
fi5080-by-khbasar

BAB 1

Analisa Vektor

Vektor , dibedakan dari skalar, adalah suatu besaran yang memiliki besar dan
arah. Artinya untuk mendeskripsikan suatu besaran vektor secara lengkap
perlu disampaikan informasi tentang besar (nilai) besaran tersebut serta
arahnya. Contoh besaran yang merupakan besaran vektor misalnya adalah
perpindahan. Untuk mendeskripsikan tentang perpindahan suatu objek, mis-
alnya harus disebutkan dua macam informasi yaitu berapa perpindahannya
dan ke mana perpindahannya. Selain perpindahan, contoh besaran vektor
yang akan sering dibahas dalam ilmu fisika misalnya adalah: kecepatan, per-
cepatan, gaya, momentum dan lain sebagainya.

1.1 Notasi dan Deskripsi

Karena untuk mendeskripsikan suatu besaran vektor ada dua informasi yang
harus disampaikan, maka cara untuk mendeskripsikan suatu vektor dapat
digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

• Grafis (anak panah)
Melalui cara deskripsi grafis, suatu besaran vektor dideskripsikan atau
dinyatakan sebagai sebuah anak panah. Panjang anak panah meny-
ataka besar atau nilai besaran vektor tersebut sedangkan arah besaran
vektor yang dimaksud digambarkan dengan arah anak panah yang di-
maksud. Contoh penggambaran suatu besaran vektor A yang diny-
atakan dengan anak panah ditunjukkan dalam Gambar 1.1.

• Analitis (komponen-komponen)
Melalui cara ini, suatu vektor dituliskan atau dinyatakan dalam komponen-
komponennya. Misalnya suatu vektor A bila dinyatakan dalam sistem
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Gambar 1.1: Deskripsi vektor mengunakan anak panah.
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Gambar 1.2: Komponen-komponen vektor dalam sistem koordinat kartesian.

koordinat kartesian sebagai:

A = Axi+ Ayj+ Azk (1.1)

dengan Ax, Ay dan Az menyatakan komponen-komponen vektor A
dalam arah sumbu x, y dan z dalam sistem koordinat kartesian sedan-
gkan i, j dan k menyatakan vektor-vektor satuan dalam sistem koordi-
nat kartesian. Perhatikan Gambar 1.2.

Dalam buku-buku teks, besaran-besaran vektor seringkali dituliskan den-
gan notasi cetak tebal (bold) (misalnya A) ataupun menggunakan tanda

panah di atasnya (misalnya ~A ).

1.2 Besar Vektor

Bila suatu vektor digambarkan menggunakan anak panah, maka panjang
anak panah tersebut menyatakan besar vektor. Atau sebaliknya dapat dikatakan
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Gambar 1.3: Vektor-vektor satuan dalam sistem koordinat kartesian.

bahwa besar suatu vektor dapat dinyatakan sebagai panjang anak panah.
Panjang atau besar vektor A dituliskan sebagai |A|. Besar atau panjang
suatu vektor merupakan skalar. Bila vektor dinyatakan dalam koordinat
kartesian menggunakan komponen-komponennya, maka

A = |A| =
√

A2
x
+ A2

y
+ A2

z
(1.2)

1.3 Vektor Satuan

Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan. Vektor satuan digu-
nakan untuk menunjukkan arah. Vektor satuan dari suatu vektor diperoleh
dengan membagi vektor tersebut dengan besarnya.

Â =
A

|A| (1.3)

Dalam sistem koordinat kartesian vektor-vektor satuannya adalah i (yang
merupakan vektor satuan dalam arah sumbu x), j (yang merupakan vektor
satuan dalam arah sumbu y) dan k (yang merupakan vektor satuan dalam
arah sumbu z). Perhatikan Gambar 1.3.

1.4 Penjumlahan Vektor

Operasi penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan cara grafis maupun
dengan cara analitis.
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Gambar 1.4: Penjumlahan vektor dengan cara jajaran genjang.
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Gambar 1.5: Penjumlahan vektor dengan cara poligon.

1.4.1 Cara Grafis

Pada cara ini dapat dilakukan menggunakan jajaran genjang atau poligon.
Pada cara jajaran genjang, pangkal dari kedua vektor yang akan dijumlahkan
ditemukan, lalu dibuat jajaran genjang dengan sisi masing-masing vektor
yang dijumlahkan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.4. Pada cara
poligon, pangkal suatu vektor diletakkan di ujung vektor yang lainnya seba-
gaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.5.

