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Osilasi atau getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangan. Gerak bolak-balik tersebut
terjadi karena benda mengalami gaya pemulih, yang arahnya selalu menuju titik kesetimbangan. Terdapat dua
sistem osilasi yang dibahas dalam catatan kuliah ini, yaitu sistem pegas dan ayunan/bandul. Pada sistem pegas,
gaya pemulih berupa gaya pegas yang menurut hukum Hooke nilainya adalah F = −k∆x. Sementara itu, benda
pada sistem bandul mengalami gerak rotasi bolak-balik, dengan torsi pemulih berasal dari komponen gaya berat.
Untuk kedua sistem, persamaan gerak osilasi berasal dari penerapan hukum II Newton, baik dalam bentuk ∑ F =

ma maupun ∑ τ = Iα. Ciri utama dari persamaan gerak osilasi adalah adanya kesebandingan antara negatif dari
perpindahan dengan percepatan, baik pada gerak linear maupun anguler.

Pada bagian pertama, akan dibahas gerak osilasi harmonik sederhana, yaitu gerak osilasi dengan amplitudo
konstan, pada sistem pegas, bandul matematis, dan bandul fisis. Sedangkan pada bagian kedua dan ketiga, secara
berurutan akan dibahas osilasi teredam (dengan gaya redaman sebanding dengan kecepatan, f = −bv) dan osilasi
paksa (dengan gaya pemaksa berbentuk fungsi sinus, F = F0 sin ωt).

Osilasi Harmonik Sederhana pada Pegas

Tinjau sebuah benda yang terikat pada salah satu ujung pegas, seperti
pada Gambar 1fbandu. Mula-mula benda dalam keadaan setimbang.
Pegas tidak teregang maupun tertekan. Balok kemudian ditarik ke
kanan sejauh ∆x: Pegas akan memberikan gaya ke kiri sebesar

F = −k∆x (1)

dengan tanda negatif menunjukkan arah gaya berlawanan dengan ∆x
dan k sebagai konstanta pegas.

Gambar 1: Benda yang terikat pegas,
mula-mula berada pada titik setimbang
x = x0, kemudian diberi simpangan se-
jauh ∆x dari titik setimbangnya.

Ingat kembali hukum II Newton,

ΣF = ma (2)

sehingga pada balok berlaku:

−k∆x = ma (3)

Ingat juga pada materi kinematika bahwa

a =
dv
dt

=
d
dt

(
dx
dt

)
=

d2x
dt2 (4)

sehingga

−k∆x = m
d2x
dt2 . (5)

Jika kita gunakan sistem koordinat dengan titik asal (O) ada di titik ke-
setimbangan benda maka ∆x = x. Sehingga persamaan OHS menjadi

−kx = m
d2x
dt2 , (6)
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yang merupakan persamaan diferensial osilasi harmonik sederhana (OHS).
Ciri dari persamaan gerak OHS adalah adanya kesebandingan antara
negatif dari suatu besaran (dalam hal ini posisi x) dengan turunan
keduanya (dalam hal ini percepatan, d2x

dt2 ).

Gambar 2: Kita gunakan koordinat ba-
ru, dengan titik asal (O) berada di titik
setimbang benda, sehingga x0 = 0. Sim-
pangan benda cukup ditulis dengan x.

Fungsi apakah yang turunan keduanya sama dengan fungsi dari
fungsi tersebut? Salah satunya adalah

x(t) = A sin(ωt + φ) (7)

dengan A, ω dan φ konstan terhadap t. Dari fungsi posisi tersebut,
diperoleh kecepatan dan percepatan benda yang secara berurutan me-
rupakan turunan pertama dan kedua dari posisi,

dx
dt

= ωA sin(ωt + φ),⇒ d2x
dt2 = −ω2 Asin(ωt + φ) = −ω2x. (8)

Substitusikan x(t) dan turunan keduanya ke persamaan OHS,

−kx = m
(
−ω2x

)
⇒ ω2 =

k
m

. (9)

Mengingat ω = 2π
T , kita dapatkan periode osilasi benda

T = 2π

√
m
k

. (10)

Gambar 3: Energi sistem pegas yang ber-
osilasi. Garis merah adalah kurva energi
kinetik sedangkan garis biru adalah kur-
va energi potensial pegas. Energi total
sistem (garis hijau) bernilai konstan.

