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Mekanika membahas gerakan benda-benda fisis. Kita akan memulai Pokok bahasan:

(a) Kinematika benda titik

(b) Gerak dalam bidang

(c) Gerak dalam ruang

pembahasan dengan kinematika benda titik. Kinematika yaitu topik
yang membahas deskripsi gerak benda-benda tanpa memperhatikan
penyebab gerak. Sedangkan benda titik adalah benda-benda yang
ukuran, bentuk, dan struktur internalnya diabaikan.

1 Kinematika Benda titik

Kita mulai dengan meninjau gerak benda titik dalam satu dimensi.
Andaikan posisi benda titik untuk tiap waktu diketahui dan dinya- J posisi

takan dengan variabel x sebagai fungsi waktu

x = x(t), (1)

maka kecepatan benda tersebut diperoleh dengan mengukur peru- J kecepatan

bahan posisi benda tiap satuan waktu, atau secara infinitesimal

v =
dx
dt

. (2)

Perubahan kecepatan benda tiap satuan waktu kita sebut sebagai
percepatan, J percepatan

a =
dv
dt

. (3)

Kita akan mulai mempelajari aplikasi dari konsep di atas pada
benda titik yang bergerak dalam satu dimensi. Kerjakanlah soal-soal
berikut.

Latihan

Soal 1. Sebuah partikel P bergerak menyusuri sumbu x dengan
posisi tiap saat t diberikan oleh x = 6t2 − t3 + 1, dengan x diukur
dalam meter dan t dalam sekon. Tentukan kecepatan dan percepatan
dari P pada waktu t. Tentukan waktu saat P diam dan tentukan
posisinya pada saat tersebut.

Soal 2. Sebuah partikel P bergerak sepanjang sumbu x dengan per-
cepatan a setiap saat t yang diberikan oleh

a = 6t− 4 m s−2.

Pada awalnya, P berada pada x = 20 m dan bergerak dengan kela-
juan 15 m s −1 pada arah sumbu x negatif. Tentukan kecepatan dan
posisi dari P pada waktu t. Tentukan kapan P berhenti dan perpin-
dahannya pada saat tersebut.
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Soal 3. Rumus percepatan konstan. Sebuah partikel P bergerak
sepanjang sumbu x dengan percepatan konstan a pada arah x positif.
Pada awalnya P di berada di pusat dan bergerak menyusuri sumbu
x positif dengan kecepatan u. Tunjukkan bahwa kecepatan v dan
perpindahan x dari P pada suatu saat tertentu t diberikan oleh

v = u + at x = ut +
1
2

at2,

dan simpulkan bahwa
v2 = u2 + 2ax.

Soal 4. Sebuah mobil balap, Fiasco I, dapat mencapai kelajuan 120

mil/jam dalam 30 detik. Perlambatan maksimum dari rem mobil ini
adalah 0.7 g. Berapakah waktu minimum yang dibutuhkan untuk
mencapai jarak 1/2 mil, jika mobil dimulai dan diakhiri dalam kea-
daan diam? (Hint: grafik kecepatan terhadap waktu dapat berguna)

Soal 5. Seorang pengendara motor mendekati lampu lalulintas hijau
dengan kelajuan v0 ketika lampu tersebut berubah menjadi kuning.

(a) Jika waktu reaksinya adalah τ, pada saat dia memutuskan untuk
berhenti dan menginjak rem, dan jika perlambatan maksimum
remnya adalah a, berapakah jarak minimum smin dari persim-
pangan ketika lampu lalulintas berubah menjadi kuning yang
ditempuh motor tersebut sampai berhenti?

(b) Jika lampu kuning tersebut bertahan untuk waktu t sampai beru-
bah menjadi merah, berapakah jarak maksimum smaks dari persim-
pangan ketika lampu berubah menjadi kuning, sehingga dia bisa
melanjutkan perjalanan menuju persimpangan pada kelajuan v0

tanpa melalui lampu merah?

(c) Tunjukkan bahwa jika kelajuan awal v0 lebih besar dari

v0maks = 2a(t− τ),

maka akan ada rentang jarak terentu dari persimpangan sehingga
dia tidak bisa berhenti tepat waktu atau melanjutkan perjalanan
tanpa melewati lampu merah.

