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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2011 sampai bulan 

Januari 2012 yang dilaksanakan di Laboratorium Teori Departemen Fisika 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya. 

 

3. 2 Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan melalui perhitungan analitik deformasi membran 

sel saat diinduksi medan listrik AC melalui pendekatan elektrohidrodinamik. 

Urutan kerja pada penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir yang diilustrasikan 

pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 
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3.2.1 Studi Pustaka 

 Studi literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi 

buku-buku teks dan jurnal-jurnal mengenai sifat-sifat fisis membran, parameter-

parameter litrik pada membran, teori elektrohidrodinamik yang meliputi 

persamaan-persamaan yang menggambarkan interaksi medan listrik AC dengan 

gerakan fluida membran. 

 

3.2.2 Pemodelan Elektrohidrodinamik 

 Pemodelan elektrohidrodinamik menjelaskan hubungan antara medan 

listrik dengan aliran fluida. Medan listrik AC yang bekerja pada membran 

memberikan gaya litrik tangensial pada permukaan sehingga fluida disekitar 

membran bergerak searah dengan medan listrik. Induksi medan listrik tersebut 

mengakibatkan potensial membran dimana dapat dihitung menggunakan solusi 

dari persamaan Laplace dengan syarat batas yang sesuai dengan geometri bola. 

Traksi listrik pada membran saat diinduksi medan listrik dapat ditentukan dengan 

menggunakan tensor stress Maxwell. Sedangkan traksi hidrodinamik ditentukan 

dengan menggunakan persamaan Stokes dimana permukaan membran bergerak 

bersamaan dengan aliran fluida. Posisi permukaan membran dalam sistem 

koordinat bola dapat diperluas kedalam bentuk harmonik bola untuk menntukan 

kecepatan aliran fluida saat berinteraksi dengan medan listrik AC. 
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3.2.3 Penentuan Deformasi Membran 

 Deformasi membran terjadi akibat gerakan fluida saat diinduksi medan 

listrik AC. Evolusi bentuk membran ditentukan dari kondisi kinematik dimana 

permukaan membran bergerak bersamaan dengan komponen normal medan 

kecepatan fluida. Data analisis deformasi membran akibat induksi medan listrik 

AC dengan berbagai frekuensi ditampilkan dalam bentuk grafik dengan 

perhitungan parameter-parameter membran tak berdimensi. 

 

3.2.4 Penarikan Kesimpulan 

 Kesimpulan berupa penjelasan singkat mengenai hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Kesimpulan tersebut berupa uraian singkat yang menjawab 

permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian. Kemudian, tahap 

berikutnya adalah penyusunan laporan. 
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