Sekarang, mari kita tinjau energi sistem. Energi sistem yang ber-
osilasi akan berupa energi kinetik dari benda (K) dan energi potensial
dari pegas (U),

E = K + U

=
1
2

mv2 +
1
2

kx2

=
1
2

mω2 A2 cos2(ωt + φ) +
1
2

kA2 sin2(ωt + φ)

=
1
2

kA2[cos2(ωt + φ) + sin2(ωt + φ)] (ingat bahwa mω2 = k)

=
1
2

kA2. (11)

Sehingga, energi total sistem bernilai konstan. Gambar (3) menggam-
barkan grafik tiap komponen energi dan energi total tiap waktu.

Bandul Matematis

Gambar 4: Bandul matematis

Sekarang, mari kita tinjau sebuah sistem bandul berupa benda ber-
massa m yang terikat pada tali ringan (dianggap tidak bermassa) se-
panjang l.

Ketika benda menyimpang sejauh θ ke kanan, gaya berat benda
akan memberikan torsi gravitasional ke arah kiri (searah jarum jam),
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begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, benda akan mengalami ge-
rak rotasi bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Persamaan gerak
benda akan berupa hukum Newton untuk gerak rotasi,

∑ τ = Iα. (12)

Torsi yang bekerja pada benda berasal dari komponen gaya berat,
mgl sin θ, sedangkan momen inersia benda bernilai I = ml2, sehingga

−mg sin θl = ml2α. (13)

Jika sudut simpangan cukup kecil, dapat dilakukan pendekatan

sin(θ) ≈ θ, (14)

dengan θ dalam radian. Dengan demikian persamaan gerak benda
dapat ditulis ulang menjadi

−mglθ = ml2θ̈ ⇔ −gθ = lθ̈. (15)

Bentuk di atas serupa dengan persamaan gerak OHS, karena adanya
kesebandingan antara negatif dari besaran θ dengan turunan kedua-
nya (θ̈). Solusi dari persamaan di atas adalah

θ = θm sin(ωt + φ)

dengan

ω =

√
g
l
⇒ T = 2π

√
l
g

(16)

Bandul Fisis

Ketika membahas bandul matematis, kita menganggap tali tidak ber-
massa. Pada dasarnya, sembarang benda dapat membentuk sistem
bandul yang berosilasi terhadap suatu titik. Gambar 5 mengilustrasik-
an sebuah benda yang dilubangi di salah satu titik kemudian berosilasi
terhadap suatu sumbu yanng melalui lubang tersebut.

Gambar 5: Bandul fisis.

Persamaan gerak rotasi benda adalah

Στ = Iα⇔ −mg sin θr = Iα. (17)

Besaran r di atas adalah jarak antara titik pusat massa (sebagai titik
bekerjanya gaya berat) dengan sumbu osilasi. Momen inersia I untuk
kasus ini adalah momen inersia benda terhadap sumbu osilasi (yang
tentu saja berbeda dengan momen inersia terhadap pusat massa). Se-
perti pada bandul matematis, kita gunakan pendekatan sudut kecil
sin θ ≈ θ, sehingga

−mgrθ = Iθ̈. (18)
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Solusi persamaan di atas adalah

θ = θmsin(ωt + φ), (19)

dengan

ω2 =
mgr

I
⇒ T = 2π

√
I

mgr
. (20)

Osilasi Teredam

Pada osilasi harmonik sederhana, amplitudo osilasi benda secara te-
rus menerus tidak berubah terhadap waktu. Sistem tersebut hanya
mungkin terjadi pada kondisi ideal, tanpa ada gesekan dalam bentuk
apapun. Untuk mempelajari efek dari gesekan terhadap osilasi ben-
da, kita tinjau sebuah benda yang tergantung pada pegas dan tercelup
pada sebuah fluida, seperti pada Gambar 6. Ketika benda digetarkan
secara vertikal, benda akan bergesekan dengan fluida.

Gambar 6: Osilasi teredam.

