A dan terpisah sejauh d membentuk kapasitor pelat sejajar seperti pada 

gambar berikut. 

 



Salah satu pelat membawa muatan +Q dan pelat lainnya membawa muatan –Q. Masing-masing pelat 

memiliki rapat muatan permukaan yang dinyatakan dengan  = Q/A. Jika jarak antara kedua pelat ini, 

d, jauh lebih kecil dibandingkan dengan dimensi panjang dan lebar pelat, maka kita dapat 

mengasumsikan bahwa medan listrik yang terbentuk di antara kedua pelat ini konstan dan di luar pelat 

bernilai nol.  

Pada saat kita membahas tentang hukum Gauss, kita telah menggunakan hukum tersebut dalam 

menghitung medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah pelat bermuatan dengan rapat muatan 

permukaan  = Q/A. Kita peroleh bahwa  
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Untuk dua pelat dengan muatan yang sama tetapi jenisnya berlawanan, tiap-tiap pelat tersebut akan 

menghasilkan medan listrik yang sama tetapi arahnya berlawanan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

 

  

 

Perhatikan area sebelah kiri pelat + dan area sebelah kanan pelat - , garis medan listrik saling 

meniadakan, sehingga medan listrik pada daerah tersebut sama dengan nol, sedangkan area di antara 

kedua pelat, medan listriknya searah sehingga pada daerah tersebut medan listriknya adalah 
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Karena medan listrik tersebut konstan di tengah pelat, maka beda potensial listrik kedua pelat adalah  
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Di lain pihak, jumlah muatan yang tersimpan pada pelat kapasitor adalah Q = A.  

Dengan demikian kapasitansi kapasitor pelat sejajar adalah 
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Dari hasil di atas, tampak bahwa kapasitansi kapasitor pelat sejajar hanya ditentukan oleh luas pelat 

kapasitor A dan jarak pisah antara kedua pelat tersebut d. Semakin besar luas pelat, maka semakin 

+ 

 

+ 

 

+ –    
Di  Medan listrik E = 0 

pada area ini 
Di  

Medan listrik E = 0 

pada area ini 



besar kapasitansi dari kapasitor tersebut dan semakin kecil jarak d, semakin besar kapasitansi. o 

adalah sebuah konstanta yang disebut permeabilitas hampa yang bernilai 8,85 x 10
-12

 F/m. 

Kapasitor silinder 

Bentuk lain dari kapasitor adalah kapasitor silinder. Kapasitor ini berupa konduktor berbentuk silinder 

misalkan dengan jari-jari a, yang di dibungkus secara koaksial dengan sebuah lapisan konduktor tipis 

lain yang ketebalannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan jarak antara konduktor silinder tersebut 

seperti pada gambar.  Jika muatan pada konduktor dalam adalah +Q maka muatan pada konduktor 

tipis di bagian luar adalah –Q, maka kapasitansi kapasitor jenis ini dapat dihitung sebagai berikut. 

   

 

Misalkan panjang konduktor di atas adalah l dan panjang ini jauh lebih besar dibandingkan dengan 

jejari a dan b. Medan listrik yang terbentuk di antara kedua pelat konduktor ini arahnya radial keluar 

seperti ditunjukkan pada gambar kanan.  

Pertama, kita perlu menentukan beda potensial antara kedua konduktor dengan menggunakan 

persamaan  

 
b

b a
a

V V d    E s   

Karena arah medan listrik searah dengan arah perpindahan ds dan perpindahan s dapat diambil di 

sepanjang r sehingga ds = dr, maka kita dapat menuliskan persamaan beda potensial kedua 

konduktor di atas menjadi 

 
b

b a
a

V V E dr     

Medan listrik di sekitar kawat silinder dengan panjang l telah diperoleh dengan menggunakan hukum 

Gauss sebelumnya, yaitu 
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Dimana   adalah rapat muatan per satuan panjang atau Q/l. 

Substitusikan nilai E di atas ke dalam integral sebelumnya diperoleh 
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Selanjutnya, dengan menggunakan definisi tentang kapasitansi, kita peroleh 
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Karena /Q l  , maka 
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Catatan: tanda minus pada persamaan V diabaikan karena C selalu bernilai negatif. 

Berdasarkan persamaan (0.3) yang diperoleh, tampak bahwa kapasitansi kapasitor silinder ini juga 

hanya bergantung pada geometri konduktor yaitu bergantung pada panjang konduktor, jari-jari a dan 

b. 

