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BAB II 

DASAR TEORI 

 

  Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori - teori penunjang yang 

diperlukan dalam merancang dan merealisasikan tugas akhir ini. Teori - teori yang 

digunakan adalah gaya gravitasi, energi potensial dan energi kinetik, gerak rotasi 

dan momen gaya (Torsi), gear dan gearbox, pulley dan belt, rangkaian konverter, 

dan turntable motor. 

2.1. Gaya Gravitasi 

  Gaya gravitasi ialah gaya yang saling tarik menarik antara planet dengan 

matahari yang besarnya diberikan oleh Newton. Setelah mengamati hal yang sama 

pada bulan dan pada benda-benda yang jatuh bebas di permukaan bumi,                       

Newton menyimpulkan bahwa gaya tarik menarik tadi berlaku secara universal 

untuk sembarang benda. Gaya tadi kemudian dinamai sebagai gaya gravitasi [4]. 

  Pada hukum Newton berbunyi: Tiap partikel bermassa dalam alam 

semesta ini akan selalu menarik massa partikel lainnya dengan gaya yang 

besarnya berbanding lurus dengan massa dari partikel - partikel tersebut dan 

berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya [5]. 

maka dari hukum Newton diatas dapat dirumuskan menjadi: 

       𝐹 = 𝐺
𝑚1 .𝑚2

𝑟2
= 𝑚1.𝑔                                                (1)      

 dengan  

       F  = besar dari gaya Gravitasi antara kedua massa titik tersebut; 

       G  = konstanta Gravitasi (6,67 × 10
−11

 N m
2
 kg

−2
); 

       m1  = besar massa titik pertama; 

       m2  = besar massa titik kedua; 
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       r  = jarak antara kedua titik massa; dan 

       𝑔  = percepatan gravitasi (9,80665 m/s
2
). 

2.2. Energi Potensial & Energi Kinetik 

  Energi Potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena 

pengaruh tempatnya ( kedudukannya ). Energi potensial ini juga disebut energi 

diam, karena benda yang diam pun dapat memiliki energi potensial. 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Ilustrasi Energi Potensial[6] 

  Pada ilustrasi diatas, jika tiba - tiba tali penggantungnya putus, benda 

akan jatuh sehingga dapat dikatakan benda melakukan usaha, karena adanya gaya 

berat (m.g) yang bekerja sejauh jarak tertentu, misalnya  h. Besarnya energi 

potensial benda sama dengan usaha yang sanggup dilakukan gaya beratnya selama 

jatuh menempuh jarak h [6]. 

maka dari gambar diatas dapat dirumuskan: 

 Ep = m.g.h              (2) 

dengan :  

 Ep = Energi potensial; 

 m = massa benda;      

 g = percepatan gravitasi; dan   

 h = tinggi benda.   

http://4.bp.blogspot.com/-WC79aujzPBs/TgkqAoksp4I/AAAAAAAAADY/PefBhq_ra5Y/s1600/potensial-gravitasi.gif
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  Energi Kinetik merupakan energi dari suatu benda yang didasarkan pada 

pergerakan serta massanya. Semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar 

energi kinetik yang dimilikinya. Persamaan matematis energi kinetik yang berlaku 

untuk menentukan tenaga gerak benda baku adalah [7] : 

 Ek = ½.m.v
2
              (3) 

 dengan : 

 Ek  = energi kinetik untuk benda; 

 m = massa benda; dan 

 v  = kecepatan benda. 

2.3. Gerak Rotasi & Momen Gaya / Torsi 

  Gerak Rotasi merupakan gerakan pada bidang datar yang lintasannya 

berupa suatu lingkaran. Gaya pada suatu gerak rotasi selalu berkaitan dengan 

momen gaya ( torsi ), dan dapat dituliskan dengan rumus daya sebagai berikut : 

 𝑃 =
𝑊

𝑡
               (4) 

 𝑃 =
∫ 𝜏 ×𝑑𝛳

𝑡
                (5) 

Karena torsi konstan maka: 

 𝑃 =  
𝜏 ×  ∫ 𝑑𝛳

𝑡
              (6) 

  𝑃 =   𝜏 ×
𝛳

𝑡
              (7) 

  𝑃 =   𝜏 × 𝜔              (8) 
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dengan: 

 P = daya; 

 W = usaha; 

 𝚹 = sudut; 

 t = waktu; 

 τ = momen gaya / torsi; dan 

 ω = kecepatan sudut. 

