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ABSTRACT 

 

IDENTIFICATION OF WATER PARTICLE DISPLACEMENT AND 

WAVE CHARACTERIZATION USING VIDEO TRACKER 

 

By 

AN NISA MAGNOLIA 

 

As a maritime country, Indonesia needs more basic knowledge of marine science. 

One important basis is the kinematics analysis of water particles in ocean waves 

and their relation to hydrodynamic forces on a marine structure. This study aims 

to identify the movement of water particles that occur in the waves. Identification 

is done by observing the movement of the test object that represents water 

particles, using a video tracker application. Based on the pattern of water particle 

movement, characterization is carried out based on the wave theory. The research 

was conducted on different variables, including variations in rotor eccentricity and 

variations in depth. Variations in rotor eccentricity are intended to obtain different 

types of waves. From this research, it can be concluded that the eccentricity value 

affects the type of wave. In addition, it can be concluded that the deeper the 

position of the test object, the smaller the amplitude of its motion. 
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ABSTRAK 

 

IDENTIFIKASI GERAKAN PARTIKEL AIR DAN KARAKTERISASI 

GELOMBANG OMBAK DENGAN VIDEO TRACKER 

 

Oleh  

AN NISA MAGNOLIA 

 

Sebagai negara maritim, Indonesia lebih membutuhkan dasar pengetahuan 

mengenai ilmu kelautan. Salah satu dasar yang penting adalah analisis kinematika 

partikel air pada ombak laut dan kaitannya dengan gaya hidrodinamik terhadap 

suatu struktur kelautan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gerakan 

partikel air yang terjadi pada  ombak. Identifikasi dilakukan dengan mengamati 

pergerakan objek uji yang merepresentasikan partikel air, dengan menggunakan 

aplikasi video tracker. Berdasarkan pola gerakan partikel air selanjutnya 

dilakukan karakterisasi berdasarkan teori ombak. Penelitian dilakukan terhadap 

variabel yang berbeda-beda, diantaranya variasi eksentrisitas rotor dan variasi 

kedalaman. Variasi eksentrisitas rotor dimaksudkan untuk mendapatkan jenis 

gelombang yang berbeda-beda. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa nilai 

eksentrisitas mempengaruhi jenis gelombang. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa 

semakin dalam posisi objek uji maka amplitudo gerakannya juga semakin kecil.  

 

Kata kunci: Airy, Stokest, Teori Gelombang.  
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MOTTO 

 

                                                                                                                          
                                                        

                                                                     

 

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika 

kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila 

datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk 

menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), 

sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka 

membinasakan apa saja yang mereka kuasai. (QS. Al-Isra:7) 
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Simbol Keterangan Satuan 

η Amplitudo m, mm 

σ Frekuensi angular gelombang Hz ζ  

ε Perbedaan fasa 

θ fase karakteristik gelombang air 

ρ Densitas kg/m3
 

A Luas area silinder 

a Percepatan m/s2
 

Cm Koefisien inersia 

Cn Fungsi cosin elptik 

C Kecepatan gelombang, L/T m/s 

D Diameter inch,mm 

d Kedalaman air m, mm 

F Gaya gangguan N 

FD Gaya drag N 

Fi Gaya inersia N 

FT Gaya total N 

f Frekuensi Hz 

g Percepatan gravitasi m/s2
 

H Tinggi gelombang m, mm 

   Rata-rata tinggi gelombang m, mm 

h Kedalaman silinder m, mm  
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h/d Rasio Kedalaman Posisi 

i Angka urutan gelombang 
 

k Wave number (2π/L) 

K Modulus integral eliptik 
 

K(k) Integral elptik lengkap jenis pertama 

L Panjang gelombang m, mm 

m Massa kg 

m' Massa hidrodinamik, kg N  

n Jumlah variabel 

U Kecepatan gelombang m/s 

u  Percepatan partikel air m/s2
 

R Kelengkungan m, mm 

T Periode s 

t Waktu s 

V Kecepatan m/s 

ys Koordinat permukaan air 

yt Jarak dari dasar ke lembah gelombang 

 



 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang menurut data rujukan yang 

dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki luas 

perairan pedalaman dan perairan kepulauan mencapai 3.110.000 km2 dengan 

jumlah pulau sebanyak 18.504 pulau. Data ini menjadikan Indonesia sebagai 

negara kepulauan dan negara maritim terbesar di dunia. Kondisi geografis ini juga 

menjadi ciri khas negara Indonesia yang bisa dijadikan potensi untuk memajukan 

bangsa. Indonesia adalah negara maritim maka kita perlu meningkatkan teknologi 

di bidang maritim. Contoh penerapan teknologi maritim adalah Tabung terbenam 

serta pengeboran minyak di dasar laut. Salah satu teknologi tabung terbenam 

adalah SFT atau submerged floating tunnel (SFT). SFT adalah terowongan 

berbentuk struktur tabung terapung yang ditempatkan di bawah permukaan air dan 

posisinya dipertahankan oleh tali tambat, ponton, atau tiang pancang. SFT dapat 

digunakan untuk menyeberangi laut, selat, sungai atau danau. Dibandingkan 

dengan jembatan dan terowongan konvensional, SFT memiliki banyak 

keuntungan, di antaranya biaya konstruksi yang rendah, waktu konstruksi yang 

cepat, ramah lingkungan, dapat dipindahkan dan digunakan kembali (Budiman, 

2017)



 

Salah satu persoalan penting yang perlu diketahui dalam menganalisis perilaku 

dinamik struktur kemaritiman adalah gaya hidrodinamik. Gaya hidrodinamik 

terjadi akibat interaksi antara fluida dan struktur melalui ombak. Dalam analisis 

gaya hidrodinamik, telah dikembangkan tori-teori pendekatan untuk 

mendefinisikan bermacam-macam jenis gelombang. Dari studi literatur 

gelombang air dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu Gelombang Airy, 

Cnoidal, Stokes, dan Solitary. 