(d) Buatlah sebuah estimasi logis untuk τ, t, dan a, serta hitunglah
v0maks dalam mil per jam. Jika v0 = 2

3 v0maks, hitunglah smin dan
smaks.

Gambar 1: Grafik posisi benda terhadap
waktu.

Soal 6. Percepatan gravitasi dapat diukur dengan melemparkan se-
buah benda ke atas dan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk
melewati dua titik tertentu pada kedua arah gerak. Tunjukkan bahwa
jika waktu yang dibutuhkan benda untuk melewati garis horisontal
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A dari kedua arah adalah TA, dan waktu yang dibutuhkan untuk
melewati garis B dari kedua arah adalah TB, maka dengan menga-
sumsikan bahwa percepatan gravitasi konstan, besarnya adalah

g =
8h

T2
A − T2

B
,

dengan h adalah selisih ketinggian B dan A (lihat gambar 1).

2 Gerak dalam bidang

Untuk mendeskripsikan gerak benda dalam bidang, kita dapat
menggunakan sistem koordinat Kartesis atau polar (tentu saja kita
bisa menggunakan sistem koordinat lain juga). Terlebih dahulu kita
bahas hubungan antara kedua sistem koordinat tersebut.

Tinjau suatu benda yang berada di titik P. Posisi benda tersebut
dalam koordinat Kartesis adalah (xp, yp) dan dalam koordinat polar
(ρ, φ). Vektor basis koordinat Kartesis kita tuliskan sebagai {x̂, ŷ} J koordinat polar

dan vektor basis polar kita tuliskan sebagai {ρ̂, φ̂}. Vektor posisi titik
P dalam koordinat Kartesis adalah

~rp = xp x̂ + yp ŷ, (4)

sedangkan dalam koordinat polar kita tuliskan

~rp = ρρ̂. (5)

Berdasarkan Gambar 2, dapat kita tuliskan

xp = ρ cos φ, yp = ρ sin φ, ρ =
√

x2
p + y2

p. (6)
x

y

O

xp

ypr⃗


P

ρ̂
φ̂

φ

x̂

ŷ

Gambar 2: Besaran-besaran dalam
koordinat polar.

Vektor-vektor basis dari koordinat polar berubah sesuai arah peru-
bahan nilai ρ dan φ. Vektor basis koordinat polar {ρ̂, φ̂} dapat diura-
ikan ke arah {x̂, ŷ} sebagai berikut,

ρ̂ = cos φ x̂ + sin φ ŷ, (7)

φ̂ = − sin φ x̂ + cos φ ŷ. (8)

P

ρ̂
φ̂

φ

x̂

ŷ

φ

Gambar 3: Uraian vektor-vektor ba-
sis koordinat polar ke komponen-
komponennya (warna hijau).

Terlihat bahwa besar komponen masing-masing vektor basis ko-
ordinat polar pada sumbu Kartesis {x̂, ŷ} bergantung pada nilai φ.
Perubahan vektor basis {ρ̂, φ̂} terhadap φ adalah

dρ̂

dφ
= − sin φ x̂ + cos φ ŷ = φ̂, (9)

dφ̂

dφ
= − cos φ x̂− sin φ ŷ = −ρ̂. (10)
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Sekarang, kita telah siap mendeskripsikan gerak benda pada bi-
dang menggunakan koordinat Kartesis dan polar. Dalam koordinat
Kartesis, posisi suatu benda dinyatakan sebagai

~r(t) = x x̂ + y ŷ. (11)

Kecepetan benda diperoleh dengan menurunkan posisi terhadap
waktu,

~v =
d~r
dt

= vx x̂ + vy ŷ, (12)

dengan

vx =
dx
dt

, vy =
dy
dt

. (13)

Dan percepatan diperoleh dengan menurunkan kecepatan terhadap
waktu,

~a =
d~v
dt

=
d2~r
dt2 = ax x̂ + ay ŷ, (14)

dengan

ax =
dvx

dt
=

d2x
dt2 , ay =

dvy

dt
=

d2y
dt2 . (15)

