
 
 
 

5 
 

BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Motor Bakar 

Motor bakar adalah salah satu jenis dari mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah 

energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar 

menjadi tenaga mekanis. Energi diperoleh dari proses pembakaran, proses pembakaran 

juga mengubah energi tersebut yang terjadi didalam dan diluar mesin kalor [2]. 

2.1.1 Sistem Pembakaran Pada Motor Bakar 

Mesin atau engine dapat dibagi menjadi 2, berdasarkan sistem pembakarannya 

yaitu sistem pembakaran dalam (internal combustion engines) dan sistem pembakaran 

luar (external combustion engines). Pembagian mesin menurut sistem pembakarannya 

didasarkan pada tempat proses pembakaran yang terjadi. Contohnya pada mesin sepeda 

motor. Agar sebuah sepeda motor dapat berjalan dengan normal, mesinnya memerlukan 

suatu proses pembakaran untuk menghasilkan energi yang nantinya akan menggerakkan 

sepeda motor tersebut. Suatu sistem pembakaran memerlukan 3 hal agar dapat 

menghasilkan energi yang diperlukan oleh mesin, yaitu bahan bakar, media 

pembakarannya, dan tempat terjadi pembakarannya. Pada sepeda motor, bahan bakar 

yang dimaksud adalah bensin dan udara yang mengandung oksigen. Media 

pembakarannya berupa busi (sparkplug) untuk menghasilkan api dan sistem silinder 

sebagai alat kompresinya, sedangkan tempat terjadinya proses pembakaran ada didalam 

suatu ruang bakar (combustion chamber). Dikarenakan proses pembakarannya didalam 

combustion chamber (termasuk ruang tertutup) maka mesin sepeda motor termasuk 

sistem pembakaran dalam. Salah satu contohnya adalah gambar 2.1 berikut. 
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Gambar 2.1  Sepeda motor dengan sistem pembakaran dalam [5]. 

Menurut sistem penyalaannya, internal combustion engine dibagi menjadi dua 

jenis yaitu motor diesel dan motor bensin. Penyalaan pada motor bensin terjadi karena 

loncatan bunga api listrik yang dipercikan oleh busi atau juga sering disebut juga 

sparkplug. Motor bensin dapat juga disebut sebagai motor otto. Motor tersebut 

dilengkapi dengan busi dan karburator. Busi menghasilkan loncatan bunga api listrik 

yang membakar campuran bahan bakar dan udara karena motor ini cenderung disebut 

spark ignition engine. Pembakaran bahan bakar dengan udara ini menghasilkan daya.  

2.1.2 Bagian-bagian Motor bensin 4 Langkah 

 Gambar 2.2 merupakan istilah-istilah pada bagian-bagian motor bensin 4 langkah. 

  

Gambar 2.2 Bagian-bagian motor bensin 4 langkah [8]. 
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1. Cylinder bore adalah diameter dalam nominal dari silinder [9]. 

2. Luas piston, luas lingkaran berdiameter sama dengan cylinder bore [9]. 

3. Stroke atau langkah, jarak nominal yang dilalui piston saat bergerak antara 2 titik 

mati [9]. 

4. Top Dead atau titik mati adalah posisi dan bagian-bagian yang bergerak yang 

secara mekanis dihubungkan kepadanya sesaat ketika arah gerakan piston 

membalik (pada titik ujung dari langkah). BDC (Bottom Dead Center) atau TMB 

(Titik Mati Bawah) adalah titik mati ketika piston berada paling dekat dengan 

poros engkol atau crankshaft. TDC (Top Dead Center) atau TMA (Titik Mati 

Atas) adalah titik mati ketika posisi piston berada paling jauh dengan poros 

engkol [9]. 

5. Volume langkah/perpindahan atau volume yang tersapu piston (Vs) adalah 

volume yang dihasilkan oleh piston ketika bekerja dari satu titik mati ke yang 

lain, dihitung sebagai perkalian luas piston dan langkah [9]. 

6. Volume clearence/celah (Vc) adalah volume nominal dari ruang dalam ruang 

bakar ketika piston berada di TDC [9]. 

7. Volume silinder adalah jumlah dari volume langkah dan volume clearence [9]. 

8. Perbandingan kompresi adalah nilai numerik hasil perbandingan nilai volume 

silinder dan volume clearence [9]. 

2.1.3 Four-stroke Engine 

Berdasarkan siklus kerjanya, motor bakar dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu 

motor bakar 2 langkah (2 stroke) dan 4 langkah (4 stroke). Perbedaannya terdapat pada 

jumlah langkah atau stroke yang dilalui oleh piston selama siklus kerja. Motor bensin 4 

langkah adalah motor yang pada setiap 4 langkah torak/piston (dua putaran engkol) 

sempurna menghasilkan satu tenaga kerja (satu langkah kerja) [9]. 