 

Teori Gelombang Airy merupakan teori Stokes orde pertama. Dengan 

mengabaikan orde yang lebih tinggi dari persamaan yang digunakan pada teori 

Stokes, maka teori Airy valid untuk ketinggian ombak yang relatif kecil 

dibandingkan panjang ombak. Ciri khas dari teori Airy adalah ombak yang 

direpresentasikan berbentuk sinusoidal. Sedangkan teori Cnoidal merupakan teori 

yang diperuntukkan untuk periodik gelombang yang tajam dan dipisahkan oleh 

lembah. Sedangkan gelombang stokes mengasumsikan kecepatan potensial 

sebagai deret kuadrat dari parameter gangguan dan solusi diperoleh jika kondisi 

ombak tidak terlalu curam dan kedalaman laut tidak terlalu rendah. Dan 

gelombang Solitary adalah gelombang yang hanya memiliki puncak satu buah. 

Atau biasa kita kenal dengan gelombang puncak tunggal. Amplitudo akan 

semakin tinggi jika memasuki perairan yang dangkal. Puncaknya menjadi tajam 

dan lembahnya datar (Suntoyo, dkk. 1997). 

 

Gelombang air terdiri dari beberapa gaya yaitu gaya seret dan gaya inersia, 

masing-masing dipengaruhi oleh kecepatan dan percepatan partikel air, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Morison Familiar dikenal sebagai 
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Persamaan Morison. Studi numerik terhadap silinder yang dikenai oleh ombak 

internal solitary juga membuktikan keakuratan persamaan ini. Selain itu telah 

dibuktikan pula dengan perhitungan komputasi dari beban ombak terhadap 

silinder yang mengambang. Sebuah konsep yang ditemukan dalam penelitian 

mengenai pengaruh pergerakan objek uji air dalam pengelompokan jenis ombak 

akan digunakan dalam banyak hal. Seperti halnya dalam penggunaan 

penambangan minyak dalam laut dan juga penyeberangan antar pulau yang 

menjadi perhatian para peneliti adalah terowongan layang bawah air atau 

submerged floating tunnel (SFT).  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada mengenai pengaruh ombak terhadap 

penerapan pembuatan penambangan minyak dan jembatan penyeberangan, namun 

belum ditemukan penelitian tentang pengaruh karakteristik ombak terhadap 

penggunaan pembuatan penambangan minyak dan penyeberangan secara spesifik, 

sehingga dinilai perlu dilakukan kajian yang komprehensif. Perlu diketahui juga 

apakah pengaruh parameter desain seperti kedalaman pada suatu media objek uji 

juga memberikan pengaruh yang sama pada karakteristik ombak. Model kajian 

berfokus pada gerak objek uji pada gelombang ombak dengan variasi parameter 

kedalaman air yang menggunakan penyangga tali tambat yang dinilai cocok 

sebagai sarana pengaruh ombak terhadap suatu penerapannya. Sebagai studi kasus 

digunakan Aplikasi Video Tracker sebagai media pembacaan gerak perpindahan 

objek uji dalam air dan validasi menggunakan MATLAB sebagai media analisis 

perhitungannya. Penelitian ini memiliki urgensi sebagai analisis karakterisasi 

gelombang air, sehingga dapat mendukung realisasi pengaruh ombak dalam 
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penerapan penambangan minyak dalam laut dan jembatan penyebrangan di 

Indonesia. 

 

1.2. Tujuan  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi gelombang ombak pada media 

ombak, dengan tujuan khusus :  

1. Melakukan kajian secara analitik dan eksperimen guna Mengidentifikasi 

gerakkan partikel air berdasarkan pada teori gelombang ombak. Untuk 

mendapatkan bermacam jenis gelombang dilakukan dengan variasi 

eksentrisitas. 

2. Mengetahui pengaruh kedalaman objek uji yang melayang di air akibat 

gangguan gelombang. 

3. Mengetahui pengaruh jenis gelombang yang dihasilkan diantara variasi 

eksentrisitas e1 = 3 cm, e2 = 5 cm, dan e3 = 8 cm.  

 

1.3. Hipotesis 

 

Penulis memiliki hipotesa pada kajian penelitian ini. Hipotesis dalam penelitian 

ini penulis memiliki hipotesis sebagai berikut: 

1. Objek uji dengan kedalaman paling dalam memiliki gaya gangguan 

gelombang lebih kecil dibandingkan dengan objek uji yang lebih dekat 

dengan permukaan air. 

2. Besar gaya yang bekerja pada objek uji akibat gangguan gelombang 

berbanding lurus dengan diameter penggerak media ombak dan berbanding 

terbalik dengan kedalaman. 
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1.4. Batasan Masalah  

 

Penulis dengan melihat permasalahan yang terjadi. Kajian dalam penelitian ini 

penulis membatasi masalah sebagian berikut:  

1. Penulis hanya melakukan perhitungan nilai gaya gelombang menggunakan 

eksperimen dan analitik. 

2. Karakteristik ombak yang digunakan pada simulasi sesuai dengan alat 

media ombak yang menjadi rujukan. 

3. Gangguan pada objek uji hanya berupa gelombang air.  

4. Arah gelombang datang tegak lurus searah gelombang air datang dari 

penggerak media ombak. 

5. Gaya yang dimaksud adalah gaya dari penggerak media ombak. 

6. Gaya yang terjadi pada tali pengikat pada objek uji diabaikan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 

Isi dari laporan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa bagian bab dengan substansi 

yang beragam antara lain: 

 

1.5.1. Pendahuluan  

 

Pada bagian ini dijelaskan secara singkat latar belakang dilakukannya penelitian. 

