
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Induksi Elektromagnet 

 

Gambar di bawah melukiskan percobaan yang dilakukan oleh Faraday untuk 

menunjukkan adanya peristiwa induksi elektromagnet: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rangkaian percobaan faraday 

 

 Pada waktu melakukan percoaan ini Faraday melihat beberapa keanehan, yaitu :  

1. Begitu saklar ditutup, jarum galvanometer menyimpang besar sekali. Setelah 

waktu yang singkat sekali, jarum galvanometer kembali menunjukkan angka 

nol, walaupun arus dalam kumparan tetap mengalir.  

2. Ketika arus sedang mengalir dengan stabil pada kumparan lalu tiba-tiba 

saklar dibuka, terlihat jarum galvanometer menyimpang lagi. Namun arah 

simpangannya kali ini berlawanan dengan arah simpangan semula. 

Simpangan ini juga terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu 

jarum kembali menunjukkan angka nol.  
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Setelah mengamati lebih teliti lagi, Faraday membuat beberapa kesimpulan, 

diantaranya :  

1. Perubahan medan magnet yang memasuki suatu kumparan dapat 

menimbulkan arus pada kumparan itu.  

2. Medan magnet yang besarnya tetap tidak akan menimbulkan arus listrik.  

 

Untuk menopang kesimpulannya bahwa arus listrik disebabkan oleh perubahan 

medan magnet, Faraday melakukan percobaan lebih lanjut seperti gambar berikut: 

 

 

 

a) Batang magnet diam terhadap kumparan. Ternyata jarum galvanometer tidak 

bergerak. Ini menunjukkan bahwa tidak ada arus yang mengalir.  

 

 

 

b) Batang magnet digerakkan mendekati kumparan dengan kecepatan v. 

Ternyata jarum galvanometer menyimpang.  
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c) Batang magnet diletakkan didekat kumparan. Jarum galvanometer kembali 

diam . 

 

 

 

 

d) Batang magnet digerakkan menjauhi kumparan. Ternyata jarum galvanometer 

kembali bergerak tapi arah simpangannya berlawanan dengan arah simpangan 

ketika magnet digerakkan mendekati kumpatan.  

 

Percobaan ini membuat Faraday yakin akan kesimpulannya bahwa arus induksi 

pada suatu loop atau suatu kumparan dapat dihasilkan oleh perubahan medan 

magnet yang memasuki loop atau kumparan itu. Kesimpulan ini juga berlaku 

untuk semua perubahan medan magnet baik yang berasal dari kumparan yang 

bergerak maupun dari magnet yang bergerak. 

 

Seperti yang kita ketahui, arus listrik mengalir karena ada tegangan. Arus induksi 

yang dihasilkan pada percobaan Faraday juga berasal dari suatu tegangan yang 

dinamakan tegangan induksi atau ggl induksi. Dengan menggunakan istilah 

tegangan induksi, kesimpulan Faraday dapat dinyatakan dalam kalimat berikut : 

”Perubahan medan magnet dalam suatu loop akan menimbulkan tegangan 

induksi” Kalimat diatas dikenal dengan hukum Faraday. Faraday mencoba 

mencari faktor-faktor yang mempengaruhi besar tegangan induksi. Untuk itu ia 

melakukan dua macam percobaan yang akan dijelaskan di bawah ini.  
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a. Percobaan Pertama  

 

Dilakukan dengan menggerakkan batang magnet pada suatu loop atau kumparan 

yang diam. Faraday mengamati bahwa besarnya tegangan induksi yang timbul 

ketika batang magnet digerakkan dalam suatu loop dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu :  

 

1. Laju perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, 

semakin besar tegangan induksinya. Laju perubahan medan magnet ini 

dipengaruhi oleh kuat medan magnet dari magnet batang itu dan kecepatan 

magnet batang. Kesimpulannya adalah tegangan induksi sebanding dengan 

perubahan medan magnet.  

2. Luas efektif (An), yaitu luas daerah yang ditembus secara tegak lurus oleh 

medan magnet.  