Dalam koordinat polar, posisi benda adalah

~r = ρρ̂. (16)

Kecepatan benda adalah

~v =
d~r
dt

=
dρ

dt
ρ̂ + ρ

dρ̂

dφ

dφ

dt
= ρ̇ρ̂ + ρφ̇φ̂. (17)

Kita telah menggunakan aturan rantai, dφ̂
dt = dρ̂

dφ
dφ
dt , menerapkan

persamaan (9), serta menggunakan notasi titik di atas (over dot) yang
menyatakan turunan terhadap waktu. Kita memperoleh komponen
kecepatan benda pada arah ρ̂ dan φ̂, masing-masing

vr = ρ̇, vφ = ρφ̇. (18)

Lebih lanjut, kita dapatkan percepatan benda

~a =
d~v
dt

=
dρ̇

dt
ρ̂ + ρ̇

dρ̂

dφ

dφ

dt
+

dρ

dt
φ̇φ̂ + ρ

dφ̇

dt
φ̂ + ρφ̇

φ̂

dφ

dφ

dt

=
(

ρ̈− ρφ̇2
)

ρ̂ + (ρφ̈ + 2ρ̇φ̇) φ̂. (19)

Kita dapat mengidentifikasi perepatan benda arah radial (searah ρ̂)
dan tangensial (arah φ̂),

aρ = ρ̈− ρφ̇2, aφ = ρφ̈ + 2ρ̇φ̇. (20)

Suku ρφ̇2 = v2
φ/ρ disebut sebagai percepatan sentripetal. Pada kondisi

ρ̈ = ρ̇ = 0 maka ρ konstan yang berarti benda bergerak dalam
lintasan lingkaran. Suku 2ρ̇φ̇ sering disebut sebagai percepatan koriolis.
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Latihan

Soal 7. Sebuah partikel bergerak pada sebuah bidang dengan ke-
cepatan radial konstan ṙ = 4 m/s. Kecepatan angular juga konstan
dengan besar θ̇ = 2 rad/s. Ketika partikel berada 3 m dari pusat,
tentukan besar (a) kecepatan dan (b) percepatan benda.

Soal 8. Laju perubahan dari percepatan biasanya disebut "jerk". Ten-
tukan arah dan besar dari jerk untuk partikel yang bergerak meling-
kar dengan jari-jari lintasan R dan kecepatan angular ω. Gambarkan
diagram vektor yang menunjukkan posisi, kecepatan, percepatan,
dan jerk dari benda pada setiap saat.

Soal 9. Sebuah mobil balap bergerak mengitari lintasan berbentuk
lingkaran dengan jari-jari b. Mobil tersebut bergerak dari diam de-
ngan kelajuan yang meningkat secara konstan sebesar α. Tentukan
sudut yang dibentuk dari vektor kecepatan dan percepatan pada
waktu t.

Soal 10. Sebuah ban menggelinding pada lintasan lurus tanpa slip.
Pusatnya bergerak dengan kelajuan konstan V. Sebuah kerikil yang
berada pada ban tersebut menyentuh jalan pada t = 0. Tentukan
posisi, kecepatan, dan percepatan dari kerikil sebagai fungsi yang
bergantung waktu.

Gambar 4: Tong menggelinding di
sepanjang bidang miring.

Soal 11. Sebuah tong dengan jari-jari R menggelinding pada sebuah
bidang miring tanpa slip. Sumbu tong tersebut memiliki percepatan
a yang sejajar dengan kemiringan bidang. Berapakah percepatan
angular α dari tong tersebut?

Gambar 5: Dua partikel yang bergerak
sepanjang lingkaran.

Soal 12. Kecepatan relatif didefinisikan sebagai kecepatan terhadap
suatu sistem koordinat tertentu.

(a) Sebuah titik diamati memiliki kecepatan vA relatif sistem koordi-
nat A. Berapakah kecepatan relatifnya terhadap sistem koordinat
B, yang dipisahkan terhadap A sejauh R? (R dapat bergantung
waktu)

(b) Partikel a dan b bergerak pada arah berlawanan sepanjang ling-
karan dengan kelajuan angular ω, seperti gambar 5. Pada t = 0
kedua partikel berada pada titik r = l ĵ, dengan l adalah jari-jari
lingkaran. Tentukan laju relatif a terhadap b.

