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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1 Bakteri Staphylococcus aureus 

 Bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang hidup 

secara fakultatif anaerob, berbentuk bulat nampak seperti sekumpulan anggur, 

tidak bergerak, dan tidak berspora. Bakteri ini terdapat pada kulit dan dalam 

hidung atau tenggorokan manusia. Bakteri ini dapat menyebabkan sejumlah 

penyakit dari penyakit kulit ringan seperti infeksi kulit, acne vulgaris, cellulitis 

folliculitis sampai penyakit berat seperti pneumonia, meningitis, osteomyelitis 

endocarditis, toxic shock syndrome, dan septicemia. 

 

Gambar 2.1 (a) Bentuk dan taksonomi bakteri Staphylococcus aureus 
(http://www.news-medical.net/health/What-is-Staphylococcus-Aureus.aspx). 

(b)Struktur dinding sel bakteri gram positif (Hamblin & Hasan, 2003). 
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 Bakteri ini termasuk golongan prokariotik (bersel tunggal) dengan struktur 

selnya hanya terdiri dari dinding sel, membran sel, ribosom, dan bahan genetik 

(Yuwono, 2005). Perbedaan dasar antara bakteri gram positif dengan bakteri gram 

negatif terletak pada komponen dinding selnya. Dinding sel bakteri berfungsi 

melindungi dan memberi bentuk sel. Terdapat lapisan permukaan yang disebut 

membran sel yang terdiri dari membran plasma tunggal yang dikelilingi inding sel 

tebal berupa peptidoglikan. Membran tersebut berfungsi memisahkan sel dengan 

lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem 

kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Ribosom merupakan 

partikel kecil yang berfungsi sebagai sintesis protein. Bahan genetik pada bakteri 

ini terdiri atas satu molekul DNA untai ganda berbentuk lingkar yang berfungsi 

membawa informasi-informasi genetik, yang akan menentukan sifat-sifat jasad 

tersebut dan terdapat bahan genetik tambahan yang disebut plasmid. Bakteri ini 

juga dilengkapi dengan pili yang merupakan saluran untuk perpindahan bahan 

genetik (DNA) dari satu sel ke sel lain.  

  

2. 2 Pemodelan Sel 

 Membran sel merupakan batas antara sel dengan lingkungannya dimana 

pada bagian ekstrasellular dan intrasellular membran terdapat cairan yang berisi 

ion-ion dan nutrisi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup sel. Untuk 

kesederhanaan, membran sel digambarkan sebagai lingkaran yang kokoh yang 

ditunjukkan pada gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 (a) Lalu lintas membran (http://www.wikipedia.com/ potensial-
membran). (b) Pemisahan muatan pada membran sel.  

 
 

 Gambar 2.2 mengilustrasikan komposisi ion di kedua sisi membran sel. 

Konsentrasi ion kalium (K+) di bagian intraselular membran 35 kali lebih tinggi  

dibandingkan konsentrasi di bagian ekstraselular. Sebaliknya, konsentrasi ion 

natrium (Na+) di bagian ekstraselular  membran sel 10 kali lebih tinggi 

dibandingkan konsentrasi di bagian intraselular. Adanya perbedaan konsentrasi 

ion di bagian intraselular dan bagian ekstraselular membran ini mendorong 

terjadinya difusi ion-ion tersebut menembus membran sel. Hal ini dikarenakan 

struktur membran terdiri dari dua lapis lipid (lipid bilayer) dan memiliki 

permeabilitas tertentu sehingga tidak semua molekul dapat melalui membran sel. 

Membran sel terdapat kanal ion yang berfungsi sebagai pintu gerbang masuk dan 

keluarnya cairan sehingga menyebabkan terciptanya lalu lintas membran. Lalu 

lintas membran akan membuat perbedaan konsentrasi ion sehingga menimbulkan 

beda potensial pada membran. Beda potensial pada membran tersebut 

menyebabkan muatan-muatan disekitar membran bergerak dan berpindah 

sehingga menghasilkan arus listrik. Ukuran suatu membran untuk menghantarkan 
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arus listrik dinyatakan dalam konduktivitas membran 휆  yang merupakan rasio 

dari kerapatan arus listrik 퐽 terhadap kuat medan listrik 퐸 yang bekerja pada 

membran.  

퐽 = 휆 퐸          (2.1) 

 Rapatnya fluks listrik dalam membran karena adanya beda potensial 

didefinisikan sebagai konstanta dielektrik membran 휀  yang secara matematis 

dapat dituliskan dalam persamaan 2.2. 

