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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

 

Banyak fenomena alam menunjukkan pola tingkah laku tidak teratur dan 

tidak dapat diprediksi dengan tepat. Misalnya, pola-pola cuaca, gerak turbulen 

aliran fluida dan lain sebagainya. Para ahli dinamika tak linier memberi istilah 

chaos untuk tingkah laku seperti ini. Dalam kamus besar bahasa Indonesia chaos 

diartikan sebagai keadaan yang kacau balau. Secara singkat chaos dapat di 

definisikan sebagai suatu sistem dinamik yang sangat sensitif terhadap kondisi 

awal dan mengalami perubahan yang tak periodik (Batterman, 1993). 

Pada sistem fisis (sistem dinamika osilasi harmonik dan redaman) 

dengan dua atau lebih derajad kebebasan juga dapat menunjukkan gejala chaos. 

Perumusan persamaan gerak suatu sistem fisis dapat dilakukan dengan 

menggunakan fungsi Hamilton );,( tpqH ii , sehingga akan diperoleh 4 persamaan 

differensial (persamaan gerak) non linier orde pertama. Selanjutnya persamaan 

gerak Hamilton ini diselesaikan dengan mengintegrasi pada persamaan gerak 

tersebut. Dengan menggunakan Hamiltonian berarti menggambarkan suatu sistem 

dalam ruang (p,q) yang disebut juga ruang fasa (phase space) (Goldstein, 1980). 

Analisis dinamika non linier yang dipakai pada penelitian ini yaitu 

berupa analisis diagram ruang fasa dimana merupakan hubungan antara 

momentum sudut terhadap posisi sudut, dan analisis grafik sinus hubungan antara 

posisi sudut terhadap waktu (Thompson, 1997). Dalam penelitian ini diharapkan 

bahwa pengkajian hamiltonian chaos pada osilasi harmonik dan redaman dapat 

memberikan pemahaman serta gambaran fenomena chaos pada sistem fisis. 

Simulasi Hamiltonian Chaos disusun dengan menggunakan perangkat lunak 

Borland Delphi 7 sebagai bahasa pemrograman yang dikuasai oleh peneliti.  
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I.2. Perumusan Masalah 

 

Dari uraian di atas maka masalah yang akan coba dijawab melalui 

penelitian ini adalah:  

a. Bagaimana menentukan persamaan gerak suatu sistem fisis pada dobel 

pendulum dengan menggunakan fungsi Hamiltonian. 

b. Bagaimana membuat simulasi chaos menggunakan perangkat lunak Borland 

Delphi 7 untuk menyelesaikan persamaan gerak sistem dobel pendulum. 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Menggunakan Fungsi Hamiltonian untuk menemukan persamaan gerak sistem 

dobel pendulum. 

b. Membuat program komputer dengan simulasi menggunakan perangkat lunak 

Borland Delphi 7 untuk menyelesaikan persamaan gerak sistem dobel 

pendulum. 

c. Menunjukkan output program komputer apakah dapat menampilkan fenomena 

chaos atau tidak. 

 

I.4. Batasan Penelitian 

 

Disebabkan luasnya cakupan dari topik Hamiltonian Chaos meliputi 

klasik dan kuantum Chaos, maka pada penelitian ini persoalan dibatasi hanya 

pada hamiltonian Chaos pada sistem dinamika klasik. Misalnya, fenomena Chaos 

osilasi harmonik dan redaman pada sistem dobel pendulum dengan asumsi bahwa 

nilai panjang tali yaitu 0,5 meter, massa bandul yaitu 0,5 kg dan konstanta 

redaman sebesar 0,5. 
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                            I.5. Manfaat Penetlitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat: 

1. Mengetahui pemahaman fenomena chaos pada sistem fisis pada osilasi 

harmonik dan redaman. 

2. Menunjukkan proses Chaotic pada sistem fisis dengan simulasi 

menggunakan perangkat lunak Borland Delphi 7. 

3. Mengaplikasikan fenomena Chaos pada bidang material engineering. 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

Laporan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I :   Pendahuluan 

Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penyajian yang 

akan dibahas dalam skripsi ini.  

Bab II :   Tinjauan Pustaka 

Berisikan teori - teori dasar dari penelitian yang dilakukan sehingga 

dapat dijadikan sebagai panduan untuk  memahami bahan yang dibahas 

di dalam skripsi ini. 

Bab III :   Metodologi Penelitian 

 Berisikan waktu, tempat pelaksanaan penelitian, alat dan bahan yang 

diperlukan serta langkah – langkah dalam penelitian untuk mendapatkan 

simulasi chaos dan grafik redaman pada dobel pendulum. 

Bab IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibahas 

dengan acuan dasar teori yang berkaitan dengan penelitian. 

Bab V :   Penutup 

Berisi simpulan dan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut dari 

skripsi ini. Pada bagian akhir skripsi ini disertai dengan daftar pustaka 

dari bahan kajian pustaka dan lampiran hasil-hasil penelitian. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