1.4.2 Cara Analitis (komponen)

Cara ini umumnya digunakan bila vektor dideskripsikan dalam bentuk anali-
tis (diuraikan komponen-komponennya). Untuk cara penjumlahan anali-
tis, komponen masing-masing vektor dijumlahkan seperti penjumlahan bi-
asa. Misalkan suatu vektor dinyatakan dalam sistem koordinat kartesis se-
bagai A = Axi + Ayj + Azk dan vektor lainnya dinyatakan sebagai B =
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Gambar 1.6: Pengurangan vektor.

Bxi+Byj+Bzk, maka penjumlahan kedua vektor tersebut memberikan

A+B = (Axi+ Ayj+ Azk) + (Bxi+Byj+Bzk)

= (Ax +Bx) i+ (Ay +By) j+ (Az +Bz)k
(1.4)

1.5 Pengurangan Vektor

Pada prinsipnya pengurangan suatu vektor A dengan vektor B adalah men-
jumlahkan vektor A dengan lawan dari vektor B

A−B = A+ (−B) (1.5)

Gambar 1.6 menunjukkan pengurangan dua buah vektor.

1.6 Perkalian Vektor

1.6.1 Perkalian vektor dengan skalar

Perkalian vektor dengan bilangan skalar akan mengubah panjang (besar)
vektor tersebut namun tidak berpengaruh pada arah vektor. Bila vektor
dideskripsikan menggunakan anak panah, maka perkalian vektor dengan
bilangan skalar berarti memperpanjang atau memperpendek vektor. Per-
hatikan Gambar 1.7.

Sedangkan bila vektor dinyatakan menggunakan komponen-komponennya,
maka perkalian vektor dengan skalar berarti mengalikan bilangan skalar
tersebut dengan masing-masing komponen vektor.

cA = c (Axi+ Ayj+ Azk)

= cAxi+ cAyj+ cAzk
(1.6)

dengan c adalah bilangan (skalar).
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Gambar 1.7: Perkalian vektor dengan bilangan (skalar).

1.6.2 Perkalian vektor dengan vektor

Ada dua macam perkalian antar vektor, yaitu perkalian yang menghasilkan
bilangan skalar dan perkalian yang menghasilkan vektor.

Dot Product

Perkalian yang menghasilkan skalar dikenal juga sebagai dot product atau
perkalian titik. Bila dua buah vektor dinyatakan dengan komponen-komponen-
nya, yaitu

A = Axi+ Ayj+ Azk

B = Bxi+Byj+Bzk

maka perkalian titik/ perkalian skalar/ dot product dari kedua vektor tersebut
dinyatakan sebagai

A ·B = (Axi+ Ayj+ Azk) · (Bxi+Byj+Bzk)

= (AxBx) + (AyBy) + (AzBz)
(1.7)

Bila kedua vektor dinyatakan secara geometris dan sudut antara kedua
vektor adalah θ, maka hasil perkalian titik kedua vektor adalah

A ·B = |A||B| cos θ (1.8)

sebagaimana ditunjukkan dengan Gambar 1.8. Secara geometris A ·B̂ meny-
atakan panjang proyeksi vektor A dalam arah vektor B̂.

Suatu vektor A dikatakan ortogonal terhadap vektor B jika A · B = 0
yang berarti juga bahwa B ortogonal terhadap A. Jika dua buah vektor A
dan B saling tegak lurus, maka

AxBx + AyBy + AzBz = 0 (1.9)
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Gambar 1.8: Interpretasi geometris dari Dot product.

Jika dua buah vektor sejajar satu sama lain, maka komponen-komponennya
proporsional (sebanding) dan dapat dinyatakan

Ax

Bx

=
Ay

By

=
Az

Bz

(1.10)

Cross Product

Perkalian yang menghasilkan vektor dikenal juga sebagai cross product atau
perkalian silang. Cross product antara vektor A dan vektor B dinyatakan
dengan A×B. Besar vektor C yang merupakan hasil perkalian silang antara
A dan B adalah

|C| = |A×B|
= |A||B| sin θ (1.11)

dengan 0 ≤ θ ≤ π menyatakan sudut antara vektor A dan B.
Arah vektor C ditentukan menggunakan aturan tangan kanan, yaitu bila

jari-jari tangan kanan diputar sesuai dengan putaran dari vektor A ke B,
maka arah vektorC adalah arah yang ditunjukkan oleh ibu jari tangan kanan.
Perhatikan Gambar 1.9. Vektor hasil cross product antara A dan B adalah
vektor yang tegak lurus bidang yang dibentuk vektor A dan B sebagaimana
ditunjukkan dalam Gambar 1.9. Dalam sistem koordinat kartesian 3 dimensi,
di mana terdapat tiga vektor satuan dalam arah masing-masing sumbu yaitu
i (vektor satuan dalam arah sumbu x), j (vektor satuan dalam arah sumbu
y) dan k (vektor satuan dalam arah sumbu z), maka dapat dinyatakan

i× i = 0; i× j = k; i× k = −j

j× i = −k; j× j = 0; j× k = i

k× i = j;k× j = −i;k× k = 0

(1.12)
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Gambar 1.9: Cross product.
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Gambar 1.10: Aturan siklik pada cross product antara vektor-vektor satuan
dalam koordinat kartesian.

