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BAB 

GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK 
 

 

2.1 Gelombang Elektromagnetik 

 

 Energi gelombang elektromagnetik terbagi sama dalam bentuk medan magnetik dan medan 

listrik. Maxwell menyatakan bahwa gangguan pada gelombang elektromagnetik berupa medan 

listrik dan medan magnetik yang selalu saling tegak lurus, dan keduanya tegak lurus terhadap 

arah rambatan gelombang. Sifat ini juga menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik adalah 

gelombang transversal, seperti ditunjukan oleh gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selanjutnya Maxwell menemukan rumus cepat rambat gelombang elektromagnetik, c, yaitu: 

      

00

1

εµ
=c      (2-1) 

dengan, 

 c = cepat rambat gelombang elektromagnetik 

 0µ   = permeabilitas vakum = 4� × 10-7 A-1 m-1 

 0ε  = permitivitas vakum = 8,85 418 × 10-12 C2 N-1 m-2 

Bila nilai 0µ  dan 0ε  ini kita masukkan ke dalam Persamaan (2-1), kita peroleh 

 c = 2,99 792 × 108 m/s 

 Nilai c sama dengan cepat rambat cahaya. Karena itulah Maxwell dengan yakin 

memprediksikan bahwa cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik. 

 

Hubungan antara Amplitudo Kuat Medan Listrik den Amplitudo Kuat Medan Magnetik 

 

 Berdasarkan Persamaan Maxwell (tidak dibahas), solusi terbaik dari gelombang bidang 

elektromagnetik adalah suatu gelombang berjalan sinusoidal, dimana amplitud E dan B berubah 

terhadap x dan t sesuai dengan persamaan: 

      E = Em cos (kx - ω t)    (2-2) 

      B = Bm cos (kx - ω t)    (2-3) 

dengan Em dan Bm adalah nilai maksimum amplitudo kuat medan listrik dan kuat medan 

magnetik. Tetapan k = λπ /2 , dengan λ  ialah panjang gelombang, dan ω  = fπ2 , dengan f 

adalah frekuansi getaran. Nilai perbandingan k/ω  sama dengan cepat rambat c, karena 

      cf
f

k
=== λ

λπ
πω
/2

2
  …………(*) 



2 

 

http://atophysics.wordpress.com 

 Sekarang kita tentukan turunan parsial xE ∂∂ /  dari Persamaan (2-2) dan tB ∂∂ /  dari 

Persamaan (2-3). Turunan parsial berarti t dianggap bilangan tetap, dan turunan parsial berarti x 

dianggap tetap. 

 E = Em  cos (kx - ω t) 

 ( )[ ]tkxkE
x
E

m ω−−=
∂
∂ sin  

 ( )tkxkE
x
E

m ω−−=
∂
∂ sin       …………(**) 

 ( )tkxBB m ω−= cos  

 ( )[ ]tkxB
x
B

m ωω −=
∂
∂ sin  

 ( )tkxB
x
B

m ωω −−=
∂
∂−

−
sin       ………..(***) 

Menurut persamaan yang diturunkan oleh Maxwell maka untuk gelombang bidang 

elektromagnetik haruslah berlaku: 

 xE ∂∂ /  = tB ∂∂ /  

Dari Persamaan (**) dan (***) diperoleh hubungan: ( )tkxEk m ω−− sin  = 

( )tkxBm ωω −− sin  

 k Em = ω  Bm 

 
m

m

B

E
 = 

k
ω  

Karena  
k
ω  = c (dari Persamaan (*)), maka 

      
m

m

B

E
 = 

B
E  = c     (2-4) 

Jadi, pada setiap saat, nilai perbandingan antara amplitudo kuat medan listrik dan amplitudo 

kuat medan magnetik dari suatu gelombang bidang elektromagnetik sama dengan cepat rambat 

cahaya. 

