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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan koefiesien gesek statis (μs) dan kinetis (μk) berbagai permukaan 

benda seperti kayu, kaca, dan aluminium. Penelitian dikaji melalui eksperimen gerak benda pada bidang 

miring. Sistem utama yang digunakan dalam eksperimen meliputi benda berbentuk balok dengan tiga jenis 

permukaan berbeda. Massa dan permukaan ketiga benda serta panjang bidang luncuran dibuat konstan, 

dengan sudut kemiringan bidang yang dapat diatur. Eksperimen untuk menetukan μs dilakukan dengan 

mencari sudut kemiringan bidang ketika benda tepat akan bergerak. Sedangkan untuk menentukan μk dengan 

cara mengamati luncuran benda dari puncak bidang miring yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk 

video. Selanjutnya dilakukan analisa menggunakan aplikasi video tracker untuk memperoleh grafik 

kecepatan benda terhadap waktu dengan berbagai variasi sudut. Hasilnya diperoleh bahwa untuk kayu (µs 

=0,564, µk = 0,354), aluminium (µs =0,471, µk = 0,400), dan kaca (µs =0,380, µk = 0,295). 

Kata-kata kunci: Koefisien gesek statis (μs), Koefisien gesek kinetis (μk), dan Video tracker 
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PENDAHULUAN 

Gaya gesek statis (fs) dan kinetis (fk) merupakan besaran yang sering disebut dalam salah satu topik mata 

pelajaran fisika, yaitu gaya gesek. Benda yang diam pada suatu bidang akan memiliki gaya gesek statis, yang 

arahnya selalu berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda [1]. Selama benda diam maka besarnya 

gaya gesek statis sebanding dengan komponen gaya luar yang bekerja pada benda dan sejajar bidang. Gaya 

gesek statis mencapai nilai maksimum ketika benda tepat akan bergerak. Pada benda yang bergerak berlaku 

gaya gesek kinetis yang arahnya berlawanan dengan gerak benda pada bidang [2]. Perbandingan gaya gesek 

statis dan kinetis dengan besar gaya normalnya disebut sebagai koefisien gesek statis (μs) dan kinetis (μk) [3]. 

Nilai perbandingan tersebut relatif konstan dan ditentukan oleh interaksi antar permukaan benda yang saling 

bersentuhan. 

Pembelajaran fisika pada topik gaya gesek seringkali menempatkan koefisien gaya gesek statis dan kinetis 

sebagai besaran yang telah diketahui. Pengajar fisika cenderung mencatat nilai μs dan μk tanpa informasi 

lebih lanjut kepada peserta didik mengenai proses menemukan nilai tersebut. Hal ini disebabkan eksperimen 

menentukan koefisien gesek di bidang miring cukup sulit dilakukan. Pada penentuan koefisien gesek statis, 

pengamatan langsung cenderung kurang akurat untuk melaporkan besar sudut kemiringan bidang ketika 

benda tepat akan bergerak. Hal yang sama juga terjadi pada eksperimen penentuan koefisien gesek kinetis, 

secara kasat mata tidak dapat diketahui kecepatan benda tiap saat. Pengukuran manual menggunakan 

stopwatch untuk mengetahui waktu tempuh luncuran benda juga sangat sulit dilakukan terutama pada 

panjang lintasan yang relatif kecil. 

Berbagai kesulitan eksperimen penentuan koefisien gesek statis dan kinetis tersebut mampu diatasi 

dengan melibatkan teknologi. Eksperimen tidak diamati secara langsung, melainkan didokumentasikan dalam 

bentuk video. Selanjutnya dengan aplikasi Tracker, video akan dipecah menjadi kumpulan frame sehingga 

dapat diperoleh informasi akurat mengenai besaran-besaran yang terlibat dalam penentuan koefisien gesek 

benda. 

DASAR TEORI 

Sebuah benda di bidang miring memiliki komponen gaya berat yang sejajar dengan arah luncuran benda 

pada bidang miring tersebut. Komponen gaya ini menarik benda untuk meluncur, sedangkan gaya gesek 

berarah sebaliknya. Besar komponen gaya berat searah bidang ini berbanding lurus dengan besar sudut 

kemiringan bidang. Selama benda belum bergerak, maka gaya gesek yang bekerja pada benda adalah gaya 

gesek statis, dengan nilai maksimum tercapai ketika benda tepat akan bergerak, saat benda meluncur di 

bidang miring. Ketika benda bergerak, maka gaya gesek yang bekerja ialah gaya gesek kinetis. 