Kemudian dijelaskan pula secara singkat mengenai metode yang akan digunakan 

dan batasannya. Dibutuhkan wawasan dalam mengetahui dasar-dasar karakterisasi 

dan teori mengenai gelombang air. Memfokuskan penelitian, penelitian ini 

ditekankan pada beberapa pokok subjek yang terdapat pada batasan masalah. 
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1.5.2. Tinjauan Pustaka  

 

Berisi tentang teori dasar yang digunakan untuk dapat melakukan penelitian.  

Hanya berisi teori yang paling berkaitan dengan penelitian, diantaranya subbab 

pertama menjelaskan tentang gelombang air, karakteristik gelombang air, dan 

objek uji air. Subbab selanjutnya menjelaskan bagian-bagian elemen mesin pada 

rancang bangun media ombak. Subbab terakhir berisi tentang penerapan 

penggunaan dan prinsip kerja pada aplikasi video tracker. 

 

1.5.3. Metodologi  

 

Pada bagian ini dijabarkan tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil 

penelitian. Termasuk di dalamnya adalah agenda dan rancangan waktu penelitian. 

Kemudian dipaparkan mengenai metode yang digunakan pada penelitian seperti 

teknis perancangan alat dan media objek uji ombak, teknik pengambilan data 

menggunakan eksperimen dan analitik. Pada teknik pengambilan data dijelaskan 

penggunaan aplikasi video tracker sebagai eksperimen dan perhitungan MATLAB 

sebagai sarana validasi perhitungan.  

 

1.5.4. Hasil dan Pembahasan  

 

Hasil penelitian dijabarkan pada bab ini yang diawali dengan penjabaran hasil dan 

dilanjutkan dengan pembahasan hasil yang telah didapatkan. Dalam penjabaran 

hasil dan pembahasan didapatkan data berupa grafik pendekatan karakterisasi 

gelombang ombak dengan variasi Eksentrisitas penggerak terhadap perhitungan 

klasifikasi teori ombak. Bab ini juga membahas parameter-parameter yang 

berpengaruh dalam pengambilan data. Parameter-parameter yang mempengaruhi 
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perbedaan diantaranya adalah periode gelombang, kedalaman air, wave number, 

frekuensi gelombang, waktu, dan tinggi gelombang. Selain parameter-parameter 

tersebut terdapat faktor eksternal yang juga mempengaruhi seperti kondisi 

pengambilan video sebagai bahan analisis data.  

 

1.5.5. Kesimpulan dan Saran  

 

Kesimpulan yang didapatkan kemudian dituliskan pada bagian ini secara ringkas 

dan jelas. Kemudian dilanjutkan dengan saran untuk kelanjutan penelitian 

ini.Semua bertujuan agar penelitian berikutnya atau pengembangannya lebih 

sempurna dibandingkan penelitian sebelumnya. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Gelombang Air 

 

Gelombang adalah pergerakan permukaan air ke atas dan ke bawah dengan arah 

tegak lurus permukaan laut membentuk kurva grafik gelombang sinus. Gambar 

2.1 merupakan wujud gelombang air yang disebabkan oleh angin. Angin di atas 

lautan mentransfer energinya ke permukaan air menyebabkan perbukitan dan 

berubah menjadi apa yang kita sebut gelombang. Geblombang air sendiri 

dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kecepatan angin, panjang atau 

jarak hembusan angin, dan geometri lautan.  

 

Gambar 1. Gelombang Air Berdasarkan Frekuensi



 

2.2. Karakterisasi Gelombang Air 

 

Karakterisasi gelombang air merupakan gambaran umum atau kegiatan untuk 

mengetahui sifat dan karakter sebuah gelombang air. Teori gelombang amplitudo 

rendah diteliti lebih lanjut oleh Airy atau juga dipertimbangkan oleh teori Stokes 

orde pertama yang umumnya diterapkan pada semua d/L (rasio kedalaman air 

terhadap panjang gelombang). Teori jenis-jenis gelombang ditunjukkan pada 

gambar 2.2. Teori gelombang amplitudo rendah didasarkan pada asumsi bahwa 

gerakan cukup kecil untuk memungkinkan kondisi batas permukaan bebas 

dilinearkan, yaitu istilah yang terkait dengan amplitudo gelombang kedua dan di 

atas dapat diabaikan. Jika amplitudo gelombang besar, penting untuk 

mempertahankan suku orde tinggi untuk mendapatkan representasi yang akurat 

dari gerakan gelombang. Teori gelombang amplitudo hingga atau teori orde tinggi 

Stokes mirip dengan konsep bahwa suku orde tinggi tambahan diabaikan dalam 

Teori Udara. 

 

Gambar 2. Profil Permukaan Ombak 
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Pemilihan teori gelombang harus didasarkan pada parameter gelombang, yaitu 

periode, tinggi dan kedalaman. Setiap teori gelombang berlaku hanya dalam 

kondisi tertentu. Pembagian penerapan teori gelombang berdasarkan periode, 

tinggi dan kedalaman. Untuk mempresentasikan kondisi ombak yang lebih 

mendekati kondisi nyata, dapat digunakan teori Stokes pada orde tinggi. Teori 

stokes mengasumsikan kecepatan potensial sebagai deret kuadrat dari parameter  

gangguan dan solusi diperoleh jika kondisi ombak tidak terlalu curam dan 

kedalaman laut tidak terlalu rendah.Pada kondisi laut yang dangkal, dapat 

digunakan teori Cnoidal. Teori ini dapat mempresentasikan ombak yang curam 

dengan puncak ombak yang lancip dan lembah ombak yang datar. Keterbatasan 

teori Cnoidal  adalah tidak valid terhadap kondisi panjang ombak yang sangat 

panjang atau tidak terhingga (sarpkaya, 2010). Pada kondisi ini teori Solitary 

dapat digunakan. Pemilihan teori ombak harus berdasarkan parameter ombak 

yaitu periode, ketinggian dan kedalaman. Setiap teori ombak hanya valid untuk 

diterapkan pada kondisi tertentu. Pembagian wilayah penerapan teori ombak 

berdasarkan periode. 