 

 

 

Gambar 2. Percobaan GGL Induksi Faraday 

 

Semakin besar luas efektif yang ditembus oleh medan magnet, semakin besar 

tegangan induksi yang dihasilkan. Kesimpulannya adalah tegangan induksi 

sebanding dengan luas efektif. Dari kedua kesimpulan diatas maka besar tegangan 

induksi yang diakibatkan oleh batang magnet yang digerakkan pada suatu loop 

atau kumparan yang diam dapat dinyatakan dalam bentuk : 

               
  

  
      ……………………………………………………...….(1) 
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di mana : 

 

   : Tegangan induksi 

B    : Kuat medan magnet 

t      : Laju perubahan luas efektif 

An   : Luas penampang efektif 

 

b. Percobaan kedua  

 

Dilakukan dengan memutar suatu loop dalam daerah yang mempunyai medan 

magnet konstan. Faraday mengamati bahwa besarnya tegangan induksi yang 

timbul ketika loop digerakkan dalam medan magnet juga dipengaruhi oleh 2 hal, 

yaitu :  

1. Kuat medan magnet (B). Semakin besar kuat medan magnet maka semakin 

besar pula tegangan induksinya. Dengan kata lain, tegangan induksi sebanding 

dengan kuat medan magnet.  

2. Laju perubahan luas efektif . Semakin cepat perubahan luas efektif maka 

tegangan induksinya juga makin besar. Dengan kata lain, tegangan induksi 

sebanding dengan laju perubahan luas efektif.  

Dari kedua kesimpulan diatas maka besar tegangan induksi yang diakibatkan oleh 

loop yang berputar dalam suatu medan magnet yang konstan dapat dinyatakan 

dalam bentuk : 

  
  

  
      

Untuk menyatukan hasil dari kedua percobaan diatas, Faraday memperkenalkan 

ide fluks magnet . Fluks magnet didefenisikan sebagai perkalian kuat medan 

magnet (B) dengan luas efektif (An). 
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       …….……………………………………………...………….(2) 

 

Dengan demikain, hasil percobaaan A dan B di atas dapat dirangkum dengan 

menyatakan bahwa : besarnya tegangan induksi sama dengan laju perubahan 

fluks. Dan jika loop diganti dengan kumparan yang terdiri dari N  lilitan, maka :
7
 

    
  

  
 …….……………………………...……………...………….(3) 

 
B. Potensial dan Beda Potensial 

 

Dimisalkan suatu medan listrik uniform dan tak terbatas dengan muatan +Q
 

diletakkan pada titik M. Muatan akan digerakkan oleh medan listrik searah 

dengan medan menuju ke suatu jarak yang sangat jauh. Dalam hal itu, 

medan listrik akan mengeluarkan energi. Jika dihubungkan antara energi 

tersebut dengan suatu unit muatan posifif, maka akan mewakili suatu energi 

potensial (atau potensial) pada suatu titik dimana medan menggerakkan muatan 

ke titik tak berhingga. 

 

Untuk menggerakkan muatan +Q dari tak berhingga kembali titik M, gaya 

eksteral harus lebih besar dari gaya medan listrik. Dan potensial V pada titik 

M dapat dinyatakan : VM = W /q = 1 joule/ 1 coulomb = 1 volt. Perbedaan 

potensial antara dua titik yang terletak pada suatu medan listrik disebut 

juga tegangan, disimbolkan dengan V dan mempunyai satuan volt. Dan usaha 

yang dilakukan untuk memindahkan suatu muatan dari suatu titik ke titik yang 

lain dinyatakan dengan :  

W = q.V. 