Begitu pula pada mesin diesel 4 langkah. Jadi pada motor 4 langkah, piston 

bergerak dari BDC (Bottom Dead Center) yaitu titik terbawah yang dapat dicapai piston, ke 

TDC (Top Dead Center) yaitu titik teratas yang dapat dicapai piston, atau sebaliknya 
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sebanyak 4 kali. Busi atau sparkplug memercikkan bunga api sebanyak sekali setiap piston 

bergerak sebanyak 4 langkah. Sedangkan pada mesin 2 langkah, sparkplug memercikkan 

bunga api sekali tiap 2 langkah piston. Mesin 4 langkah memiliki sistem camshaft yang 

tidak dimiliki mesin 2 langkah. Sistem camshaft terdiri dari intake dan exhaust valve, 

rocker arm dan spring, dan batang camshaft. Sistem camshaft ini berguna untuk mengatur 

ketepatan dan sinkronisasi antara intake/exhaust valve dengan pergerakan piston. Jadi saat 

busi memercikkan bunga api harus tepat saat piston beberapa derajat sebelum TDC (Top 

Dead Center) dan kedua valve atau katup pada posisi menutup. Gambar 2.3 

memperlihatkan bagian-bagian mesin 4 langkah. 

 
Gambar 2.3 Penampang mesin vertikal 4 langkah SOHC (single over head camshaft) [10]. 

Prinsip kerja motor bensin 4 langkah seperti pada gambar 2.4 dan 2.5 : 

 
Gambar 2.4 Diagram siklus kerja motor bensin 4 langkah [11]. 

 

Dimana:  

A. Intake Valve, Rocker 
Arm & Spring 

I. Camshaft 

B. Valve Cover J. Exhaust Valve, Rocker 
Arm & Spring 

C. Intake Port K. Spark Plug 
D. Head L. Exhaust Port 
E. Coolant M. Piston 
F. Engine Blok N. Connecting Rod 
G. Oil pan O. Rod Bearing 
H. Oil Sump P. Crankshaft 
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Gambar 2.5 Prinsip kerja torak 4 langkah [13]. 

Keterangan: 

1. Langkah hisap (induction) : A 
a. Piston bergerak dari TDC (1) ke BDC (2) 

b. Katup masuk terbuka, katup buang tertutup 

c. Campuran bahan bakar dengan udara yang telah tercampur didalam 

karburator masuk kedalam silinder melalui katup masuk 

d. Saat torak berada di BDC (2) katup masuk akan tertutup 

2. Langkah kompresi (compression) : B 

a. Piston bergerak dari BDC (2) ke TDC (1) 

b. Katup masuk dan katup buang kedua-duanya tertutup sehingga gas yang 

telah diisap tidak keluar pada waktu ditekan oleh piston yang 

mengakibatkan tekanan gas akan naik 

c. Beberapa saat sebelum pistorn mencapai TDC (1) busi mengeluarkan 

bunga api listrik 

d. Gas bahan bakar yang telah mencapai tekanan tinggi terbakar 

e. Akibat pembakaran bahan bakar, tekanannya akan naik menjadi kira-kira 

tiga kali lipat 

3. Langkah pembakaran (ignition) : C 

a. Saat ini kedua katup masih dalam keadaan tertutup 
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b. Gas terbakar dengan tekanan yang tinggi akan mengembang kemudian 

menekan piston turun kebawah dari TDC (1) ke BDC (2) 

c. Tenaga ini disalurkan melalui connecting rod, selanjutnya oleh poros 

engkol atau crankshaft diubah menjadi gerak rotasi 

4. Langkah pembuangan (exhaust) : D 

a. Katup buang terbuka, katup masuk tertutup 

b. Torak bergerak dari BDC (2) ke TDC (1) 

c. Gas sisa pembakaran terdorong oleh piston keluar melalui katup buang 

 

Pada motor bensin 2 langkah, terjadi siklus kerja yang sama, tetapi piston hanya 

bergerak dari TDC ke BDC atau sebaliknya sebanyak 2 langkah. Disini tidak melibatkan 

katup buang dan katup masuk. Namun melibatkan crankcase, ruang bilas, saluran 

masuk, dan saluran buang. Seperti pada gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6 Bagian-bagian motor bensin 2 langkah [15]. 