Sebuah kabel koaksial (kabel yang digunakan untuk menyambungkan TV ke antena atau TV kabel) 

merupakan contoh jenis kapasitor silinder.   

C. Susunan Kapasitor 

Kita dapat menggabungkan beberapa kapasitor dengan kapasitansi yang bervariasi untuk 

memperoleh nilai kapasitansi total yang berbeda besarnya dengan kapasitansi tiap-tiap kapasitor 

tunggal. Hubungan kapasitor-kapasitor ini dapat dilakukan secara seri maupun secara paralel. 

Hubungan kapasitor-kapasitor ini dapat digantikan dengan sebuah kapasitor tunggal. 

1. Hubungan paralel sejumlah kapasitor 

Gambar berikut ini menunjukkan tiga buah kapasitor yang dirangkai secara paralel. 



 

Pada rangkaian paralel di atas, tampak bahwa semua kapasitor diberikan beda potensial yang sama 

yaitu beda potensial yang berasal dari baterai (aki). Berdasarkan definisi kapasitansi C yang 

menghubungkan beda potensial V, muatan Q dan kapasitansi C, maka untuk tiap-tiap kapasitor yang 

kita anggap memiliki kapasitansi yang berbeda-beda akan berlaku: 

Q1 = C1V1 untuk kapasitor C1 dan Q2 = C2V2 untuk kapasitor C2. Karena beda potensial pada kedua 

kapasitor sama, maka hubungan di atas berubah menjadi 

Q1 = C1V atau 1

1

Q
V

C
  untuk kapasitor C1 dan Q2 = C2V atau 2

2

Q
V

C
   untuk kapasitor C2.  

Pada susunan paralel di atas dapat dipahami bahwa aliran muatan yang diberikan oleh baterai terbagi 

ke kapasitor C1 dan ke kapasitor C2. Karena tidak terdapat muatan lain yang berasal maupun yang 

keluar dari luar rangkaian dan jumlah muatan harus kekal, maka pada rangkaian paralel ini harus 

berlaku 

Qtotal = Q1 + Q2 = C1V + C2V = (C1 + C2) V 

Atau  

  1 2
total

ek

Q
C C C

V
     (0.4) 

Dari hasil di atas, tampak bahwa kapasitansi pengganti dari dari dua buah kapasitor dengan 

kapasitansi masing-masing C1 dan C2 yang dirangkai secara paralel adalah  

 1 2ekC C C    (0.5) 

Hasil ini dapat diperluas menjadi n kapasitor yang dirangkai secara paralel, yaitu 

 1 2 3 ...ek nC C C C C       (0.6) 



2. Hubungan seri sejumlah kapasitor 

Gambar rangkaian seri kapasitor ditunjukkan sebagai berikut. 

 

Perhatikan bahwa salah satu pelat kapasitor dihubungkan dengan kawat ke salah satu terminal baterai 

dan salah satu dari pelat kapasitor lainnya dihubungkan dengan kawat ke terminal baterai lainnya. 

Dengan kata lain, tidak ada satu pun kapasitor yang dihubungkan secara langsung ke sumber 

tegangan baterai. Pada kondisi seperti ini, dengan memperhatikan gambar di atas, terminal positif 

baterai akan mendorong muatan positif ke pelat kapasitor C1 yang terhubung ke baterai dan terminal 

negatif baterai akan mendorong muatan negatif (elektron) ke pelat kapasitor C2 yang terhubung ke 

baterai. Kumpulan muatan negatif pada pelat sebelah kanan kapasitor C2 akan menginduksi pelat 

pasangannya sehingga muatan positif yang sama besarnya pada pelat tersebut akan terkumpul di 

pelat pasangannya dan mendorong muatan negatifnya ke pelat kapasitor C1. Dengan demikian, dapat 

dipahami bahwa pada rangkaian seri ini, jumlah muatan yang tersimpan pada tiap kapasitor adalah 

sama satu sama lain, yaitu Q1 = Q2 = Qtotal. Dalam hal ini Qtotal adalah muatan yang didorong oleh 

sumber tegangan ke pelat-pelat kapasitor yang terhubung ke terminal sumber tegangan tersebut. 

