
BAB I

PENDAHULUAN

Simulasi tentang gerak planet dalam tatasurya merupakan topik yang sangat 

menarik  untuk  dilakukan.  Simulasi  ini  akan  menggambarkan  bagaimana  gerak 

yang dihasilkan oleh planet meliputi kecepatan dan posisi setiap saat yang dialami 

oleh planet. Untuk melengkapi penelitian ini peneliti  akan membuktikan hukum 

Kepler ke II untuk kasus orbit berbentuk ellips,  karena dalam kenyataanya orbit 

ellips inilah bentuk dari orbit planet yang mengelilingi matahari.  Disamping itu, 

melalui  simulasi  ini  peneliti  juga  akan  menghitung  besarnya  energi  planet  saat 

mengitari  matahari meliputi  energi kinetik,  energi  potensial  dan energi  totalnya. 

Untuk melengkapi  simulasi  ini,  peneliti  juga  akan menentukan orbit  dari  komet  

helley yang  sangat  terkenal  dalam  dunia  astronomi  serta  menentukan  presisi 

keadaan prehelion dari planet bumi.

Di  dalam astronomi,  tiga  hukum Kepler  tentang gerak  planet  adalah:  (1) 

Setiap planet  bergerak dengan lintasan ellips dan matahari  berada di  salah satu 

fokusnya, (2) Luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu 

sama dan (3) Periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat tiga jarak 

rata-ratanya dari matahari.

Ketiga  hukum  di  atas  dikemukakan  oleh  seorang  ahli  matematika  dan 

astronomi dari Jerman bernama Johanes Kepler (1571-1630) yang menjelaskan gerak 

planet di dalam tatasurya. Hukum di atas menjabarkan gerakan dua benda yang 

saling mengorbit.
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Karya  Kepler  sebagian  dihasilkan  dari  data  hasil  pengamatan  yang 

dikumpulkan oleh Ticho Brahe mengenai posisi planet-planet dalam geraknya di 

luar angkasa. Hukum ini telah dicetuskan Kepler setengah abad sebelum Newton 

mengajukan ketiga hukumnya tentang gerak dan gravitasi universal. Sekitar tahun 

1605  Kepler  menyimpulkan  bahwa  data  posisi  planet  hasil  observasi  Brahe 

mengikuti rumusan matematika yang cukup sederhana.

Hukum Kepler  mempertanyakan kebenaran astronomi  dan fisika  warisan 

zaman Aristoteles dan Ptolomeus. Ungkapan Kepler bahwa bumi beredar sekeliling 

berbentuk  ellips  dan  bukan  epycile  dan  membuktikan  bahwa  kecepatan  gerak 

planet bervariasi, mengubah astronomi dan fisika. Hampir seabad kemudian Isaac 

Newton mendeduksi hukum Kepler dari rumusan hukum karyanya, hukum gerak 

dan hukum gravitasi Newton dengan menggunakan eucledian geometri klasik.

Pada era modern, hukum Kepler digunakan untuk aproksimasi orbit satelit 

dan  benda-benda  yang  mengorbit  matahari  (contoh:  planet  luar  dan  asteroid). 

Hukum-hukum ini  menjabarkan gerakan dua  benda  yang mengorbit  satu  sama 

lainnya. Massa dari kedua benda ini hampir sama, sebagai contoh Charon-Pluto 

(~1:10)sebagai proporsi yang kecil, Bulan-Matahari (~1:100), sebagai proporsi yang 

besar adalah Merkurius – Matahari (~1:10.000.000).

Dalam semua contoh di atas kedua benda mengorbit mengelilingi satu pusat 

massa( barycenter ) dan tidak satupun berdiri secara sepenuhnya di atas fokus ellips. 

Namun kedua orbit itu adalah ellips dengan satu titik fokus di barycenter. Jika rasio 

massanya  besar,  sebagai  contoh  planet  mengelilingi  matahari,  barycenternya 

terletak jauh di tengah objek yang besar dekat di titik massanya. 
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A.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan  pendahuluan  di  atas  maka  dapat  dirumuskan  beberapa 

masalah, antara lain:

1. Bagaimana menentukan kecepatan dan posisi setiap saat planet-planet saat 

mengorbit mengelilingi matahari.

2. Bagaimana  membuktikan  ungkapan  Kepler  bahwa  lintasan  orbit  setiap 

planet mengelilingi matahari berbentuk ellips.