Berikut prinsip kerja motor bensin 2 langkah: 

1. Langkah hisap : 

a. Piston bergerak dari TDC ke BDC 

b. Pada saat saluran bilas masih tertutup oleh piston, di dalam crankcase terjadi 

kompresi terhadap campuran bensin dengan udara 
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c. Di atas piston, gas sisa pembakaran dari hasil pembakaran sebelumnya sudah 

mulai terbuang keluar saluran buang 

d. Saat saluran bilas terbuka, campuran bensin dengan udara mengalir melalui 

saluran bilas terus masuk kedalam ruang bakar 

2. Langkah kompresi : 

a. Piston bergerak dari BDC ke TDC 

b. Rongga bilas dan rongga buang tertutup, terjadi langkah kompresi  dan setelah 

mencapai tekanan tinggi busi memercikkan bunga api listrik untuk membakar 

campuran bensin dengan udara tadi 

c. Pada saat yang bersamaan, dibawah (di dalam crankcase) bahan bakar yang 

baru masuk kedalam bak mesin melalui saluran masuk 

3. Langkah kerja : 

a. Torak kembali dari TDC ke BDC akibat tekanan besar yang terjadi pada waktu 

pembakaran bahan bakar  

b. Saat itu piston turun sambil mengkompresi bahan bakar baru didalam 

crankcase. 

4. Langkah buang : 

a. Menjelang piston mencapai BDC, saluran buang terbuka dan gas sisa 

pembakaran mengalir terbuang keluar 

b. Pada saat yang sama bahan bakar baru masuk ke dalam ruang bahan bakar 

melalui rongga bilas 

c. Setelah mencapai BDC kembali, piston mencapai BDC untuk mengadakan 

langkah sebagai pengulangan dari yang dijelaskan diatas 

 

2.1.4 Connecting Rod 

Connecting Rod adalah rod untuk menghubungkan piston dan crankshaft. 

Mengubah gerakan linier piston dan ditranslsikan ke gerakan putar crankshaft. Sehingga 

untuk mengontrol gaya inersia yang dihasilkan oleh gerakan tersebut maka dipasang 

balance weight. Connecting rod dimaksimalkan untuk mampu menahan gaya dari berat 



12 
 

 
 

piston dan hasil pembakaran dalam silinder. Untuk meringankan beban dan getaran pada 

bearing dilakukan dengan mengurangi kecepatan inersia, connecting rod dibuat seringan 

mungkin. Tetapi, harus mempunyai kekuatan untuk meneruskan gaya dorong ke 

crankshaft.  

Semakin panjang connecting rod, lateral vibration semakin kecil. Alasannya 

adalah dengan mempertimbangkan gaya yang diberikan ke piston pada gerakan memutar 

crank digolongkan menjadi lateral direction dan longitudinal direction. Connecting rod 

yang panjang dapat mengurangi rasio gaya terhadap lateral direction dibanding dengan 

connecting rod yang lebih pendek. Sehingga getaran (vibration) dan gesekan (friction) juga 

akan berkurang. Conneting rod yang lebih panjang mengakibatkan berat engine lebih berat 

sehingga tidak disarankan memakainya. Umumnya panjang dari center piston pin ke crank 

pin adalah sekitar dua kali panjang stroke, salah satu contoh dari connecting rod 

ditunjukkan pada gambar 2.7. 

 
Gambar 2.7 Connecting rod [12]. 

Batang piston berfungsi menghubungkan piston dengan poros engkol, sehingga 

gerak bolak-balik piston dapat diubah menjadi gerak putar poros engkol. Bagian ujung 

connecting rod yang berhubungan dengan piston disebut small end dan bagian ujung pada 

crank pin side sebut big end. Small end terhubung ke piston menggunakan piston pin dan 

big end menenpel pada crank pin dengan dilapisi bearing didalamnya, ditunjukkan pada 

gambar 2.8. 
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Gambar 2.8 Rangkaian connecting rod [15]. 

Gambar 2.9 merupakan bagian-bagian dari connecting rod beserta fungsinya. 

Connecting rod : Batang penghubung antara piston dengan crankshaft. 

Crankpin : Berfungsi sebagai penghubung antara piston dan connecting 

rod. 

Retainer : Berfungsi sebagai penghubung antara crankshaft dan 

connecting rod. 

Needle roller  : Berfungsi sebagai roda penggerak antara connecting rod dan 

crankshaft, tujuannya crankshaft agar lebih mudah 

menggerakkan/ mendorong connecting rod. 

 

bearing 

Big end 

Small end 
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Gambar 2.9 Bagian-bagian connecting rod [21]. 

 

 
Gambar 2.10 Penampang connecting rod. 

