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ABSTRAK 

Rizka, Ismatu. 2007. Pengaruh Perubahan Tegangan AC dalam Sistem 
Elktrorotasi Terhadap Kecepatan Anguler Sel Telur Ikan Lele. Jurusan Fisika. 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Drs. Mirwan, M.Si, Pembimbing II: Drs. Sujarwata, M.T 
 

Sel biologis merupakan kumpulan dari partikel bermuatan. Jika sel 
biologis termasuk sel telur ikan Lele ditempatkan dalam medan listrik, maka 
terjadi gaya interaksi antar muatan yang diselidikai dengan teknik elektrorotasi. 
Teknik elektrorotasi dilakukan dengan menempatkan sel biologis di antara dua 
elektroda silindris yang dipasang secara paralel. Kemudian elektroda tersebut 
dihubungkan dengan tegangan AC. Elektroda silindris akan menyebabkan 
timbulnya medan listrik disekitar elektroda tersebut. Jika terdapat dua sel biologis 
maka adanya medan listrik akan menginduksi partikel – partikel di sekitarnya 
sehingga timbul dipol listrik. Medium yang digunakan untuk menempatkan 
sampel dan elektrode menggunakan Aquabides. Pengamatannya menggunakan 
mikroskup dan hasil pengamatan direkam di komputer dengan menggunakan 
kamera yang terpasang pada mikroskup.Penelitian ini merupakan perpaduan 
antara hasil penelitian dan simulasi. Data dalam penelitian ini terdiri dari besarnya 
tegangan AC sebagai varibel terikat dan kecepatan anguler sebagai variabel 
tergantung. Hasil penelitian secara eksperimen  saat tegangan kecil antara 0 – 150 
volt, kecepatan anguler sama dengan 0 artinya  tegangan tidak berpengaruh 
terhadap kecepatan anguler sel telur ikan Lele. Tegangan berpengaruh terhadap 
kecepatan anguler sel telur ikan Lele secara non linier, dengan pengaruh terbesar 
mulai tegangan 160 volt dengan kecepatan anguler sekitar 0.09  rad/detik dan 
memuncak pada tegangan 240 volt dengan kecepatan anguler sekitar 0.9 rad/det. 
Secara simulasi, dengan range (selang) tegangan yang konstan yaitu setiap 10 volt, 
tegangan berpengaruh terhadap kecepatan anguler sel telur ikan Lele secara non 
linier, saat tegangan 160 volt dengan kecepatan anguler sekitar 0.006 rad/detik 
dan memuncak pada tegangan 240 volt dengan kecepatan anguler  sekitar 0.05 
rad/det. Perbedaan hasil perhitungan secara teoritis dan eksperimen yang 
signifikan menunjukan rumus perhitungan teoritis hanya cocok untuk sel yang 
ukurannya kecil (skala mikro). Faktor alat juga ketelitian pengamatan sangat 
perpengaruh terhadap hasil eksperimen. Antara kecepatan anguler dan tegangan 
mempunyai hubungan yang non linear. Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat 
disimpulkan bahwa: (1) secara eksperimen dan simulasi, Tegangan berpengaruh 
terhadap kecepatan anguler sel telur ikan Lele secara non linier. (2) Perbedaan 
hasil perhitungan secara simulasi dan eksperimen yang signifikan menunjukan 
rumus perhitungan teoritis hanya cocok untuk sel yang ukurannya kecil (skala 
mikro). 
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