3. Bagaimana  menghitung  energi  planet  meliputi  energi  kinetik,  energi 

potensial dan energi totalnya beserta momentum angulernya.

4. Bagaimana menentukan pergeseran (precession) keadaan prehelion dari planet 

tertentu, sebagai misal Merkurius.

5. Bagaimana  menentukan  orbit  komet  helley  sebagai  konsekuensi  hukum 

kedua  Kepler.

A.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  diidentifikasi,  maka  tujuan 

penelitian ini adalah:

1. Menentukan  kecepatan  dan  posisi  planet  pada  setiap  saat  dengan 

pendekatan metode Euler.

2. Membuktikan hukum Kepler kedua bahwa lintasan orbit planet mengitari 

matahari adalah berbentuk ellips dan diambil kasus bumi.

3. Menghitung energi planet saat mengelilingi matahari yang meliputi energi 

kinetik,  energi  potensial  dan  energi  totalnya  berserta  momentum  yang 
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dimilikinya.

4. Menentukan pergeseran keadaan prehelion dari planet Merkurius,
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Karya  Kepler  sebagian  dihasilkan  dari  data  hasil  pengamatan  yang 

dikumpulkan dari Ticho Brahe mengenai posisi planet-planet dalam geraknya di 

luar angkasa.  Hukum ini telah disampaikan oleh Kepler setengah abad sebelum 

Newton  mengajukan  ketiga  hukumnya  tentang  gerak  dan  hukum  grafitasi 

universal. Di anatara karya Kepler, terdpat tiga penemuan yang sekarang kita kenal 

dengan “Hukum Kepler Tentang Gerak Planet”.

A.1 Hukum 1 Kepler

Hukum 1 berbunyi “Lintasan planet ketika mengelilingi matahari berbentuk ellips,  

dimana matahari terletak pada salah satu fokusnya”

Kepler tidak mengetahui mengapa alasan mengapa planet bergerak dengan 

cara  demikian.  Ketika  mulai  tertarik  dengan  gerak  planet-planet,  Newton 
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Gambar 1. Lintasan planet berupa ellips
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menemukan  bahwa  ternyata  hukum-hukum  Kepler  ini  bisa  diturunkan  secara 

matematis dari hukum grafitasI universal dan hukum gerak Newton. Newton juga 

menunjukkan bahwa di antara kemungkinan yang masuk akal mengenai hukum 

grafitasi, hanya satu yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang konsisten 

dengan hukum Kepler.

Perhatikan orbit ellips yang dijelaskan pada hukum I Kepler. Sumbu panjang 

pada  orbit  ellips  disebut  sumbu  mayor  alias  sumbu  utama,  sedangkan  sumbu 

pendek dikenal dengan sumbu semi utama atau semimayor.

F1 dan F2 adalah titik fokus. Matahari berada pada F1 dan planet berada pada 

P. tidak ada benda langit lainnya berada pada F2. Total jarak dari F1 dan F2 ke sama 

untuk semua titik dalam kurva ellips. Jarak pusat ellips O dab titik fokus (F1 dan F2) 

adalah  ea,  dimana  e  merupakan  angka  tak  berdimensi  yang  besarnya  berkisar 
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Gambar 2. Posisi matahari dan planet dalam lintasan ellips
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antara 0 dan 1 disebut eksentrisitas. Jika e=0 maka ellips berubah menjadi lingkaran. 

Kenyataannya,  orbit  planet  berupa  ellips  alias  mendekati  lingkaran.  Dengan 

demikian  besar  eksentrisitas  tidak  pernah sama dengan nol.  Nila  e  untuk  orbit 

planet  bumi adalah 0.017.  Perihelion merupakan titik terdekat  dengan matahari, 

sedangkan titik terjauh disebut aphehelon.

Pada persamaan hukum grafitasi Newton, telah dipelajari bahwa gaya tarik 

grafitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak (1/r2), dimana hal ini hanya bisa 

terjadi pada orbit yang berbentuk ellips atau lingkaran saja.

A.2 Hukum Keppler II

Hukum Kepler ke II mengatakan “Luas daerah yang disapu oleh garis antara  

matahari dengan planet adalah sama untuk setiap periode waktu sama”.