휀 	= 휀 	휀           (2.2) 

dimana 휀  dan 휀  masing-masing adalah permitivitas vakum dan permitivitas 

relatif. 

 Membran sel diasumsikan berperan sebagai kapasitor bola yang terdiri dari 

dua keping konduktor masing-masing bermuatan positif pada bagian luar 

(ekstrasellular) dan bermuatan negatif pada bagian dalam (intrasellular) pada 

luasan tertentu yang dipisahkan oleh bahan dielektrik (lipid bilayer) dengan 

ketebalan tertentu. Dalam lipid bilayer, kehadiran medan listrik 퐸 menyebabkan 

muatan-muatan yang berada pada daerah luar dan dalam membran sedikit terpisah 

sehingga menimbulkan momen dipol listrik	푝. 

푝 = 푞ℎ          (2.3) 

dimana  푞 adalah muatan dan ℎ adalah jarak antar muatan. 

 Pemisahan muatan dalam membran menciptakan medan listrik internal 

yang berarah dari keping positif menuju keping negatif. Banyaknya dipol listrik 

sepanjang arah medan, membuat membran menjadi terpolarisasi. Dalam sebuah 
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medium dielektrik, polarisasi yang terjadi adalah sejajar dengan medan listrik 

sehingga mengalami perpindahan medan listrik 퐷.  

퐷 = 휀퐸          (2.4) 

 Untuk melihat pengaruh kedua jenis ion tersebut pada potensial membran 

sel, akan dilihat pengaruh masing-masing jenis ion tersebut secara sendiri-sendiri 

terlebih dahulu, setelah itu baru diperhitungkan interaksi keduanya secara 

bersamaan. Karena konsentrasi ion kalium lebih tinggi di bagian intraselular maka 

menurut Hukum Fick untuk difusi, ion kalium akan bergerak menembus keluar 

membran sel. Gerakan ion kalium keluar membran sel ini menimbulkan arus 

listrik, yang karena terjadinya melalui peristiwa difusi, maka disebut arus difusi. 

 Keluarnya ion positif kalium dari bagian intraselular akan meninggalkan 

muatan negatif (anion) yang sama besar di bagian intraselular. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya beda potensial antara bagian intraselular dan bagian 

ekstraselular, dengan bagian intraselular lebih negatif dibanding bagian 

ekstraselular. Adanya beda potensial ini akan menimbulkan medan listrik dengan 

arah dari luar ke dalam sel. Dalam lipid bilayer, kehadiran medan listrik 

menyebabkan muatan-muatan yang berada pada bagian ekstrasellular dan pada 

bagian intrasellular membran sedikit terpisah sehingga menimbulkan momen 

dipol listrik. Pemisahan muatan dalam membran menciptakan medan listrik 

internal yang berarah dari keping positif menuju keping negatif. Banyaknya dipol 

listrik sepanjang arah medan, membuat membran menjadi terpolarisasi. 

 Medan listrik yang mengarah dari luar ke dalam sel menimbulkan gaya 

elektrostatik yang mempengaruhi ion-ion yang ada di sekitar membran sel. Ion 
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kalium, karena bermuatan positif, didorong oleh gaya elektrostatik ke arah dalam 

membran sel. Aliran ion kalium dari bagian ekstraselular  ke bagian intraselular 

membran sel menimbulkan arus listrik yang disebut arus drift. Kerapatan arus 

drift bergantung pada besarnya gradien potensial (medan listrik) di antara kedua 

sisi membran dan konsentrasi ion. 

 Gaya elektrostatik ini akan melawan gaya difusi pada ion kalium. Interaksi 

kedua gaya ini suatu saat akan mencapai kesetimbangan, yaitu besarnya gaya 

elektrostatik yang ditimbulkan oleh adanya beda potensial antara kedua sisi 

membran sama dengan besarnya gaya difusi (atau dengan kata lain besarnya arus 

drift sama dengan besarnya arus difusi). Keadaan setimbang ini akan 

menghasilkan beda potensial antara kedua sisi membran bernilai konstan.  

 

2. 3 Medan Elektromagnetik 

 Medan elektromagnetik adalah medan yang terdiri dari dua medan vektor 

yang berhubungan dengan medan listrik dan medan magnet. Medan listrik 

dihasilkan oleh muatan stasioner dan medan magnet dihasilkan oleh muatan yang 

bergerak. Vektor medan listrik dan medan magnet yang merupakan karakter 

medan masing-masing memiliki sebuah nilai yang didefinisikan pada setiap titik 

ruang dan waktu. 