Hasil cross product vektor-vektor satuan i, j dan k dapat disimpulkan
menggunakan aturan siklik seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.10

Misalkan terdapat dua vektor dalam koordinat kartesian yaitu A = Axi+
Ayj + Azk dan B = Bxi + Byj + Bzk, maka cross product keduanya dapat
diperoleh sebagai berikut:

A×B = (Axi+ Ayj+ Azk)× (Bxi+Byj+Bzk)

= (AyBz − AzBy) i+ (AzBx − AxBz) j+ (AxBy − AyBx)k
(1.13)

Bila telah memahami konsep determinan matriks, cross product dari A
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Gambar 1.11: Interpretasi geometris dari cross product.

dan B juga dapat diperoleh dari determinan matriks 3 × 3 sebagai berikut

A×B =

∣

∣

∣

∣

∣

∣

i j k
Ax Ay Az

Bx By Bz

∣

∣

∣

∣

∣

∣

= (AyBz − AzBy) i+ (AzBx − AxBz) j+ (AxBy − AyBx)k

(1.14)

Secara geometris cross product menyatakan luas jajaran genjang yang sisi-
sisinya kedua vektor yang dicrosskan. Misalnya suatu jajaran genjang yang
sisi-sinya dibentuk oleh vektor A dan vektor B sebagaimana ditunjukkan
dalam Gambar 1.11. Dapat diperoleh bahwa

Luas = h|B| = |A| sin θ|B| = |A×B| (1.15)

Triple product

Triple product adalah istilah yang digunakan untuk operasi perkalian tiga
buah vektor. Ada dua macam triple product yaitu yang menghasilkan skalar
(triple scalar product) dan yang menghasilkan vektor (triple vector product).
Triple scalar product dinyatakan sebagai

A · (B×C) (1.16)

Triple scalar product secara geometris menyatakan volume parallelepiped
yang dibentuk oleh vektor-vektor A, B dan C, sebagaimana ditunjukkan
dalam Gambar 1.12. Konsep triple scalar product banyak dijumpai pada
persoalan crystallography.

Sedangkan triple vector product dinyatakan dengan

A× (B×C) (1.17)
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Gambar 1.12: Interpretasi geometris dari triple scalar product.

1.7 Garis dan Bidang

Pemahaman tentang vektor berguna dalam persoalan geometri analitik. Su-
atu titik dalam ruang yang dinyatakan dengan koordinat (x, y, z) dapat
dipandang sebagai titik ujung suatu vektor posisi r = xi + yj + zk yang
pangkalnya terletak di titik pusat koordinat. Dengan demikian vektor juga
dapat direpresentasikan dalam bentuk koordinat. Artinya vektor i−2k dapat
juga dituliskan dalam bentuk (1, 0,−2).

Perhatikan Gambar 1.13, dari gambar tersebut dapat dinyatakan

r− r0 = (x− x0)i+ (y − y0)j (1.18)

dan dapat dinyatakan
y − y0

x− x0

=
b

a
(1.19)

Persamaan 1.19 menggambarkan suatu persamaan garis yang melalui titik
(x0, y0) yang paralel dengan suatu vektor A = ai+ bj.
Dengan cara yang sama dapat pula diperoleh untuk kasus 3 dimensi, jadi per-
samaan garis lurus yang melalui titik (x0, y0, z0) yang sejajar dengan vektor
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Gambar 1.13: Penggunaan vektor untuk menentukan persamaan garis yang
sejajar dengan vektor tertentu.

A = ai+ bj+ ck adalah

x− x0

a
=

y − y0

b
=

z − z0

c
(1.20)

Misalkan ingin diketahui persamaan garis lurus yang melalui titik (x0, y0)
dan tegak lurus suatu vektor N = ai + bj, ilustrasinya ditunjukkan dalam
Gambar 1.14. Vektor yang menggambarkan garis lurus yang dimaksud dapat
dinyatakan sebagai

r− r0 = (x− x0)i+ (y − y0)j

karena garis tersebut tegak lurus dengan vektor N = ai + bj, maka dot

productnya sama dengan nol, hal ini memberikan

a(x− x0) + b(y − y0) = 0

yang berarti dapat dinyatakan dalam bentuk

y − y0

x− x0

= −a

b
(1.21)

Cara yang sama juga dapat diterapkan dalam kasus 3 dimensi, yaitu
mencari persamaan bidang yang tegak lurus suatu vektor tertentu.
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Gambar 1.14: Penggunaan vektor untuk menentukan persamaan garis de-
ngan syarat tertentu.