 

Persamaan Vektor Poynting 

 

 Gelombang elektromagnetik membawa energi, dan ketika gelombang ini merambat melalui 

angkasa, gelombang ini dapat memindahkan energinya ke benda-benda yang berada pada 

lintasannya. Laju energi yang dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik disebut 

poynting (lambang S) dan didefinisikan oleh persamaan vektor: 

      S = 
0

1
µ

 E × B     (2-5) 

 Vektor pointing, S memiliki besar dan arah. Vektor S haruslah tegak lurus pada bidang 

dimana E dan B berada. Arah vektor pointing S juga menyatakan arah rambat gelombang 

elektromagnetik c. Bagaimana dengan satuan S? satuan S bisa kita peroleh dari Persamaan (2-5) 

dengan memasukkan satuan 0µ  yaitu Wb A
-1

 m
-1

, satuan E yaitu N C
-1

, dan satuan B yaitu Wb 

m
-2

. sehingga didapatkan satuan untuk S yaitu J/(s m
2
). 

Perhatikan, J/s atau watt adalah satuan dari laju energi atau daya sedang m persegi ialah satuan 

luas. Dengan demikian, dari satuan S dapatlah kita mendefinisikan besar vektor poynting S 

sebagai berikut. 

 Besar vektor poynting S adalah laju energi (atau daya) per meter persegi luas permukaan 

yang tegak lurus pada arah rambat gelombang elektromagnetik. 

 

 Bagaimanakah rumus dari besar vektor poynting S untuk gelombang bidang 

elektromagnetik? Karena pada gelombang bidang ini E tegak lurus B, maka: 
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 θ  = 90 �  ⇔  sinθ  = sin 90 �  = 1 

dari Persmaan (2-5), besar S sebagai hasil perkalian silang vektor E dan B adalah: 

 S = 
0

1
µ

 EB sin θ  

 S = 
0µ

EB    sebab sinθ = 1      (2-6) 

Karena B = E/c, maka kita dapat juga menuliskan sebagai: 

 S = 
( )

0

/

µ
cEE

 

 S = 
c

E

0

2

µ
 = 

0

2

µ
cB

         (2-7) 

Persamaan (2-7) berlaku kapan saja. Telah kita ketahui bahwa E dan B adalah nilai sesaat kuat 

medan yang merupakan fungsi sinusoida dengan E = Em cos (ω t - kx) dan B = Bm cos (ω t - kx)

 . Dengan demikian, nilai sesaat S akan berubah-ubah. Selanjutnya, yang berarti bagi kita 

adalah nilai rata-rata S (lambang S ). Dari Persamaan (2-7), maka S adalah: 

 S  = 
c

E

0

2

µ
 = 

0

2

µ
cB

         (2-8) 

dengan 2
E  = ( )kxtE m −ω22 sin  dan 

  2
B  = ( )kxtB m −ω22 sin  

Nanti dalam Bab 7, kita akan menalarkan hubungan antara arus efektif, ief, dan arus maksimum 

bolak-balik, im, dan diperoleh bahwa nilai rata-rata fungsi kuadrat sinus sama dengan 
2

1 . 

Jadi, ( )kxt −ω2sin  = 
2

1  

Dengan demikian: 

  2
E  = mE

2 ( )
2

1  

  
2

B  = mB
2 ( )

2

1  

Jika nilai 2
E  dan 2

B  ini kita masukkan ke Persamaan (2-8) maka kita peroleh laju energi rata-

rata per m persegi gelombang elektromagnetik, S , yaitu: 

      S  = 
c

Em

0

2

2µ
 = 

2

02 mB
c

µ
    (2-9) 

atau     S  = 
02

.

µ
mm BE

     (2-10) 

dengan: S   = laju energi rata-rata per m persegi yang dipindahkan melalui gelombang 

elektromagnetik (J/(s m2) = W/m2), 

  Em  = amplitudo maksimum kuat medan listrik (N/C) 

  Bm  = amplitudo maksimum kuat medan magnetic (Wb/m2 = T), 

  c = cepat rambat gelombang elektromagnetik = 3 × 108m/s, 

  0µ   = 4� × 10-7 Wb A-1 m-1. 

