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BAB I  

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Setelah Revolusi Saintifik dimulai, ilmu pengetahuan di dunia berkembang dengan cepat. Orang-orang semakin kritis 
dalam menghadapi permasalahan di dunia. Pendekatan saintifik digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada [1]. 
Setelah mengetahui tentang adanya dua buah muatan, positif dan negatif, para cendekiawan semakin bergairah untuk menulusuri 
pengetahuan lebih dalam tentang dunia kuantum. Muatan positif dan negatif merupakan dua jenis muatan listrik. Muatan listrik 
adalah karakter intrinstik dari sebuah partikel yang mencerminkan suatu objek. Penamaan “positif “ dan “negatif” merupakan 
suatu konvensi yang dikemukakan oleh Benjamin Franklin [2]. 

Jika dua partikel yang bermuatan didekatkan satu sama lain, kedua partikel akan memiliki gaya terhadap satu sama lain. 
Jika partikel memiliki kesamaan dalam muatannya maka partikel tersebut akan tolak-menolak satu sama lain. Namun, jika 
muatannya berbeda, partikel-partikel akan tarik-menarik satu sama lain. Gaya yang terjadi antar partikel yang bermuatan disebut 
gaya elektrostatis. Setelah mengetahui adanya gaya antar muatan, lalu muncul pertanyaan, “Bagaimana muncul gaya antar 
muatan padahal muatan tersebut tidak bersentuhan sama sekali?”.  Pertanyaan terjawab itu oleh Michael Faraday. Michael 
Faraday berkata bahwa terdapat medan listrik yang dikeluarkan oleh muatan sehingga muatan dapat berinteraksi satu sama lain 
sehingga memunculkan gaya elektrostatis [2].  

Medan listrik merupakan sebuah besaran vektor, medan listrik dihasilkan oleh muatan positif maupun negatif. Untuk 
memvisualisasikan medan listrik, dibuatlah garis-garis medan listrik. Hubungan antara garis-garis medan listrik dan medan listrik 
adalah pada setiap titik, arah dari garis-garis medan listrik searah dengan medan listrik serta semakin banyak garis-garis medan 
listrik yang melalui titik maka nilai medan listrik pada titik tertentu akan semakin besar. Garis-garis medan listrik pada muatan 
positif, maka garis-garisnya memiliki arah yang menjauhi muatan positif secara radial. 

Kejadian-kejadian listrik yang ada merupakan pemikiran abstrak namun ada kebenarannya dalam kehidupan. Kejadian 
listrik itu merupakan kejadian yang kasat mata namun memiliki peran yang bermanfaat bagi kehidupan saat ini. Dengan dua 
fenomena listrik yang muncul, gaya elektrostatis dan medan listrik. Kedua fenomena itu dapat dijelaskan melalui Hukum 
Coulumb. Selain Hukum Coulumb, terdapat satu hukum lain yang dapat mengukur intensitas medan listrik. Seorang 
matematikawan dan fisikawan Jerman yaitu Carl Friedrich Gauss mengemukakan Hukum Gauss. Hukum tersebut dapat 
mengukur medan listrik dengan cara yang sedikit berbeda namun memiliki prinsip yang sama dengan Hukum Coulumb.  Hukum 
Gauss akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini.  

TUJUAN 

Makalah ini bertujuan untuk : 

1. Memahami prinsip Hukum Gauss. 
2. Mengenal relasi Hukum Gauss dengan simetri. 
3. Memahami hubungan fluks listrik dengan muatan. 
4. Mengetahui pemanfaatan permukaan gauss dalam kehidupan sehari-hari. 

 

BAB II 

ISI 

A. Kesimetrian  

Untuk memahami prinsip-prinsip Hukum Gauss, diperlukan pemahaman tentang medan listrik, kesimetrian benda, dan 
fluks listrik. Medan listrik dimiliki oleh setiap partikel yang bermuatan. Jika muatan bersifat positif, maka medan listrik akan 
menjauhi muatan positif. Sebaliknya, jika muatan bersifat negatif, maka medan listrik akan menuju muatan negatif. Sebuah 
medan listrik dapat menghasilkan gaya pada partikel yang bermuatan [2].  

Mempelajari kesimetrian benda akan mempermudah pemahaman tentang fluks listrik. Benda simetris memiliki bentuk 
lebih sederhana sehingga mudah untuk dipahami daripada benda-benda asimetris. Untuk mengetahui sebuah benda memiliki 
bentuk yang simetris atau tidak, dapat diketahui melalui pendistribusian muatan. Benda memiliki bentuk yang simetris jika 



memiliki pendistribusian muatan yang simetris juga. Pendistribusian muatan disebut simetris jika mekanisme transformasi 
geometri tidak mempengaruhi perubahan fisika [3].  