 

 

 

 
 

cosh
cos

sinh

k d zH
u kx t

T kd




     (1)  

 

Untuk merepresentasikan kondisi ombak yang lebih mendekati kondisi nyata, 

dapat digunakan teori Stokes orde tinggi. Teori Stokes mengasumsikan kecepatan 

potensial sebagai deret kuadrat dari parameter gangguan dan solusi diperoleh jika 

kondisi ombak tidak terlalu curam dan kedalaman laut tidak terlalu rendah 
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Persamaan perhitungan teori stokes terdapat pada persamaan (2) (Sarkapaya, 

2010). 

 

   2

4

cosh ( ) cosh 2 ( )3
cos( )

cosh 4 sinh

k d z k z dHgt H
u kx t C

T L kd




  
    

    (2) 

 
Gambar 3. Klasifikasi penerapan teori ombak  

(Le Mehaute,1976). 

 

Pemilihan teori ombak harus berdasarkan parameter ombak yaitu periode, 

ketinggian dan kedalaman. Pada gambar 2.3 setiap teori ombak hanya valid 

diterapkan pada kondisi tertentu. Berdasarkan periode, ketinggian dan kedalaman 

yang terdapat pada parameter akan menentukan pembagian wilayah penerapan 

teori. 

 

2.3. Kinematika Partikel Air 

 

Kinematika partikel air sangat memberi dampak pada besarnya suatu gaya yang 

ditimbulkan oleh ombak. Pada persamaan terhadap arah sumbu x dan z membahas 

tentang diperolehnya kecepatan objek uji air dengan penurunan terhadap sumbu 

vertical dan horizontal. Persamaan (3) dan (4) sendiri merupakan suatu kecepatan 

objek uji air pada arah horizontal dan vertikal.  
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    [ (   )]

    (  )
   (     ) (3) 

  

   
  

  
 
  

 

    [ (   )]

    (  )
   (     ) (4) 

 

Ketika kedalaman berada di titik z, Kecepatan suatu kinematika partikel air akan 

bersifat harmonik apabila Fungsi sinus dan cosinus hiperbolik menyebabkan 

pengurangan kecepatan secara eksponensial dari permukaan air sampai dasar laut. 

Suatu percepatan kinematika partikel air dapat didapatkan dengan penurunan 

kecepatan kinematika partikel air terhadap suatu waktu. Dalam persamaan (5) dan 

(6) dijelaskan bahwa percepatan objek uji pada arah horizontal dan vertikal. 

 

 ̇  
    

  
    [ (   )]

    (  )
   (     ) (5) 

 
 

 ̇   
    

  
    [ (   )]

    (  )
   (     ) (6) 

 

 

Gambar 4. Variasi kecepatan objek uji air terhadap kedalaman  

(V. Sundar,2016). 
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Gerakan yang membentuk lintasan elips ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

Pergerakan kinematika partikel air bergantung terhadap kedalaman dasar laut. 

Semakin dalam dasar laut, maka ketinggian ombak semakin kecil sehingga 

lintasan elips semakin tipis dan kecil. Berdasarkan kedalamannya, laut dibagi 

menjadi tiga macam, yaitu laut dangkal (        ), laut menengah (     

       ) dan laut dalam (       ). Profil lintasan objek uji air untuk 

ketiga macam kedalaman laut, ditunjukkan pada gambar 5. Di mana    adalah 

kecepatan dan   adalah displacement. 

 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Gambar 5. Variasi lintasan objek uji air, (a) Laut dangkal, (b) Laut menengah, (c) 

Laut dalam (Sarkapaya, 2010). 

 

2.4. Teori Ombak Linier  

 

Teori ombak linier atau sering disebut teori ombak Airy sering digunakan untuk 

memprediksi pergerakan ombak laut. Ciri khas dari teori ombak Airy adalah 

tinggi ombak relatif kecil dibandingkan dengan panjangnya. Ada beberapa asumsi 

yang digunakan, yaitu : 

 Fluida tak mampat. 
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 Gradien temperatur diabaikan. 

 Tegangan permukaan diabaikan. 

 Gaya geser diabaikan. 

 Dasar laut bersifat rigid dan horizontal. 

 

Profil ombak laut didefinisikan melalui beberapa parameter yang digambarkan 

pada Gambar 5. 

 
Gambar 6. Parameter dan profil ombak. 

 

Berdasarkan gambar 6. terdapat parameter yaitu panjang L, tinggi ombak H, 

periode ombak T, kecepatan ombak c dan kedalaman laut d. Kecepatan ombak 

dapat dihitung menggunakan persamaan (7). 

 

  
 

 
                                                               ( ) 

 

Frekuensi ombak   dan bilangan ombak k dapat dicari menggunakan persamaan 

(8) dan (9). 

 

  
  

 
                                                             ( ) 

  
  

 
                                                             ( ) 
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Untuk menentukan gerakan partikel air pada bidang aliran dibutuhkan kecepatan 

potensial   yang memenuhi persamaan Laplace. Pada persamaan (10) sumbu 

vertikal dinyatakan oleh z dan sumbu horizontal dinyatakan oleh x. 

 

    

    
 
    

    
                                                       (  ) 

 

Dengan kondisi batas di dasar laut    /    = 0 pada z= -d. Solusi dari persamaan 

(10) didapatkan dengan mengasumsikan ketinggian ombak H relatif kecil 

dibandingkan dengan panjang ombak L dan kedalaman laut d (Sarpkaya, 2010). 

Solusi dari persamaan (10) adalah persamaan kecepatan potensial   yang didapat 

dengan menyelesaikannya menggunakan metode pemisahan variabel. Persamaan 

kecepatan potensial adalah sebagai berikut.  