Pada selang waktu yang sangat kecil, garis yang menghubungkan matahari 

dengan planet melewati sudut d  . Garis tersebut melewati daerah yang diarsir 
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Gambar 3. Luas daerah yang disapu oleh garis  
antara matahari dengan planet



yang berjarak  r,  dan luas  dA=
1
2
r 2d  .   Laju planet ketika melewati daerah itu 

adalah  
dA
dt disebut  dengan  kecepatan  sektor  (bulan  vektor).  Hal  yang  paling 

utama dalam hukum Kepler  II  adalah kecepatan sektor mempunyai  harga yang 

sama pada semua titik sepanjang orbit yang berbentuk ellips. Ketika plenet berada 

di perihelion nilai r kecil, sedangkan 
d 
dt besar. Ketika planet berada di apehelion 

nilai r besar, sedangkan 
d 
dt kecil. 

A.3 Hukum III Kepler

Hukum ketiga Kepler mengatakan bahwa “Kuadrat waktu yang diperlukan oleh  

planet untuk menyelesaikan satu kali orbit sebanding dengan pangkat tiga jarak rata-rata  

planet-plenet tersebut dari matahari”.

Jika  T 1 dan  T 2 menyatakan  periode  dua  planet,  dan  r 1 dan  r 2

menyatakan jarak rata-rata dari matahari, maka

T 1T 2 
2

= r 1r 2 
3

(1)

Persamaan ini dapat kita tulis kembali menjadi

r1
3

T 1
2=
r 2
3

T 2
3 (2)

Ini berarti bahwa  
r3

T 2
harus sama untuk setiap planet. Tabel 1 ditunjukkan data 

planet yang digunakan pada hukum Kepler III.

Tabel 1. Data planet yang digunakan pada Hukum Kepler III
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Planet Jarak  rata-rata  dari 

matahari, r (x 106) km

Periode, T (tahun) r3/T2 (1024 km3/th2)

Merkurius 57,9 241 3,34

Venus 108,2 615 3,35

Bumi 149,6 1,0 3,35

Mars 227,9 1,88 3,35

Jupiter 778,3 11,86 3,35

Saturnus 1.43 29,5 3,34

Newton  menunjukkan  bahwa  Hukum  Kepler  III  juga  dapat  diturunkan 

secara otomatis dari HukumGrafitasi Universal dan Hukum Newton tentang gerak 

dan gerak melingkar. Sekarang, marilah kita tinjau Hukum Kepler III menggunakan 

pendekatan Newton. Terlebih dahulu kita tinjau orbit lingkaran yang merupakan 

kasus khusus dari orbit ellips.

Jika ditulis kembali persamaan Huku II Newton, yaitu

∑ F=ma (3)

Pada kasus gerak melingkar beraturan, hanya terdapat percepatan sentripetal yang 

besarnya adalah

aorbit=
v2

r
(4)

Jika ditulis kembali persamaan Hukum Gravitasi Newton

F g=G
m1m2
r2

(5)

Sekarang  dimasukkan  persamaan  Hukum  Gravitasi  Newton  dan  percepatan 

sentripetal ke dalam persamaan Hukum II Newton (3) maka diperoleh
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G
m1mM
r 2

=m1
v1
2

r1
(6)

dengan  m1 adalah massa planet,  mM adalah mssa matahari,  r 1 adalah jarak 

rata-rata planet dari matahari dan v1 adalah laju rata-rata planet pada orbitnya.

Wartu yang diperlukan sebuah planet untuk menyelesaikan satu orbit adalah 

T 1 dimana  jarak  tempuhnya  sama dengan  keliling  lingkaran  2 r .  Dengan 

demikian, besar v1 adalah

v1=
2 r1
T 1

(7)

Dengan memasukkan persamaan (7) kedalam(6) maka akan diperoleh

G
m1mM
r 2

=m1
2 r1T 1 

2

r1

G
m1mM
r 2

=m1
42 r1
T 1
2

T 1
2

r1
3 =

42

GmM
(8)