                                                           
7
 Djuhana, Dede. 2004. Induksi elektromagnetik. Departemen Fisika FMIPA-UI. Jakarta. 

http://125.163.204.22/download/ebooks_fisika/induksi_magnet.pdf
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Jika suatu muatan q dipindahkan melewati suatu garis gaya dari suatu titik 

dari pada suatu medan uniform ke titik lain dengan jarak d, maka usaha 

yang dilakukan dinyatakan dengan :  

W = F.d = E.q.d …….……………………………..…………………….(4) 

di mana :  

W = q.V 

V = E.d 

Persamaan ini menyatakan hubungan kuat medan listrik dan tegangan pada suatu 

medan uniform. Di sekitar medan listrik terdapat titik-titik dengan potensial yang 

sama. Letak titik-titik tersebut tergantung dari bentuk benda. Untuk logam 

lingkaran, titik-titik dengan potensial sama, atau titik-titik equipotensial, terletak 

pada permukaan l ingkaran  dan permukaan tersebut  disebut  

permukaan equipotensial. Gambar 3 menunjukkan permukaan equipotensial 

dari lingkaran bermuatan positif. Jadi, perbedaan potensial antara dua titik 

yang terletak pada permukaan yang sama adalah nol .  Walaupun t idak 

ada usaha yang di lakukan untuk  memindahkan suatu muatan diantara 

titik-titik tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Permukaan Equipotensial dan Garis Gaya dari Lingkaran 

      Bermuatan 



15 
 

Pada gambar 3, tampak bahwa jarak antara permukaan equipotensial lebih rapat 

bila dekat dengan muatan, dan makin renggang bila makin jauh dari 

muatan. Hal ini disebabkan oleh naiknya potensial permukaan, sedangkan 

perbedaan potensialnya tetap.  

 

Jika dua konduktor dengan potensial berbeda dihubungkan dengan suatu kabel, 

medan listrik yang timbul disekitar konduktor disebabkan oleh perbedaan  

potensial  atau tegangan diantara  kedua konduktor  dan  

mengakibatkan elektron bebas bergerak menuju ke potensial yang lebih 

tinggi, dan arus listrik akan mengalir di dalam kabel. Elektron-elektron akan 

mengalir hingga potensial kedua konduktor menjadi sama atau tidak ada 

perbedaan potensial antara keduanya. Potensial dari tanah dianggap nol, karena 

setiap konduktor yang dihubungkan dengan tanah selalu kehilangan muatan 

listriknya. 

C. Kapasitansi 

Muatan dan potensial suatu konduktor terisolasi membentuk suatu 

hubungan linear dan rasio keduanya merupakan suatu kontanta konduktur yang 

dinyatakan dengan C= q/v. Konstanta konduktor inilah yang disebut kapasitansi 

konduktor dan dinyatakan dalam satuan Farad. Pada dasarnya sebuah kapasitor 

merupakan dua keping konduktor yang dipisahkan oleh suatu insulator (udara, 

hampa udara atau suatu material tertentu). Secara skematis sebuah kapasitor 

keping sejajar dapat digambarkan seperti pada gambar 4. 
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Gambar 4. Kapasitor keping sejajar 

 

Agar kapasitor menjadi bermuatan, maka kedua platnya dihubungkan pada 

terminal sumber arus. Muatan-muatan yang berlawanan akan terakumulasi 

pada plat-plat kapasitor yang terhubung oleh suatu medan listrik. 

 

Kapasitansi suatu kapasitor merupakan perbandingan antara muatan-muatan pada 

plat dan perbedaan potensial kedua plat, yaitu: C = Q/V. Menurut teorema 

Gauss, maka garis gaya listrik kapasitor plat sejajar adalah:  

          …….………………….………….……………...………….(5) 

Dianggap bahwa medan listrik kapasitor adalah uniform, maka :   

V = E.d 

         

      
  

  
     

 

 
 

  
     

 
 

   
     

 
 …….………………….………….……………....………….(6) 

 

dimana:  

Q : muatan kapasitor (Coulomb) 
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A : luas plat  (cm
2
) 

d  : ketebalan bahan dielektrik (cm) 

    kapasitansi kapasitor (Farad) 

   : permitivitas bahan dielektrik  

   : permitivitas vakum (8,54 x 10
-12  

C
2
/N

-1
m

-2
) 

V : beda potensial antara kedua plat (Volt)
8
 

Berdasarkan persamaan 6, semakin besar luas penampang kapasitor keping 

sejajar, maka semakin tinggi beda potensial yang dihasilkan antara kedua plat. 