 Hubungan antara medan listrik 퐸, medan magnet 퐵, dan arus listrik 퐽 yang 

secara alami berada di dalam dan disekitar membran sel diberikan oleh persamaan 

Maxwell dalam medium: 

∇ ∙ 퐸 = 휌          (2.5a) 
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∇ ∙ 퐵 = 0          (2.5b) 

∇ × 퐸 = −           (2.5c) 

∇ × 퐻 = 퐽 +          (2.5d) 

dengan pergeseran medan listrik 퐷 = 휀퐸, kuat medan magnet dalam medium 퐻 

= 퐵, dan kerapatan arus 퐽 = 휆퐸. Dengan 휌, 휀, 휆 dan	푡 masing-masing adalah 

kerapatan muatan, permitivitas, konduktivitas listrik dan waktu. Medan magnet 

yang berubah dengan cepat menyebabkan medan listrik dan arus listrik dalam 

jaringan hidup. 

 

2. 4 Interaksi Medan Elektromagnetik Pada Sel 

 Penggunaan peralatan yang menghasilkan medan elektromagnetik, baik 

sebagai dampak samping maupun pemanfaatan medan elektromagnetik itu sendiri, 

sudah sedemikian meluas sehingga pemaparan elektromagnetik juga meningkat. 

Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh medan elektromagnetik ini terhadap 

timbulnya kanker, terutama kanker darah (leukimia) pada anak. Dari hasil 

penelitian telah menunjukkan adanya pengaruh medan elektromagetik terhadap 

kesehatan apabila terjadi pemaparan dengan intensitas yang sangat tinggi yaitu  

menyebabkan pecahnya membran pada sel, sehingga membentuk pori-pori yang 

memungkinkan air dan ion kecil lainnya untuk masuk ke dalam membran sel yang 

kemudian menjadi bengkak.  
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2.4.1 Interaksi Medan Listrik 

 Sel secara biologis akan menunjukkan perilaku saat diinduksi medan 

listrik AC pada berbagai frekuensi (Vlahovska et al, 2009). Medan listrik dengan 

frekuensi rendah berpengaruh pada sinyal sel (Voldman, 2006). Sedangkan medan 

listrik dengan listrik dengan frekuensi tinggi dapat menyebabkan kecacatan pada 

sel. Untuk memahami mekanisme fisik interaksi medan listrik AC dengan sel, 

maka diasumsikan bahwa sel adalah partikel dielektrik bocor dari bentuk bola 

(Jones, 1995) yang sebelumnya telah dilakukan oleh Taylor pada tahun 1966 

untuk menjelaskan perilaku tetesan. 

 Sel adalah benda lunak yang dapat rusak ketika dikenai medan listrik. 

Membran sel memainkan peran penting dalam proses ini. Lapisan lipid bilayer  

merupakan komponen struktural utama membran sel. Vlahovska et al, 2009 telah 

mengembangkan sebuah teori analitik untuk menjelaskan transisi bentuk yang 

diamati pada vesikel saat diinduksi oleh medan listrik AC. Untuk menyelesaikan 

efek medan listrik AC pada membran sel digunakan metode pemodelan vesikel. 

Pemodelan ini dapat digunakan untuk merasionalisasi deformasi membran akibat 

medan listrik AC.  Eksperimen terbaru menunjukkan bahwa vesikel berperilaku 

aneh saat dikenai medan listrik AC dan berkecenderungan berubah bentuk 

menjadi ellipsoidal (Riske et al, 2005). Berdasarkan pengamatan Aranda et al, 

2008, medan listrik dapat mengubah vesikel ke ellipsoidal yang prolate atau 

oblate tergantung pada frekuensi yang dikenakan.   

 Lapisan lipid bilayer dianggap sebagai permukaan dengan kapasitansi 

퐶 = 휀 /ℎ dan konduktivitas 퐺 = 휆 /ℎ dimana 휀 , 휆 , dan	ℎ masing-masing 
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adalah konstanta dielektrik membran, konduktivitas membran, dan tebal lipid 

bilayer. Membran sel bagian intraselular berisi cairan viskositas 휂 , 

konduktivitas cairan 휆  dan konstanta dielektrik cairan 휀 . Sedangkan di bagian 

ekstraselular, terdapat cairan yang dicirikan oleh 휂 , 휆  dan 휀 . 