Macam-macam mekanisme transformasi geometri yaitu translasi, rotasi, dan refleksi [3]. Untuk memahami perubahan 
fisika yang dimaksud, diberikan contoh pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Transformasi geometri digunakan untuk mengetahui kesimetrian suatu bentuk [3]. 

Gambar 1.1 menampilkan silinder bermuatan dengan panjang tak hingga yang diberikan transformasi geometri. Gambar 
1.2 dapat menunjukkan gambaran dari kesimetrian. Maksud dari Gambar 1.2 yaitu walaupun sudah dilakukan perubahan 
geometri yang digambarkan pada Gambar 1.1, silinder tersebut akan memiliki keadaaan fisika tetap. Silinder memiliki medan 
listrik dengan arah yang sama dengan sebelum dilakukan transformasi geometri.  

 

Gambar 1.2 Bentuk medan listrik simetri silinder memiliki simetri yang sama dengan distribusi muatan silinder [3]. 

Tiga bentuk fundamental pada Gambar 1.3 sering dipakai dalam fenomena elektrostatis. Bentuk-bentuknya adalah 
simetri plat, simetri silinder, dan simetri bola. 

 

Gambar 1.3 Tiga simetri fundamental [3]. 

 
B. Fluks Listrik 

Pada Gambar 1.4 a tidak terlihat adanya muatan dari dalam kotak, tetapi dapat disimpulkan bahwa muatan didalam 
kotak yaitu bermuatan positif karena medan listrik menuju keluar dari kotak. Gambar 1.4 b memiliki muatan negatif di dalamnya 
karena medan listrik masuk menuju kotak. Pada Gambar 1.4 c medan listrik hanya melalui kotak tersebut dengan hanya satu 
arah, didapatkan kesimpulan bahwa didalam kotak tersebut tidak memiliki muatan netto. Tidak ada muatan netto memiliki arti 
bahwa muatannya netral [3]. 

 

Gambar 1.4 Muatan didalam suatu permukaan tertutup yang tidak terlihat dapat diketahui jenis muatannya dengan menentukan 
medan listrik disekitar kotak [3]. 

Medan listrik muncul karena suatu muatan positif atau negatif mempengaruhi suatu partikel bermuatan. Jika hal itu 
terjadi maka medan listrik akan mengenai permukaan partikel itu sehingga partikel yang dikenai akan merasakan adanya medan 



listrik. Jumlah garis medan listrik yang melalui suatu permukaan disebut dengan fluks listrik. Fluks listrik disimbolkan dengan 

huruf yunani phi (Φ) dan didefinisikan secara matematis dengan mengalikan medan listrik (𝐸) dan luas permukaan (△ 𝐴 ⃗) [3].  

Φ =  ∑ �⃗� .△ 𝐴 ⃗𝑐𝑜𝑠𝜃      (1.1) 

Persamaan (1.1) menampilkan persamaan matematis fluks listrik, dimana �⃗� merupakan besaran vektor konstan dari 

medan listrik, △ 𝐴 ⃗ merupakan besaran vektor dari luas permukaan dan 𝜃 merupakan sudut antara garis tegak lurus dari 
permukaan bidang dan garis medan listrik. Perkalian dari dua buah vektor menghasilkan besaran skalar, sehingga fluks 
merupakan besaran skalar [3]. Jika garis medan listrik yang melalui permukaan dengan menetapkan luas permukaan menjadi 

lebih kecil sehingga mendekati limit dA. Maka dari itu, permukaan luasnya akan mendekati limit diferensial d𝐴. Jumlah dari 
persamaan (1.1) akan menjadi sebuah persamaan (1.2) [2]. 

Φ =  ∮ 𝐸. 𝑑𝐴 ⃗ (Fluks listrik melalui permukaan)    (1.2) 

Lingkaran pada tanda integral mengindikasikan bahwa pengintegralan atau penjumlahan fluks dilakukan di seluruh 
permukaan tertutup yang dikenai. Definisi dari permukaan tertutup yaitu permukaan yang tertutup dan di dalamnya terdapat 
muatan. Permukaan tertutup disebut juga permukaan gauss imajiner terdapat pada Gambar 1.5 [3].  

 

Gambar 1.5 Permukaan gauss mengelilingi muatan [3]. 

Satuan unit SI dari fluks listrik yaitu newton – persegi-meter per coulumb (N.m2/C) [2]. Persamaan (1.2) dapat 
diinterpretasikan sebagai besar dari E proporsional terhadap jumlah garis medan listrik per unit luas permukaan. Maka, karena 
pengintegralan pada persamaan (1.2) terjadi di permukaan tertutup. Didapatkan bahwa fluks listrik yang melalui permukaan 
tertutup adalah proporsional terhadap jumlah keseluruhan dari garis medan listrik yang melalui permukaan [2]. 