Gambar 1. Diagram Gaya 

Koefisien Gesek Statis 

Pada Gambar 1, suatu benda diletakkan pada sebuah bidang dengan kemiringan sebesar θ⁰ dalam keadaan 

diam. Pada kondisi tersebut gaya gesek statis yang bekerja pada benda sebanding dengan komponen gaya 

berat benda pada arah 𝑥. Jika sudut kemiringan bidang diperbesar sampai dengan θ⁰ tertentu dan benda tepat 

akan bergerak, maka gaya gesek statis antara permukaan benda dan bidang mencapai nilai maksimum. 

Perbandingan antara gaya gesek statis dengan gaya normalnya adalah koefisien gesek statis (μs). 
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Nsf
 

max s

 (1) 

Dengan 


N adalah gaya normal yang diberikan permukaan bidang pada benda. Karena benda tidak 

bergerak pada arah 𝑦, maka berdasarkan hukum I Newton, diperoleh: 

0 yF

cosmgN 
(2) 

Komponen gaya pada arah 𝑥 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

0 xF

0sin  sfmg 

Nmg s sin

 cossin mgmg s
 (3) 

Dengan demikian, diperoleh persamaan untuk menentukan koefisien gesek statis (μs) yakni: 

 tans (4) 

Koefisien Gesek Kinetis 

Suatu benda bermassa 𝑚 diletakkan pada suatu bidang dengan sudut kemiringan tertentu dalam keadaan 

diam dan kemudian meluncur dengan percepatan sebesar 𝑎, maka gaya gesek antara permukaan benda dan 

bidang adalah gaya gesek kinetis. Perbandingan antara gaya gesek kinetis dengan gaya normal mempunyai 

nilai yang relatif konstan  disebut dengan koefisien gesek kinetis (μk) [3]. 

Komponen gaya pada arah 𝑥 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

maFx 
mafmg k sin

mamgmg k   cossin

  ag k   cossin

Bila a adalah dv/dt maka kecepatan (v) didapatkan dari hasil integral dari persamaan 

   dtgdv k  cossin

  0cossin vgtv k  
(6) 

Persamaan (6) dapat didekati dengan regresi linear grafik kecepatan benda tiap satuan waktu, dengan gradien 

kemiringan 𝐴. 

BAtv   

 gA k  cossin 
(7) 

Dengan demikian, diperoleh persamaan untuk menentukan koefisien gesek kinetis (μk) yakni [3]: 




cos
tan

g

A
k 

 (8) 

Video Tracker 

Tracker Video Analysis and Modeling Tool adalah aplikasi video analisis dan pemodelan yang dibangun 

oleh Open Source Physics (OSP) dengan kerangka kerja menggunakan Java. Aplikasi ini dirancang untuk 

dapat digunakan dalam pendidikan fisika [5]. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa aplikasi ini 

menganalisis kumpulan frame yang membentuk video. Kualitas video ditentukan oleh banyaknya frame tiap 

satuan waktu atau frame per second (fps). Semakin besar nilai fps maka hasil analisis akan semakin baik. 
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Fitur yang disediakan aplikasi Tracker antara lain pelacakan objek dengan posisi, kecepatan, percepatan 

dan grafik, filter efek khusus, beberapa frame referensi, poin kalibrasi, profil garis untuk analisis spektrum 

dan pola gangguan, serta model partikel dinamis [4]. Hasil dari analisis video ini berupa sekumpulan data 

dalam bentuk tabel dan grafik. Selain itu, Tracker juga memiliki kemampuan analisis regresi. Untuk 

kinematika, data yang disajikan meliputi posisi awal dan posisi tiap frame benda, kecepatan dan percepatan. 

Aplikasi ini juga dapat menampilkan grafik sesuai data pada tabel, antara lain grafik 𝑥 − 𝑡, grafik 𝑣 − 𝑡, dan 

sebagainya.  

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Sistem utama yang digunakan dalam eksperimen meliputi benda berbentuk balok dengan tiga jenis 

permukaan berbeda (kayu, kaca, dan aluminium) serta bidang miring dari bahan sejenis. Massa dan luas 

permukaan ketiga benda dibuat konstan dengan nilai masing-masing 28,8 g dan 12 cm2. Bidang miring 

dengan panjang lintasan yang dapat digunakan maksimal 20 cm dibuat portable pada kotak berdimensi 30 cm 

𝑥 15 cm 𝑥 8 cm. Kotak juga dilengkapi dengan busur derajat serta mistar. Permukaan bidang miring dapat 

diganti sesuai dengan kebutuhan.  