Selain itu, pada sebuah rangkaian seri, beda potensial antara ujung rangkaian sama dengan beda 

potensial yang muncul di antara ujung rangkaian tersebut. Dan karena beda potensial ini diberikan 

oleh baterai (sumber energi) maka beda potensial ini sama dengan beda potensial baterai. Dengan 

demikian dapat dituliskan bahwa 

 1 2V V V     

Karena V1 = Q1/C1 dan V2 = Q2/C2  dan Q1 = Q2 = Q maka 
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  maka dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitansi pengganti rangkaian 

dari dua kapasitor C1 dan C2 yang tersusun seri adalah 
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Hasil di atas dapat diperluas menjadi n kapasitor yang disusun secara seri yaitu 
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3. Dielektrik 

Dielektrik adalah bahan yang bersifat isolator. Jika bahan dielektrik dimasukkan di antara kedua pelat 

kapasitor maka beda potensial antara kedua pelat pelat kapasitor tersebut akan berkurang. 

Misalkan sebuah kapasitor tanpa dielektrik diberi beda potensial Vo sehingga pada pelat kapasitor 

tersebut tersimpan muatan sebesar Qo. Seperti yang telah kita ketahui kita dapat menuliskan 

hubungan antara beda potensial Vo, Qo dan kapasitansi kapasitor tersebut dengan persamaan  
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Jika di antara pelat kapasitor tersebut disisipkan bahan dielektrik, maka beda potensial pada pelat-

pelat kapasitor dengan adanya dielektrik ini akan turun, misalkan menjadi V. 

Hubungan antara beda potensial antara pelat kapasitor sebelum disisipi dielektrik (Vo) dengan beda 

potensial setelah disisipi dielektrik (V) dapat dinyatakan sebagai berikut 
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Dimana   adalah sebuah konstanta yang khas untuk setiap bahan dielektrik yang disebut dengan 

konstanta dielektrik.  

Sekarang kita dapat menuliskan hubungan antara V, C, dan Q untuk kapasitor yang berisi dielektrik, 

yaitu 
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Karena efek pemberian dielektrik pada kapasitor hanya menyebabkan turunnya beda potensial pada 

kedua pelat kapasitor sementara nilai muatan yang tersimpan dalam pelat-pelat tidak berubah yaitu 

tetap bernilai Qo maka nilai kapasitansi kapasitor akan menjadi 



 o o o

o o

Q Q Q
C

VV V




     

Atau  

 oC C   (0.9) 

Hasil terakhir di atas menunjukkan bahwa pemberian dielektrik di antara kedua pelat kapasitor akan 

menyebabkan mengubah besar kapasitansi kapasitor menjadi   kali kapasitansi kapasitor tanpa 

dielektrik.  

Karena kapasitansi kapasitor pelat sejajar tanpa dielektrik dapat dinyatakan dengan persamaan  
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Maka kapasitansi kapasitor pelat sejajar setelah disisipi dielektrik dapat ditulis menjadi 
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Beberapa nilai   untuk sejumlah bahan diperlihatkan dalam tabel berikut. 

 

 

D. Contoh-contoh soal dan penyelesaian 

 

1. Sebuah kapasitor pelat sejajar tanpa dielektrik memiliki luas pelat sebesar 2,30 cm
2
 dan jarak antar 

pelat adalah 1,50 mm. (a) Carilah nilai kapasitansi kapasitor tersebut. Kapasitor kemudian  



dihubungkan ke sebuah sumber tegangan 12,0 volt. (b) Berapakah besar medan listrik antara 

kedua pelat kapasitor tersebut? 

2. Sebuah kabel koaksial dengan panjang 50,0 m memiliki konduktor dalam yang berdiameter 2,58 

mm dan muatan 8,10 C. Konduktor luarnya yang mengelilingi konduktor dalam tersebut berjejari 

dalam sebesar 7,27 mm dan muatan  -8,10 C. Anggaplah bahwa sela antara konduktor berisi 

udara. (a) Berapakah kapasitansi kabel tersebut? (b) Berapakah beda potensial antara kedua 

konduktor.  

3. Empat buah kapasitor disusun seperti pada gambar. (a) tentukanlah kapasitansi kapasitor yang 

ekuivalen untuk rangkaian tersebut (b) hitunglah muatan pada tiap-tiap kapasitor dimana V = 

15,0 volt. 

 

Jawab : 

 

(a) 

 

 

Perhatikan gambar rangkaian di atas. Kapasitor C1 dan C2 seri sehingga dapat diganti dengan 

sebuah kapasitor pengganti C12 dengan kapasitansi yang dapat dihitung sebagai berikut: 
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Sekarang C12 paralel dengan C4 yang dapat digantikan dengan sebuah kapasitor C124 dengan 

kapasitansi sebagai berikut. 