1.8 Vektor dalam Persoalan Fisika

Berikut ini diberikan beberapa contoh sederhana penggunaan analisa vektor
dalam persoalan Fisika yang sering dijumpai.

• Posisi suatu benda pada saat t = 0 dinyatakan dengan r0 = 2i−3j+k.
Dalam selang waktu ∆t = 3 s perpindahan yang dialami benda adalah
∆r = −3i+ 4j+ 2k, maka posisi benda pada saat t = 3 s adalah

r(t = 3) = r0 +∆r

= (2i− 3j+ k) + (−3i+ 4j+ 2k)

= −i+ j+ 3k

• Sebuah gaya F = i + 3j bekerja pada benda sehingga benda bergerak
lurus sejauh 2 m sepanjang sumbu x.
Besar usaha yang oleh gaya F terhadap benda adalah

W = F · r
= (i+ 3j) · (2i)
= 2 joule
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Sudut antara gaya F dengan arah perpindahan adalah

cos θ =
F · r
|F||r|

=
2

(√
12 + 32

)

(√
22
)

=
2

2
√
10

=
1

10

√
10

θ = arccos

(

1

10

√
10

)

• Benda titik bermassa m = 2 kg bergerak sepanjang garis y = 2x + 3
dalam arah kuadran satu pada bidang koordinat xy dengan laju v = 3
m/s.
Arah gerak benda dapat dinyatakan menggunakan gradien persamaan
garis tersebut. Maka vektor satuan dalam arah garis tersebut adalah
v̂ = i+2j

√

5

Vektor kecepatan benda tersebut adalah

v = vv̂ =
3√
5
(i+ 2j)

Momentum sudut terhadap suatu titik tertentu didefinisikan sebagai
L = r × p dengan p = mv adalah momentum linier benda dan r
adalah vektor posisi benda dari titik acuan yang dimaksud.
Misalkan posisi awal benda adalah r0 = 3j, maka posisi benda tiap saat
dapat dinyatakan sebagai

r(t) =
3t√
5
i+

(

6t√
5
+ 3

)

j

sehingga momentum sudut terhadap titik pusat koordinat O adalah

L = r× p

=

(

3t√
5
i+

(

6t√
5
+ 3

)

j

)

×
(

m
3√
5
(i+ 2j)

)

=

(

18tm

5
− 18tm

5
− 9m√

5

)

k

=

(

−9m√
5

)

k

(1.22)
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• Peluru bergerak pada bidang xy dengan laju v0 dengan arah memben-
tuk sudut θ dengan bidang datar, sebagaimana ditunjukkan dalam .
Kecepatan awal peluru tersebut adalah

v = v0xi+ v0yj

= v0 cos θi+ v0 sin θj

• Sebuah benda bermassam bergerak dengan kecepatan yang dinyatakan
dengan v = v0xi+ v0yj
Energi kinetik benda tersebut adalah

T =
1

2
m (v · v)

=
1

2
m (v0xi+ v0yj) · (v0xi+ v0yj)

=
1

2
mv2

• Dalam persoalan kesetimbangan gaya seperti ditunjukkan dalam Gam-
bar 1.15, kesetimbangan terjadi jika jumlah total gaya (ingat bahwa
gaya merupakan besaran vektor) sama dengan nol. Artinya, bila gaya-
gaya yang ada diuraikan pada sumbu-sumbu koordinat (misalnya sumbu
x dan sumbu y), maka resultan gaya pada arah sumbu x sama dengan
nol dan demikian juga halnya dengan resultan gaya pada arah sumbu
y.
Agar titik O berada dalam keadaan setimbang, maka haruslah F1 +
F2 + F3 = 0. Artinya jumlah gaya dalam arah sumbu x harus sama
dengan nol, ini memberikan

∑

Fx = F1 cosα− F2 cos β = 0

demikian juga halnya dengan jumlah gaya dalam arah sumbu y juga
harus sama dengan nol, yang berarti

∑

Fy = F1 sinα + F2 sin β − F3 = 0

Analisa vektor yang lebih lanjut yaitu yang melibatkan konsep turunan
dan integral akan dibahas pada bagian Differensial dan Integral di BAB 4.



fi5080-by-khbasar

1.8. VEKTOR DALAM PERSOALAN FISIKA 23

F1
F2

F3

x 

y

αβ

F1cosα

F1sinα

F2sinβ

F2cosβ

Gambar 1.15: Uraian gaya-gaya pada sumbu-sumbu koordinat.
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