Soal 13. Sebuah serangga terbang mengikuti lintasan spiral sedemi-
kian rupa sehingga lintasan tersebut pada setiap waktu t dinyatakan
dalam koordinat polar seperti berikut

r = beΩt θ = Ωt,
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dengan b dan Ω adalah konstanta positif. Tentukan vektor kecepatan
dan percepatan dari serangga tersebut pada waktu t, dan tunjukkan
bahwa sudut yang dibentuk dari kedua vektor ini selalu bernilai
π/4.

3 Gerak dalam ruang

Kita akan membahas kinematika dalam ruang tiga dimensi ini meng-
gunakan koordinat Kartesis, silinder, dan bola. Dalam koordinat
Kartesis, posisi benda tiap waktu kita tuliskan sebagai

~r(t) = x x̂ + y ŷ + z ẑ, (21)

dengan x, y, dan z adalah fungsi waktu. Kecepatan benda adalah

~v =
d~r
dt

= vx x̂ + vy ŷ + vz ẑ, (22)

dengan

vx =
dx
dt

, vy =
dy
dt

, vz =
dz
dt

. (23)

Serta percepatan benda

~a =
d~v
dt

= ax x̂ + ay ŷ + az ẑ, (24)

dengan

ax =
d2x
dt2 , ay =

d2y
dt2 , az =

d2z
dt2 . (25)

Koordinat silinder tidak lain merupakan koordinat polar (ρ, φ) J koordinat silinder

yang ditambah dengan sumbu vertikal z. Hubungan antara vektor-
vektor basis pada koordinat silinder dengan koordinat Kartesis ada-
lah

ρ̂ = cos φ x̂ + sin φ ŷ, (26)

φ̂ = − sin φ x̂ + cos φ ŷ, (27)

ẑ = ẑ. (28)

Seperti pada koordinat polar, pada koordinat silinder juga berlaku

dρ

dφ
= φ̂,

dφ̂

dφ
= −ρ̂. (29)

r⃗

x

z

P

y
ϕx
y

z

x̂

ŷ

ẑ

ρ̂

ϕ̂
ẑ

Gambar 6: Koordinat silinder.

Posisi suatu benda dalam koordinat silinder dapat dituliskan
dalam bentuk

~r = ρρ̂ + zẑ. (30)

Perhatikan bahwa posisi dalam koordinat silinder sama dengan
posisi pada bidang xy dalam koordinat silinder ditambah dengan



fi2104: kinematika 7

posisi arah sumbu-z. Sehingga, kecepatan dan percepatan benda
masing-masing akan sama dengan kecepatan benda pada bidang
polar ditambah kecepatan arah sumbu-z,

~v =
d~r
dt

=
d (ρρ̂)

dt
+

dz
dt

ẑ = ρ̇ρ̂ + ρφ̇φ̂ + żẑ, (31)

~a =
~v
dt

=
(

ρ̈− ρφ̇2
)

ρ̂ + (ρφ̈ + 2ρ̇φ̇) φ̂ + z̈ẑ. (32)

Koordinat bola pada dasarnya sama dengan koordinat silinder, J koordinat bola

namun dengan mengambil parameter θ yang merupakan sudut yang
dibentuk oleh vektor posisi~r dengan sumbu-z. Posisi suatu titik
dalam ruang kemudian dinyatakan dalam koordinat (r, θ, φ). Nilai
dari komponen ρ dan z pada koordinat polar selanjutnya dinyatakan
dalam r dan θ,

ρ = r sin θ, z = r cos θ. (33)

Sedangkan nilai (x, y, z) koordinat Kartesis terhubung dengan
(r, θ, φ) melalui

x = r sin θ cos φ, y = r sin θ sin φ, z = r cos θ. (34) r⃗

x

z

P

y
ϕx
y

z

x̂

ŷ

ẑ

θ̂

ϕ̂
r̂

θ

Gambar 7: Koordinat bola.