 

  
  

  

     [ (   )]

     (  )
     (     )                            (  ) 

 

Selanjutnya diperoleh hubungan penyebaran sebagai berikut. 

 

    
  

  
  
 

 
    (  )                                         (  ) 

 

dimana 

                       

           , rad/s 

                 

                       (    ) 
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Berdasarkan hubungan penyebaran, diketahui kecepatan perambatan gelombang 

merupakan hubungan antara frekuensi dan bilangan ombak. Dari persamaan (12) 

dapat diperoleh persamaan untuk mencari kecepatan perambatan dan panjang 

ombak. Kecepatan perambatan gelombang dapat dicari menggunakan persamaan 

(13). Panjang gelombang dapat dicari menggunakan persamaan (14). 

 

   
 

 
     (  )                                                  (  ) 

   
   

  
      (

   

 
)                                             (  ) 

 

2.5. Gaya Apung (Buoyancy) 

 

Seperti yang telah dibahas pada hokum Archimedes, semua benda yang berada di 

dalam air akan mengalami gaya apung (bouyancy). Adapun bunyi hokum 

Archimedes adalah : “benda yang tercelup ke dalam zat cair akan mengalami gaya 

angkat yang besarnya setara dengan berat volume zat cair yang dipindahkan.” 

Gaya apung ponton dapat dihitung menggunakan persamaan 15. 

 

                                                           (  ) 

 

Dimana : 

   = Gaya apung (N) 

   = Massa jenis zat cair (kg/m
3
) 

   = Volume yang tenggelam (m
3
) 

  = Percepatan Gravitasi (m/s
2
) 
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Besar gaya apung bergantung pada volume benda yang tercelup dan fluida yang 

dipindahkan (didesak). Besarnya gaya apung juga di pengaruhi oleh massa jenis 

fluida. Semakin besar massa jenis fluida, semakin besar gaya apungnya, dan 

sebaliknya. Oleh karena itu, berat benda yang tercelup dalam fluida selalu lebih 

kecil daripada berat benda sesungguhnya akibat adanya gaya apung. 

 

Gambar 7.  Hukum Archimedes 

 

Gambar 7. menunjukan peristiwa yang terjadi jika suatu massa benda masuk 

kedalam suatu zat cair. Yaitu benda menjadi terapung, melayang dan tenggelam. 

Adapun benda terapung adalah benda yang berada di posisi jika sebagian benda 

tercelup di dalam zat cair dan sebagian lainnya masih berada di udara. Jika 

volume benda tercelup sebesar Volume benda maka dalam keadaan seimbang 

berat benda sama dengan gaya ke atas. Dalam keadaan ini, volume benda lebih 

besar dibandingkan volume fluida yang dipindahkan. Benda mengapung terjadi 

apabila benda memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis zat cair.  

 

Melayang merupakan keadaan benda berada di dalam air sepenuhnya tetapi tidak 

menyentuh permukaan dasar. Dimana volume volume benda sama dengan volume 

fluida yang dipindahkan. Sehingga benda menjadi melayang apabila massa jenis 
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benda bernilai sama dengan massa jenis zat cair. Syarat benda melayang adalah 

antara volume benda tercelup yang tidak menyentuh dasar permukaan fluida sama 

dengan volume benda seluruhnya dan massa jenis benda sebanding dengan massa 

jenis fluida.   

 

Kondisi tenggelam adalah suatu keadaan dimana suatu benda berada di dasar 

permukaan fluida. Pada benda yang tenggelam, besar gaya menuju permukaan 

lebih kecil dibandingkan berat benda. Benda tenggelam juga memiliki syarat, 

yaitu benda yang tenggelam adalah suatu perbandingan volume benda yang 

berada dibawah permukaan fluida yang tenggelam sama dengan volume benda 

seluruhnya dan massa jenis benda lebih besar dari masa jenis zat fluida. 

 

2.6. Tracker 

 

Salah satu aplikasi yang sering digunakan dalam pembelajaran fisika khususnya 

permodelan fenomena fisika tentang gerak adalah tracker. Tracker ditemukan oleh 

Douglass Brown, Wolfgang Christian, dan Robert M Hanson. Tracker dapat 

menyajikan data besaran-besaran yang terkait dengan gerak tersebut lengkap 

dengan grafiknya. Tracker adalah sebuah analisis video gratis dan perangkat yang 

dibuat oleh Open Source Physics (OSP) dengan kerangka java. Aplikasi ini 

didisain untuk pembelajaran fisika . Karena aplikasi menggunakan video maka 

aplikasi ini tergolong ke dalam jenis aplikasi Video Based Laboratory. Video 

Based Laboratory (VBL) adalah aplikasi analisis edukasi yang digunakan dalam 

kegiatan praktikum. Tracker memiliki beberapa fitur, seperti pelacakan posisi 

objek, grafik parameter tentang gerak, filter efek, frame referensi, kalibrasi, 

koordinat kartesius, dan model dinamika objek uji (Wee dan Lee,2011). 
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Tracker melacak melalui beberapa cara yaitu dengan pelacakan objek manual dan 

otomatis dengan overlay serta membaca data posisi pergerakan yang bergantung 

pada kecepatan dan akselerasi. Titik tengah suatu benda pengujian juga menjadi 

titik pusat suatu benda uji. Tracker juga memiliki beberapa pemodelan, 

diantaranya model builder yang menciptakan dua model yaitu kinematik dan 

dinamis dari suatu objek uji titik massa dan sistem dari kedua benda. Selain itu 

terdapat model eksternal yang menganimasikan data yang memiliki banyak titik 

dari pemodelan terpisah seperti pada spreadsheet dan Easy Java Simulations 

(Trip, 2010). 

