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Vektor 

Mari kita pandang sebuah perahu yang mengarungi sebuah sungai. Perahu itu, 

misalnya, berangkat dari dermaga menuju pangkalan bahan bakar. Jika dermaga 

dipakai sebagai titik pangkal posisi perahu, maka dikatakan bahwa perahu berpindah 

dari titik pangkal ke titik lain di mana pangkalan berada. Arah perpindahannya tertentu, 

sehingga perpindahan mengandung unsur jarak dan arah gerak. Menurut ilmu fisika 

dikatakan bahwa besaran seperti perpindahan ini disebut vektor. Jarak antara dermaga 

dan pangkalan tidak dipengaruhi arah dan disebut besaran skalar. Dengan kata lain, 

dalam fisika, besaran dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu besaran yang 

hanya dinyatakan dengan nilai dan satuannya yang disebut besaran skalar dan besaran 

yang dinyatakan dengan nilai, satuan beserta arahnya yang disebut besaran vektor.  

Contoh  

besaran fisis lain yang merupakan besaran skalar adalah massa, waktu, densitas, 

energi, dan suhu.  

Perhitungan besaran-besaran skalar dapat dilakukan dengan menggunakan aturan-

aturan aljabar biasa. Contoh 

besaran fisis yang termasuk besaran vektor adalah percepatan, kecepatan, gaya, 

dan momentum.  

Perhitungan besaran-besaran vektor harus menggunakan aturan yang dikenal dengan 

operasi vektor. Vektor secara visual digambarkan berupa garis lurus beranak panah, 

dengan panjang garis menyatakan besar vektor dan arah panah menyatakan arah vektor, 

lihat Gambar 1.9. 

 

A. Komponen Vektor dan Vektor Satuan 

Untuk memudahkan operasi vektor dari suatu besaran fisika, setiap vektor dapat 

diuraikan menjadi komponen-komponen vektor ke arah sumbu-sumbu koordinat di 
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mana vektor berada. Contoh dalam bidang dua dimensi (bidang xy) dari koordinat 

kartesian, vektor b dapat diuraikan menjadi komponen x b (pada arah sumbu x) dan y b 

(pada arah sumbu y) seperti Gambar 1.10. 

 

Apabila sebuah vektor berada dalam ruang tiga dimensi dari koordinat kartesian dengan 

mengapit sudut terhadap sumbu x, y dan z 

 

1.10 Komponen vektor dalam bidang dua dimensi (bidang xy). 

berturut-turut α, β dan γ maka: x b = b cos α, y b = b cos β, z b = b cos γ 

dan besar vektor b = 2 2 2 

x y z b + b + b serta arah-arah vektor b 

berturut-turut terhadap sumbu x, y dan z dapat dihitung dengan: 



PanGKas HaBis FISIKA 

Sesuai denan Kurikulum 2006 ( KTSP )  3 

Gambar 1.11 Komponen vektor dalam ruang 

Suatu vektor dapat dituliskan dengan besar vektor dikalikan vektor satuannya, dengan 

vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan yang berarah sama dengan 

vektor tersebut.  

Contoh adalah vektor b 

Cos2 α + cos2 β + cos2 γ = 1 

Sehingga vektor b yang digambarkan pada Gambar 1.11 dapat ditulis sebagai berikut: 

b = bx iˆ + by jˆ + bz kˆ . 

Notasi seperti ini memudahkan untuk melakukan operasi vektor . 

= bˆ .b, dengan bˆ disebut vektor satuan b dan b besar dari vektor tersebut. Untuk 

penggunaan berikutnya vektor satuan ke arah sumbu x, y dan z dari koordinat kartesian 

berturut-turut disimbolkan iˆ , jˆ dan kˆ , lihat Gambar 1.12. 

 

Gambar 1.12 Vektor satuan dalam koordinat kartesian[yang mana?] 