 

D. Induktansi 

 

Fungsi utama dari induktor di dalam suatu rangkaian adalah untuk melawan 

fluktuasi arus yang melewatinya. Aplikasinya pada rangkaian dc salah satunya 

adalah untuk menghasilkan tegangan dc yang konstan terhadap fluktuasi beban 

arus. Pada aplikasi rangkaian ac, salah satu gunanya adalah bisa untuk meredam 

perubahan fluktuasi arus yang tidak dinginkan. Akan lebih banyak lagi fungsi dari 

induktor yang bisa diaplikasikan pada rangkaian filter, tuner dan sebagainya. 

 

Dari pemahaman fisika, elektron yang bergerak akan menimbulkan medan 

elektrik di sekitarnya. Berbagai bentuk kumparan, persegi empat, setengah 

lingkaran ataupun lingkaran penuh, jika dialiri listrik akan menghasilkan medan 

listrik yang berbeda. Penampang induktor biasanya berbentuk lingkaran, sehingga 

diketahui besar medan magnet dititik tengah lingkaran adalah : 

        …….………………….…………….……………...………….(7) 

  

                                                           
8
 Kuznetsov, M. Fundamental Of Electrical Engineering. Peace Publisher. Moskow. Hal. 29 
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Jika dikembangkan, n adalah jumlah lilitan N relatif terhadap panjang induktor 

secara matematis ditulis : 

l

N
n  lilitan per-meter 

Dimana: 

i : arus melewati induktor 

:0  
permeabilitas relatif bahan 

:r permeabilitas udara vakum (4  x 10
-7 

 (H/m)) 

Besar permeabilitas tergantung dari bahan inti (core) dari induktor. Untuk 

induktor tanpa inti (air winding)    = 1. Jika persamaan di atas disubtitusikan, 

maka didapatkan: 

  i
l

N
μH 0 ….……..………….………..……………........…..…...…….(8) 

Sedangkan persamaan induktansi dituliskan: 

  

 
l

ANμμ
L

2

0r  

 

 

Gambar 5. Induktor selenoida dengan inti (core)  

 

Induktor selenoida dengan inti (core) 

 

 H : Kuat medan magnet 

 

L  : induktansi dalam H (Henry) 

http://4.bp.blogspot.com/_CZ2uzqZUUSU/SyuY7wvv0bI/AAAAAAAAACQ/ybqSu6gj8bI/s1600-h/induktor10
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0  : permeabilitas udara vakum (H/m) 

  0  : (4  x 10
-7 

 (H/m)) 

N  : jumlah lilitan induktor 

A  : luas penampang induktor (m2) 

l  : panjang induktor (m)
9
 

Dari persamaan 8 di atas, semakin banyak lilitan dan luas penampang induktor 

diperbesar, maka semakin besar arus induksi yang dihasilkan. 

 

E. Medan Listrik 

 

Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik, 

seperti elektron, ion, atau proton, dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan 

listrik memiliki satuan N/C atau dibaca Newton/coulomb. Medan listrik umumnya 

dipelajari dalam bidang fisika dan bidang-bidang terkait, dan secara tak langsung 

juga di bidang elektronika yang telah memanfaatkan medan listrik ini dalam 

kawat konduktor (kabel). 

Rumus matematika untuk medan listrik dapat diturunkan melalui Hukum 

Coulomb, yaitu gaya antara dua titik muatan: 

               
    

| |
  

                                                           
9
 Widayanti, M.Si. 2006. Alat-Alat Ukur Listrik. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Yogyakarta. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://id.wikipedia.org/wiki/Ion
http://id.wikipedia.org/wiki/Proton
http://id.wikipedia.org/wiki/Newton
http://id.wikipedia.org/wiki/Coulomb
http://id.wikipedia.org/wiki/Newton
http://id.wikipedia.org/wiki/Coulomb
http://id.wikipedia.org/wiki/Fisika
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronika
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabel
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Coulomb
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Coulomb
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Menurut persamaan ini, gaya pada salah satu titik muatan berbanding lurus 

dengan besar muatannya. Medan listrik didefinisikan sebagai suatu konstan 

perbandingan antara muatan dan gaya: 

