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PERCEPATAN 

Sebuah benda yang kecepatannya berubah tiap satuan waktu dikatakan 
mengalami percepatan. Sebuah mobil yang kecepatannya diperbesar dari nol 
sampai 90 km/jam berarti dipercepat. Apabila sebuah mobil dapat mengalami 
perubahan kecepatan seperti ini dalam waktu yang lebih cepat dari mobil 
lainnya, maka dikatakan bahwa mobil tersebut mendapat percepatan yang lebih 
besar. Dengan demikian, percepatan menyatakan seberapa cepat kecepatan 
sebuah benda berubah. 
 

Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi waktu 
yang diperlukan untuk perubahan tersebut. 
 
 
 
 
 
dengan: 

a  =  percepatan rata-rata (m/s2) 

∆v  =  v2 – v1 =  perubahan kecepatan (m/s) 

∆t  =  t2 – t1  =  interval waktu yang diperlukan (s) 

Percepatan juga termasuk besaran vektor, tetapi untuk gerak satu dimensi kita 
hanya perlu menggunakan tanda positif (+) atau negatif (-) untuk menunjukkan 
arah relatif terhadap sistem koordinat yang dipakai. 
 
Contoh : 

Kecepatan gerak sebuah mobil berubah dari 10 m/s menjadi 16 m/s dalam 
selang waktu 3 sekon. Berapakah percepatan rata-rata mobil dalam selang waktu 
tersebut? 
 
Penyelesaian: 
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Percepatan Sesaat a 

Percepatan sesaat dapat didefinisikan sebagai percepatan rata-rata pada limit ∆t 
yang menjadi sangat kecil, mendekati nol. Percepatan sesaat (a) untuk satu 
dimensi dapat dituliskan sebagai berikut: 
 

0
lim

t

v
a

t∆ →

∆=
∆
 

Dalam hal ini ∆v menyatakan perubahan yang sangat kecil pada kecepatan 
selama selang waktu ∆t yang sangat pendek. Perhatikan dengan teliti bahwa 
percepatan menunjukkan seberapa cepat kecepatan berubah, sementara kecepatan 
menunjukkan seberapa cepat posisi berubah. 
 
Gerak Lurus Beraturan ( GLB ) 

Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditempuh 

oleh benda itu berupa garis lurus dan kecepatannya selalu tetap setiap saat. Sebuah 

benda yang bergerak lurus menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. 

 
Secara matematis, persamaan gerak lurus beraturan (GLB) adalah: 

s = v.t   atau   
s

v
t

=  

dengan: 

s = jarak yang ditempuh (m) 
v = kecepatan (m/s) 
t = waktu yang diperlukan (s) 

Jika kecepatan v mobil yang bergerak dengan laju konstan selama selang waktu t 
sekon, diilustrasikan dalam sebuah grafik v-t, akan diperoleh sebuah garis lurus, 

 
Grafik hubungan v-t tersebut menunjukkan bahwa 

kecepatan benda selalu tetap, tidak tergantung pada 

waktu, sehingga grafiknya merupakan garis lurus 

yang sejajar dengan sumbu t (waktu). Berdasarkan 

gambar jarak tempuh merupakan luasan yang 

dibatasi oleh grafik dengan sumbu t dalam selang 

waktu tertentu. Hal ini berlaku pula untuk segala 

bentuk grafik yaitu lurus maupun lengkung. 

 

Sementara itu, hubungan jarak yang ditempuh s dengan waktu t, diilustrasikan dalam 

sebuah grafik s-t, sehingga diperoleh sebuah garis diagonal ke atas, tampak seperti pada 

gambar. 
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Dari grafik hubungan s-t tampak pada gambar dapat 

dikatakan jarak yang ditempuh        s benda 

berbandinglurus dengan waktu tempuh t. Makin 

besar waktunya makin besar jarak yang ditempuh. 

Berdasarkan gambar, grafik hubungan antara jarak s 

terhadap waktu t secara matematis merupakan 

harga tan α , di mana α adalah sudut antara garis 

grafik dengan sumbu t (waktu). Grafik hubungan v-t 

tersebut menunjukkan bahwa kecepatan benda 

selalu tetap, tidak tergantung pada waktu, sehingga 

grafiknya merupakan garis lurus yang sejajar dengan sumbu t (waktu).  

