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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang  

 Perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan peralatan listrik makin 

banyak digunakan  untuk memperoleh kemudahan dalam beraktifitas.  Peran 

listrik makin banyak digunakan dalam berbagai prasarana kehidupan antara lain 

dalam bidang kedokteran, transportasi, dan komunikasi, sehingga disekitar kita 

dikelilingi medan elektromagnetik (Turana, 2003). Penggunaan alat-alat yang 

menghasilkan medan elektromagnetik sebagai pemanfaatan medan elektromagnet 

itu sendiri sudah sedemikian meluas sehingga tingkat paparan medan 

elektromagnetik juga meningkat.  

 Medan elektromagnetik adalah sebuah medan terdiri dari dua medan 

vektor yang berhubungan yaitu medan listrik dan medan magnet. Medan listrik 

akan memberikan suatu gaya pada benda bermuatan listrik lainnya. Sebuah medan 

listrik akan berubah bergantung dengan waktu yang nantinya akan mempengaruhi 

medan magnet di sekitarnya.  

 Medan elektromagnetik disekitar kita baik secara langsung maupun tidak 

langsung dapat mempengaruhi organisme hidup. Aranda et al, 2008 meneliti efek 

dari medan listrik AC terhadap vesikel dan menyatakan bahwa sel-sel dari 

organisme dapat berubah bentuk saat dikenai medan listrik. Beberapa penelitian 

lain menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik bisa berpengaruh juga pada 

tubuh manusia. Salah satunya pengaruh dari gelombang elektromagnetik terhadap 
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manusia adalah timbulnya kanker darah. John William Ashe (1989) telah 

melakukan penelitian mengenai perubahan bentuk pada eritrosit saat diinduksi 

medan listrik. Pengaruh medan listrik yang besar menyebabkan membran sel 

pecah secara mekanik, sehingga membentuk pori-pori yang memungkinkan air 

dan ion kecil lainnya untuk masuk ke dalam membran sel yang kemudian menjadi 

bengkak.  

 Pada dasarnya, di dalam tiap sel pada semua makhluk hidup terdapat 

medan listrik internal dimana mempunyai peranan kompleks dalam mengontrol 

mekanisme fisiologis, seperti fungsi membran sel.  Apabila terdapat medan listrik 

eksternal, maka akan mempengaruhi medan listrik internal.   

 Pengaruh medan elektromagnetik pada sel dapat diamati melalui 

pendekatan elektrohidrodinamik. Melalui model ini, membran dan cairan dalam 

sel dipandang sebagai media yang bersifat dielektrik dan juga bersifat 

permeabilitas yang didapatkan dengan jalan menyeimbangkan antara gaya listrik, 

hidrodinamik, kelengkungan dan ketegangan mekanik pada membran, sehingga 

memungkinkan untuk menggambarkan waktu evolusi saat deformasi membran sel 

(Kaler dan Jones, 1990).  

 Bakteri Staphylococcus aureus termasuk golongan prokariotik (bakteri 

bersel tunggal) dimana struktur selnya hanya terdiri dari dinding sel, membran sel, 

ribosom, dan bahan genetik (Yuwono, 2005). Bakteri ini berbentuk bulat, tidak 

bergerak, dan tidak berspora. Bagian terpenting dari sel bakteri ini adalah 

membran sel berfungsi sebagai selaput sel yang bersifat permiabel, sehingga dapat 

mengatur keluar masuknya ion-ion. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH MEDAN ELEKTROMAGNETIK PADA 
BAKTERI Staphylococcus aureus 
 

DINI ALFIYAH



3 
 

 Penelitian ini merupakan suatu upaya analisis pengaruh medan listrik AC 

pada membran sel bakteri Staphylococcus aureus menggunakan pendekatan 

elektrohidrodinamik dengan mempertimbangkan segi listrik, hidrodinamik, 

kelengkungan dan tegangan mekanik membran sel bakteri sehingga 

memungkinkan untuk menggambarkan waktu evolusi saat deformasi membran 

sel. 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

 Mengacu pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang 

dapat dibuat adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah interaksi medan listrik AC pada sel bakteri Staphylococcus 

aureus secara teoritis dengan menggunakan metode elektrohidrodinamik? 

2. Bagaimanakah pengaruh frekuensi medan listrik AC terhadap deformasi 

membran sel bakteri Staphylococcus aureus? 

 

1. 3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka 

penelitian dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Parameter yang digunakan pada perhitungan analitik adalah parameter 

listrik bakteri Staphylococcus aureus. 

2. Staphylococcus aureus dianggap sebagai model bola padat yang berada 

pada medium agar. 
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3. Penelitian ini hanya meninjau pengaruh medan listrik AC terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus secara teoritis. 

 

1. 4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui interaksi medan listrik AC pada sel bakteri Staphylococcus 

aureus. 

2. Mengetahui pengaruh frekuensi medan listrik AC terhadap deformasi 

membran sel bakteri Staphylococcus aureus. 

 

1. 5 Manfaat Penelitian 

 Diharapkan setelah dilakukannya penelitian ini, pengaruh medan listrik 

AC pada bakteri Staphylococcus aureus dapat diketahui sehingga dapat 

memberikan manfaat bagi dunia kedokteran. 
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