Keterangan : 

1. Large-End Thickness 

2. Large-End Bore Diameter 

3. Large-End Outline Diameter 

4. Small-End Outline Diameter 

5. Small-End Bore Diameter 

6. Small-End Thickness 

6 1 

4 3 

8 

7 

2 
5 
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7. Chamfer 

8. Distance Of  Two Center Lines 

 
Gambar 2.11 Macam-macam tipe susunan piston [20]. 

 

2.1.5 Crankshaft 

Crank berarti bended handle untuk merubah gerakan reciprocal menjadi gerakan 

rotational. Pada awalnya untuk menghidupkan mesin dilakukan dengan crank kemudian 

dipakai electric motor untuk menghidupkan mesin. Pada beberapa kendaraan dipasang 

crank pada depan engine yang dipakai pada waktu keadaan darurat ketika electric motor 

tidak berfungsi. Salah satu contoh crankshaft ditunjukkan pada gambar 2.12. 

 
Gambar 2.12 Crankshaft [13]. 
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Crankshaft menghubungkan crank pada masing-masing cylinder. Main shaft 

disebut crank journal dan bagian yang ditambahkan pada big end connecting rod dengan 

crank disebut crank pin. Bagian yang ditambah pada small end pada connecting rod dengan 

piston disebut piston pin. Connector yang menghubungkan crank journal dan crank pin 

disebut crank arm. Bagian yang menonjol berbentuk pendulum didepan crank arm disebut 

counter weight atau the balancing weight ditunjukkan pada gambar 2.13. 

 
 

Gambar 2.13 Bagian crankshaft [13]. 

 

2.2 Benda Tegar/ Rigid Bodies dan Plane Motion 

Dalam kinematika partikel kita telah mengembangkan hubungan-hubungan 

tentang perpindahan (displacement) kecepatan, dan percepatan titik-titik yang bergerak 

sepanjang lintasan lurus atau lintasan lengkung. Dalam kinematika benda tegar  kita 

menggunakan rumus-rumus yang sama tetapi harus memperhitungkan gerak rotasional 

benda tersebut. Jadi, kinematika benda-benda tegar melibatkan besaran linier maupun 

besaran sudut.  

Deskripsi gerakan benda tegar berguna dalam dua hal. Pertama, sering kali harus 

menghasilkan, memindahkan, atau mengendalikan gerakan-gerakan tertentu dengan 

menggunakan bermacam-macam batang penghubung dan roda gigi. Dalam hal ini 

diperlukan suatu analisis perpindahan, kecepatan, dan percepatan gerakan untuk 

menentukan desain geometri peralatan-peralatan mekanis. Sebagai akibat dari gerakan yang 

dihasilkan, seringkali timbul gaya-gaya yang harus diperhitungkan dalam perancangan 

Counter weight 
(balance weight) 
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peralatan-peralatan tersebut. Sebuah benda tegar melakukan gerakan bidang apabila semua 

bagian benda itu bergerak pada bidang-bidang sejajar. Pada umumnya kita menganggap 

bidang gerak adalah bidang yang memuat pusat massa dan kita memandang benda itu 

sebagai sebuah lempeng tipis yang gerakannya terbatas pada bidang lempeng tersebut. 

Idealisasi ini sesuai dengan besar gerakan benda tegar yang dijumpai dalam ilmu 

teknik.[17] 

Gerakan sebuah benda tegar dapat dibagi dalam beberapa kategori sebagaimana 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

1) Translasi didefinisikan sebagai gerakan setiap garis pada benda itu tetep sejajar 

terhadap kedudukan awalnya pada setiap saat. Pada translasi tidak satupun dari 

garis-garis pada benda itu mengalami rotasi. Pada translasi rektilinier (a.Rectilinier 

translation) semua titik pada benda bergerak menurut garis-garis lurus yanag 

sejajar. Pada translasi kurvalinier (b.Curvilinier translation) semua titik bergerak 

pada garis-garis lengkung yang sama dan sebangun. 

 

  

(a) (b) 

Gambar 2.14 (a) Rectiliniear translation, (b) curvilinear translation [17]. 

2) Rotasi terhadap sebuah sumbu tetap (c.Fixed-axis rotation) adalah gerakan 

sudut terhadap sumbunya. Selanjutnya terlihat bahwa semua partikel bergerak 

pada lintasan melingkar terhadap sumbu rotasi. Dan pada saat yang sama 

semua garis pada benda (termasuk garis-garis yang tidak melalui sumbu 

tersebut) berputar menemput sudut yang sama. 
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Gambar 2.15 Rotasi terhadap sebuah sumbu tetap (fixed-axis rotation) [17]. 

 

3) Gerak bidang umum (d.General plane motion) sebuah benda tegar merupakan 

kombinasi dari gerak translasi dan rotasi. Salah satu contoh dari gerak bidang 

umum adalah connecting rod. 