 

 

2.2 Difraksi Cahaya 

 

 Seperti halnya gelombang permukaan air atau gelombang bunyi yang mengalami difraksi, 

cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetikpun mengalami difraksi. 
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Difraksi Celah Tunggal 

 

 Cahaya yang melalui celah tunggal (lebar celah seukuran dengan panjang gelombang 

cahaya) akan mengalami pelenturan atau difraksi. Jika kita melakukan percobaan untuk 

mengetahui hasil difraksi cahaya pada layar, maka akan didapat hasil sbb: 

Jalur di tengah adalah paling lebar dan paling terang. Jalur di sebelahnya silih berganti gelap 

dan terang. Mengapa pada layar tampak jalur terang dan gelap silih berganti? Pada gambar  

dianggap sinar-sinar jatuh tegak lurus pada sebuah celah yang sengat sempit, melewati celah ini, 

kemudian ditangkap oleh layar yang letaknya sangat jauh dari celah (dibandingkan dengan lebar 

celah). Gambar menunjukkan apa yang terjadi jika tidak ada difraksi. Cahaya akan lewat 

melelui celah tanpa melentur di sekitar pinggiran celah dan menghasilkan sebuah bayangan 

celah pada layar. Gambar menunjukkan apa yang yang sesungguhnya terjadi. Cahaya melentur 

disekitar pinggiran celah dan menerangi daerah-daerah pada layar yang tidak langsung 

berhadapan dengan celah, sebagai akibatnya kita mengamati jalur terang dan gelap silih berganti 

di layar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa Kuantitatif Difraksi Celah Tunggal 

 

 Mari kita bahas pola difraksi Fraunhofer yang dihasilkan oleh sebuah celah tunggal ini. Kita 

periksa gelombang-gelombang yang datang dari berbagai bagian celah, seperti ditunjukan pada 

Gambar 2.10. Menurut prinsip Huygens, tiap bagian celah berlaku sebagai sebuah sumber 

gelombang. Dengan demikian, cahaya dari suatu bagian celah dapat berinterferensi dengan 

cahaya dari bagian lainnya, dan intensitas resultannya pada layar bergantung pada arah . 

 Interferensi minimum (pita gelap) terjadi jika kedua gelombang berbeda fase 180 �  atau 

beda lintasannya sama dengan setengah panjang gelombang. Secara umum dapat kita nyatakan 

bahwa pita gelap ke-n terjadi jika  

  d sin θ  = 
d

n λ ; dengan n = 1, 2, 3, … 

atau 

  d sin θ = λn ; dengan n = 1, 2, 3, …      (2-13) 

dengan adalah sudut simpang (deviasi). 

 Perhatikan, n = x menyatakan garis gelap ke-x. 

 

Menentukan panjang gelombang cahaya dengan difraksi celah tunggal 

 

Kita dapat menentukan panjang gelombang cahaya apa saja dengan menggunakan persamaan: 

   λ  = 
n

d θsin
        (2-14) 
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Perbesaran Sistem Alat Optik Dibatasi oleh Difraksi 

 

 Pola difraksi yang dihasilkan oleh celah tunggal berbentuk garis. Untuk sistem alat optic, 

bukaan cahaya umumnya berbentuk bulat. Pola ddifraksi yang dibentuk oleh bukaan bulat 

penting Kita pelajari karena ini akan membatasi daya urai alat-alat optik. Pola difraksi yang 

dibentuk oleh suatu bukaan bulat terdiri dari suatu bintik terang pusat berbentuk lingkaran yang 

dikelilingi oleh sederetan cincin-cincin terang dan gelap. Kita dapat menjelaskan pola tersebut 

dengan sudut, yang menampilkan ukuran sudut dari setiap cincin. Jika diameter  bukaan alat 

optik adalah D dan panjang gelombang , maka ukuran sudut, dari cincin gelap pertama 

diberikan oleh: 

      sinθ  = 1,22
D
λ      (2-15) 

 Jika kita memiliki dua benda titik, bayangan keduanya bukanlah dua titik tetapi dua pola 

difraksi. Ketika benda-benda letaknya berdekatan, pola difraksi benda-benda saling menindih 

(menumpuk); jika benda-benda cukup berdekatan, pola difraksi benda-benda hampir berimpit 

sehingga tidak dapat lagi dibedakan (dipisahkan). 