 

F = qE 

Maka, medan listrik bergantung pada posisi. Suatu medan, merupakan sebuah 

vektor yang bergantung pada vektor lainnya. Medan listrik dapat dianggap 

sebagai gradien dari potensial listrik. Jika beberapa muatan yang disebarkan 

menghasilkan potensial listrik, gradien potensial listrik dapat ditentukan. 

Medan listrik tidak hanya ditimbulkan oleh satu muatan listrik, melainkan dapat 

pula ditimbulkan oleh lebih dari satu muatan listrik, bahkan oleh distribusi muatan 

listrik baik yang diskrit maupun kontinu. Contoh-contoh distribusi muatan listrik 

misalnya: 

1. Kumpulan titik-titik muatan 

2. Kawat panjang lurus berhingga dan tak-berhingga 

3. Lingkaran kawat 

4. Pelat lebar berhingga atau tak-berhingga 

5. Cakram tipis dan cincin 

6. Bentuk-bentuk lain
10

 

Charles Augustin Coulomb (1736-1806) adalah ilmuwan yang pertama 

kali menemukan adanya gaya antara dua benda bermuatan listrik. Melalui 

penelitian yang dilakukannya dari tahun 1784-1785, Coulomb 

                                                           
10

 Hayt, Jr., William H. Engineering Electromagnetics. 5
th

 ed. New York. McGraw-Hill, Inc. 1989. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gradien
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Potensial_listrik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Potensial_listrik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gradien_potensial_listrik&action=edit&redlink=1
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menemukan bahwa jika dua buah benda bermuatan listrik didekatkan 

satu sama lain, maka akan ada gaya listrik yang bekerja pada kedua 

benda bermuatan tersebut. Besar gaya F yang bekerja antara dua buah 

muatan t i t ik Q 1  dan Q2  yang berjarak R satu sama lain,  di rumuskan 

oleh Coulomb sebagai berikut: 

(N)a
R

QQ

ε4

1
F r2

21

0
  

 

 

 

 

Gambar 6. Hukum Coulomb 

Kuat medan listrik biasanya dituliskan sebagai E dan merupakan 

vektor. Yang mempunyai besar dan arah tertentu, seperti dirumuskan di bawah 

ini: 

  
 

    

 

  
   

Satuan dari kuat medan listrik E adalah volt/meter, atau sama dengan satuan 

Newton/Coulomb. 

Garis-garis medan listrik dari sebuah muatan titik dapat di  gambarkan 

seperti gambar 6. Garis-garis medan biasa juga disebut dengan garis 
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fluks, garis arus, garis arah atau pun garis gaya. Garis -garis medan 

listrik telah digambarkan orang, dalam berbagai bentuk, akan tetapi 

bentuk penggambaran seperti yang terdapat dalam gambar 7 adalah 

bentuk penggambaran medan listrik yang, dianggap bagus, karena dapat 

menunjukkan besarnya medan listrik sekaligus menunjukkan arah 

medan listrik pada titik-titik yang dilewatinya. 

 

 

Gambar 7.
 
Garis-garis medan listrik dari sebuah muatan titik 

Muatan listrik dapat bernilai negatif, nol (tidak terdapat muatan atau jumlah 

satuan muatan positif dan negatif sama) dan negatif. Nilai muatan ini akan 

mempengaruhi perhitungan medan listrik dalam hal tandanya, yaitu positif atau 

negatif (atau nol). Apabila pada setiap titik di sekitar sebuah (atau beberapa) 

muatan dihitung medan listriknya dan digambarkan vektor-vektornya, akan 

terlihat garis-garis yang saling berhubungan, yang disebut sebagai garis-garis 

medan listrik. Tanda muatan menentukan apakah garis-garis medan listrik yang 

disebabkannya berasal darinya atau menuju darinya. Telah ditentukan 

(berdasarkan gaya yang dialami oleh muatan uji positif), bahwa : 

1. Muatan positif (+) akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah dari 

padanya menuju keluar, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Electric_Field_Lines
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2. Muatan negatif (-) akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah 

menuju masuk padanya. 