Dengan cara yang sama akan diperoleh 

T 2
2

r2
3 =

42

GmM
(9)
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BAB III

Metode Penelitian

Menurut  hukum  Newton  tentang  grafitasi  dinyatakan  bahwa  gaya  yang 

ditimbulkan oleh dua buah benda didefinsikan sebagaimana persamaan (5).  Jika 

m1 adalah  matahari  dan  m2 adalah  bumi,  maka  persamaan  (5)  dapat 

dinyatakan kembali menjadi

F g=G
msme
r 2

(6)

dimana  m s adalah massa matahari dan  me adalah massa bumi, sedangkan  G 

adalah  konstanta  grafitasi.  Diasumsikan  bahwa  massa  matahari  sangat  besar 

dibandingkan dengan bumi  sehingga  gerakannya diabaikan.  Untuk  menghitung 

posisi  bumi sebagai  fungsi  waktu,  melalui  hukum kedua Newton tentang gerak 

diperoleh bahwa

d 2 x
dt 2

=
F G , x
me

d 2 y
dt 2

=
F G , y
me

(7)

dimana  F G , x dan  F G , y adalah  gaya  grafitasi  pada  komponen  x  dan y.  

Selanjutnya  F G, x dan F G, y dapat dinyatakan kembali sebagai

F G , x=−
Gm sme
r2

cos=−
Gmsme x
r 3

FG , y=−
Gm sme
r2

sin =−
Gm sme y
r 3

(8)

Dari persamaan (8) kita peroleh persamaan diferensial orde pertama sebagai 
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berikut:

dv x
dt

=−
GM s x
r 3

dx
dt

=v x
dv y
dt =−

GM s y
r3

dy
dt

=v y

(9)

Dengan menggunakan data pada Tabel 1, radius orbit dari masing-masing 

planet dapat diketahui. Untuk memudahkan dalam perhitungan nanti, maka perlu 

dinyatakan  satuan  untuk  menyatakan  radius  orbit.  Dalam  hal  ini  satuan  yang 

dikenal  dalam  dunia  astronomi  adalah  AU  atau  Astronomical  Unit.  Satu  satuan 

satuan panjang astronomi atau 1 AU adalah jarak rerata antara matahari dengan 

bumi ( ≈1,5×1011 ). disamping itu, untuk kita lebih nyaman untuk menggunakan 

satuan dalam year dimana 1 year≈3,2×107 s .

Untuk  gerak  melingkar,  gaya  harus  sama  dengan  gaya  sentripetal,  yaitu

F sent=
mev

2

r
 sehingga akan menjadikan 

F sent=
mev

2

r
=F G=

Gmsme
r2

(10)

dimana v adalah kecepatan bumi. Dengan menyusun kembali persamaan (10) maka 

akan diperoleh

Gm s=v
2 r=42 AU 3/ yr2 (11)

dimana  kita  telah  memperoleh  kenyataan  bahwa  kecepatan  bumi  adalah 

2 r / 1 yr =2 (karena  r = 1 AU). Selanjutnya kita akan mengubah persamaan 

12



gerak (9) ke dalam persamaan beda yang siap untuk dilakukan komputasi. Jadi dari 

(9) didapatkan

v x , i1=v x ,i−
42 x i
r i
3 t

x i1= xi−v x ,i1 t

v y ,i1=v y ,i−
42 y i
r i
3  t

y i1= y i−v y ,i1 t

(12)

Persamaan (12)  adalah  pendekatan  Euler  yang menjadi  dasar  bagi  penyelesaian 

orbit beberapa planet.

Diagram alir untuk penyelesaian penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4 

di bawah ini.
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Gambar 1. Diagram alir simulasi gerak planet

MULAI

Looping dari i=1 hingga 
i = N

Mendapatkan hasil pada setiap 
looping, yaitu update dari posisi 

x, y, vx, vy; Energi planet E.

Input terhadap variabel posisi awal x, 
y; kecepatan awal: vx, vy; Banyaknya 

looping N; Masukan koefisien beta 
(menentukan jenis lintasan planet)

Mempersiapkan file untuk 
menyimpan data

Menyimpan data hasil 
looping untuk didisplay, 
yaitu x, y, vx, vy; Energi 

planet E.

Menampilkan grafik lintasan 
planet pada setiap saat.

