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ABSTRAK  

Secara teoritis pergerakan bandul-pegas dianggap bergerak harmonik karena adanya gaya pemulih, namun pada 

percobaan bandul-pegas bersusun orde kedua mengalami pembengkokan pada pegas kedua dalam berosilasi. 

Solusi yang diusulkan untuk penyelesaian persamaan sistem tersebut adalah dengan menganggap bahwa konstanta 

pegas kedua bernilai nol ketika terjadi pembengkokan. Ada lima langkah dalam menyelesaikan penelitian ini. 

Langkah pertama, melakukan eksperimen bandul-pegas bersusun orde kedua dalam dua dimensi untuk 

mendapatkan data eksperimen. Langkah kedua, menyelesaikan persamaan gerak sistem bandul-pegas bersusun 

orde kedua dengan meenggunakan persamaan Lagrange. Langkah ketiga, pemodelan dan simulasi persamaan 

gerak sistem dengan memperhatikan pembengkokan yang terjadi yaitu dengan dua model, model pertama 

menganggap konstanta pegas kedua bernilai nol pada saat terjadi pembengkokan (teori yang diusulkan) dan model 

kedua menganggap konstanta pegas kedua tetap bernilai k2 walaupun mengalami pembengkokan (teori umum 

bandul-pegas bersusun), simulasi yang dilakukan adalah membandingkan pola simpangan antara model pertama 

dan model kedua dalam bentuk grafik. Langkah keempat memasukan persamaan gerak yang sudah dimodelkan 

kedalam metode Runge-Kutta untuk menyelesaikan solusi numerik dari model pertama dan kedua. Langkah kelima 

melakukan optimasi data antara model pertama dengan data eksperimen dan membandingkannya dengan optimasi 

data antara model kedua dengan data eksperimen menggunakan metode Nelder-Mead Simplex Algorithm. Hasil 

optimasi yang diperoleh adalah  pola simpangan dari model pertama lebih mendekati hasil eksperimen 

dibandingkan dengan model kedua, dan nilai error yang didapat pada optimasi model pertama dengan data 

eksperimen lebih kecil dibandingkan dengan nilai error yang didapat dari optimasi model kedua dengan data 

ekperimen. Maka teori yang diusulkan bisa melengkapi teori sistem bandul-pegas bersusun orde kedua sebelumnya. 

Kata kunci:Bandul-pegas, Harmonik, Osilasi, Optimasi, Lagrange, Runge-Kutta orde empat, Nelder-Mead simplex. 

 

PENDAHULUAN  
Ilmu Fisika merupakan ilmu yang terus 

berkembang mengikuti perkembangan teknologi. 

Ilmu Fisika sendiri dibagi menjadi beberapa 

bagian, salah satunya adalah mekanika. Mekanika 

mempelajari tentang gerak sebuah benda yang 

berada dibumi, ada yang bergerak lurus baik 

secara vertikal maupun horizontal, rotasi, dan 

bergerak secara harmonik [1]. Ketika benda 

bergerak dari keadaan diam maka benda tersebut 

mengalami percepatan begitupun, ketika benda 

yang semulanya bergerak namun lama-kelamaan 

menjadi diam maka benda tersebut mengalami 

perlambatan. Persamaan dan hukum-hukum dalam 

mekanika sering digunakan untuk mencari 

percepatan atau perlambatan suatu benda [1]. 

Dalam topik ini, gerak dari sistem bandul-pegas 

bersusun orde kedua akan diselesaikan dengan 

metode Runge-kutta [2]. Metode ini dapat 

diaplikasikan kedalam bahasa pemograman untuk 

mempermudah perhitungannya, sehingga 

didapatkan nilai pendekatan dengan kesalahan 

yang kecil. Program yang digunakan adalah 

MATLAB. Sedangkan untuk mencari percepatan 

bandul pertama dan kedua digunakan persamaan 

Lagrange [3]. Secara teoritis pergerakan bandul-
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pegas dianggap bergerak harmonik karena adanya 