 Suatu kriteria yang menyatakan bagaimana bayangan dari dua benda titik masih dapat 

dipisahkan dengan baik oleh suatu lensa, pertama kali diusulkan oleh Lord Layreigh (1887-

1905), disebut kriteria Rayleigh, yang berbunyi sbb: 

 Dua benda titik tepat dapat dipisahkan (dibedakan) jika pusat dari pola difraksi benda titik 

pertama berimpit dengan minimum pertama daripada difrksi benda titik kedua. 

 

Pada kriteria Rayleigh, ukuran sudut pemisahan dari pusat-pusat bayangan diberikan oleh 

Persamaan (2-15). Ukuran sudut pemisahan agar dua benda titik masih dapat dibedakan secara 

tepat berdasarkan kriteria Rayleigh disebut batas sudut resolusi atau sudut resolusi minimum 

(lambang), dinyatakan oleh: 

      sin mθ = 1,22
D
λ      (2-16) 

karena sudut sangat kecil, maka sin mθ  ≈ mθ  , dan persamaan menjadi 

      sin mθ = 1,22
D
λ      (2-17) 

dengan: mθ  = sudut resolusi minimum (rad); 

  λ  = panjang gelombang (m); dan 

  D = diameter bukaan alat optik (m). 

 Jarak pisah terpendek dari dua benda titik dimana bayangan yang dihasilkannya masih 

dapat ditampilkan sebagai dua titik terpisah disebut batas resolusi atau daya urai alat optik. 

Makin kecil daya urai berarti makin besar resolusi alat optik tersebut. Tampak bahwa difraksi 

membatasi perbesaran suatu lensa (alat optik). 

Daya urai md  dapat kita tentukan secara pendekatan dengan menggunakan  Persamaan (2-17). 

Karena sudut mθ kecil, maka: 

 mθ  ≈  tan mθ  ≈  
L

dm  

Persamaan (2-17) menjadi 

 
L

dm  = 1,22
D
λ  

      md  = 
D

Lλ22,1
     (2-18) 

dengan: md  = daya urai (m) 

  λ  = panjang gelombang (m) 

  L = jarak benda dari lensa (m) 

  D = diameter bukaan lensa (m) 
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2.3 Interferensi Cahaya 

 

 Sangatlah sukar untuk mengamati interferensi cahaya karena 2 alasan. Pertama, panjang 

gelombang cahaya sangatlah pendek, kira-kira 1% dari lebar rambut. Kedua, setiap sumber 

alamiah cahaya memancarkan gelombang cahaya yang fasenya sembarang (random) sehingga 

interferensi yang terjadi hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ini tak dapat diamati oleh mata 

Kita atau film fotografik, kecuali jika prosedur tertentu digunakan. 

 Syarat utama agar interferensi dapat diamati adalah kedua sumber gelombang haruslah 

koheren. Bagaimana cara untuk menghasilkan pasangan sumber cahaya koheren? Ada tiga cara 

untuk menghasilkan pasangan sumber cahaya koheren, sehingga dapat menghasilkan pola 

interferensi: 

(a) Sinari dua (atau lebih) celah sempit dengan cahaya yang berasal dari celah tunggal (satu 

celah). Inilah yang dihasilkan oleh Thomas Young. 

(b) Dapatka sumber-sumber koheren maya dari sebuah cahaya dengan pemantulan saja (ini 

yang dilakukan oleh Fresnel) atau pemantulan dan pembiasan (ini yang terjadi pada 

lapisan tipis). 

(c) Gunakan sinar laser sebagai penghasil cahaya koheren. 

Metode (a) dan (b) akan dijelaskan di Semester ini. Metode yang terakhir akan dijelaskan di 

Semester VI. 

 

Interferensi Celah Ganda Young 

 

 Ketika Kita melakukan percobaan untuk mengamati pita terang-gelap Young, maka hal 

utama yang tampak ialah pita-pita terang dan gelapm bergantian dengan jarak pisah yang 

seragam (serbasama). Pola ini dikenal sebagai interferensi Young, dan hampir mirip dengan 

pola-pola stasioner yang Kita lihat pada interferensi dua gelombang permukaan air dalam tangki 

riak. 