 
Gambar 2.16 Gerak bidang umum (general plane motion) [17]. 

 

2.3 Kinematika Benda Tegar 

Analisa bidang gerak dari benda tegar dapat dilakukan dengan menghitung 

langsung perpindahan yang terjadi dan turunan waktunya dari geometri yang ada atau 

dengan memanfaatkan prinsip gerak relatif. 

2.3.1 Rotasi  

Rotasi pada benda tegar, digambarkan dengan pergerakan angularnya. Seperti 

pada gambar 2.18 posisi angular dari dua garis 1 dan 2 terletak pada benda dapat 

disimbolkan menjadi θ  dan θ  yang ditentukan dari referensi arah yang tetap. Karena 

sudut β invariant, maka hubungan θ =θ +β pada deferensiasi terhadap waktu maka 휃̇ =휃̇  

dan 휃̈ =휃̈  atau, saat interval tak hingga, ∆θ =∆θ . Jadi semua garis pada benda tegar 
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dibidang gerak tersebut, memiliki perpindahan, kecepatan, dan percepatan angular yang 

sama. 

 
Gambar 2.17 Gerak rotasi benda tegar [17]. 

Kecepatan angular ω dan percepatan angular α dari benda tegar pada bidang 

rotasi, adalah turunan pertama dan kedua dari koordinat posisi angular θ pada tiap garis 

dibidang gerak dari benda tegar. Jadi, 

ω =   = 휃̇     (2.1) 

α =   = 휔̇ atau α =   = 휃̈ 

ω dω = α dθ atau 휃̇ d휃̇ = 휃̈ dθ 

Ketika banda tegar berotasi terhadap sumbu tetap, semua titik selain titik yang 

ada disumbu gerak pada lingkaran konsentris disumbu tetap. Hubungan antara gerak lurus 

dari A pada gambar 2.18, dan gerak angular dari garis normal pada alurnya, dimana juga 

merupakan gerak angular dari benda tegar, dengan notasi ω = 휃̇ dan  휔̇ = 휃̈ untuk kecapatan 

angular dan percepatan angular adalah 

v = r ω  

푎 = 푟휔 = = 푣휔    (2.2) 
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 푎 = 푟훼     (2.3) 

 

Gambar 2.18 Benda tegar beputar terhadap titik O [17]. 

2.3.2 Absolute Motion 

Pendekatan ini digunakan saat benda tegar bergerak tidak hanya didefinisikan 

oleh hubungan geometri antara variabel linear dan angular tetapi juga turunan tehadap 

waktu dari keduanya, akan melibatkan kecepatan dan percepatan linear dan angular. 

Pada analisa absolute motion, harus konsisten terhadap deskripsi matematis. 

Contohnya, jika posisi angular (θ) positif saat mengarah kearah berlawanan jarum jam atau 

counter-clockwise, maka kecepatan dan percepatan angular juga bertanda positif saat 

bergerak counter-clockwise. Tanda negatif diberikan saat arah gerak angularnya searah 

jarum jam. 

Pendekatan absolute-motion, dilakukan dengan membagi-bagi arah gerak 

menjadi beberapa kelompok, tetapi tetap pada sebuah sumbu referensi tetap atau fixed 

reference axis. Namun jika geometri dari benda tegar tersebut terlalu sulit atau kompleks, 

lebih baik menggunakan pendekatan relative motion. 

Contoh pendekatan ini seperti pada gambar 2.19, sebuah mekanisme yang terdiri 

dari pinion A, yang digerakkan sebuah motor, menggerakkan gigi B, yang berkontak 

dengan sebuah drum yang diberi beban L. Untuk menghitung kecepatan pada pinion A dan 

titik C, digunakan sebuah titik pusat, tepat ditengah-tengah gigi B. Disini sumbu referensi 
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tetap adalah titik pusat tersebut. Lalu gambar 2.20 adalah diagram benda bebas mekanisme 

tersebut. 

 

Gambar 2.19 Contoh mekanisme pendekatan absolute motion [17]. 

 

Gambar 2.20 Diagram benda bebas pendekatan absolute motion [17]. 

2.3.3 Kecepatan Relatif Akibat Rotasi 

Pendekatan lainnya untuk kinematika benda tegar adalah menggunakan prinsip 

relative motion. Saat memilih dua titik acuan pada benda tegar yang sama, maka 

konsekuensiya, pergerakan sebuah titik yang dilihat oleh pengamat, terlihat bertranslasi 

dengan titik lainnya bergerak melingkar karena jari-jarinya ke titik yang diamati dari titik 

referensi yang tidak berubah. Pengamatan inilah sebagai kunci dalam kesuksesan 

memahami kebanyakan masalah dalam bidang gerak benda tegar.  