gaya pemulih, yaitu gaya yang berlawanan dengan 

perpindahan sistem. Pada bandul gaya pemulihnya 

adalah gaya berat dan pada pegas gaya 

pemulihnya adalah gaya pegas itu sendiri [4]. Hal 

ini sedikit berbeda dengan apa yang terjadi pada 

percobaan bandul-pegas bersusun orde kedua, 

karena ketika sistem mengalami osilasi, ternyata 

pada pegas kedua tidak mengalami osilasi 

sempurna, namun ada pembengkokan yang terjadi 

pada saat-saat tertentu. Hal ini yang menjadi 

pokok permasalahan didalam makalah ini. Solusi 

yang diusulkan untuk permasalahan ini adalah 

dengan merubah sedikit persamaan gerak dari 

bandul-pegas bersusun orde dua dengan 

mengasumsikan bahwa pada saat pegas kedua 

mengalami pembengkokan, konstanta pegas kedua 

didalam persamaan dianggap 0. Untuk 

membuktikan asumsi pada keadaan 

pembengkokan maka akan dilakukan percobaan 

bandul-pegas bersusun orde kedua yang harus 

memperlihatkan pembengkokan pada pegas kedua 

dan melakukan pencocokan pola simpangan antara 

hasil percobaan dan teori numerik dengan metode 

Runge-kutta orde keempat [2]. Optimasi antara 

teori dan data percobaan untuk melakukan 

pembuktian solusi yang diusulkan dalam 

permasalahan ini, serta mencari parameter-

parameter sistem menggunakan Nelder-Mead 

Simplex Algorithm [5]. 

 
BAHAN DAN  METODE  
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 2 pegas, 2 massa, penjepit meja, 

penggaris, dan selotip. 

Percobaan bandul-pegas bersusun orde kedua 

direkam dengan kamera digital. Setelah direkam, 

video hasil rekaman diekstrak kedalam gambar 

dengan format .png . Data percobaan didapat 

dengan cara membaca hasil ekstrak dengan 

pemograman menggunakan MATLAB. Data yang 

didapat akan dioptimasi dengan hasil teori 

numerik menggunakan Nelder-Mead Simplex 

Algorithm didalam MATLAB. 

Metodologi penelitian dalam makalah dibagi 

dalam 4 Langkah. Langkah pertama, mengelola 

data percobaan. Langkah kedua, mencari sistem 

gerak bandul-pegas bersusun orde kedua 

menggunakan persamaan Lagrange. Langkah 

ketiga, memasukan persamaan Lagrange kedalam 

metode Runge-Kutta untuk mencari solusi 

numeriknya. Langkah keempat mengoptimasi data 

dari solusi teori numerik dan data percobaan. 

Seperti dalam gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian. 

 

Langkah 1. Proses Mengelola Data Percobaan.  

Video Percobaan diekstrak kegambar dengan 

format .png menggunakan Macromedia MX 

Proffesional. Gambar hasil ekstrak dibaca dengan 

MATLAB memakai program Image Reading 

(Imread) untuk mencari koordinat pada bandul 

pertama dan kedua. Data koordinat yang didapat 

masih berukuran pixel, sedangkan data optimasi 

yang digunakan harus berukuran meter, maka 

untuk mengkonversi data berukuran pixel kedata 

berukuran meter digunakan persamaan sebagai 

berikut : 

( )
( ) ( )

( )

pjg sesungguhnya meter
Data meter Data pixel

pjg gambar pixel
  (1) 

 



Langkah 2. Persamaan Lagrange B`andul-

Pegas Bersusun Orde Kedua. 

 

Gambar 2. Sistem Bandul-Pegas Bersusun 

Orde Kedua. Dengan l1=panjang pegas 

pertama, l2=panjang pegas   kedua, 

k1=konstanta pegas pertama, k2=konstanta 

pegas kedua, m1=massa bandul pertama, 

m2=massa bandul kedua, xp1=simpangan pegas 

pertama, xp2=simpangan pegas kedua. 