 

  Momen gaya ( torsi ) adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya 

gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut 

berotasi. Besarnya momen gaya ( torsi ) tergantung pada gaya yang dikeluarkan 

serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. 

Maka dapat dituliskan dengan rumus[5]: 

 𝜏 =  𝑟 × F                         (9) 

 dengan: 

 τ  = momen gaya / torsi; 

 r  = jarak sumbu rotasi ke titik tangkap gaya; dan 

 F  = gaya yang bekerja pada benda. 

2.4. Gear & Gearbox 

  Gear adalah sebutan untuk roda gigi yang bekerja pada suatu mesin yang 

fungsinya adalah untuk mentransmisikan daya. Gear merupakan bagian mesin 

yang bentuknya bergerigi, dan dapat berputar yang biasanya terhubung dengan 

gear lain untuk mengirimkan torsi[8].  
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  Gearbox adalah dua buah gear atau lebih yang disusun dan bekerja 

bersama - sama dan akan menghasilkan tenaga mekanis dan mengirimkan torsi 

melalui perputarannya. Gear berfungsi untuk merubah kecepatan pada sumbu 

rotasi, menaikkan atau menurunkan torsi, merubah arah putaran dan juga dapat 

merubah gerak rotasi menjadi gerak translasi. 

  Gear reducer berfungsi untuk menurunkan kecepatan dan pada saat yang 

sama menaikkan torsi pada sumbu putaran sesuai dengan nilai gear ratio. Gear 

reducer banyak digunakan pada motor listrik yang memiliki kecepatan yang 

terlalu tinggi tetapi memiliki torsi yang rendah, sehingga memerlukan adanya 

gearbox untuk menyeimbangkannya. Dengan penggunaan Gear reducer, maka 

kecepatan dapat diturunkan sesuai dengan nilai gear ratio dan pada saat yang 

sama menaikkan torsi pada sumbu output dari gear reducer.  

  Perbandingan jumlah gigi merupakan faktor pengurangan kecepatan dan 

sekaligus faktor untuk menaikkan torsi output. Perbandingan ini disebut gear ratio 

ί [9]. 

Pada gear reducer berlaku: 

𝑛2

𝑛1
=

𝑑1

𝑑2
=

1

ί
                                  (10) 

Maka:                                                             

ί =
𝑑2

𝑑1
                        (11) 

Pada gear reducer juga berlaku:   

P1 = P2                        (12)                                                    

τ1.ω1 = τ2.ω2            (13)                                                                                                         

 
𝜏1

𝜏2
=

𝜔1

𝜔2
                                                                                                              (14)                                                                            

𝜏2

𝜏1
=

𝑛1

𝑛2
= ί                                                                                                        (15) 
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dengan: 

 n  = jumlah gigi gear; 

 ί  = gear ratio; 

 P  = daya; 

 τ  = torsi; 

 ω  = kecepatan sudut; dan 

 d  = diameter gear. 

  Tergantung dari konstruksinya, ada berbagai jenis gear reducer, antara 

lain seperti helical gear, worm gear, planetary gear dan lainnya.  

2.5. Pulley & Belt 

  Perubahan dari gerak rotasi pada sumbu motor listrik menjadi gerak 

translasi atau gerak linear dilakukan melalui pulley, baik merupakan pulley satu 

tahap ataupun pulley bertingkat. Melalui pulley kita juga dapat memindahkan daya 

dari poros yang satu ke poros yang lain[9]. 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Ilustrasi Sistem Pulley[9] 
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Pada pulley ini berlaku kecepatan linear pada setiap titik adalah sama, sehingga:  

  ω1.r1  = ω2.r2                                                                                                      (16) 

dengan: 

 ω  = kecepatan sudut; dan 

 r   = jari - jari gear. 

2.6. Rangkaian Konverter   

  Rangkaian Koverter adalah rangkaian elektronika yang terdiri dari dioda 

dan kapasitor yang dapat mengkonversi tegangan ouput DC atau AC sebuah 

sumber tegangan[1]. Terdapat banyak macam jenis konverter yang ada saat ini 

seperti [10]: 

 

1. Penyearah (Rectifier). 

 Penyearah adalah suatu rangkaian elektronika yang dapat 

mengkonversikan tegangan AC menjadi tegangan DC. Contoh 

rangkaiannya seperti penyearah setengah gelombang, penyearah 

gelombang penuh, penyearah tipe jembatan (Bridge), penyearah dengan 

filter, dan masih banyak lainnya.  