C. Hukum Gauss 

Mengetahui cara menghitung fluks listrik melewati permukaan tertutup adalah hal penting untuk mempelajari Hukum 
Gauss. Hukum Gauss akan mempermudah dalam perhitungan medan listrik kontinyu daripada Hukum Coulumb. Hukum Gauss 
dapat diaplikasikan pada muatan yang bergerak, dan Hukum Gauss lebih fundamental daripada Hukum Coulumb [3]. 

Dengan membayangkan bola imajiner yang didalamnya terdapat muatan positif q dan jari-jari r. Maka terdapat fluks 
netto melalui permukaan bola imajiner karena medan listrik mengarah keluar dari dalam bola. Untuk menemukan besar fluks 
digunakan persamaan (1.2). Dalam bola imajiner, Medan listrik yang ada akan tegak lurus terhadap setiap permukaan bola 
dimanapun permukaan itu. Dengan Hukum Coulumb, maka medan listrik mempunyai nilai sebesar E = q/4πƐ0r2 dalam setiap 
titik di permukaan. Fenomena ini terjadi karena mempunyai simetri yang sama dengan medan listrik sehingga didapatkan 
persamaan (1.3) [3]. 

    Φ =  ∮ 𝐸. 𝑑𝐴 ⃗ = 𝐸. 𝐴bola       (1.3) 

Luas permukaan dari sebuah bola dengan jari-jari r adalah Abola = 4πr2. Jika mensubtitusikan Abola dan Hukum Coulumb 
pada persamaan (1.3), maka fluks listrik yang melalui permukaan ditunjukkan pada persamaan (1.4) [3]. 

    Φ =
Ɛ

4𝜋𝑟 =
Ɛ

       (1.4) 

Dari persamaan (1.4), fluks listrik dapat dicari tanpa perlu mengetahui jari-jari bola. Dengan demikian, fluks listrik 
adalah independen dan tidak bergantung pada luas permukaan dan radius. Perhitungan fluks listrik melalui permukaan tertutup 
yang mengelilingi sebuah muatan titik ditunjukkan oleh persamaan (1.5) [3]. 

    Φ =  ∮ 𝐸. 𝑑𝐴 ⃗= 
Ɛ

       (1.5) 

Jika terdapat permukaan tertutup namun didalamnya tidak terdapat muatan, lalu ditempatkan sebuah muatan di luar 
permukaan tertutup maka netto fluks listrik yang melalui permukaan tertutup adalah nol mirip seperti yang ditunjukkan dalam 
Gambar 1.4 c. Hal ini diakibatkan oleh masuk dan keluarnya garis medan magnet dari dua sisi permukaan tertutup yang jika 



dijumlahkan maka akan memiliki nilai nol. Untuk setiap permukaan tertutup yang didalamnya terdapat jumlah total dari seluruh 
muatan (Qin), netto fluks listrik yang melalui permukaan ditunjukkan pada pesamaan (1.6). Persamaan (1.6) disebut sebagai 
Hukum Gauss [3]. 

Φ =  ∮ �⃗�. 𝑑𝐴 ⃗= 
Ɛ

        (1.6) 

D. Aplikasi Hukum Gauss 

Hukum Gauss merupakan hukum yang menyatakan properti umum dari medan listrik. Hukum Gauss akan menjadi 
berguna jika menggabungkannya dengan persamaan medan listrik atau magnet. Hukum ini mengkuantifikasi hubungan antara 
fluks listrik dengan jumlah muatan. Tiga pernyataan dapat disimpulkan dengan Hukum Gauss. Pertama, Hukum Gauss hanya 
diaplikasikan untuk permukaan tertutup atau permukaan gauss. Permukaan gauss merupakan permukaan imajiner yang 
mengelilingi satu atau lebih muatan. Simetri dan superposisi dibutuhkan dalam mencari medan listrik dengan Hukum Gauss [3].  

Simetri-simetri dari permukaan gauss dapat menyelesaikan masalah untuk menemukan intensitas medan listrik. 
Permukaan gauss seperti bentuk bola, silinder, dan plat imajiner dapat digunakan untuk mencari suatu muatan atau medan listrik 
yang diakibatkan oleh bola bermuatan, plat tak hingga bermuatan, dan garis bermuatan yang memiliki panjang tak hingga  dengan 
menggunakan Hukum Gauss. 

Dalam mencari medan listrik di batang silinder tak hingga yang bermassa jenis muatan positif  (λ) pada Gambar 1.6 , 
permukaan gauss bentuk silinder dapat digunakan untuk mencari medan listrik. 

 

Gambar 1.6 Permukaan gauss dengan bentuk silinder tertutup mengeliling batang silinder dengan panjang tak hingga [2]. 