 

Analisa Kuantitatif Interferensi Celah Ganda Young 

 

 Cahaya datang pada layar pertama yang diberi celah S0 menuju ke layar kedua yang diberi 

celah S1 dan S2. Gelomang cahaya yang keluar dari S1 dan S2berasal dari satu sumber cahaya 

(S0) sehingga kedua celah ini berlaku sebagai pasangan sumber cahaya koheren. 

 Cahaya dari sumber S1 dan S2 menghasilkan interferensi dengan pola teratur pada celah C 

pola interferensi terdiri atas pita-pita terang dan gelap yang silih berganti (lihat gambar). Pita 

terang terjadi jika cahaya dari kedua celah mengalami interferensi maksimum (konstruktif). 

Sedangkan pita gelap terjadi jika cahaya mengalami interferensi minimum (destruktif). 

 

 Intereferensi maksimum (pita terang) terjadi jika kedua gelombang yang berpadu 

memiliki fase sama (sefase). Fase sama antara dua gelombang terjadi jika beda lintasan antara 

keduanya, S∆ , sama dengan  0, λ , 2 λ , 3 λ … secara matematis dapat kita tulis, 

  S∆  = d sin θ  = 0, λ , 2 λ , 3 λ … 

  S∆  = d sin θ  = λn  dengan n = 0, 1, 2, 3, …     (2-19) 

 Interferensi minimum (pita gelap) terjadi gelap jika kedua gelombang berlawanan fase atau 

memiliki beda lintasan, , sama dengan λ
2

1 , 
2

11 λ , 
2

12 λ , …secara matematis dapat kita tulis, 

  S∆  =  = λ
2

1 , 
2

11 λ , 
2

12 λ , … 

  S∆  =  = ( )λ
2

1+n , dengan n = 0, 1, 2, 3, …     (2-20) 

gelap ke-0 tidak ada sehingga n = 0 untuk pita gelap kesatu, n = 1 untuk pita gelap kedua, dst. 

 

Percobaan Interferensi Cahaya oleh Fresnel 
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 Untuk menghasilkan dua sumber cahaya koheren, Fresnel menggunakan dua buah cermin 

datar yang diletakkan sedemikian rupa sehingga permukaan kedua cermin membentuk sudut 

hampir 180 � . Suatu sumber cahaya koheren monokromatik dipancarkan melalui celah S. Sinar 

ini kemudian dipantulkan oleh cermin I membentuk bayangan maya S1, dan dipantulkan oleh 

cermin II membentuk bayangan maya S2. Sumber cahaya S1 dan S2 berasal dari satu sumber 

(yaitu ) sehingga keduanya merupakan sumber cahaya yang koheren. 

 

Jarak pita terang atau pita gelap ke-n dari terang pusat 

 

Untuk pita terang 

  
L

yd
 = ; dengan n = 0, 1, 2, 3, …      (2-21) 

 

Untuk pita gelap 

  
L

yd
 = ( )λ

2

1+n ; dengan n = 0, 1, 2, 3, …     (2-22) 

 

Jarak antara pita terang dan pita gelap yang berdekatan ( y∆ ) 

  

  y∆  = 
d

L

2

λ
         (2-23) 

 

Hubungan dengan indeks bias medium n 

 

      22 ny∆  = 11 ny∆     (2-24) 

 

Interferensi pada Lapisan Tipis 

 

 Seberkas cahaya yang datang pada lapisan tipis menghasilkan dua berkas cahaya pantul 

koheren, yang berasal dari pemantulan setiap permukaan lapisan. Syarat agar pada suatu lapisan 

tipis terjadi interferensi konstrukti adalah: 

  S∆ = 2t = ( ) '
2

1 λ+m ; m = 0, 1, 2, 3, …     

 (2-25) 

dengan 'λ  adalah panjang gelombang cahaya pada lapisan tipis. 

 

 Jika yang diketahui ialah panjang gelombang di udara, , maka: 

  2 nt = ( )λ
2

1+m ; m = 0, 1, 2, 3, …      (2-26) 

 

Bagaimana jika cahaya polikromatis jatuh pada lapisan tipis? 

 

 Ketika cahaya polikromatis (cahaya dengan berbagai campuran panjang gelombang),  misal 

cahaya putih Matahari, maka panjang gelombang yang berbeda mengalami interferensi 

konstruktif pada lapisan berbeda. Pola interferensi yang dihasilkan ialah warna pelangi. Hal 

yang sama terjadi pada lapisan tipis cairan sabun yang menempel pada kawat melingkar. 