Secara umum, gaya gesek fluida bergantung pada kecepatan ben-
da, f ∝ vn, dengan n suatu bilangan positif. Kali ini kita misalkan
gaya hambat fluida sebanding dengan kecepatan,

f = −bv, (21)

dengan b sebuah konstanta positif. Dari hukum II Newton, diperoleh
persamaan gerak benda

−kx− bv + mg = ma

⇔ −kx− bẋ + mg = mẍ (22)

Pada keadaan setimbang, berlaku mg = kx0 dengan x0 adalah titik
kesetimbangan. Sehingga persamaan di atas menjadi

−k(x− x0)− bẋ = mẍ. (23)

Selanjutnya, kita definisikan variabel baru, yaitu y, dengan y = x− x0,
sehingga ẋ = ẏ dan ẍ = ÿ. Persamaan gerak sekarang dapat kita tulis
ulang sebagai,

−ky− bẏ = mÿ⇔ ky + bẏ + mÿ = 0. (24)

Solusi umum dari persamaan diferensial di atas adalah

y(t) = Ae−γt sin (ωt + φ) , (25)

dengan A dan γ konstan.
Diferensial dari solusi umum diatas adalah,

ẏ = A(−γ)e−γt sin (ωt + φ) + Ae−γtω cos (ωt + φ) , (26)

ÿ = Aγ2e−γt sin (ωt + φ)− Aqe−γtω cos (ωt + φ)− Aqe−γtω cos (ωt + φ)− Ae−γtω2 sin (ωt + φ) . (27)
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Dari besaran di atas, kita dapat menghitung nilai tiap suku pada per-
samaan gerak sebagai berikut:

ky = kAe−γt sin (ωt + φ) , (28)

bẏ = −bγAe−γt sin (ωt + φ) + bωAe−γt cos (ωt + φ) , (29)

mÿ =
(

mγ2 −mω2
)

Ae−γt sin (ωt + φ)−m2γωAe−γt cos (ωt + φ) . (30)

Dengan menjumlahkan ketiganya diperoleh,

0 =
(

k− bγ + mγ2 −mω2
)
���Ae−γt sin (ωt + φ) + (b− 2γm)ω���Ae−γt cos (ωt + φ)

⇔ 0 =
(

k− bγ + mγ2 −mω2
)

sin (ωt + φ) + (b− 2γm)ω cos (ωt + φ) . (31)

Terlihat bahwa persamaan persamaan di atas mengandung kebergan-
tungan terhadap waktu pada suku-suku sinus dan cosinus. Agar ruas
kanan persamaan di atas bernilai nol untuk sembarang t, maka koefi-
sien untuk suku sinus dan cosinus masing-masing harus bernilai nol.
Koefisien suku cosinus,

b− 2γm = 0⇔ γ =
b

2m
, (32)

sedangkan koefisien suku sinus,

mω2 = k− bγ + mγ2

⇔ mω2 = k− b
(

b
2m

)
+ m

(
b

2m

)2

⇔ ω2 =
k
m
− b2

4m2 . (33)

Dengan memisalkan ω0 =
√

k
m dan γ = b

2m , dapat kita tuliskan

ω =
√

ω2
0 − γ2. (34)

Jadi, solusi lengkap untuk osilasi teredam adalah

y(t) = Ae−γtsin(ωt + φ) (35)

dengan

γ =
b

2m
, ω =

√
ω02 − γ2, dan ω0 =

√
k
m

. (36)

e-γt cos(ψt)
e-γt

t

x

Gambar 7: Grafik simpangan benda ter-
hadap waktu pada osilasi teredam.

Grafik simpangan benda terhadap waktu diberikan pada Gambar
7. Terlihat bahwa amplitudo simpangan benda mengalami peluruh-
an seiring waktu. Faktor γ terkait dengan konstanta b, yang berar-
ti nilainya bergantung pada "koefisien gesek" benda terhadap fluida
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yang benda tercelup padanya. Semakin kental (viscous) fluida yang
digunakan, maka semakin besar nilai b, yang menyebabkan nilai γ se-
makin besar. Sementara itu, besaran ω0 adalah frekuensi osilasi jika
benda tidak tercelup pada fluida.

Jika kita bandingkan nilai ω0, dengan γ, maka akan terdapat tiga
kemungkinan :

1. ω0 > γ yang menyebabkan ω bernilai positif. Kasus ini disebut
underdamped.

2. ω0 = γ, yang menyebabkan ω = 0. Kasus ini disebut critically
damped.

3. ω0 < γ, yang menyebabkan ω bernilai imajiner. Kasus ini disebut
overdamped.