Alat lain yang diperlukan dalam eksperimen ini ialah kamera dari smartphone Samsung J7 Prime untuk 

merekam video praktikum dan dilengkapi dengan mini tripod. Aplikasi yang dipakai adalah Tracker Video 

Analysis and Modeling Tool (Ver 4.11.0).  

Gambar 2. Rangkain percobaan, 

 (1) balok (aluminium, kayu, dan kaca); (2) bidang landasan; (3) balok kayu; (4) busur derajat; (5) smartphone; (6) mistar 

Prosedur Penelitian 

Pada eksperimen pertama yakni penentuan koefisien gesek statis, benda diletakkan pada bidang sejenis, 

kemudian kemiringan bidang dimanipulasi hingga benda bergerak. Semua perlakuan direkam menggunakan 

smartphone. Eksperimen dilakukan berulang dengan memvariasikan jenis benda dan landasan. Selanjutnya 

dilakukan analisis video menggunakan aplikasi untuk memperoleh data besar sudut kemiringan ketika benda 

tepat akan bergerak. Untuk memperoleh koefisien gesek statis, digunakan persamaan (4).  

Eksperimen kedua yakni menentukan koefisien gesek kinetis melalui pengukuran berulang, dengan besar 

kemiringan bidang divariasikan untuk setiap benda yang meluncur. Eksperimen dilakukan berulang dengan 

memvariasikan jenis benda dan landasan. Selanjutnya dilakukan analisis video menggunakan aplikasi untuk 

memperoleh data kecepatan luncuran tiap satuan waktu. Proses tracking dilakukan secara manual untuk 

setiap video eksperimen. Kemudian dilakukan fitting untuk memperoleh gradien kemiringan grafik 𝑣 − 𝑡 

yang diperlukan untuk menentukan koefisien gesek kinetis sesuai persamaan (8). 

(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(6) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan di labolatorium Basic Science Center A (BSCA-ITB), dengan kondisi kelembaban 

ruangan 62 % dan suhu ruangan 25,8 oC. Permukaan benda dan landasan kayu diamplas tanpa dilumuri cat 

untuk melihat koefisien gesek riil dari kayu. Eksperimen untuk menentukan koefisien gesek statis dilakukan 

secara berulang sebanyak lima kali untuk masing-masing pasangan benda dan bidang. Sedangkan eksperimen 

untuk menentukan koefisien gesek kinetis dilakukan sebanyak empat kali dengan variasi sudut kemiringan. 

Sudut yang diambil untuk koefisien gesek kinetis kayu adalah 32 °, 34 °, 36 °, dan 38 °; untuk kaca  

24 °, 26 °, 28 °, dan 30 °; dan untuk aluminium 26 °, 28 °, 30 ° dan 34 °. 

Koefisien Gesek Statis 

Video eksperimen koefisien gesek statis yang dianalisis menggunakan aplikasi Tracker, dan berdasarkan 

persamaan (4), diperoleh sudut kemiringan ketika benda tepat akan bergerak serta koefisien gesek statis 

masing-masing benda sebagai berikut: 

Tabel 1. Koefisien gesek statis kayu, aluminium, dan kaca 

Percobaan 
Kayu Aluminium Kaca 

ϴ (°) μs ϴ (°) μs ϴ (°) μs 

1 30 0,577 25 0,466 22 0,404 

2 29 0,554 26 0,488 20 0,364 

3 29 0,554 26 0,488 21 0,384 

4 30 0,577 24 0,445 21 0,384 

5 29 0,554 25 0,466 20 0,364 

Rata-rata 29,4 0,56 25,2 0,47 20,8 0,38 

Dari tabel 1, terlihat bahwa koefisien gesek statis (μs) untuk kayu sebesar 0,56; aluminium 0,47; dan kaca 

0,38. Dengan demikian μs terbesar adalah pasangan kayu-kayu, sedangkan μs terkecil adalah pasangan kaca-

kaca. 

Koefisien Gesek Kinetis 

Video eksperimen koefisien gesek kinetis untuk beberapa sudut kemiringan yang berbeda selanjutnya 

dianalisis menggunakan aplikasi Tracker. Proses tracking bertujuan untuk menentukan posisi benda untuk 

masing-masing  frame. Fitur pada Tracker juga memungkinkan pengguna untuk mengetahui kecepatan benda 

tiap satuan waktu serta grafik 𝑣 − 𝑡 seperti yang terlihat pada gambar 3. 