Lapisan tipis sabun ini memiliki ketebalan yang berbeda, yaitu bagian atas lebih tipis daripada 

bagian bawah. Ketika cahaya Matahari mengenai lapisan ini, berbagai panjang gelombang 

cahaya mengalami interferensi konstruktif pada tempat-tempat yang berbeda dalam lapisan 

sabun. Ini menyebabkan terjadinya pemisahan warna-warna dari cahaya putih Matahari. 
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Kisi Difraksi 

 

 Untuk mengukur panjang gelombang dengan lebih teliti harus digunakan penghalang yang 

memiliki sejumlah besar celah-celah sejajar yang disebut dengan kisi defraksi. Kisi difraksi 

sangat berguna untuk menganalisis sumber-sumber cahaya. 

 

Tetapan Kisi    d = 
N
1       (2-27) 

 

Bagaimana rumus untuk kisi difraksi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis terang kisi difraksi: S∆  = d sin θ  = ; n = 0, 1, 2, 3, …   (2-28) 

dengan n = 0 menyatakan maksimum orde ke-0 atau terang pusat; n = 1 menyatakan maksimum 

orde ke-1 atau garis terang kesatu; dst. 

 Perhatikan: pada kisi difraksi kita tidak berbicara tentang garis gelap, sehingga kita tidak 

memberikan persamaan untuk garis gelap (atau kisi maksimum). 

 

Bagaimana pola interferensi jika sinar polikromatis dilewatkan pada kisi difraksi? 

 

 Jika sinar putih kita tunjukkan pada kisi maka akan terjadi penguraian warna oleh kisi 

akibat panjang gelombang tiap-tiap komponen warna tidak sama. Spektrum orde akan terdiri 

dari 6 garis, begitu juga dengan spektrum orde lainnya. 

 

2.4 Polarisasi Cahaya 

 

 Polarisasi hanya dapat terjadi pada gelombang transversal, seperti gelombang tali dan 

gelombang cahaya, dan tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal, seperti pada 

gelombang bunyi. Suatu gelombang disebut terpolarisasi linear jika getaran dari gelombang 

selalu terjadi dalam satu arah saja, yaitu arah polarisasi. 

 Bagaimana dengan gelombang cahaya? Gelombang cahaya memiliki arah getaran medan 

listrik dan medan magnetic yang saling tegak lurus, dan keduanya tegak lurus terhadap arah 

rambat gelombang cahaya. Karena kuat medan listrik jauh lebih besar dari kuat medan magnetik 

(ingat E = cB), maka hanya arah getaran medan listrik E yang kita perhitungkan. 

 Cahaya terpolarisasi linear dapat dihasilkan dengan bantuan bahan tertentu, yang disebut 

Polaroid. Bahan ini memiliki sumbu transmisi. Jika intensitas cahaya tak terpolarisasi yang 

jatuh pada Polaroid adalah 0I , maka intensitas cahaya yang melewati polaroid, I, dinyatakan 

oleh:      I = 02
1 I     (2-29) 

 Dari uraian tentang polarisasi kita dapat mendefinisikan bahwa peristiwa polarisasi adalah 

terserapnya sebagian arah getar cahaya. Cahaya yang sebagian arah getarnya terserap disebut 
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cahaya terpolarisasi, dan jika cahaya hanya mempunyai satu arah getar tertentu disebut cahaya 

terpolarisasi linear. 

 Cahaya terpolarisasi dapat diperoleh dari cahaya tak terpolarisasi, yaitu dengan 

menghilangkan (memindahkan) semua arah getar dan melewatkan salah satu arah getar saja. 

Ada 4 cara untuk melakukan hal ini, yaitu: 

1. penyerapan selektif; 

2. pemantulan; 

3. pembiasan ganda; dan 

4. hamburan. 

