
GELOMBANG 
ELEKTROMAGNETIKA



Apa itu Gelombang ?

• Gelombang adalah getaran yang merambat
• Apakah dalam perambatannya perlu

medium/zat perantara ?
Tidak harus !

• Berdasarkan ada/tidak adanya medium :
1. Gelombang Mekanik perlu medium
2. Gelombang Elektromagnetik







Apakah Gelombang Elektromagnetik ??

• Gelombang Elektromagnetik adalah gelombang
yang dapat merambat walau tidak ada medium

• Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi
medan listrik dan medan magnet yang berosilasi
dan merambat lewat ruang dan membawa energi
dari satu tempat ke tempat yang lain.

• Gelombang elektromagnetik ditemukan oleh
Heinrich Hertz. Gelombang elektromagnetik
termasuk gelombang transversal.



• Setiap muatan listrik yang memiliki percepatan
memancarkan radiasi elektromagnetik. Ketika kawat (atau
penghantar seperti antena) menghantarkan arus bolak-
balik, radiasi elektromagnetik dirambatkan pada frekuensi
yang sama dengan arus listrik.







BAGAIMANA “GEM” TERJADI ????

Keberadaan gelombang 
elektromagnetik didasarkan 
pada hipotesis Maxwell  “ 
James Clark Maxwell ” dengan 

mengacu pada 3 fakta relasi antara listrik dan 
magnet yang sudah ditemukan :



a. percobaan Oersted yang berhasil membuktikan : arus listrik
dalam konduktor menghasilkan medan magnet disekitarnya
(jarum kompas menyimpang bila di dekatkan pada kawat yang 
dialiri arus listrik)



b. percobaan Faraday yang berhasil mebuktikan batang konduktor
yang menghasilkan GGL induksi pada kedua ujungnya bila
memotong medan magnet

c. percobaan Faraday yang menunjukkan perubahan fluks magnetik
pada kumparan menghasilkan arus induksi dalam kumparan
tersebut



Didasarkan pada penemuan Faraday “Perubahan Fluks
magnetik dapat menimbulkan medan listrik”  dan arus
pergeseran yang sudah dihipotesakan Maxwell 
sebelumnya, maka Maxwell mengajukan suatu hipotesa
baru : “Jika perubahan fluks magnet dapat menimbulkan
medan listrik maka perubahan Fluks listrik juga harus
dapat menimbulkan medan magnet” Hipotesa ini
dikenal dengan sifat simetri medan listrik dengan medan
magnet.



Bila Hipotesa Maxwell benar, konsekuensinya perubahan medan
listrik akan mengakibatkan medan magnet yang juga berubah serta
sebaliknya dan keadaan ini akan terus berulang. Medan magnet atau
medan listrik yang muncul akibat perubahan medan listrik atau
medan magnet sebelumnya akan bergerak (merambat) menjauhi
tempat awal kejadian. Perambatan medan listrik dan medan magnet 
inilah yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik.
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Ilustrasi perambatan gem

Arah rambatan



Kebenaran Hipotesa Maxwell tentang
adanya gelombang elektromagnetik
pada akhirnya dibuktikan oleh “ 
Heinrich Hertz”



Sketsa gelombang elektromagnetik



Sifat-sifat gelombang elektromagnetik

1. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang tanpa
medium

2. merupakan gelombang transversal
3. tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam

medan magnet maupun medan listrik
4. dapat mengalami pemantulan (refleksi), pembiasan (refraksi), 

perpaduan (interferensi), pelenturan (difraksi), pengutuban
(polarisasi)

5. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara
bersamaan, sehingga medan listrik dan medan magnet sefase dan
berbanding lurus