Seperti gambar 2.21a, memeperlihatkan sebuah benda tegar bergerak pada 

bidang dari AB ke A’B’ saat ∆t. Pergerakan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. 

Pertama, translasi benda ke posisi A”B’ dengan perpindahan ∆푟 . Kedua, benda berotasi 
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pada B’ melalui sudut ∆θ. Dari sumbu referensi yang tidak berputar x’-y’ yang terletak 

pada titik referensi B’, pergerakan benda yang berlangsung ini adalah salah satu rotasi 

sederhana pada B’, sehingga menimbulkan pergerakan ∆푟 /  dari A dengan acuan B. 

Untuk pengamat yang tidak berotasi terletak pada B, benda tampak mengalami rotasi 

sumbu tetap pada B dengan A melakukan gerak melingkar, seperti pada gambar 2.21b. 

Titik B dapat dipilih secara sembarang sebagai titik referensi untuk sumbu referensi yang 

tidak berputar x-y. Titik A juga dapat digunakan sebagai titik referensi, dimana akan titik B 

berputar terhadap A seperti yang terlihat pada gambar 2.21c. 

 
Gambar 2.21 Relative motion [17]. 

Rotasi yang terjadi pada gambar 2.21c, adalah berlawanan arah jarum jam, baik 

titik A maupun titik B, sebagai titik referensi akan menghasilkan ∆푟 /  = - ∆푟 / . Dengan 

B sebagai titik referensi, maka perpindahan total untuk gambar 2.22a adalah 

∆푟  = ∆푟  + ∆푟 /     (2.4) 

Dimana ∆푟 /  memiliki arah r∆θ (∆θ mendekati 0). Relative linear motion, ∆푟 /  

disertai dengan absolute angular motion ∆θ, seperti yang terlihat dari sumbu translasi x’-y’. 

Bagi persamaan (4) dengan ∆푟  sesuai dengan interval waktu dan masukkan kedalam limit, 

maka didapat persamaan kecepatan relatif 

풗 = 풗 + 풗 /     (2.5) 
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Jarak r antara A dan B adalah tetap. Arah kecepatan relatifnya adalah, 

푣 / =  lim∆ ⇾ (∣ ∆푟 / ∣/∆푡) =  lim∆ ⇾ (∣ 푟∆휃 ∣/∆푡)  (2.6) 

Dimana, ω = 휃̇ , maka 

풗 / = 푟휔     (2.7) 

Dimana ω adalah kecepatan angular normal pada bidang gerak dengan arah yang 

ditentukan dengan aturan tangan kanan. 

2.3.4 Percepatan Relatif Akibat Rotasi 

Sesuai dengan persamaan (2.5), yang menggambarkan kecepatan relatif di titik A 

dan B pada gambar 2.21a, dengan menurunkan persamaan tersebut terhadap waktu, maka 

akan didapatkan persamaan percepatan relatif, dimana 

푣 ̇ =  푣 ̇ +  푣 /̇     atau 

푎 = 푎 +  푎 /      (2.8) 

Dengan kata lain, persamaan (2.8) menerangkan bahwa percepatan di titik A 

sama dengan jumlah vektor percepatan di titik B dan percepatan dimana A tampak 

memiliki pengamat gerak tidak berputar terhadap B atau A adalah titik acuan saat 

mengamati gerak titik B. 

Dikarenakan gerak relatifnya adalah melingkar, maka percepatan relatif memiliki 

komponen normal yang diarahkan dari A ke B karena perubahan arah dari 푣 /  dan sebuah 

komponen tangensial tegak lurus terhadap AB karena perubahan arah dari 푣 / . 

Komponen percepatan untuk gerak melingkar, baik komponen normal maupun 

tangensial, dapat ditulis seperti persamaan (2.2) dan (2.3). Lalu dapat ditulis menjadi 

풂 = 풂 +  (풂 / ) + (풂 / )    (2.9) 
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Dimana arah dari komponen-komponen percepatan relatif tersebut adalah 

(푎 / ) =  푣 / /푟 =  푟휔    (2.10) 

(푎 / ) =  푣 /̇ = 푟훼    (2.11) 

Notasi vector dari komponen percepatan tersebut adalah 

(풂 / ) =  휔 × (휔 × 푟)    (2.12) 

(풂 / ) =  훼 × 푟     (2.13) 

Dimana ω adalah kecepatan angular dan α adalah percepatan angular dari benda 

tegar tersebut. Vektor posisi A dari B adalah r. 

Percepatan relatif tergantung pada masing-masing absolute angular velocity dan 

absolute angular velocity [17]. 