 

Polarisasi dengan Penyerapan Selektif 

 

 Teknik yang umum untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi adalah menggunakan polaroid, 

yang akan meneruskan gelombang-gelombang yang arah getarnya sejajar dengan sumbu 

transmisi dan menyerap gelombang-gelombang pada arah getar lainnya. Oleh karena teknik ini 

berdasarkan penyerapan arah getar, maka disebut polarisasi dengan penyerapan selektif. Suatu 

polaroid ideal akan meneruskan semua komponen medan listrik E yang sejajar dengan sumbu 

transmisi dan menyerap semua komponen medan listrik E yang tegak lurus pada sumbu 

transmisi. 

 Polaroid pertama disebut dengan polarisator dan polaroid kedua disebut dengan analisator. 

Sumbu transmisi masing-masing polaroid ditunjukkan oleh garis putus-putus. Polarisator 

berfungsi untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi dari cahaya tak terpolrisasi (cahaya alami). 

Analisator berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya terpolarisasi. 

Besarnya kuat medan listrik yang diteruskan oleh analisator adalah: 

      2E  = E cos θ      (2-30) 

 

 Bagaimanakah perhitungan intensitas cahaya untuk sistem poalroid, seperti pada Gambar 

2.39? seperti telah kita ketahui dari Persamaan (2-29), jika cahaya alami tak terpolarisasi yang 

jatuh pada polaroid pertama (polarisator) memiliki intensitas maka cahaya terpolarisasi yang 

melewati polarisator 1I , adalah 

      I1 = 02
1 I  

 Cahaya dengan intensitas ini kemudian datang padan analisator dan cahaya yang keluar dari 

analisator akan memiliki intensitas 2I . Menurut hukum Malus, hubungan antara dan dapat 

dinyatakan oleh: 

      2I  =  1I  cos2 θ  = 
2

1
0I  cos2 θ     (2-31) 

dengan = sudut antara sumbu transmisi analisator dengan sumbu transmisi polarisator. Jika 

Persamaan (2-31) Kita perhatikan dapat diperoleh hasil sbb: 

 intensitas cahaya yang diteruskan oleh sistem polaroid mencapai maksimum jika kedua 

sumbu polarisasi adalah sejajar (= 0 �  atau 180 � ) dan mencapai minimum jika kedua sumbu 

transmisi saling tegak lurus atau = 90 � . 

 

Polarisasi dengan Pemantulan  

  

 Cahaya terpolarisasi dapat diperoleh dari cahaya tak terpolarisasi dengan cara pemantulan. 

Jika seberkas cahaya menuju ke bidang batas antara dua medium maka sebagian cahaya akan 

dipantulkan. Ada 3 kemungkinan yang terjadi pada cahaya yang dipantulkan, yaitu: 

1. cahaya pantul tak terpolarisasi; 

2. cahaya terpolarisasi sebagian; dan 

3. cahaya pantul terpolarisasi seluruhnya (sempurna). 
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Hukum Brewster 

 

 Sudut datang yang menghasilkan sinar pantul terpolarisasi sempurna disebut sudut 

polarisasi atau sudut Brewster, Bθ .  

  tan Bθ  = 
1

2

n

n
         (2-32) 

 Jika cahaya datang dari udara ( 1n = 1) menuju ke bahan dengan indeks bias n ( 2n = n), maka 

Persamaan (2-32) dapat ditulis menjadi: 

  tan Bθ  = n         (2-33) 

sudut brewster bergantung pada indeks bias bahan dari kedua sisi permukaan pemantul. 

 

Aplikasi Polaroid 

 

 Telah kita lihat bahwa cahaya Matahari tak terpolarisasi yang jatuh pada permukaan 

horizontal seperti permukaan danau, permukaan logam, dan kaca mobil, dapat menjadi 

terpolarisasi dalam arah horizontal dengan intensitas cahaya yang cukup besar. Sinar pantul 

terpolarisasi dalm arah horizontal ini tentu menyilaukan mata Kita dan dapat merusak mata. 

Bagaimana caranya supaya sinar pantul terpolarisasi ini dapat ditatap oleh mata Kita secara 

aman? Tentu saja dengan menggunakan kacamta polaroid. Caranya, Kita menggunakan 

kacamata polaroid yang arah sumbu transmisinya vertical sehingga cahaya pantul terpolarisasi 

horizontal dengan intensitas kuat akan diredam oleh kacamata polaroid. 