Spektrum
Elektromagnetik

• Gel. Radio : Panjang gel. 
lebih besar dari 1 m

• Gel. Mikro : Panjang gel. 
antara 1 mm sampai 1 m 

• Gel. Inframerah : Panjang
gel. 700 nm sampai 1000 nm

• Cahaya tampak :  Panjang
gel. 400 nm – 700 nm

• Gel. UV : Panjang gel. 1 nm-
400 nm

• Sinar-X : Panjang gel. 0,01 
nm-10nm

• Sinar Gamma : Panjang gel < 
10pm



1. Gelombang Radio

• Gelombang radio adalah media transmisi yang 
dapat digunakan untuk mengirimkan suara 
ataupun data

• Kelebihan transmisi gelombang radio adalah 
dapat mengirimkan isyarat dengan posisi 
sembarang (tidak harus lurus) dan dimungkinkan 
dalam keadaan bergerak. 

• Frekuensi yang digunakan antara 3 KHz sampai 
300 GHz. Gelombang radio digunakan pada band 
VHF dan UHF : 30 MHz sampai 1 GHz termasuk 
radio FM dan UHF dan VHF televisi.



Keuntungannya:
Bisa menjangkau daerah yang cukup luas
Tidak diperlukan pemasangan kabel yang rumit

Kerugiannya:
Bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi.

Untuk mencegah suatu interferensi maka dibutuhkan pengaturan 
alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah.



Band Frekuensi Radio

Nama Frekuensi Panjang Gelombang

Very Low Frequency VLF <30 kHz >10 km

Low Frequency LF 30-300 kHz 1-10 km

Medium Frequency MF 300-3000 kHz 100-1000 km

High Frequency HF 3-30 MHz 10-100 m

Very high Frequency VHF 30-300 MHz 1-10 m

Ultra High Frequency UHF 300-3000 MHz 10-100 cm
Super High Frequency SHF 3-30 GHz 1-10 cm

Extremely High Freq EHF 30-300 GHz 1-10 mm





Modulasi

• Merupakan teknik-teknik yang dipakai untuk memasukkan 
informasi dalam suatu gelombang pembawa, biasanya berupa 
gelombang sinus 

• Alat yg digunakan untuk modulasi disebut Modulator, alat yg 
melakukan demodulasi disebut Demodulator, sedangkan alat yang 
bisa melakukan keduanya adalah Modem.

• Bisa dilakukan secara digital maupun analog, bahkan bisa dengan 
penggabungan keduanya.

• Karakteristik dari gelombang yg dimodulasi biasanya :
– Amplitudo
– Frekuensi
– Phase



• Modulasi analog, di antaranya:
– Amplitude Modulation (AM)
– Frequency Modulation (FM)
– Phase Modulation (PM)

• Modulasi digital, di antaranya:
– Amplitude-Shift Keying (ASK)
– Frequency-Shift Keying (FSK)
– Phase-Shift Keying (PSK)

• Modulasi gabungan (hybrid):
– Pulse-code modulation (PCM)
– Pulse-width modulation (PWM)
– Pulse-amplitude modulation (PAM)
– Pulse-position modulation (PPM)
– Pulse-density modulation (PDM)



Amplitude Modulation (AM)

• Adalah salah satu bentuk modulasi dimana amplitudo sinyal pembawa di 
variasikan secara proposional berdasarkan sinyal pemodulasi (sinyal informasi).

• Frekuensi sinyal pembawa tetap konstan.
• AM adalah metode pertama kali yang digunakan untuk menyiarkan radio 

komersil.
• Contoh dari amplitude modulation.
• Kelemahannya:

– dapat terganggu oleh 
gangguan atmosfir

– Bandwith yang sempit juga 
membatasi kualitas suara 
yang dapat dipancarkan.



Frequency Modulation (FM) #1

• suatu bentuk modulasi dimana frekuensi sinyal pembawa divariasikan secara 
proposional berdasarkan amplitudo sinyal input.

• Amplitudo sinyal pembawa tetap konstan.
• Contoh dari frequency modulation adalah:



Frequency Modulation (FM) #2

• Modulasi frekuensi memerlukan bandwidth yang lebih lebar 
daripada modulasi amplitudo.