B. Operasi Vektor 

B.1 Penjumlahan Vektor 

Penjumlahan Vektor dengan Metode Grafis 
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Penjumlahan Vektor dengan Metode Analitis 

Apabila dinyatakan dalam vektor satuan, a = ax iˆ + ay jˆ + az kˆ 

dan b = bx iˆ + by jˆ + bz kˆ maka jumlah vektor a dan b adalah: 

b a + = (ax+ bx) iˆ + (ay + by) jˆ + (az + bz) kˆ (1.1) 

dan yang dapat dioperasikan penjumlahan adalah komponen-komponen 

vektor yang sejajar. 

 

B.2 Pengurangan Vektor 

Pengurangan Vektor dengan Metode Grafis 

Dua vektor a dan b besarnya sama tetapi arahnya berlawanan maka vektor a dinamakan 

juga dengan vektor negatif dari vektor b atau sebaliknya. Untuk itu pengurangan dua 

vektor adalah penjumlahan vektor dengan negatif vektor, misalnya: 

 

Pengurangan Vektor dengan Metode Analitis 

Apabila dalam vektor satuan,  

a = ax iˆ + ay jˆ + az kˆ dan b = bx iˆ + by jˆ + bz kˆ 

maka pengurangan vektor a dan b adalah: 

a − b = (ax - bx) iˆ + (ay - by) jˆ + (az - bz) kˆ            (1.2) 

dan yang dapat dioperasikan pengurangan adalah komponen-komponen vektor yang 

sejajar. 
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Contoh Soal: 

Diketahui tiga titik dalam koordinat kartesian masing-masing berkoordinat sebagai 

berikut, titik M (2,4,2); N (4,-2,1) dan P (1,4,-2). 

a. Hitung besar dan arah vektor MN . 

b. Hitung besar dan arah vektor MN + MP . 

c. Hitung besar dan arah vektor MN - MP . 

Penyelesaian: 

Ingat vektor posisi adalah vektor suatu posisi dalam koordinat dengan 

mengambil acuan pada pusat koordinat, sehingga vektor posisi M,N,P 

adalah: 

M = 2i + 4j + 2k; N = 4i + (-2j) + k; P = 1i + 4j + (-2k) 

a). MN = N − M = (4 – 2)i + (-2 – 4)j + (1- 2)k = 2i + (-6)j + (-1k) 

Besar MN = 22 + (−6)2 + (−1)2 = 41 

Arah vektor MN mengapit sudut α, β dan γ terhadap sumbu x, y dan z 

yang dapat dihitung dengan: 

 

b). Dengan cara yang sama didapat vektor MP = -1i + 0j + (-4k) 

sehingga: 

 

Besar vektor  

Arah vektornya mengapit sudut α, β dan γ terhadap sumbu x, y dan z yang dapat 

dihitung dengan: 

 

 

 

c). Dengan cara yang sama didapat vektor  

sehingga: 

  

- 6 
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Besar vektor  

Arah vektornya mengapit sudut α, β dan γ terhadap sumbu x, y dan z yang dapat 

dihitung dengan: 

 

 

 

Contoh Soal: [tanda ‘derajat’ adalah ‘°’] 

Dua buah gaya masing-masing 24 newton dan 7 newton bekerja pada sebuah benda. 

Berapakah besarnya jumlah gaya (gaya resultan), jika keduanya: 

a) Segaris dan arahnya sama 

b) Segaris dan berlawanan arah 

c) Saling tegak lurus 

d) Membuat sudut 530 

Penyelesaian: 

Diketahui: F1 = 24 N , F2 = 7 N 

Ditanyakan: 

a) F3, jika F1 dan F2 searah 

b) F3, jika F1 dan F2 berlawanan arah 

c) F3, jika F1 dan F2 saling tegak lurus 

d) F3, jika F1 dan F2 membentuk sudut 530 

Jawab: 

  a. F3 = F1 + F2 = 24 + 7 = 31 N 

  b. F3 = F1 - F2 = 24 - 7 = 17 N 

 