 

Energi kinetik (T) dan potensial (V) sistem adalah : 
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Persamaan energi Lagrange (L) dari sistem adalah 
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Ada 4 degree of freedom ( DOF ) dalam sistem 

bandul-pegasorde kedua, yaitu x1, y1, x2, dan y2. 

Lagrange digunakan untuk mencari sistem gerak 

dari 4 DOF tersebut. Persamaan Lagrange sistem 

adalah : 

i n

n n

d L L
x

dt x x


  
  

  

 (5) 
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n n

d L L
y

dt y y
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n=1, 2 dan i=1, 2, 3, 4 

Dimana 

i  = konstanta gaya luar yang bekerja terhadap 

bandul pada sistem. 

Persamaan Lagrange pada sistem diselesaikan 

untuk mendapatkan persamaan percepatan pada 

sistem gerak bandul-pegas bersusun orde kedua. 

Langkah 3. Pemodelan dan simulasi 

pembengkokan. 

 

Gambar 3a. Foto pembengkokan yang terjadi pada 

eksperimen 

 

 

Gambar 3b. Kerangka sistem bandul-pegas bersusun 

orde dua 

 



Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah 

melihat terjadinya pembengkokan ketika s lebih 

kecil dari l2, dimana besar nilai s jika dilihat dalam 

gambar 3b adalah : 

   
2 2

2 1 2 1s x x y y     (7) 

Adanya pembengkokan pada gerak bandul-pegas 

orde dua mengakibatkan persamaan bandul-pegas 

orde dua mengalami dua nilai konstanta pegas 

kedua, yaitu : 
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Maka persamaan gerak bandul-pegas bersusun 

orde dua bisa dimodelkan dengan 2 model. Model 

1 merupakan persamaan umum bandul-pegas 

bersusun orde dua dan model 2 adalah solusi yang 

diusulkan dalam penelitian ini. 

Simulasi grafik pola simpangan antara model 1 

dengan model 2 bisa dilihat dalam gambar 4. 

 

Gambar 4. Simulasi pola simpangan antara model 1 

dengan model 2 

 

Langkah 4. Persamaan Runge-Kutta orde 4. 

Runge-kutta orde 4 adalah salah satu metode 

numerik yang digunakan untuk menyelesaikan 

persamaan diferensial biasa, metode ini lebih 

sering digunakan didalam menyelesaikan 

persamaan-persamaan diferensial, karena hasil 

dari metode ini lebih mendekati solusi analitik 

dibanding dengan metode-metode yang lain. 

Algoritma Runge-Kutta orde 4 sistem sebagai 

berikut : 
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Langkah 5. Optimasi Data Teori Numerik dan 

Data Percobaan. 

Setelah didapatkan solusi model 2 dan solusi 

model 1, langkah selanjutnya adalah pencocokan 

pola simpangan antara model 1 dan data 

eksperimen, serta model 2 dan data eksperimen 

menggunakan optimasi numerik dengan metode 

Nelder-Mead Simplex Algorithm [5].  Nilai error 

hasil optimasi didefinisikan sebgai berikut : 

2( )datateori dataeksperimen
error

N



  (10) 

Dengan N = banyaknya data waktu (t). 

 

HASIL DAN DISKUSI  
Parameter-parameter yang diukur dalam 

eksperimen terdapat didalam Tabel 1. 

Tabel 1. Parameter hasil pengukuran dalam eksperimen 

Parameter Nilai 

l1 0.25 meter 

l2 0.25 meter 

m1 0.08 kg 



m2 0.08 kg 

g 9.82 m/s
2 

k1 26 N/m 

k2 26 N/m 

  

Dalam Tabel 1 terdapat parameter-parameter yang 

diukur secara manual pada saat melakukan 

eksperimen, dimana l1 dan l2 merupakan panjang 

pegas pertama dan kedua, l1 diukur dari ujung 

pegas pertama sampai titik pusat bandul pertama 

sedangkan l2 diukur dari titik pusat bandul pertama 

sampai titik pusat bandul kedua, m1 dan m2 adalah 

massa bandul pertama dan kedua yang diukur 

menggunakan timbangan digital, g merupakan 

nilai gravitasi bumi, k1 dan k2 adalah konstanta 

pegas pertama dan kedua yang diukur dengan 

menggantungkan bandul secara vertikal kemudian 

menggunakan persamaan –kx = mg dimana x 

merupakan pertambahan panjang pegas. 