 

Dengan tracker gerak dapat dapat diamati grafiknya baik itu grafik perpindahan 

terhadap waktu, jarak terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, percepatan 

terhadap waktu dan lain sebagainya. Prinsip kerja pada aplikasi tracker adalah 

membaca perpindahan objek yang bergerak pada sebuah video. Dengan 

berfokuskan pada suatu objek yang tertangkap dalam frame sebuah video. Tracker 

memiliki, Tracker memiliki kemampuan untuk melakukan track (pelacakan) pada 

gerak suatu objek sehingga dapat diperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan 

dalam analisis pada suatu peristiwa gerak. Melalui aktivitas perekaman suatu 

fenomena gerak yang nyata dengan menggunakan perekam video (handycame), 

maka hasil rekaman tersebut dapat diolah pada aplikasi Tracker. Melalui cara ini, 

kita dapat menginterpretasikan berbagai data yang ditampilkan dalam perangkat, 

sehingga mudah bagi kita untuk melakukan analisis fenomena gerak tersebut. 

Pemanfaatan video analysis dalam pembelajaran akan mengubah praktik 

pembelajaran guru dalam mengajar peserta didiknya (Bryan,2004). 
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Langkah-langkah penggunaan video tracker dilakukan dengan penginstalan 

aplikasi terlebih dahulu. Aplikasi Tracker mudah ditemui dengan mengunjungi 

physlets.org/tracker untuk mendapatkan master program. Setelah menginstal 

aplikasi dilanjutkan dengan merekam fenomena gerak dengan mengambil video 

sebagai bahan yang digunakan sebagai data yang dianalisis. Setelah memasukkan 

video dapat dilakukan pengaturan frame video, kalibrasi panjang, sumbu 

koordinat, menentukan point mass, membuat jalur gerakan benda, dan 

menganalisa tabel atau grafik. 

 

2.7.  MATLAB 

 

MATLAB atau Matrix Laboratory merupakan perangkat lunak yang 

dikembangkan oleh perusahaan Amerika Serikat yang bernama MathWorks, Inc. 

MATLAB memliki bahasa pemrograman dengan kemampuan tinggi yang dapat 

memecahkan berbagai masalah matematis. MATLAB sendiri memiliki bahasa 

yang serupa dengan C, C+, dan Java, tetapi memiliki kelebihan untuk dapat 

menyelesaikan berbagai masalah numerik dengan memadukan kemampuan 

perhitungan dalam satu paket. Salah satu aspek yang sangat berguna dari 

MATLAB adalah kemampuanya untuk menggambarkan berbagai jenis grafik, 

sehingga dapat memvisualisasi data dan fungsi yang sangat kompleks 

(Widiarsono, 2005). 

 

Salah satu fitur yang ada pada MATAB ialah GUI (Graphical User Interface). 

MATLAB adalah salah satu program yang menggunakan interaksi elektronik 

secara grafis dan bukan perintah teks antara user dan komputer. Tujuan dari 

penggunaan GUI MATLAB salah satunya untuk membuat program terlihat lebih 
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simpel dan praktis, khususnya bagi para end-user. Adapun fungsi dari menu–

menu yang ada pada GUI MATLAB adalah sebagai berikut : 

1. Selector, berfungsi seperti kursor untuk memilih objek–objek grafik yang 

ada pada GUI MATLAB. 

2. Push Button, berfungsi untuk membuat sebuah tombol yang apabila ditekan 

akan menghasilkan tindakan. 

3. Slider, berfungsi untuk membuat objek grafik yang berisi rentang angka, 

dimana besar angka diperoleh dengan menggeser poin pada slider. 

4. Radio Button, berfungsi membuat pilihan dari beberapa poin yang hanya 

dapat dipilih satu poin saja. 

5.  Check Box, hampir sama dengan Radio Button, namun perbedaan nya pada 

check box dapat dipilih lebih dari satu kualifikasinya. 

6.  Edit Text, befungis untuk memasukkan (input) atau modifikasi sebuah data 

berbentuk angka ke dalam program MATLAB. 

7. Static Text, berfungsi untuk menuliskan karakter atau angka pada tampilan 

GUI MATLAB, dan dapat pula untuk keluaran (output) dari program. 

8. Pop Up Menu, berfungsi untuk membuat tampilan dari beberapa pilihan 

yang ditampilkan (dapat berupa angka ataupun teks). 

9.  List Box, hampir sama dengan pop up menu yaitu membuat tampilan dari 

beberapa pilihan, namun pada list box tampilanya dalam bentuk list. 

10. Toggle Button, hampir sama denga push button, dengan perbedaan pada 

toggle button saat tombol dipilih tidak langsung kembali ke posisi semua 

saat tombol mouse dilepas. 
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11. Axes, berfungsi untuk menampilkan grafik ataupun gambar. Axes tidak 

masuk dalam UIControl, tetapi dapat diprogram agar berinteraksi dengan 

grafik yang ada dalam program MATLAB. 

12. Panel, berfungsi untuk mengelompokkan objek – objek grafik yang dibuat. 

Button Group, hampir sama dengan panel, namun pada button group yang 

dikelompokkan adalah radio button dan toggle button. Table, berfungsi 

untuk menampilkan tabel pada GUI dari program MATLAB. 

13. Active X control, berfungsi untuk mengkonfigurasikan MATLAB dengan 

microsoft windows. 

 

 



 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Karakterisasi gelombang berguna untuk menentukan pergerakan objek uji dari 

gelombang air atau gaya yang berasal tegak lurus dengan penggerak ombak. 

Objek Uji merupakan sebuah objek yang digunakan pada pengujian secara 

eksperimen yang menggunakan aplikasi video tracker, dimana objek uji 

merupakan benda yang akan menjadi titik fokus atau pembacaan dan analisa pada 

pembacaan data. Gambar 8.  berikut merupakan mekanisme pengombak dan objek 

uji. 