 Pada saat membran sel dikenai medan listrik AC dengan amplitudo 퐸 : 

퐸 = 퐸 cos(휔푡)         (2.6)  

dimana 휔 adalah frekuensi angular dan 푡 adalah waktu, maka, cairan disekitar 

membran, ion-ion bebas akan bergerak sejajar dengan medan listrik (Saville et al, 

1997). Muatan bebas, ion, cenderung menumpuk di permukaan membran 

sehingga memisahkan media cairan yang mempunyai sifat  listrik yang berbeda.   

 

2.4.2 Interaksi Medan Magnet 

 Medan magnet adalah suatu daerah dimana terdapat pengaruh gaya 

magnet. Medan magnet dapat menembus benda atau medium apa saja yang ada 

didekatnya. Medan magnet dapat dibedakan menjadi medan magnet statis (tidak 

bergantung waktu) dan medan magnet dinamis (bergantung waktu).  Medan 

magnet statis dapat dihasilkan oleh magnet permanen atau dari aliran arus listrik 

searah (DC), sedangkan medan listrik AC dapat dihasilkan dari aliran arus bolak 

balik ( Nair et al, 1989 ). Medan magnet dapat mempengaruhi atau menimbulkan 

efek pada jaringan hidup (Itegin and Gunay, 1993). Berberapa penelitian 

menunjukkan bahwa medan magnet statis dapat mempengaruhi sistem biologi, 

khususnya sel yang mudah tereksitasi (Itegin and Gunay, 1993). 
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 Interaksi medan magnet dengan benda hidup berupa induksi medan pada 

jaringan biologis contohnya sel. Induksi pada sel ini disebabkan adanya muatan – 

muatan listrik bebas yang terdapat pada ion kaya cairan yang dapat dipengaruhi 

oleh gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan dan aliran arus listrik (Nair et al, 

1989). 

 Sel akan merespon medan magnet dengan berbagai fenomena yang tak 

terduga. Beberapa faktor teramati mempengaruhi fenomena yang terjadi, seperti 

intensitas dan frekuensi medan magnetik yang diberikan, jenis sel yang 

dimagnetisasi, dan lama waktu magnetisasi (Belyavskaya, 2004). Telah 

dilaporkan bahwa medan magnetik statik mempengaruhi aktivasi ion-ion dan 

polarisasi dipol-dipol di dalam sel (Pazur and Rassadina, 2009). Di pihak lain 

dilaporkan bahwa panjang gelombang dan amplitudo medan magnetik bolak-balik 

serta beda fase antara gelombang medan magnetik tersebut dengan osilasi ion-ion 

pada sel mempengaruhi respon sel (Kindzelskii and Petty, 1997).  

 Gaya yang diinduksi oleh medan magnetik dapat mengendalikan dan 

mengubah laju pergerakan elektron-elektron di dalam sel secara signifikan 

sehingga mempengaruhi berbagai jenis proses metabolisme sel (Goodman and 

Blank, 2002). Belyavskaya et al, 2004 melaporkan bahwa medan magnetik dapat 

mempercepat proses pembelahan sel. Suatu pemberian kuat medan magnetik 

secara tepat dapat mempercepat aktivasi pertumbuhan sel. Medan magnetik dapat 

meningkatkan konsentrasi kandungan amino acids, Ca dan K di dalam sel jamur 

(Sharaf, 2003). Yao, et al, 2005 melaporkan bahwa medan magnetik dapat 
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meningkatkan oksidasi lipid dan kandungan ascorbic acid pada mentimun. 

Dengan demikian, medan magnetik dapat memacu pertumbuhan suatu sel. 

 Induksi medan magnet dapat memancarkan energi berupa gelombang 

elektromagnetik yang dapat berpengaruh terhadap sel hidup. Pengaruh medan 

magnet ini telah diketahui dapat mempengaruhi sistem fisiologis mahluk hidup 

termasik mikroba ataupun bakteri. Besar kecil pengaruhnya ditentukan oleh 

kekuatan medan magnet dan waktu pemaparan medan terhadap sel.  Salah satu 

hasil percobaan pada bakteri  yang diinduksi medan magnet dengan frekuensi 55 

Hz, bakteri yang semula menghasilkan pigmen berwarna merah, setelah diinduksi 

medan magnet, bakteri tersebut akan terpengaruh di fisiologisnya yang berarti 

pingmen merah tidak akan dihasilkan. Apabila medan magnet induksi 

ditingkatkan maka akan terjadi perubahan sifat bakteri secara genetis dan 

permanen. Hal ini diperlihatkan oleh pembedahan subkultur jaringan bakteri dan 

masih tidak menghasilkan pigmen warna. 