• FM lebih tahan terhadap gangguan sehingga di pilih untuk 
sebagai modulasi standart untuk frekuensi tinggi.

• Keuntungan:
– Noise lebih kecil (kualitas lebih baik)
– Daya yang dibutuhkan lebih kecil



Phase Modulation(PM)

• Merupakan bentuk modulasi yang  merepresentasikan informasi sebagai variasi fase dari 
sinyal pembawa.

• Hampir mirip dengan FM, frekuensi pembawa juga bervariasi karena variasi fase dan 
tidak merubah amplitudo pembawa.

• PM jarang digunakan karena memerlukan perangkat keras penerima yang lebih 
kompleks.

• Dapat menimbulkan ambigu dalam menentukan apakah sinyal mempunyai fase 0o atau 
180o.

• Contoh modulasi PM:

hasil



Propagasi Gelombang Radio

• Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, antara 
lain:
– Padat 
– Cair
– Udara

• Propagasi gelombang radio, dibedakan menjadi:
– Propagasi Gelombang tanah:

• Gelombang langsung
• Gelombang pantulan tanah
• Gelombang permukaan tanah

– Propagasi Ionosfer:



Gambar Propagasi



Propagasi Gelombang Tanah

• Gelombang Langsung
• Gelombang Pantulan Tanah



Propagasi Gelombang Tanah #2

• Gelombang Permukaan Tanah



Propagasi Ionosfer

• Memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang.
• Lapisan ini terletak pada ketinggian 50-500 km diatas permukaan bumi.
• Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari.
• Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer 

ke dalam beberapa lapisan. 

– Lapisan D (50-90 km)
– Lapisan E (90-145 km)
– Lapisan F (160-400 km)



2. Gelombang Mikro
• Gelombang mikro (bahasa Inggris: microwave) adalah 

gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi (Super 
High Frequency, SHF), yaitu di atas 3 GHz (3x109 Hz).

• Kelebihan Gelombang Mikro :
– Perambatannya relatif cepat, (dikarenakan gelombangnya yang 

pendek)
– Efisiensi biaya, biasanya biayanya cukup murah
– Mudah untuk diimplementasikan dan diinstalasi

• Kekurangan Gelombang Mikro :
– Mudah terinferensi, atau mudah terganggu oleh gelombang radio yang 

lain, bahkan oleh dua sistem transmisi gelombang mikro yang 
berdekatan sekalipun juga dapat terganggu.

– Dalam proses transmisi antara pemancar dan penerima sinyal 
diharuskan berada dalam garis pandang serta tidak ada penghalang



Pemanfaatan Gelombang Mikro

• Pemanasan (MicroWave)
– Band frekuensi ISM sekitar 2.45 GHz. 
– Pemanasan material dalam bidang industri. 
– Pemanasan dengan gelombang mikro mempunyai 

kelebihan yaitu pemanasan lebih merata karena bukan 
mentransfer panas dari luar tetapi membangkitkan panas 
dari dalam bahan tersebut. 

– Pemanasannya juga dapat bersifat selektif artinya 
tergantung dari dielektrik properties bahan. Hal ini akan 
menghemat energi untuk pemanasan.

– Teknik pemanasan gelombang mikro juga dipakai untuk 
terapy kanker yang sering disebut dengan hyperthermia.



• Telekomunikasi
– WiFi
– Bluetooth
– Komunikasi antara BTS ataupun antara BTS dengan 

pelanggannya. Untuk komunikasi ke end user 
operator GSM di indonesia memakai frekuensi di 
sekitar 800 MHz, 900MHz dan 1800MHz.



• Radar dan Navigasi
– Untuk mendeteksi suatu object. 
– Radio detection and ranging, radar memanfaatkan 

pantulan gelombang dari object tersebut untuk 
pendeteksian. meskipun sinyal sangat lemah tetapi 
dapat dikuatkan kembali sehingga object bisa 
terdeteksi.