 124 12 4

15 15 36 51
6

6 6 6 6
C C C       F 

Dan terakhir kapasitor C124 ini seri dengan C3 yang dapat digantikan dengan kapasitor pengganti 

Cek sebagai berikut 

C1 C2 

C3 

C4 
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        atau 

1020
5,96

171
ekC   F = 6,55 x 10

-6
 F 

Jadi rangkaian empat kapasitor pada soal ini dapat digantikan dengan sebuah kapasitor yang nilai 

kapasitansinya 6,55 F atau 6,55 x 10
-6

 F.   

(b). Jika pada ujung-ujung a dan b diberi beda potensial V = 15,0 volt, maka muatan yang 

tersimpan pada kapasitor pengganti adalah  

  6 66,55 10 (15,0) 98,3 10ekQ C V         coulomb 

Karena Cek merupakan kapasitor pengganti dari rangkaian seri C124 dan C3 maka dapat disimpulkan 

bahwa muatan yang tersimpan pada C3 adalah Q3 = 98,3 x 10
-6

 coulomb. 

Pada gabungan kapasitor C1, C2, dan C4 muatan pada kapasitor penggantinya yaitu muatan untuk 

kapasitor C124 adalah Q124 = 98,3 x 10
-6

 coulomb. Karena kapasitor C124 ini adalah rangkaian 

pengganti dari rangkaian paralel kapasitor C4 dengan C12 maka muatan pada kapasitor C4 dapat 

ditulis 

Q4 = 98,3 x 10
-6

  – Q12 

dimana Q12 adalah muatan yang tersimpan pada kapasitor pengganti rangkaian seri kapasitor C1 

dan C2. Untuk menghitung kapasitansi pada kapasitor pengganti C12 kita harus menghitung 

terlebih dahulu beda potensial antara ujung-ujung kapasitor pengganti ini. 

V = V3 + V124 

V = 15,0 volt 

V3 = Q3/C3 = 98,3 x 10
-6

 / 20 x 10
-6

 = 4,92 volt 

V124 = 15 – 4,92 = 10,08 volt 

Jadi beda potensial ujung-ujung kapasitor pengganti adalah 10,08 volt. 

Muatan yang tersimpan pada kapasitor pengganti ini adalah Q12 = C12 V12 = (15/4) x 10
-6

 (10,08) 

= 37,8 x 10
-6

 coulomb. Dengan demikian Q4 = 98,3 x 10
-6

 – 37,8 x 10
-6

 = 60,5 x 10
-6

 coulomb. 

Karena Q12 adalah muatan yang tersimpan pada kapasitor pengganti dari C2 dan C1 yang tersusun 

secara seri, maka Q12 = Q1 = Q2 = 37,8 x 10
-6

 coulomb.  

Jadi muatan masing-masing kapasitor adalah :  

Q1 = 37,8 x 10
-6

  coulomb   Q2 = 37,8 x 10
-6

  coulomb,    Q3 = 98,3 x 10
-6

 coulomb   dan  

Q4 = 60,5 x 10
-6

 coulomb 

   



4.  Sebuah kapasitor pelat sejajar yang berada di udara memiliki pelat yang terpisah sejauh 1,50 cm 

dan luas pelat 25,0 cm
2
. Pelat-pelat kapasitor dimuati melalui beda potensial 250 volt kemudian 

sumber tegangan tersebut dilepaskan. Kapasitor tersebut kemudian dibenamkan ke dalam cairan. 

Anggap cairan tersebut bersifat isolator. Tentukanlah (a) muatan pada pelat sebelum dan sesudah 

dimasukkan dalam cairan. (b) kapasitansi dan beda potensial di dalam cairan.  

 

Latihan : 

1. Dua buah konduktor dengan muatan total +10,0 C dan -10,0 C memiliki beda potensial sebesar 

10,0 V. (a) Tentukanlah kapasitansi sistem tersebut (b) Berapakah beda potensial antara kedua 

konduktor jika muatan pada masing-masing konduktor dinaikkan menjadi +100 C dan -100 C? 

2. Carilah kapasitansi pengganti dari sebuah kapasitor dengan kapasitansi 4,20 F dan 8,50 F jika (a) 

keduanya dihubungkan secara seri (b) keduanya dihubungkan secara paralel 

3. Tentukanlah: (a) kapasitansi pengganti dari rangkaian kapasitor pada gambar (b) muatan pada 

masing-masing kapasitor (c) beda potensial antara tiap-tiap kapasitor 

 

 

---- selamat belajar ---- 

 