  

2. 5 Model Elektrohidrodinamik 

 Elektrohidrodinamik adalah studi tentang hubungan antara medan listrik 

dan mekanika fluida yang diperlihatkan adanya medium diekektrik. Medium 

dielektrik ini akan mengakibatkan adanya dipol listrik yang mengandung muatan - 

muatan listrik yang bergerak seperti gerakan fluida (Brown, 1997). Salah satu 

permasalahan utama yaitu dampak dari medan listrik pada stabilitas sistem antar 

fluida. Pada kasus bioelektrik, aliran muatan bergerak secara kontinu dan 

perlahan-lahan (kuasistatik). Proses kuasistatik merupakan perubahan koordinat 
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suatu sistem yang terjadi secara perlahan-lahan, sehingga sistem setiap saat dalam 

keadaan setimbang dan memenuhi persamaan keadaan. Diskontinuitas dari sifat 

listrik fluida di seluruh permukaan mempengaruhi jumlah gaya pada permukaan 

antar fluida.  

 Pengaruh medan listrik terhadap sel dapat diamati melalui pendekatan 

elektrohidrodinamik, yaitu dengan memperkenalkan beberapa hubungan dasar 

yang menggambarkan interaksi antara medan listrik AC terhadap membran sel. 

Aliran elektrohidrodinamik telah lama diamati dalam bentuk tetesan (Melcher dan 

Taylor, 1969) dan pertama kali dilaporkan untuk vesikel (Staykova et al, 2008). 

Meskipun terdapat kemiripan kualitatif antara tetesan dengan vesikel, akan tetapi 

masih timbul permasalahan yang lebih rumit mengenai perluasan model 

elektrohidrodinamik dari tetesan untuk vesikel karena sifat mekanik vesikel jauh 

lebih kompleks daripada mekanika tetesan.  

 Medan listrik eksternal beraksi pada muatan bebas sehingga menimbulkan 

aliran fluida terhadap permukaan membran (Saville, 1997) dan menimbulkan gaya 

tangensial ke permukaan yang ditunjukkan pada gambar 2.3.  
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Gambar 2.3 Ilustrasi gaya pada komponen normal dan komponen tangensial. 

 

 Dalam kasus membran sel, aliran fluida baik pada bagian intrasellular 

maupun pada bagian ekstrasellular adalah toroidal dengan distribusi muatan 

permukaan yang diilustrasikan pada gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4   (a) Ilustrasi distribusi muatan permukaan (Vlahovska et al, 2009)  
(b) Arus aliran elektrohidrodinamik  (Taylor, 1966). 
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 Muatan tersebut akan menumpuk di kedua sisi lipid bilayer dan membran 

bertindak sebagai kapasitor yang diilustrasikan oleh gambar 2.5.  

 

Gambar 2.5 Sketsa membran dalam medan listrik seragam pada daerah 
permukaan membran (Vlahovska et al, 2009). 

 

 Pada dasarnya, elektrohidrodinamik terdiri dari persamaan berikut: 

∇ × 퐸 = 0          (2.7a) 

∇ ∙ 휀퐸 = 휌           (2.7b) 

+ ∇ ∙ 휌 푣 = −∇ ∙ 휆퐸        (2.7c) 

∇ ∙ 푣 = 0          (2.7d) 

휌 + 휌푣 ∙ 훻푣 = −훻푝 + 휂훻 푣 + 휌 퐸 − 퐸 훻휀     (2.7e) 

dimana 푣 adalah kecepatan fluida, 휆 adalah konduktivitas listrik, 푝 adalah 

tekanan, dan 휂 adalah viskositas.  

 Dengan tidak adanya medan magnet eksternal, efek magnetik dapat 

diabaikan dan medan elektrostatik ditinjau dengan bentuk solenoidal (persamaan 

2.7a). Medan  listrik mematuhi hukum Gauss yang terdapat pada persamaan 2.7b. 
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Hubungan antara kerapatan muatan bebas dengan arus listrik dituliskan dalam 

persamaan konservasi muatan sebagai berikut:  

+ ∇ ∙ 푖 = 0         (2.8) 

Dalam model Ohmik, arus listrik diasumsikan, 

푖 = 푖 + 푖 = 휌 푣 + 휆퐸        (2.9) 

dimana  푖 = 휌 푣 adalah konservasi arus, 푖 = 휆퐸 adalah arus Ohmik.  