– Sistem GPS. GPS mempunyai prinsip yang mirip 
dengan radar. setiap satelit secara periodis 
mengirimkan pesan yang isinya adalah waktu 
pengiriman pesan dan informasi orbit satelit.



3. Gelombang Inframerah
• Radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih 

panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari 
radiasi gelombang radio

• Karakteristik :
– tidak dapat dilihat oleh manusia
– tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang
– dapat ditimbulkan oleh komponen yang 

menghasilkan panas
– Panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan 

yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. 
Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang 
gelombang mengalami penurunan.



• Kesehatan :
– Mengaktifkan molekul air dalam tubuh.
– Meningkatkan sirkulasi mikro. 
– Meningkatkan metabolisme tubuh. jika sirkulasi mikro dalam 

tubuh meningkat, racun dapat dibuang dari tubuh kita melalui 
metabolisme

– Mengembangkan Ph dalam tubuh
– Inframerah jarak jauh banyak digunakan pada alat-

alat kesehatan. Pancaran panas yang berupa pancaran sinar 
inframerah dari organ-organ tubuh dapat dijadikan sebagai 
informasi kondisi kesehatan organ tersebut. Contoh penggunaan 
inframerah yang menjadi trend saat ini adalah adanya gelang 
kesehatan. Dengan memanfaatkan inframerah jarak jauh, gelang 
tersebut dapat berperang dalam pembersihan dalam tubuh dan 
pembasmian kuman atau bakteri.



• Bidang Komunikasi
– Adanya sistem sensor inframerah. 
– Adanya kamera tembus pandang yang memanfaatkan sinar 

inframerah.
– Untuk pencitraan pandangan seperti nightscoop
– Inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat, seperti 

pada remote TV.
– Sebagai alat komunikasi pengontrol jarak jauh. Inframerah dapat 

bekerja dengan jarak yang tidak terlalu jauh (kurang lebih 10 meter 
dan tidak ada penghalang)

– Sebagai salah satu standardisasi komunikasi tanpa kabel. Fungsi 
inframerah pada telepon genggam dan laptop dijalankan 
melalui teknologi IrDA (Infra red Data Acquition). IrDA dibentuk 
dengan tujuan untuk mengembangkan sistem komunikasi via 
inframerah.



• Bidang Keruangan
– Inframerah yang dipancarkan dalam bentuk sinar inframerah 

terhadap suatu objek, dapat menghasilkan foto inframerah. 
Foto inframerah yang bekerja berdasarkan pancaran panas 
suatu objek dapat digunakan untuk membuat lukisan panas dari 
suatu daerah atau objek.

• Bidang Industri
– Lampu inframerah. Merupakan lampu pijar yang kawat pijarnya 

bersuhu di atas ±2500°K. Lampu infra merah ini biasanya 
digunakan untuk melakukan proses pemanasan di bidang 
industri.

– Pemanasan inframerah. Pemanasan inframerah banyak 
digunakan pada alat-alat seperti, pemanggang dan 
bola lampu (90% panas – 10% cahaya).



4. Gelombang Cahaya Tampak

• Spektrum cahaya tampak terdiri dari merah, 
oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan cahaya 
ungu, dan warna-warna ini dikombinasikan 
(digabung jadi satu) sehingga terbentuklah 
cahaya putih.

• Sumber cahaya putih alami yaitu Matahari 
dan bintang-bintang, sedangkan yang buatan 
yaitu lampu hemat energi atau lampu-lampu 
yang bersinar putih



• Pancaran sinar dari cahaya 
tampak disebabkan karena 
panas. Benda dengan suhu 
yang lebih rendah 
memancarkan radiasi 
inframerah yang tidak dapat 
dilihat oleh mata. Selain 
matahari dan lampu, ada juga 
bahan cair, seperti logam atau 
kaca, juga bersinar 
memancarkan cahaya.