Selesai



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) HASIL

Simulasi  gerak  planet  dalam  tatasurya  telah  selesai  dikerjakan.  Dalam 

penelitian  ini  dapat  disampaikan  beberapa  masalah  yang  dikaji  antara  lain  (1) 

simulasi lintasan orbit planet beserta grafik fungsi kecepatan arah x dan y terhadap 

waktu t, (2) posisi planet arah x an y setiap saat, (3) momentum sudut gerak planet 

dan luasan yang disapu oleh gerak orbit planet setiap saat, (4) energi kinetik, energi 

potensial yang dialami oleh gerak planet beserta jumlahnnya (energi total), (5) dan 

tinjauan terhadap gerak planet bumi mengitari  matahari. Hasil running program 

pada penelitian ini telah diperoleh grafik seperti diperlihatkan di bawah ini.
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Gambar 4.1. Grafik lintasan orbit planet, kecepatan, posisi, momentum sudut  
dan luasan yang disapu dengan =2.0



Gambar 4.1 mengambarkan simulasi lintasan orbit planet dengan masukan 

yang diberikan antara lain x0=1.80, vx0=0, y0=0 dan vy0=2.10. Dari simulasi juga 

diperoleh  data,  yaitu  panjang  sumbu  mayor:  2.001325,  minor  :  1.207215  dan 

esentrisitas  :0.797584.  Grafik  ini  untuk  menggambarkan  bahwa  stabilitas  orbit 

planet terjadi ketika hukum kuadrat terbalik dipenuhi ( =2.0 ).

Gambar  4.2  ditunjukkan  ketakstabilan  yang  dialami  oleh  lintasan  orbit 

sebuah planet.  Hal  ini  dikarenakan tidak dipenuhinya hukum kuadrat terbalik . 

Dalam hal  ini  diberikan =2.05 .  Harga awal yang diberikan untuk posisi  dan 

kecepatan planet sama seperti sebelumya, yaitu  x0=1.80, vx0=0, y0=0 dan vy0=2.10. 

Gambar 4.3 memperlihatkan grafik ketakstabilan yang semakin menjadi-jadi. 

Dalam simulasi ini  diberikan  =2.50 .   Sedangkan harga awal yang diberikan 
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Gambar 4.2. Grafik simulasi lintasan orbit planet, kecepatan, posisi, momentum sudut  
dan luasan yang disapu dengan =2.05



untuk posisi dan kecepatan planet masih sama seperti sebelumnya.
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Gambar 4.3. Grafik simulasi lintasan orbit planet, kecepatan, posisi, momentum  
sudut dan luasan yang disapu dengan =2.50

Gambar 4.4. Energi kinetik, potensian dan energi total yang dialami oleh gerak  
planet untuk =2



Gambar  4.4  ditampilkan  data  secara  grafis  mengenai  energi  kinietik, 

potensial dan energi total untuk gerak planet pada gambar 4.1.  Sedangkan pada 

gambar 4.5, ditunjukkan hasil simulasi gerak planet bumi dengan masukan untuk 

harga awal pada posisi dan kecepatan adalah x0=1.05, y0=0, vx0=0 dan vy0=6.0. Dari 

hasil running program juga diperoleh data tambahan yaitu panjang sumbu mayor: 

2.014386, sumbu minor :2.012576 dan esentrisitas :0.042382.

Untuk melengkapi hasil simulasi, ditunjukkan pula keadaan energi kinetik, 

energi potensial dan energi total gerakan melintasi orbit seperti ditunjukkan pada 

gambar 4.6.
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Gambar 4.5. Grafik simulasi lintasan orbit planet, kecepatan, posisi, momentum  
sudut dan luasan yang disapu untuk planet bumi

Gambar 4.6. Energi kinetik, potensian dan energi total yang dialami oleh  
gerak planet bumi



B) PEMBAHASAN

Hasil  simulasi  telah ditunjukkan pada gambar-gambar 4.1 hingga 4.6 dan 

sampailah untuk di bahas pada seksi ini. Sebelum dibahas lebih lanjut hasil yang 

telah  diperoleh  tersebut,  hal  yang  sangat  penting  untuk  dilakukan  dalam 

mensimulasikan  secara  numerik  suatu  gejala  fisika  adalah  menetapkan  suatu 

satuan  universal.  Satuan  universal  yang  dimaksud kita  ambil  sebagai  antisipasi 

suatu  perhitungan  numerik  yang  sangat  besar  atau  sangat  kecil.  Di  dalam 

perhitungan ini dikenalkan sebuah satuan bernama  satuan astronomi (astronomical  

unit atau AU).