3. Muatan nol ( ) tidak menyebabkan adanya garis-garis medan listrik. 

F. Medan Magnet 

Medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakan muatan 

listrik (arus listrik) yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang 

bergerak lainnya. Putaran mekanika kuantum dari satu partikel membentuk medan 

magnet dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri seperti arus listrik, inilah 

yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet. Sebuah medan magnet 

adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor 

yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan ini adalah seimbang dengan 

arah jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut. 

Hasil kerja Maxwell telah banyak menyatukan listrik statis dengan magnetisme, 

yang menghasilkan sekumpulan dari empat persamaan mengenai kedua medan 

tersebut. Namun, di bawah formula Maxwell, masih ada dua medan yang berbeda 

yang menjelaskan fenomena berbeda. Einstein lah yang berhasil menunjukan, 

dengan relativitas khusus, bahwa medan listrik dan medan magnet adalah dua 

aspek dari hal yang sama (tensor tingkat 2), dan seorang pengamat bisa merasakan 

gaya magnet di mana seorang pengamat bergerak hanya merasakan gaya 

elektrostatik. Dengan demikian, menggunakan spesial relativitas, gaya magnet 

adalah manifestasi dari gaya elektrostatik dari muatan listrik yang bergerak, dan 

bisa diprakirakan dari pengetahuan tentang gaya elektrostatik dan gerakan muatan 

tersebut (relatif terhadap seorang pengamat). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Gaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Mekanika_kuantum
http://id.wikipedia.org/wiki/Kompas
http://id.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
http://id.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tensor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektrostatik
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G. Regresi Linear
11

 

 

Dalam perhitungan penggunan metode regresi linear didasarkan pada teori yaitu 

“Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung 

dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas”. 

Analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut 

sebagai variabel yang diterangkan (the explained variabel) dengan satu atau dua 

variabel yang menerangkan (the explanatory). Variabel pertama disebut juga 

sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel 

bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi 

linear berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan 

dikenakan kepada variabel tergantung”. Persamaan regresi linear dengan rumus 

sebagai berikut : 

 ̅ =     ̅ 

dimana: 

   ̅    ̅ 

dan, 

  
 ∑   ∑ ∑ 

 ∑    ∑  
  …………………………………………………….……………………….……….…(9) 

Untuk hasil analisis regresi linear perlu dilakukan perhitungan standar error dan 

koefisien determinasi. Standar error digunakan untuk menentukan error dari 

persamaan dan alat yang telah dibuat, standar error didapatkan dengan 

                                                           
11

 Anto, Dajan. 1986. Pengantar Metode Statistik Jilid I. Pustaka LP3ES Indonesia, anggota 

IKAPI. Jakarta 
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membandingkan koefisien dari nilai Y yang diramalkan untuk setiap nilai X 

dalam persamaan regresi. Standard error didapatkan dengan membandingkan 

besaran yang sama untuk mencari besar simpangan deviasi yang terjadi. 

Sedangkan koefisien determinasi untuk menentukan seberapa baik model 

matematis persamaan empiris yang dibuat dengan regresi linear, jika nilai 

koefisien determinasi r
2
 mendekati nilai 1 maka model persamaan empiris di 

katakan baik dari data yang didapat.
12

 

Persamaan standar error dari persamaan empiris adalah : 
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] [ ∑    ∑  
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Persamaan untuk menghitung koefisien determinasi adalah : 
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	Rumus matematika untuk medan listrik dapat diturunkan melalui Hukum Coulomb, yaitu gaya antara dua titik muatan:
	F=,,q-1.,q-2.-,,r|.-2..