 

 
Gambar 3. Grafik pencocokan pola simpangan antara 

model 1 dan data ekperimen 

 

Gambar 3 menyatakan optimasi pola simpangan 

antara model 1 dengan data eksperimen, dari hasil 

optimasi didapat pola simpangan dari model 1 

secara keseluruhan kurang sesuai dengan data 

eksperimen dan nilai error antara keduanya adalah 

0.025297. 

 

 
Gambar 4. Grafik pencocokan pola simpangan teori 

model 2 dan data eksperimen 

 

Gambar 4 menyatakan optimasi pola simpangan 

antara model 2 dengan data eksperimen, dari hasil 

optimasi didapat  pola simpangan model 2  secara 

keseluruhan sesuai dengan data eksperimen dan 

nilai error antara keduanya adalah  0.003788. 

 

Parameter-parameter  hasil optimasi data 

antara teori dengan eksperimen berada 

didalam Tabel 2. 
 

Tabel 2. Parameter hasil optimasi data antara teori 

dengan eksperimen 

 model 1  model 2 

Parameter Nilai Nilai 

x1 0.0448 0.0167 

vx1 -0.5214 0.4381 

y1 -0.2970 -0.2836 

vy1 0.0361 -0.5319 

x2 0.2351 0.1743 

vx2 1.1893 0.5266 

y2 -0.5743 -0.6059 

vy2 1.1185 1.7120 

g 9.6344 9.7985 

k1 22.6778 26.7598 

k2 28.9273 25.1723 

b1 0.0015 0.0003 

b2 -0.0012 0.0001 

b3 0.0003 -0.0000 

b4 0.0001 0.0000 
 

Dapat dilihat bahwa optimasi pola simpangan pada 

gambar 4 lebih sesuai dibandingkan dengan 

optimasi pola simpangan pada gambar 3. Dan nilai 



g dari hasil optimasi pada model 2 lebih baik jika 

di bandingkan dengan model 1. Hal ini 

menunjukan bahwa asumsi yang mengatakan 

bahwa pegas kedua mengalami pembengkokan 

terjadi karena konstanta dari pegas kedua bisa 

dianggap 0 didalam persamaan adalah benar. 
 

 

KESIMPULAN  

Dengan menggunakan optimasi pola simpangan 

antara teori dan data eksperimen. Solusi yang 

diusulkan dalam kasus pembengkokan pada 

bandul-pegas bersusun orde kedua dengan 

menganggap k2 bernilai 0 pada saat terjadi 

pembengkokan bisa digunakan untuk melengkapi 

persamaan sebelumnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA  
[1] Halliday David, Resnick Robert. 1984. 

Fisika edisi ketiga jilid kedua (edisi 

terjemahan oleh Pantur Silaban, Ph.D dan 

Drs. Erwin Sucipto). Jakarta : Erlangga.  

[2] R. H. Sianipar. 2013. Pemrograman 

MATLAB Dalam Contoh dan Terapan. 

Bandung : Informatika Bandung. 

[3] Finn, J. Michael. 2008. Classical 

Mechanics. New Delhi : Infinity Science 

Press LLC. . 

[4] Douglas C. Giancoli. 2001. Fisika edisi 

kelima jilid pertama (edisi terjemahan 

oleh Dra. Yuhilza Hanum, M.Eng ). 

Jakarta : erlangga. 

[5] J. A. Nelder and R. Mead, A simplex 

method for function minimization, 

Computer Journal 7 (1965), 308 – 313. 

. 

 

 