2.4 Kinetika Benda Tegar 

Kinetika benda tegar menghubungkan antara gaya luar yang bekerja pada benda 

dan gerak pada benda baik translasi maupun rotasi. 

Seperti halnya pada analisa kinematika benda tegar, benda dapat dianggap 

menjadi lempengan tipis dimana geraknya dibatasi pada sebuah bidang dilempengan yang 

akan dianggap sebagai bidang gerak. Bidang gerak akan memiliki pusat massa, dan semua 

gaya yang bekerja pada benda tersebut akan diproyeksikan kedalam bidang gerak. Benda 

yang memiliki  dimensi normal yang cukup besar terhadap bidang gerak tetapi simetris 

pada bidang gerak melalui pusat massa, akan dianggap memiliki bidang gerak [17]. 

2.4.1 Persamaan Dasar Gerakan 

Sesuai dengan hukum Newton kedua, maka hubungan antara percepatan dan gaya 

adalah 

ΣF = m푎     (2.14) 
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Jumlah gaya (ΣF) yang bekerja pada benda sama dengan massa (m) dan 

percepatan benda (푎) di pusat massa benda tersebut. Persamaan momen dipusat massa 

benda tersebut adalah 

훴푀 =  퐻̇      (2.15) 

Jumlah momen pada pusat massa akibat gaya luar pada benda, sama dengan laju 

perubahan waktu dari momentum angular pada pusat massa benda tersebut. 

Pada analisa statis, sebuah sistem gaya yang bekerja pada benda tegar dapat 

digantikan dengan jumlah gaya yang bekerja pada titik yang ditentukan dan sebuah couple. 

Dengan menggantikan gaya luar dengan sistem gaya dan couple yang setara dimana jumlah 

gaya yang bekerja melalui pusat massa, maka didapatkan gaya dan respon dinamis yang 

bekerja pada benda tersebut, seperti terlihat pada gambar 2.22. 

 

Gambar 2.22 Pengubahan free-body diagram sebuah benda menjadi diagram kinetika [17]. 

Gambar 2.23 memperlihatkan benda tegar bergerak pada bidang gerak di bidang 

x-y. Pusat massa G memeiliki percepatan 푎, dan benda tersebut memiliki kecepatan angular 

ω = ωk dan percepatan angular α = αk, keduanya bertanda positif pada arah-z. Karena 

arah-z baik ω maupun α tegak lurus terhadap bidang gerak, maka dapat digunakan notasi 

scalar ω dan α = 휔̇ mewakili kecepatan dan percepatan angular. 
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Gambar 2.23 Gaya yang bekerja pada sebuah benda tegar [17]. 

Momentum angular pada pusat massa dari sebuah sistem dapat ditulis 

퐻 = 훴휌 × 푚 휌̇     (2.16) 

Dimana 휌  adalah vektor posisi relatif terhadap G yang mewakili massa partikel 

푚 . Untuk benda tegar, kecepatan dari 푚  relatif terhadap G adalah 휌̇ = 휔 × 휌 , dimana 휌̇  

memiliki arah 휌 휔. Jadi arah 푯  menjadi  

퐻 = 훴휌 푚 휔    (2.17) 

Kemudian, dapat ditulis dengan ∫ 휌 푑푚, ini didefinisikan sebagai momen massa 

inersia 퐼 ̅dari benda tehadap sumbu-z melalui G. (Momen massa inersia, lihat lampiran) 

Maka 퐻  dapat ditulis, 

퐻 = 퐼휔̅     (2.18) 

Dimana 퐼  ̅adalah komponen tetap dari benda. Komponen ini adalah ukuran dari 

rotational inertia, dimana tidak berubah terhadap perubahan keceparan rotasi karena 

distribusi jari-jari dari massa sekitar di sumbu-z melalui G. Dengan substitusi ini, 

persamaan momen dari persamaan (2.15) menjadi, 

훴푀 =  퐻̇ =  퐼휔̇̅ = 퐼훼̅    (2.19) 
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Dimana α = 휔̇ adalah percepatan angular dari benda. Maka persamaan momen 

dan bentuk vektor dari hukum kedua Newton adalah, 

훴푭 = 푚풂     (2.20) 

훴푀 = 퐼훼̅    (2.21) 

2.4.2 Translasi 

Seperti halnya pada analisa kinematika benda tegar, saat benda bergerak 

translasi, semua titik pada benda tersebut berpindah secara paralel, atau boleh dikatakan 

tetap setiap saat. Pada rectilinear translation, semua titik bergerak sesuai garis lurus, 

sedangkan pada curvilinear translation, semua titik bergerak sesuai garis kurva. Dengan 

kata lain, tidak terdapat gerak angular baik ω maupun α pada translasi benda, atau sama 

dengan nol. Pada gambar 2.24 terlihat semua momen inersia ditiadakan untuk gerak 

translasi pada sebuah benda. 