 

Polaroid dengan Pembiasan Ganda 

 Jika cahaya melalui kaca maka cahaya lewat dengan kelajuan sama ke segala arah. Ini 

disebabkan kaca hanya memiliki satu nilai indeks bias. Tetapi dalam bahan-bahan kristal 

tertentu seperti kalsit dan kuarsa, kelajuan cahaya tidak sama untuk ke segala arah. Ini 

disebabkan bahan-bahan itu memiliki dua nilai indeks bias. Jadi, cahaya yang melalui bahan ini 

akan mengalami pembiasan ganda. 

 Jika suatu sinar jatuh tegak lurus pada suatu bidang abtas, maka menurut hukum Snellius, 

sinar akan diteruskan tanpa membelok(membias). Bagaimanakah jiak suatu sinar tak 

terpolarisasi jatuh tegak lurus pada bidang kristal kalsit (kristal yang memiliki dua nilai indeks 

bias)? Sinar tak terpolarisasi terpisah menjadi dua sinar, yang disebut sinar biasa (ordinary ray) 

dan sinar istimewa (extraordinary ray); keduanya adalah terpolarisasi bidang dan arah getarnya 

saling tegak lurus. Sinar biasa mematuhi hukum Snellius, tetapi sinar luar biasa tidak karena 

sinar ini merambat dengan kelajuan berbedadalam arah berbeda di dalam kristal. 

 

Polarisasi dengan Hamburan 

 

 Jika cahaya datang suatu sistem partikel (misal gas), maka elektron-elektron dalam partikel 

dapat menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari cahaya. Penyerapan dan pemancaran 

kembali cahaya oleh partikel-partikel inilah yang disebut hamburan. Hamburan dapat 

menyebabkan cahaya Matahari tak terpolarisasi menjadi cahaya terpolarisasi sebagian atau 

terpolarisasi sempurna. 

Gambar 2.43 

 

Zat Pemutar Bidang Polarisasi 

 

 Ketika suatu cahaya terpolarisasi linear dilewatkan melalui sebuah tabung yang berisi zat 

tertentu, ternyata bidang polarisasi cahaya dapat mengalami perputaran, seperti ditunjukkan 

pada gambar. Zat tertentu yang dapat memutar bidang polarisasi cahaya disebut zat optik aktif. 

Efek rotasi bidang polarisasi ini berkaitan dengan bentuk geometri dari molekul-molekul dalam 
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zat untuk suatu larutan, sudut rotasi bergantung pada konsentrasinya dan dalam suatu alat yang 

dikenal sebagai polarimeter, sudut rotasi ini digunakan untuk mengukur konsentrasi larutran. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Efek Doppler pada Gelombang Elektromagnetik 

 

 Gelombang elektromagnetik juga mengalami efek Doppler, tetapi rumusannya berbeda 

dengan gelombang bunyi karena dua alasan. Pertama, gelombang unyi memerlukan suatu 

medium agar dapat merambat. Untuk gelombang bunyi, yang berkaitan dengan gerak relatif 

adalah gerak sumber, pengamat, dan gelombang itu sendiri relatif terhadap medium perambatan. 

Pada gelombang elektroagnetik, gerak relative terhadap medium tidak berperan. Ini karena 

gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium permbatan. Kedua, pada efek Dopller 

untukl gelombang bunyi, kecepatan bunyi berperan penting dan kecepatan ini bergantung pada 

medium sebagai acuan. Kontras dengan itu, gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan 

rambat yang bernilai sama. 

 Jadi, untuk efek Doppler pada gelombang elektromagnetik yang penting hanyalah gerak 

relatif antara sumber gelombang dan pengamatnya. 

      fp = fs �
�

�
�
�

�
+

c

vrel1     (2-34) 

dengan: fp  = frekuensi yang diterima pengamat (Hz); 

  fs = frekuensi yang dipancarkan sumber gelombang (Hz); 

  vrel  = kecepatan antara sumber dan pengamat relatif satu terhadap lainnya (m/s); 

dan 

  c  = kecepatan cahaya dalam vakum (3,0 × 108 m/s). 