B.1 Satuan Astronomi

Untuk  menggambarkan  mengenai  gerak  bumi  mengorbit  matahari,  maka 

sebuah kesepakatan telah diambil, yaitu bahwa panjang semimayor (jari-jari) dari 

bumi diambil sebagai satuan panjang. Satuan panjang ini disebut sebagai  satuan 

astronomi (AU), yaitu

1 AU =  1.496 x 1011 m (4-1)

Sedangkan satuan waktu adalah tahun atau 3.15 x 107 s. Dalam satuan ini, periode 

orbit bumi adalah  T = 1 tahun dan sumbu semimayornya adalah  a =  1 AU. Oleh 

sebab itu,

GM=
42a3

T 2
=42 AU 3/ year2 (4-2)

B.2 Simulasi Gerak Planet

Simulasi gerak planet telah ditunjukkan pada gambar 4.1, 4.2 dan 4.3. Dalam 
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simulasi tersebut diambil nilai awal sebagai masukan yaitu posisi planet dalam x 

dan y, serta kecepatan awal vx dan vy. Grafik yang diperoleh berupa grafik lintasan 

planet, kecepatan dalam komponen sumbu x dan y, posisi planet pada setiap saat, 

momentum sudut dan luasan yang disapu oleh gerak planet serta keadaan energi 

yang  dimiliki  oleh  planet  meliputi  energi  kinetik,  energi  potensial  dan  energi 

totalnya.

Dari gambar 4.1 ditunjukkan lintasan orbit planet yang sesuai dengan hukum 

Kepler ke 1 yang mengatakan bahwa “Semua planet bergerak dengan lintasan ellips dan  

matahari  sebagai  pusatnya  (fokus)”.  Dari  simulasi  juga  diperoleh  panjang  sumbu 

mayor, sumbu minor dan esentrisitas. Esentrisitas didefinisika sebagai

e=1−b2a2 (4-3)

dimana  b  adalah  semi  minor  dan  a  adalah  semi  mayor.  Jika  diperhatikan  dari 

persamaan (4-3), apabila suatu planet mengelilingi matahari dengan a dan b sama, 

maka  lintasan  tersebut  berupa  lingkaran  (circular).  Tetapi,  berdasarkan  simulasi 

yang kita lakukan telah diperoleh panjang sumbu mayor: 2.001325, minor : 1.207215 

dan  esentrisitas  :0.797584.  Hal  menunjukkan  bahwa  lintasan  orbit  benar-benar 

berupa ellips dan sesuai dengan hukum ke 1 Keppler. 

Gambar 4.1 juga ditunjukkan kecepatan dan posisi planet pada setiap saat. 

Dari grafik tersebut memberikan informasi kepada kita bahwa periode orbit planet 

sama dengan satu dengan cara melihat posisi-posisi grafik yang berada dalam nilai 

y atau x yang sama. 

Gambar  ke  4  pada  gambar  4.1  juga  ditunjukkan  momentum  sudut  dan 

luasan yang disapu oleh gerak planet tersebut pada setiap saat. Jika kita perhatikan, 
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baik momentum sudut maupun luas area yang disapu gerak planet adalah konstan. 

Hal  ini  tentunya  sesuai  dengan Hukum Keppler  ke  2  yang  menyatakan bahwa 

“Laju gerak planet semakin bertambah ketika jarak antara planet dengan matahari semakin  

berkurang sedemikian  hingga luasan yang disapu oleh gerak  planet  tersebut sama pada  

interval waktu yang sama”. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Gaya gravitasi 

memiliki  dua  sifat  umum  yaitu  (1)  besarnya  bergantung  pada  jarak  yang 

memisahkan kedua partikel tersebut dan (2) arahnya berada sepanjang garis yang 

menghubungkan kedua partikel. Gaya yang demikian disebut sebagai gaya sentral. 

Dengan asumsi gaya sentral yang dialami oleh planet, maka gerak planet dibatasi 

pada bidang x-y dan momentum sudut gerak Lz adalah kekal dan berarah ke z. Kita 

dapat menuliskan Lz dalam bentuk

Lz= r×mv z=m xv y− yv x (4-4)

Besarnya momentum sudut adalah konstan seperti halnya ditunjukkan oleh grafik 

tersebut, yaitu sekitar 3.78 AU2  EU / tahun.

Sedangkan luasan yang disapu sama dengan setengah alas segitiga dikalikan 

dengan tingginya atau

 A=
1
2
 t r×v  (4-5)

Dari hasil simulasi diperoleh luasan yang disapu pada interval 10-3 tahun adalah 

sebesar 1.89 AU2.