 

Gambar 2.24 Rectilinear translation dan curvilinier translation [17]. 

Untuk benda yang bertranslasi, maka persamaan dasar untuk bidang geraknya 

adalah 

ΣF=m풂 dan 훴푀 = 퐼훼̅ = 0    (2.22) 
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Pada rectilinear translation, di gambar 2.24 jika sumbu-x digunakan sebagai 

arah percepatan, maka persamaan dua skalar gayanya adalah 훴퐹 = 푚푎  dan 훴퐹 =

푚푎 = 0. Untuk curvilinear translation, jika menggunakan koordinat n-t, persamaan skalar 

dua gayanya adalah 훴퐹 = 푚푎  dan 훴퐹 = 푚푎 , dimana 훴푀 = 0. 

2.4.3 Rotasi Pada Sumbu Tetap 

Berbeda dengan translasi, titik-titik pada benda yang berotasi, berputar terhadap 

sumbu tertentu. Semua garis rotasi pada benda di bidang gerak memiliki kecepatan dan 

percepatan angular yang sama. 

Komponen percepatan pada pusat massa untuk gerak melingkar digambarkan 

dengan koordinat n-t, maka menjadi 

푎 = 푟̅휔  dan 푎 = 푟̅훼    (2.23) 

untuk benda tegar yang berotasi pada sebuah sumbu tetap melalui O, seperti yang terlihat 

pada gambar 2.25a. Gambar 2.25b adalah diagram benda bebas dari benda tegar yang 

berotasi dan gambar 2.25c adalah diagram kinetikanya, dimana jumlah gaya 푚푎 dalam 

komponen n- dan t- dan jumlah couple 퐼훼̅. 

 

 

Gambar 2.25 (a) Rotasi benda tegar, (b) diagram benda bebas, (c) diagram kinetika [17]. 
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Jadi dua komponen skalar dari persamaan gaya menjadi 훴퐹 = 푚푟̅휔  dan 

훴퐹 = 푚푟̅훼. Untuk menentukan persamaan momen di G, maka diperlukan perhintungan 

momen dari gaya-gaya yang bekerja pada benda di O. Persamaan momen dititik O adalah 

훴푀 = 퐼 훼     (2.24) 

Dari diagram kinetika pada gambar 2.25c, persamaan (24) didapat dari 훴푀 =

퐼훼̅ +  푚푎 푟̅. Momen inersianya adalah 퐼 = 퐼 ̅+  푚푟̅ , maka 훴푀 = (퐼훼 −  푚푟̅ )훼 +

푚푟̅ 훼 = 퐼 훼. 

Untuk kasus umum dari benda tegar yang berotasi terhadap sumbu tetap melalui 

pusat massa G, maka 풂 = 0 dan ΣF = 0. Jumlah gaya yang bekerja adalah couple 퐼훼̅. 

Komponen resultan gaya 푚푎  dan resultan couple 퐼훼̅ dapat digabungkan dengan 

memindahkan 푚푎  ke posisi paralel melalui titik Q di garis OG, seperti gambar 2.26 maka 

푚푟̅훼푞 = 퐼훼̅ +  푚푟̅훼(푟̅). Menggunakan teorema sumbu paralel dan 퐼 = 푘 푚, maka 

푞 = 푘 √푟. 

Titik Q disebut center of percussion dan memiliki komponen unik yaitu jumlah 

semua gaya yang bekerja pada benda harus melaluinya. Lalu, jumlah dari momen dari 

semua gaya pada center of percussion adalah selalu nol, Σ푀 = 0. 

 

Gambar 2.26 Titik Q sebagai center of percussion [17]. 
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2.5 Software Matlab/ Simmechanic 

Matlab/ Simulink terdiri dari bebrapa bagian, diantaranya yaitu Simmechanic 

bagian dari Simscape. Didalam Simmechanic terdapat simulasi multibody untuk system 

mekanik 3D. Contohnya seperti robot, kendaraan suspense, peralatan konstruksi, dan 

peralatan pesawat. Simulasi dilakukan dengan memodelkan system multibody dengan 

menggunakan blok. Massa, inersia, dan geometri 3D dalam model sistem CAD dapat 

diimpor ke dalam Simmechanic kemudian divisualisasikan dinamika sistemnya melalui 

animasi 3D secara otomatis. Seperti terlihat pada gambar 2.27. [19] 

 

 

Gambar 2.27 Contoh pengkonversian gambar 3D ke dalam simmechanic [19]. 

 

  

 