Gambar 3. Proses tracking video 
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Untuk masing-masing pasangan benda dan bidang yang digunakan dalam eksperimen ini, diperoleh grafik 

kecepatan terhadap waktu dan regresi linear sebagai berikut: 

• Kayu

(a) (b) 

(c)      (d) 

Gambar 4. Grafik 𝑣 − 𝑡 kayu pada bidang dengan kemiringan sudut (a) 32 °, (b) 34 °, (c) 36 °, dan (d) 38 ° 

• Aluminium

(a) (b) 

(c)      (d) 

Gambar 5. Grafik 𝑣 − 𝑡 aluminium pada bidang dengan kemiringan sudut (a) 26 °, (b) 28 °, (c) 30 °, dan (d) 32 ° 
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• Kaca

(a) (b) 

(c)      (d) 

Gambar 6. Grafik 𝑣 − 𝑡 kaca pada bidang dengan kemiringan sudut (a) 24 °, (b) 26 °, (c) 28 °, dan (d) 30 ° 

Berdasarkan regresi linear grafik 𝑣 − 𝑡 untuk masing-masing benda dan dengan menggunakan persamaan 

(8), diperoleh koefisien gesek kinetis sebagai berikut: 

 Tabel 2. Regresi linear dan koefisien gesek kinetis 

P
er

co
b

a
a

n
 Kayu Aluminium Kaca 

ϴ(°) Regresi linear 

(At+B) 

μk ϴ(°) Regresi linear 

(At+B) 

μk ϴ(°) Regresi linear 

(At+B) 

μk 

A B A B A B 

1 32 2,243 -0,007 0,355 26 0,757 0,046 0,402 24 1,382 -0,015 0,291 

2 34 2,566 -0,084 0,359 28 1,199 -0,004 0,393 26 1,685 -0,070 0,296 

3 36 2,971 -0,104 0,352 30 1,500 -0,082 0,401 28 1,997 0,052 0,301 

4 38 3,319 -0,002 0,352 32 1,824 -0,005 0,405 30 2,409 -0,038 0,294 

Rata-rata 0,35 Rata-rata 0,40 Rata-rata 0,30 

Dari tabel 2, diperoleh nilai koefisien gesek kinetis (μk) untuk kayu sebesar 0,35; aluminium 0,40; dan 

kaca 0,30. Dengan demikian μk terbesar adalah pasangan aluminium-aluminium, sedangkan μs terkecil adalah 

pasangan kaca-kaca. Terlihat pula bahwa variasi sudut kemiringan menghasilkan nilai koefisien gesek kinetis 

yang relatif sama untuk masing-masing pasangan benda dan bidang. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai 

koefisien gesek kinetis tidak dipengaruhi oleh kemiringan bidang.  

Metode analisis video menggunakan aplikasi Tracker dalam eksperimen penentuan koefisien gesek statis 

dan kinetis berbagai bidang terbukti sangat membantu, terutama untuk panjang lintasan yang relatif kecil. 

Analisis video dapat memberi informasi lebih akurat jika dibandingkan dengan pengamatan langsung. Pada 

penentuan koefisien gesek statis, aplikasi ini dapat menunjukkan gerak benda pada sudut kemiringan tertentu 

ketika benda tepat akan bergerak. Demikian pula pada penentuan koefisien gesek kinetik, aplikasi ini mampu 

menampilkan informasi kecepatan benda tiap satuan waktu baik dalam bentuk data tabel maupun grafik. 
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KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahawa video tracker dapat digunakan untuk 

menentukan koefisien gesek statis dan kinetis benda. Nilai koefisien gesek statis (μs) yang diperoleh pada 

eksperimen ini adalah untuk kayu sebesar 0,56; aluminium 0,47; dan kaca 0,38. Sedangkan koefisien gesek 

kinetis (μk) diperoleh kayu sebesar 0,35; aluminium 0,40; dan kaca 0,30. Koefisien gesek kinetis tidak 

dipengaruhi oleh sudut kemiringan bidang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien gesek 

statis (μs) tidak sama dengan besar nilai koefisien gesek kinetis (μk), sebab besarnya nilai koefisien gesek 

statis (μs) tidak ditentukan oleh besarnya koefisien gesek statis (μk). 
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