 
Gambar 8. Mekanisme pengombak dan objek uji 

 

Dalam pengujian juga terdapat gaya yang berasal dari gelombang ombak dari 

media penggerak. Sistem kerja pada media penggerak berasal dari tenaga AC dari 



 

motor penggerak yang ditransmisikan dengan gearbox untuk memindahkan 

gerakan putaran motor yang kemudian menggerakkan pulley dan penggerak 

ombak. 

 

3.1.  Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari Maret 2022 hingga Juni 2022. Lokasi 

penelitian berada di Laboratorium Mekanika Struktur Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Lampung. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode eksperimen 

yang menggunakan aplikasi Video Tracker. Adapun software yang akan 

digunakan adalah Tracker 6.0.2. Untuk menguji suatu kebenaran hasil, setelah 

hasil eksperimen dilakukan perhitungan teoritik menggunakan aplikasi MATLAB. 



 

 

3.2. Diagram Alir Penelitian 

 

Secara makro, pelaksanaan penelitian ini dapat dijelaskan pada flowchart sebagai 

berikut: 

 

 Gambar 9. Diagram alir penelitian 

Mulai 

Studi Literatur 

Eksperimen 
Analitik  

Pembuatan objek uji dan 

variasi eksentrisitas 

penggerak. 

  

Menentukan parameter 

input program matlab 

  

Mengidentifikasi 

parameter-parameter 

gelombang   

 Listing MATLAB 

dengan persamaan 

teori Airy dan Stokes 

  

Pengambilan video dan 

pengulangan dengan 

variasi nilai e 

Mengidentifikasi 

gerakan objek uji 

Apakah listing program 

berjalan? 

Karakterisasi, memilih salah 

satu teori yang sesuai. 

Analisa dan Pembahasan  

Selesai 

Tidak 

Ya 
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Gambar 9. menggambarkan alur proses penelitian, dimana pada awal penelitian 

dilakukan dengan pengkajian teori. Teori yang dipelajari mengenai karakterisasi 

gelombang ombang. Adapun dalam penelitian yang dilakukan teori gelombang 

yang digunakan sebagai pendekatan adalah teori airy dan stokes. Setelah 

mempelajari teori sebagai landasan dasar penelitian. Kegiatan eksperimental 

dilakukan dengan pembuatan objek uji sebagai objek benda tracking. 

 

Proses selanjutnya yaitu melakukan pengambilan video guna bahan input yang 

akan diolah dalam aplikasi tracker. Dan menjadikan sebuah data sebagai output 

pengolahan data perpindahan objek uji dengan variasi kedalaman. setelah grafik 

didapatkan sebagai nilai keluaran akhir. Maka selanjutnya dilanjutkan dengan 

validasi pada program MATLAB sebagai bukti pendekatan teori gelombang 

ombak. 

3.3. Metode Penelitian 

 

Pada dasarnya penelitian ini ingin mengetahui karakter objek uji air secara 

eksperimen dari media ombak yang selanjutnya di bandingkan dengan hasil 

analitik yang bertujuan mengklasifikasi jenis ombak yang ada pada media ombak 

tersebut. Variasi parameter eksentrisitas alat penggerak dari media ombak 

digunakan untuk memvariasikan frekuensi gelombang ombak yang terjadi, 

sehingga karakter ombak seperti amplitudo, lamda, dan periode akan berbeda. 

Untuk penjelasan lebih lanjut dari kedua metode tersebut adalah sebagai berikut : 
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3.3.1. Eksperimen 

 

Eksperimen dilakukan dengan mengamati pengaruh gelombang ombak yang 

dihasilkan oleh penggerak ombak yang memiliki beberapa ketentuan variasi 

Eksentrisitas penggerak terhadap suatu media objek uji air. Pada penelitian ini, 

terdapat beberapa parameter yang dibutuhkan. Pertama, gelombang memiliki 

tinggi, panjang, dan frekuensi sesuai visual. Kedua, tali tambat pada objek uji air 

diabaikan. Ketiga, analisa data berdasarkan pergerakan objek uji secara surge. 

Hasil yang akan didapatkan dari eksperimen digunakan untuk validasi dengan 

membandingkan proses analitik matlab yaitu dengan membandingkan grafik yang 

didapat. Dalam pelaksanaan pengujian eksperimen dilakukan proses tahap-tahap 

dalam pengolahan data. Eksperimen dimulai dengan pembuatan objek uji sebagai 

objek, penyetelan Eksentrisitas pada alat media ombak, hingga pengambilan data. 

Adapun proses tahapan eksperimen secara lebih rinci adalah sebagai berikut : 

a) Menyiapkan rangkaian objek uji dengan perbedaan masing-masing 

kedalaman yang berjarak berbeda. Gambar 3.6 menunjukkan tampilan objek 

uji sebagai identor dalam penelitian. 

  

Gambar 10. Objek Uji  
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b) Menyiapkan variasi Eksentrisitas penggerak media ombak  

 

Gambar 11. Variasi eksentrisitas penggerak  

 

Gambar 11. menunjukkan bagian eksentrisitas. Eksentrisitas merupakan 

jarak dari titik tengah poros piringan penggerak yang akan divariasikan. 

Adapun posisi eksentrisitas ada dalam rangkaian sistem penggerak ombak. 

 

c) Melakukan pengelaman objek uji terhadap media ombak 

 

Gambar 12. Rangkaian Alat Media Ombak 
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Pengelaman ombak dilakukan dengan memasukkan objek uji ke dalam 

kolam media ombak. Adapun mekanisme media ombak terdapat pada 

Gambar 12.  

d) Menghidupkan penggerak media ombak dan melakukan pengambilan video. 