• Sumber cahaya putih lainnya 
termasuk lampu pijar, lampu 
neon, lampu halogen, LED 
putih, dan api.



5. Gelombang UV
• Istilah ultraviolet berarti ’melebihi ungu’ (dari bahasa Latin, 

ultra berarti melebihi, sedangkan kata ungu merupakan 
warna panjang gelombang paling pendek dari cahaya sinar 
tampak). Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi dalam 
daerah 1015 Hz sampai 1016 Hz atau dalam daerah panjang 
gelombang 10-8 m samapai 10-7 m.

• Radiasi matahari merupakan gelombang elektromagnet 
dengan spektrum yang lengkap. Radiasi ultraviolet 
merupakan bagian dari radiasi matahari. 

• Radiasi ultraviolet memiliki panjang gelombang antara X 
dan kenampakan cahaya, serta dinamai ultraviolet karena 
frekuensinya lebih tinggi dari pada sinar violet ( ungu).



• Sinar ultraviolet juga membunuh bakteri dan 
virus. Karena itu, sinar ultraviolet digunakan 
untuk menyucihamakan ruangan operasi rumah 
sakit berikut instrumen-instrumen untuk 
pembedahan.

• Matahari merupakan sumber sinar ultraviolet 
(UV), yang merupakan penyebab utama dari 
terbakarnya kulit kita. Sinar UV juga dianggap 
sebagai penyebab katarak, yaitu kondisi lensa 
mata yang berkabut.



6. Gelombang Sinar X

• Sinar-X atau sinar Röntgen adalah salah satu 
bentuk dari radiasi 
elektromagnetik dengan panjang 
gelombang berkisar antara 10nanometer ke 
100 pikometer (sama dengan frekuensi dalam 
rentang 30 petahertz - 30 exahertz) dan memiliki 
energi dalam rentang 100eV - 100 Kev. 

• Sinar-X umumnya digunakan dalam 
diagnosis gambar medis dan Kristalografi sinar-X. 
Sinar-X adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat 
berbahaya.



• Seperti daging dan kulit tetapi tidak dapat 
menembus benda-benda keras seperti 
tulang,gigi,dan logam.

• Sinar x sering di gunakan di berbagai bidang 
seperti bidang 
kedokteran,fisika,kimia,mineralogy,metalurgi,
dan biologi.



7. Gelombang Sinar Gamma
• Sinar gama (seringkali dinotasikan dengan huruf 

Yunani gama, γ) adalah sebuah bentuk berenergi 
dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi 
oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik 
lainnya seperti penghancuran elektron-positron.

• Sinar gama adalah istilah untuk radiasi 
elektromagnetik energi-tinggi yang diproduksi oleh 
transisi energi karena percepatan elektron. Karena 
beberapa transisi elektron memungkinkan untuk 
memiliki energi lebih tinggi dari beberapa transisi 
nuklir, ada tumpang-tindih antara apa yang kita sebut 
sinar gama energi rendah dan sinar-X energi tinggi.



Pemanfaatan Sinar Gamma

• Sinar gamma terkadang digunakan untuk 
mengobati kanker di dalam tubuh dengan cara 
merusak DNA yang terdapat di dalam sel 
kanker. Akan tetapi, pengobatan ini juga dapat 
berdampak merusak DNA yang terdapat pada 
jaringan sel (yang bisa saja masih sehat) yang 
terdapat di sekitar sel kanker.

• Sinar Gamma Sebagai Pendeteksi Objek Luar 
Angkasa





Tugas Kelompok ke-2 :
Pembuatan Video Tentang (Durasi 10 -15 menit):
1. Gelombang Radio
2. Gelombang Mikro
3. Gelombang Inframerah
4. Gelombang Cahaya Tampak
5. Gelombang Ultraviolet
6. Gelombang Sinar X
7. Gelombang Sinar Gamma