Penjelasan tentang ketiga osilasi tersebut dapat ditemukan antara lain
pada catatan kuliah FI2104 Mekanika B.1 1 silakan cek www.agussuroso102.

wordpress.com

Osilasi Paksa (Forced Oscillation)

Tinjau benda yang tergantung pada pegas dan tercelup pada fluida,
namun benda digerakkan dengan gaya eksternal Fe yang bervariasi
(berosilasi),

Fe = F0sin(ωt). (37)

Percobaan seperti ini dapat dilakukan, misalnya dengan memilih ba-
lok dari bahan logam, kemudian di dasar bejana diletakkan magnet
(elektromagnet) yang kekuatan medan magnetnya divariasikan secara
sinusoidal.

Gambar 8: Osilasi paksa. Benda yang
tergantung pegas dan tercelup pada flu-
ida digerakkan dengan gaya luar sinuso-
idal, Fe = F0 sin ωt.

Persamaan gerak benda menjadi

ΣF = ma⇒ F0 sin(ωt)− ky− bv = ma

⇔ F0 sin(ωt)− ky− bẋ = mÿ. (38)

Karena benda dipaksa bergerak oleh gaya Fe yang sinusoidal, maka
posisi benda akan berupa fungsi sinusoidal dengan frekuensi yang
sama dengan frekuensi penggerak, ω. Solusi umum untuk y(t) adalah

y(t) = A sin(ωt + φ). (39)

Tugas kita sekarang adalah menentukan amplitudo A dan sudut fasa
φ, yang mungkin akan bergantung pada variabel-variabel F0, ω, k, b
dan m. Kita substitusikan solusi umum diatas ke persamaan gerak,
sebagai berikut

F0 sin(ωt)− kA sin(ωt + φ)− bωA sin(ωt + φ) = −mω2 A sin(ωt + φ)

⇔ F0 sin(ωt)− (k−mω2)A sin(ωt + φ)− bωA sin(ωt + φ) = 0. (40)
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Mengingat

sin(ωt + φ) = sin(ωt) sin(φ) + sin(ωt) sin(φ). (41)

persamaan diatas dapat diubah menjadi

sin(ωt)
[

F0 − (k−mω2)A cos(φ) + bωA sin(φ)
]
+ cos(ωt)

[
−(k−mω2)A sin(φ)− bωA cos(φ)

]
= 0. (42)

Agar persamaan diatas berlaku untuk sembarang waktu t, maka ke-
dua suku dalam kurung siku harus bernilai nol,

F0 − (k−mω2)A cos(φ) + bωA sin(φ) = 0, (43)

−(k−mω2)A sin(φ)− bωA cos(φ) = 0. (44)

Dari persamaan (44) diperoleh

tan φ =
bω

mω2 − k
=

bω

m
(
ω2 −ω2

0
) , (45)

dengan ω2
0 = k

m . Dengan demikian nilai φ telah didapatkan. Kita
gambarkan sudut fasa φ pada segitiga di Gambar 9. Kita sana kita
dapatkan nilai sinus dan cosinus dari sudut φ sebagai berikut,

sin φ =
bω√

m2 (ω02 −ω2)
2 + (bω)2

, (46)

cos φ =
m(ω2 −ω0

2)√
m2 (ω02 −ω2)

2 + (bω)2
. (47)

Gambar 9: Segitiga untuk menggam-
barkan besaran trigonometri dari sudut
fasa φ.

Substitusikan nilai sinus dan cosinus di atas ke persamaan (43), di-
dapat

F0 −
m2 (ω2 −ω0

2)2√
m2 (ω02 −ω2)

2 + b2ω2
A +

b2ω2√
m2 (ω02 −ω2)

2 + b2ω2
A = 0,

(48)

atau
A =

F0√
m2 (ω02 −ω2)

2 + b2ω2
. (49)

Dengan hasil ini, sekarang kita telah memiliki solusi yang lengkap,
yaitu persamaan (39), dengan sudut fasa diberikan oleh persamaan
(45) dan amplitudo A diberikan oleh persamaan (49). Hal menarik
terjadi jika frekuensi gaya pemaksa sama dengan "frekuensi alamiah"
pegas (ω0),

ω = ω0. (50)

Pada kasus ini, nilai amplitudo osilasi akan mencapai nilai maksimum.
Kejadian ini disebut sebagai sebagai resonansi.
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Gambar 10: Resonansi pada osilasi pak-
sa.
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