 

Contoh : 

Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km/jam. Pada jarak 18 km dari arah yang 

berlawanan, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km/jam. 

Kapan dan di manakah kedua mobil tersebut akan berpapasan? 

Penyelesaian: 

1

72.000 1
72 20

3600

m jamkm mv xjam sjam s
= = =  

1

90.000 1
90 25

3600

m jamkm mv xjam sjam s
= = =  

Jarak kedua mobil = PQ = 18 km = 18.000 m 

Misal, titik R merupakan titik di mana kedua mobil tersebut berpapasan, maka: 

PQ = PR + QR 

Dengan:  

PR = jarak tempuh mobil 1 

QR = jarak tempuh mobil 2 

Maka: 

PQ  =  v1 t + v2 t 

18.000  =  (20t + 25t) 

18.000  =  45 t 

45 t  =  18.000 

t =  400 s 

 PQ =  v1.t =  20 m/s)(400 s)  = 8.000 m = 8 km 

 QR  =  v2.t  =  (25 m/s)(400 s)  = 10.000 m = 10 km 

Jadi, kedua mobil tersebut berpapasan setelah 400 s bergerak, dan setelah mobil 

pertama menempuh jarak 8 km atau setelah mobil kedua menempuh jarak 10 km. 
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Gerak Lurus Berubah Beraturan ( GLBB ) 

Situasi ketika besar  percepatan konstan dan gerak melalui garis lurus disebut gerak 

lurus berubah beraturan (GLBB). Dalam hal ini, percepatan sesaat dan percepatan rata-

rata adalah sama. Untuk memudahkan notasi ataupun penulisan persamaan, kita 

anggap waktu awal untuk setiap pembahasan adalah nol yaitu t1 = 0. Kemudian kita 

tentukan t2 = t sebagai waktu yang diperlukan. Posisi awal x1 = x0 dan kecepatan awal    

v1 = v0, dan pada waktu t posisi dan kecepatan benda masing-masing adalah x dan v 

(bukan x2 dan v2). Berarti kecepatan rata-rata selama waktu t berdasarkan persamaan 

untuk kecepatan rata-rata dirumuskan: 

  
Secara matematis percepatan pada GLBB dapat cdituliskan sebagai berikut : 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingat, benda yang bergerak dengan percepatan tetap menunjukkan kecepatan benda 

tersebut bertambah secara beraturan. Oleh karena itu, jika diketahui kecepatan awal 

dan kecepatan akhir, maka kecepatan rata-rata benda sama dengan separuh dari jumlah 

kecepatan awal dan kecepatan akhir. 
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Apabila s merupakan perpindahan yang ditempuh benda dalam interval waktu 
(t), maka persamaan menjadi sebagai berikut. 
 

 
 
Selanjutnya, untuk dapat menentukan kecepatan akhir sebuah benda yang mengalami 
percepatan tetap pada jarak tertentu dari kedudukan awal tanpa mempersoalkan selang 
waktunya,  

Anda dapat menghilangkan peubah t dengan mensubstitusikan persamaan 
0tv v

t
a

−=   

( diperoleh dari persamaan vt = v0 + a.t ) ke dalam persamaan 2
0

1

2
s v t a t= +  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dengan: 

v0 =  kecepatan awal (m/s) 
vt   =  kecepatan akhir (m/s) 
a    =  percepatan (m/s2) 
t =  waktu (s) 
s = jarak (m) 
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Contoh  : 

1. Sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 8 m/s2. 

Berapakah kecepatan mobil setelah bergerak selama 6 sekon? 

Penyelesaian: 

Diketahui :  

v0 = 0 

a = 8 m/s
2 

t = 6 s 

Ditanya :  

vt = ... ? 

Jawab : 

vt = v0 + at 

     = 0 + (8 m/s2) (6 s) 

vt = 48 m/s 

2. Anissa mengendarai sepeda motor balap dengan percepatan 4 m/s2 . 

Tentukanlah kecepatan Anissa setelah bergerak selama 10 sekon, jika kecepatan 

awalnya nol! 

 

Diketahui :  

a = 4 m/s2  

t = 10 s 

v0 =0 

Ditanyakan: vt = …? 

Jawab: 

vt = v0 + a · t 

     = 0 + 4 · 10 

Vt = 40 m/s 

Jadi, kecepatan Anissa setelah 10 sekon adalah 40 m/s 

 
 
 
 