Kaitannya dengan energi yang dimiliki oleh planet karena gerakannya (EK) 

dan energi yang dimiliki karena posisinya (EP) dapat ditunjukkan bahwa besarnya 

adalah konstan. Kekekalan energi inilah yang menyebabkan planet bergerak dalam 

lintasan yang sama pada setiap tahunnya. Dari data numerik yang diperoleh bahwa 
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besar energi total dari planet adalah -19.727 EU AU2  / tahun2.  Tanda negatif yang 

ada mengisyaratkan bahwa planet terikat kuat oleh matahari dan tidak akan keluar 

dari lintasan orbit apabila tidak ada energi luar yang masuk ke planet.

B.3 Hukum Kuadrat Terbalik dan Stabilitas Orbit

Gambar 4.1 telah menunjukkan bahwa ketika pangkat pada r dari

F g=
Gmsme
r 

(4-6)

adalah sama dengan 2, maka planet mengorbit tetap pada lintasanya. Akan tetapi, 

manakala   kita ganggu sedikit saja, maka dari simulasi menunjukkan adanya 

ketastabilan lintasa yang dilalui planet setiap tahunnya. Dalam simulasi ini diambil 

 diambil  sama  dengan  2.05  (Gambar  4.2)  dan  =2.50 seperti  ditunjukkan 

gambar 4.3. Dengan demikian ungkapan (4-6) tersebut bukanlah suatu kebetulan 

atau sebuah kecelakaan, namun berdasar simulasi yang dilakukan hukum kuadrat 

terbalik memang terbukti kesahihannya. 

B.4 Bumi

Setelah  ditinjau  secara  umum  gerak  planet  melintasi  matahari,  maka 

sekarang akan ditinjau secara khusus gerak planet bumi mengitari matahari. Data 

awal yang sudah diperoleh oleh peneliti adalah besarnya esentrisitas dari lintasan 

orbit  bumi  yaitu  sekitar  0.017.  Data  ini  yang  menjadi  patokan  peneliti  untuk 

melakukan simulasi dengan berdasar pada program yang telah dibuat sebelumnya. 

Dari nilai esentrisitas ini juga dapat diketahui bahwa lintasan orbit bumi terhadap 

matahari praktis berupa lingkaran.

Gambar 4. 5 dan 4.6 menunjukan lintasan orbit bumi, kecepatan planet pada 
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arah x dan y, posisi  planet setiap saat,  momentum sudut dan area sapuan serta 

energi yang dimiliki bumi karena gerakan dan posisinya. Berdasarkan data yang 

diperoleh diketahui bahwa orbit bumi memang praktis berupa lingkaran dengan 

periode orbit  sebesar  1  tahun.  Momentum sudut  sebesar  6.3   AU2   EU /  tahun, 

luasan sapuan 3.15 pada setiap 10-3 tahun. Energi total yang dimiliki oleh planet 

sebesar  -19.598  EU AU2 / tahun2. 

Disamping itu data tambahan yang diperoleh adalah sumbu mayor: 2.014386, 

sumbu minor :2.012576 dan esentrisitas :0.042382. Jika dibandingkan dengan data 

eksperimen  bahwa  esentrisitas  lintasn  orbit  bumi  sebesar  0.017  maka  dapat 

diberikan  alasan  sebagai  berikut.  Perhitungan  secara  numerik  memiliki  dua 

kesalahan  penting  yaitu  kesalah  pembulatan  dan  kesalahan  pemotongan. 

Sementara  itu,  angka-angka  yang  terlibat  dalam perhitungan  ini  sangat  banyak 

sehingga kedua kesalahan itu tidak dapat dihindarkan lagi. Namun demikian, jika 

dihitung-hitung  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  perhitungan  numerik  ini  hanya 

sekitar 2.5382 %. Artinya, kesalahan yang dialami masih dalam batas-batas yang 

dimaklumi.