 Elektrostatik dan hidrodinamik dapat digabungkan melalui tensor stress 

Maxwell. Dalam vakum, kerapatan gaya Coulomb yang bekerja pada muatan 

bebas dapat diatur melalui medan elektrostatik yang ditinjau dengan bentuk 

selonoidal (Panofsky dan Phillips, 1962). 

푓 = 휌 퐸  

푓 = (∇ ∙ 휀퐸)퐸  

푓 = ∇ ∙ 휀퐸퐸 − 휀퐸 퐼   

 푓 = ∇ ∙ 푇           (2.10) 

dimana  퐼 adalah matriks identitas, dan 푇  adalah tensor stress Maxwell (stress 

listrik) dalam vakum. 

 Pada elektrolit cair, terdapat persamaan tambahan yaitu permitivitas 

konstan tetapi konduktivitas bervariasi. Dalam kasus ini, persamaan konservasi 

konduktivitas dari model Ohmik dapat digunakan. 

+ ∇ ∙ 휆푣 = 퐷∇ 휆         (2.11) 

 Dalam model permukaan yang digabungkan, sifat bahan biasanya konstan 

pada kedua sisi permukaan. Namun, terdapat kondisi lompatan yang diperlukan 
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untuk menghubungkan sifat permukaan tersebut. Kondisi lompatan tersebut dapat 

diperoleh dengan mengintegrasikan persamaan differensial pada permukaan 

(Melcher dan Taylor, 1969). 

푛 × ‖퐸‖ = 0          (2.12a) 

푛 ∙ ‖휀퐸‖ = 휌          (2.12b) 

+ ∇ ∙ 휌 푣 = −푛 ∙ ‖휆퐸‖       (2.12c) 

푛 × ‖푣‖ = 0          (2.12d) 

푛 ∙ ‖푣‖ = 0          (2.12e) 

푛‖푝‖ = 푛 ∙ ‖푇 + 푇 ‖ + ∇ 훾 − 훾푛(∇ ∙ 푛)      (2.12f) 

dimana ‖∙‖ menunjukkan lompatan pada permukaan, 푛 adalah vektor normal, 

tanda 푠 menunjukkan jumlah permukaan, ∇ = (퐼 − 푛푛) ∙ ∇ adalah operator 

gradien permukaan, dan 훾 adalah tegangan permukaan. Dalam keseimbangan 

stress (persamaan 2.12f), gradien permukaan pada tegangan permukaan 

menimbulkan gaya tangensial, sedangkan tegangan permukaan pada permukaan 

melengkung mengarah ke gaya normal. Tensor stress kekentalan dan tensor stress 

listrik masing-masing ditunjukkan oleh persamaan 2.13a dan 2.13b. 

푇 = 휂(∇푣 + 훻푣 )         (2.13a) 

푇 = 휀퐸퐸 − 휀퐸 퐼         (2.13b) 

Pada permukaan dengan vektor normal 푛 dan vektor tangensial yaitu 푡  dan 푡 , 

komponen stress Maxwell normal dan tangensial masing-masing adalah: 

푛 ∙ ‖푇 ∙ 푛‖ = ‖휀(퐸 ∙ 푛) − 휀(퐸 ∙ 푡 ) − 휀(퐸 ∙ 푡 ) ‖    (2.14a) 

푡 ∙ ‖푇 ∙ 푛‖ = ‖휀퐸 ∙ 푛‖(퐸 ∙ 푡 )       (2.14b) 
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Persamaan kondisi lompatan (persamaan 2.12) menyiratkan bahwa bahan pada 

permukaan dapat mendukung kerapatan muatan permukaan. Kondisi lompatan 

untuk kerapatan muatan permukaan pada persamaan 2.12c dapat dikembangkan 

lebih lanjut sehingga diperoleh: 

+ ∇ ∙ (푞 푣 ) + 푞 푛 ∙ 푣(∇ ∙ 푛) = −푛 ∙ ‖휆퐸‖	     (2.25) 

dimana kecepatan cairan permukaan 푣 = (퐼 − 푛푛) ∙ 푣 dan kelengkungan 

permukaan 휅 = ∇ ∙ 푛 = +  dimana 푅  dan 푅  adalah jari-jari kelengkungan 

permukaan (pada bola yaitu 휅 = 2/푅).  
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