Arah vektor-vektor basis
{

r̂, θ̂, φ̂
}

adalah searah dengan arah per-
ubahan positif dari masing-masing r, θ, dan φ. Vektor-vektor basis{

r̂, θ̂, φ̂
}

dapat diuraikan dalam arah vektor-vektor basis koordinat
silinder sebagai berikut,

r̂ = cos θẑ + sin θρ̂, (35)

θ̂ = − sin θz + cos θρ̂, (36)

φ̂ = φ̂. (37)

Selanjutnya, dengan memanfaatkan persamaan (7) dan (8), diperoleh
uraian vektor-vektor basis koordinat bola dalam arah vektor-vektor
basis koordinat Kartesis sebagai berikut,

r̂ = sin θ cos φx̂ + sin θ sin φŷ + cos θẑ, (38)

θ̂ = cos θ cos φx̂ + cos θ sin φŷ + sin θẑ, (39)

φ̂ = − sin φx̂ + cos φφ̂. (40)

Kita sudah siap untuk menuliskan posisi, kecepatan, dan percepat-
an benda dalam koordinat bola. Posisi:

~r = rr̂. (41)

Kecepatan,

~v =
d~r
dt

=
dr
dt

r̂ + r
dr̂
dt

= ṙr̂ + r
(

dr̂
dθ

dθ

dt
+

dr̂
dφ

dφ

dt

)
= ṙr̂ + rθ̇ θ̂ + rφ̇ sin θ φ̂. (42)
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Pada baris kedua dari persamaan di atas, aturan rantai diterapkan
dengan melibatkan variabel θ dan φ karena vektor basis r̂ adalah
fungsi dari kedua variabel tersebut. Selanjutnya, dengan menurunk-
an kecepatan terhadap waktu, akan diperoleh percepatan

~a = ar r̂ + aθ θ̂ + aφφ̂, (43)

dengan

ar = r̈− rθ̇2 − r sin θ φ̇2, (44)

aθ = rθ̈ + 2ṙθ̇ − rφ̇2 sin θ cos θ, (45)

aφ = rφ̈ sin θ + 2ṙφ̇ sin φ + 2rθ̇φ̇ cos θ. (46)

Dapatkan persamaan (43) hingga (46) dengan menurunkan persa-
maan (42) terhadap waktu.

Latihan

Soal 14 (Perubahan basis koordinat bola). Buktikan hubungan-
hubungan berikut:

dr̂
dθ

= θ̂,
dr̂
dφ

= sin θ φ̂,

dθ̂

dθ
= −r̂,

dθ̂

dφ
= cos θ φ̂, (47)

dφ̂

dθ
= 0,

dφ̂

dφ
= −

(
sin θ r̂ + cos θ θ̂

)
.

Soal 15. Tentukan komponen pada r dan θ dari d~a
dt pada koordinat

bola, dengan~a adalah percepatan benda.

Soal 16. Sebuah partikel dengan muatan Q dan massa m mula-mula
memiliki kecepatan ~v0 = v0yŷ + 0zẑ. Muatan kemudian masuk ke
daerah bermedan magnet ~B = Bŷ, sehingga mengalami percepatan
~a = Q

m

(
~v× ~B

)
. Tentukan fungsi posisi partikel tiap waktu,~r(t).

Soal 17. Gerak sikloid terjadi pada partikel bermuatan Q yang ber-
ada dalam pengaruh medan listrik ~E dan medan magnetik B yang
saling tegaklurus. Anggap kecepatan partikel setiap waktu adalah

v = vy ĵ + vzk̂. (48)

Partikel tersebut kemudian mengalami percepatan dengan m massa
partikel, ~E = Ek̂, dan ~B = Bî.

(a) Jika partikel mula-mula diam, tentukan fungsi kecepatan partikel
tiap waktu, ~v(t).
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(b) Jika partikel mula-mula berada di titik asal koordinat, tentukan
fungsi posisi partikel tiap waktu,~r(t).

(c) Tentukan persamaan lintasan partikel dalam bidang-yz, dan ske-
tsakan lintasannya.
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