B.5 Pergeseran Perihelion Planet Merkurius

Sejak  awal  kita  telah  menyebutkan  bahwa  Keppler  menyatakan  hukum-

hukumnya berdasarkan pada observasi yang dilakukan oleh Ticho Brahe. Tetapi, 

yang  perlu  disadari,  bahwa  saat  itu  belum  diciptakan  alat  yang  dapat  melihat 

benda-benda  yang  sangat  jauh.  Artinya  bahwa  Ticho  Brahe  hanya  mengamati 

melalui  mata  telanjang.  Setelah  teleskop  diciptakan  maka  terkuaklah  misteri 

tentang pergerakan planet-planet  yang mengorbit  pada  matahari.  Satu  hal  yang 

sangat menyimpang dari hukum Keppler adalah pergerakan Merkurius mengitari 
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matahari. Kita tahu bahwa planet Merkurius merupakan planet yang paling dekat 

dengan matahari.

Melalui  pengamatan  diketahui  bahwa  terjadi  pergeseran  perihelion  pada 

lintasan orbit Merkurius pada setiap periodenya. Perihelion merupakan titik dalam 

sebuah orbit  dimana planet berada terdekat dengan matahari.  Perhitungan yang 

dilakukan dengan pengukuran eksperimen dengan perhitungan secara teori tidak 

sama.

Akhirnya  muncullah  teori  relativitas  umum  yang  dapat  menjelaskan 

pergeseran tersebut. Menurut teori relativitas umum gaya tarik matahari terhadap 

Merkurius adaalah

F G≈
GM sM m

r 2 1
r 2  (4-7).

dimana  M m adalah  massa  Merkurius  dan ≈1.1×10−8 AU2.  Gaya  tersebut 

terlihat merupakan kuadrat terbalik dengan suku tambahan yang sangat kecil.

Sehubungan dengan simulasi  yang dilakukan,  peneliti  tidak  meggunakan 

nilai   yang  sangat  kecil  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memperlihatkan 

pergeseran  yang  terjadi  pada  perihelion  Merkurius  tersebut.  Dalam  simulasi 

diambil harga  =0.01 Sebagai harga awal diberikan x0=0.4703, vx0=0, y0=0 dan 

vy0=8.2. Hasilnya dapat diperlihatkan pada Gambar 4.7.
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Gambar 4.8 ditunjukkan lintasan orbit Merkurius untuk alfa sama dengan 

1.1x10-8. Dari gambar tidak terlihat adanya pergeseran perihelion. Melalui simulasi 

ini diperoleh data: sumbu mayor: 0.784655, sumbu minor :0.769402 dan esentrisitas :

0.196215. Jelas bahwa hasilnya tidak jauh menyimpang dari teori dari yang mana 

sumbu mayor sama dengan 0.78 AU, sumbu minor = 0.7633 AU dan esentrisitas e= 

0.206.
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Gambar 4.7 Pergeseran perihelion pada Merkurius dengan =0.01
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Gambar 4.8 Lintasan orbit pada Merkurius



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A) KESIMPULAN

Dari hasil simulasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa 

sebagai berikut:

1. Kecepatan dan posisi gerak planet berubah secara periodik sehingga dapat 

digunakan  untuk  menentukan  periode  perjalanan  planet  mengelilingi 

matahari.

2. Dapat dibuktikan bahwa hukum Keppler ke 2 bahwa lintasan orbit planet 

mengitari  matahari  berbentuk  ellips  dimana  matahari  berada  di  pusat 

(fokus).  Hal  ini  dapat  dibuktikan dengan harga esentrisitas  lintasan tidak 

sama dengan nol. Untuk bumi diperoleh e= 0.042382.

3. Dapat  dibuktikan  bahwa  energi  yang  dimiliki  planet  saat  mengelilingi 

matahari adalah konstan. Untuk bumi diperoleh  -19.598  EU AU2  / tahun2.. 

Momentum sudut juga konstan mengingat gaya yang bekerja pada planet 

merupakan gaya sentral. Untuk bumi Lz =  6.3  AU2  EU / tahun.

4. Sebuah  harga  sudah  diambil  untuk  memperlihatkan  pergeseran 

perihelion  yang  terjadi.  Jika  perihelion  diambil  sesuai  dengan  harga 

sebenarnya  yaitu  ≈1.1×10−8 ,  maka  diperoleh  hasil   sumbu  mayor: 

0.784655, sumbu minor :0.769402 dan esentrisitas :0.196215.
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B) SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian lebih lanjut yaitu

1. Perlu dikaji planet lain selain bumi dan Merkurius, misalnya Jupiter, Mars 

dan Pluto yang sangat jauh dengan matahari.

2. Mungkin perlu digunakan metode lain selain Euler, misalnya Runge Kutta 

atau Leap Frog.
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