Dengan 2πr sebagai keliling silinder dan h merupakan tinggi silinder. Maka luas permukaan silinder adalah 2πrh. Fluks 

listrik dari medan listrik 𝐸 yang melalui permukaan silinder ditunjukan pada persamaan (1.7) [2]. 

Φ =  𝐸𝐴𝑐𝑜𝑠𝛳 = 𝐸(2πrℎ)𝑐𝑜𝑠𝛳 = 𝐸(2πrℎ)     (1.7) 

Tidak ada fluks yang melalui tutup silinder karena 𝐸 memiliki arah yang radial sehingga 𝐸 sejajar dengan kedua tutup 
silinder. Muatan didalam permukaan adalah λh , sehingga Hukum Gauss disederhanakan menjadi persamaan (1.8) [2]. 

Φ = 
Ɛ

 

Ɛ 𝐸(2πrℎ) =  λℎ            (1.8) 

E = 
Ɛ

       (1.9) 

Persamaan (1.9) merupakan persamaan medan listrik yang diakibatkan oleh batang silinder tak hingga yang bermassa 
jenis muatan positif dengan jarak r dari batang [2]. 

 

Gambar 1. 7 Gambar dari plat yang sangat luas. Permukaan gauss silinder tertutup menembus plat dan tegak lurus dengan plat 
[2]. 



Gambar 1.7 menunjukan plat tipis tak hingga bukan konduktor bermassa jenis muatan positif (σ). Untuk mencari medan 

listrik 𝐸 dengan jarak r di depan plat, permukaan gauss silinder yang memiliki tutup dengan luas permukaan A. Fluks listrik 
hanya terjadi pada tutup silinder karena tutup silinder tegak lurus dengan medan listrik. Dengan demikian Hukum Gauss dapat 
diaplikasikan sehingga mendapatkan  persamaan (1.10) dan (1.11) [2]. 

Φ =  �⃗�. 𝑑𝐴 ⃗ 

Ɛ ∮ 𝐸. 𝑑𝐴 ⃗ = 𝑄  

Ɛ (𝐸𝐴 + 𝐸𝐴) = σ𝐴              (1.10) 

𝐸 =  
Ɛ

        (1.11) 

Persamaan (1.11) merupakan persamaan medan listrik yang di akibatkan oleh plat tipis tak hingga bukan konduktor 
bermassa jenis muatan positif dengan r di depan plat [2]. 

 

Gambar 1.8 Bola gauss di dalam bola bermuatan tunggal positif [3]. 

Untuk mencari medan listrik di dalam bola yang bermuatan positif tunggal, medan listrik  mengarah keluar dari bola 
secara radial. Gambar 1.8 menunjukan bola permukaan gauss dengan r ≤ R dan terkonsentrasi oleh bola muatan. Permukaan ini 

memenuhi simetri dari distribusi muatan maka dari itu �⃗� tegak lurus dengan permukaan dan nilai E memiliki besar yang sama 
pada setiap permukaan. Fluks ditunjukan pada persamaan (1.12). Didapatkan Hukum Gauss yang ditunjukkan pada persamaan 
(1.13). Qin merupakan jumlah muatan di dalam bola gauss dengan jari-jari r. Distribusi muatan adalah tunggal sehingga volume 
kepadatan muatannya ditunjukkan pada persamaan (1.14). Persamaan (1.15) menunjukkan muatan tertutup di dalam bola dengan 
jari-jari r. Hukum Gauss yang diaplikasikan pada persamaan (1.15) ditunjukkan pada persamaan (1.16).  Didapatkan medan 
listrik pada jari-jari r didalam muatan positif tunggal pada persamaan (1.17) [3]. 

Φ = 𝐸. 𝐴bola = 4𝜋𝑟 𝐸             (1.12) 

4𝜋𝑟 𝐸 =
Ɛ

       (1.13) 

𝜌 =  =          (1.14) 

   Qin = 𝜌𝑉 = 𝜋𝑅 = 𝑄          (1.15) 

4𝜋𝑟 𝐸 =
( / )

Ɛ
            (1.16) 

𝐸 =
Ɛ

𝑟      (1.17) 

 
BAB III 

KESIMPULAN 

 Hukum Gauss merupakan hukum yang fundamental dalam mempelajari listrik selain hukum Coulumb. Hukum ini 
menyederhanakan Hukum Coulumb dalam mencari medan listrik di suatu permukaan tertutup dengan prinsip fluks listrik. Netto 
dari suatu muatan benda akan mempengaruhi fluks listrik pada suatu permukaan. Tidak semua permasalahan tentang medan 
listrik dapat diselesaikan dengan Hukum Gauss. Kesimetrian benda diperlukan dalam menerapkan Hukum Gauss.  Permukaan 
gauss dapat dimanfaatkan untuk mencari medan listrik pada benda yang memiliki sifat simetri. 
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