Pengambilan data dengan memasukkan parameter pada aplikasi tracker dan 

matlab. Adapun proses pengambilan data dengan tracker secara lebih rinci 

adalah sebagai berikut : 

1. Karakter gelombang variasi eksentrisitas 

Karakterisasi gelombang ombak dengan variasi eksentrisitas 

dilakukan dengan merubah eksentrisitas pada media ombak. Dengan 

dihasilkan ombak yang sesuai eksentrisitas yang diinginkan yaitu e1, 

e2, dan e3. Terjadi analisa perpindahan media objek uji ombak dengan 

aplikasi tracker secara eksperimen. Setelah mendapatkan data dari 

aplikasi tracker, kemudia dilakukan pendekatan dengan menggunakan 

validasi terhadap penggolongan karakterisasi ombak yang mendekati 

teori gelombang ombak Airy atau Stokes. 

Adapun parameter yang diperlukan adalah tinggi gelombang (H), 

Posisi kedalaman objek uji (z), kedalaman air (d), frekuensi 

gelombang, waktu (t), dan jumlah gelombang (k). Pada tabel 2 

merupakan parameter-parameter yang digunakan pada penelitian 

2. Perpindahan Objek uji dari posisi keseimbangan 

Mengamati perpindahan objek uji dilakukan dengan membuat media 

objek uji yang dimasukkan kedalam media penggerak ombak. 
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Perpindahan objek uji akibat gelombang direkam, kemudian dilakukan 

pembacaan data dengan aplikasi video tracker.  

3. Memasukkan data dimulai dengan membuka file project pada aplikasi 

tracker.  Kemudian memilih di dalam folder mana file video 

tersimpan. Proses ini dilakukan dengan membuka file > open library 

browser.  Dalam memasukan file video dapat dilakukan berapa frame 

yang akan diambil saat pengamatan perpindahan suatu objek benda 

dengan cara melakukan pengaturan frame pada saat memasukkan file 

video. Gambar 13. merupakan langkah awal memasukkan data. 

 

Gambar 13. langkah memasukkan data 

 

4. Pengaturan gradient warna 

Pengaturan gradient warna dalam video tracker dilakukan dengan cara 

klik kanan kursor dan memilih filter>negative. Pengaturan gradient 

warna sebaiknya dilakukan dengan membalik saturasi warna-warna. 

Hal ini dilakukan agar saat proses pembacaan data lebih akurat. 

Gambar 14. berikut merupakan proses pengaturan gradient warna. 
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Gambar 14. Pengaturan gradient warna 

5. Pemberian titik koordinat 

Pemberian titik koordinat dilakukan dengan menu stick>coordinate 

,hal ini berfungsi untuk menentukan peletakan arah sumbu x dan y 

dalam pembacaan perpindahan.  

6. Kalibrasi stick 

Kalibrasi stick digunakan untuk mengetahui acuan skala pergerakan 

terhadap sumbu x. proses ini dilakukan dengan mengklik calibration 

tools > mengubah nama tools > memberikan ukuran sesuai skala. 

Gambar 15. merupakan proses kalibrasi stick. 

 
Gambar 15. Kalibrasi stick 

7. Point mass 

Point mass merupakan penentuan koordinat objek yang akan diamati 

dilakukan dengan menggunakan menu track > new > point mass. 

Proses pembacaan data dilakukan berulang kali sesuai dengan 
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kedalaman yang berbeda. Gambar 16. berikut merupakan proses 

pembuatan point mass. 

 
Gambar 16.  Point Mass 

8. Auto Tracking  

Auto tracking merupakan pembacaan data dilakukan secara otomatis 

dengan cara menentukan titik tengah point mass dengan menekan ctrl 

+ shift > search next secara bersamaan maka auto tracking siap 

dilakukan. Gambar 16. menunjukkan proses auto tracking. 

 
Gambar 16. Auto Tracking  

Proses pembacaan data akan dikatakan berhasil apabila mendapatkan 

output grafik dan nilai pergerakan perpindahan objek seperti pada 

gambar 17.  
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Gambar 17. Hasil pengolahan data 

3.3.2.  Analitik 

 

Analitik dilakukan sebagai media validasi guna pencocokan hasil eksperimen. 

Dengan menggunakan MATLAB didapatkan perhitungan analitik pendekatan 

pada teori gelombang ombak. Dengan diharapkan output berupa grafik 

perbandingan pendekatan karakterisasi masing-masing percobaan variasi 

Eksentrisitas penggerak media ombak. Adapun parameter yang di inputkan dalam 

program MATLAB adalah rumus Airy dan Stokes. Rumus Airy dituliskan dengan 

persamaan (1) sedangkan rumus stokes dengan persamaan (2). Kedua persamaan 

teoritik gelombang ombak di inputkan kedalam program MATLAB dengan hasil 

output grafik perhitungan pendekatan teoritis dengan masing-masing variasi 

parameter. 

  



 

V. PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

 

Dari tahap validasi objek uji hingga pengujian secara eksperimen dan analitik 

maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan teori gelombang ombak, pada pengujian eksperimen dan 

analitik dinyatakan bahwa hasil gelombang ombak media penggerak dengan 

variasi Eksentrisitas penggerak e1 mendekati teori airy, e2 mendekati teori 

stokes, dan e3 mendekati teori cnoidal.  

2. Perpidahan objek uji berbanding terbalik dengan kedalaman, semakin dalam 

posisi objek uji semakin kecil perpindahan objek uji yang terjadi.  

3.   Eksentrisitas rotor mempengaruhi jenis gelombang yang dihasilkan, e1 

merupakan eksentrisitas yang menerima gaya paling kecil, dan e3 

merupakan eksentrisitas yang menerima gaya paling besar. 

 

5.1. Saran 

 

Setelah rangkaian penelitian dilakukan, terdapat beberapa saran untuk penelitian 

lebih lanjut, yaitu: 

1. Disarankan untuk menganalisa getaran yang random sehingga didapatkan 

pembelajaran mengenai getaran tak terprediksi.  



 

2. Disarankan untuk melihat arah getaran yang lebih bervariasi maka 

diperlukan nilai eksentrisitas yang beragam. 
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