  

Gambar 2.3. Contoh Rangkaian Konverter Penyearah[1] 

Berikut merupakan cara kerja rangkaian full wave bridge rectifier 

dengan filter kapasitor dari output generator AC[11]: 

 



11 
 

a. Pergerakan rotor pada generator menghasilkan suatu tegangan 

output. Disini output yang dihasilkan oleh generator tersebut 

masih berupa tegangan AC seperti pada gambar. 

 

  Gambar 2.4. Sinyal Output Generator[11] 

b. Tegangan output generator akan masuk ke rangkaian konverter 

penyearah. Pada keadaan kutub positif generator berada di bagian 

atas, dioda D1 dan D3 akan aktif sehingga menimbulkan output 

sinyal sinus sebagian seperti pada gambar berikut. 

 

    Gambar 2.5. Kondisi Rangkaian Penyearah dengan Kutub Positif 

di Bagian Atas[11] 

 

    Gambar 2.6. Sinyal Output Generator Dioda D1 & D3[11] 
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c. Pada keadaan kutub positif generator berada di bagian bawah, 

dioda D2 dan D4 akan aktif sehingga menimbulkan output sinyal 

sinus sebagian dengan periode lanjutan dari keadaan diatas 

seperti pada gambar berikut. 

 

    Gambar 2.7. Kondisi Rangkaian Penyearah dengan Kutub Positif 

di Bagian Bawah[11] 

 

 

    Gambar 2.8. Sinyal Output Generator Dioda D2 & D4[11] 

d. Lalu akan didapat output akhir tegangan setelah melewati dioda 

berupa sinya sinus yang bagian bawahnya dibalik seperti pada 

gambar. 

 

 

 Gambar 2.9. Sinyal Output Sebelum Masuk ke Kapasitor[11] 

 



13 
 

e. Setelah melewati dioda penyearah dan dihasilkan sinyal seperti 

diatas, sinyal tersebut akan disaring menggunakan kapasitor 

supaya didapat tegangan DC yang searah dan rata. 

 

Gambar 2.10. Rangkaian Penyearah Menggunakan Filter Kapasitor[11] 

 

 

Gambar 2.11. Sinyal Output Tegangan Dengan dan Tanpa Kapasitor[1] 

 

Gambar 2.12. Output Tegangan AC ke DC pada Penyearah[1] 

2. Inverter  

 Inverter adalah suatu rangkaian elektronika yang dapat 

mengkonversikan tegangan DC menjadi tegangan AC. Contoh 

rangkaiannya seperti inverter tegangan berubah (VVI), inverter sumber 

arus (CSI), inverter PWM. 

3. Konverter DC ke DC (DC Chopper) 

 DC Chopper adalah suatu rangkaian elektronika yang dapat 

mengkonversikan tegangan DC menjadi tengan DC yang diinginkan. 
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Contoh rangkaiannya seperti penurun tegangan DC (chopper buck), 

peninggi tegangan DC (chopper boost), dan kombinasi peninggi dan 

penurun tegangan DC (chopper buck-boost / Cuk). 

4. Konverter AC ke AC (Cycloconverter) 

 Cycloconverter adalah suatu rangkaian elektronika yang dapat 

mengkonversikan tegangan AC menjadi tengangan AC dengan output 

dan frekuensi yang diinginkan. Contoh rangkaiannya seperti 

cycloconverter satu fasa dan cycloconverter tiga fasa. 

 

2.7. Turntable Motor 

  Turntable motor adalah sebuah motor AC Synchronous kombinasi motor 

magnet permanen dan reduksi gear yang memiliki keunggulan output torsi besar 

dengan daya yang rendah. Motor ini dapat bekerja sebagai generator dengan 

memberikan putaran pada rotornya dan akan menghasilkan output tegangan dan 

arus AC. Turn table motor biasanya digunakan pada alat - alat elektronika dengan 

kecepatan putar rendah dan konstan seperti Microwave oven, air conditioner, 

water heater, kipas angin, dan mesin cuci piring. 

 

Gambar 2.13. Turntable Motor yang Digunakan[1] 

 

Gambar 2.14. Data Sheet Turntable Motor[1] 


