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ABSTRAK

Frekuensi dan sudut pantul cahaya yang dipantulkan pada cermin datar 
yang bergerak dengan kecepatan konstan akan berubah nilainya dibandingkan 
frekuensi dan sudut datangnya. Dengan menggunakan sifat cahaya sebagai 
partikel (foton), akan dianalisis hubungan frekuensi datang, frekuensi pantul, 
sudut datang, dan sudut pantul. Analisis juga dilakukan dengan menggambarkan 
berbagai grafik yang menghubungkan parameter-parameter tersebut. Semakin 
besar kecepatan cermin bergerak menjauhi cahaya datang, semakin besar sudut 
pantul cahaya yang dihasilkan. Sedangkan frekuensi pantulnya akan semakin 
kecil seiring dengan membesarnya kecepatan cermin hingga nilai tertentu dan 
kemudian akan naik hingga mencapai batas pemantulan. Sebaliknya, semakin 
besar kecepatan cermin mendekati cahaya datang, semakin kecil sudut pantulnya 
dan semakin besar frekuensi pantulnya.

Frequency and reflected angle of light reflected by moving plan mirror 
with constant velocity will change relative to its initial condition. The relation of 
reflected frequency, reflected angle, incident frequency, and incident angle will be 
analyzed by using the nature of light as a particle called photon. Analysis is also 
done by drawing graphs that relate parameters of the reflected and incident light. 
In case which the mirror approaches the incident light, the reflected angle will 
decrease and its frequency will increase as the mirror's velocity increases. 
Otherwise, as the mirror's velocity increase, the reflected angle will increase and 
its frequency will decrease to a certain point then increase to its boundary 
condition of reflection.

Kata kunci: cermin Einstein, cermin Relativistik, foton, pemantulan cahaya. 

PENDAHULUAN

Pada pemantulan cermin datar yang diam, sudut pantul cahaya sama 
dengan sudut datangnya sesuai dengan hukum Snell. Begitu juga dengan 
frekuensinya. Frekuensi cahaya pantul sama dengan frekuensi cahaya datang.
Namun, pada pemantulan cermin datar yang bergerak, frekuensi cahaya pantul 
yang dihasilkan berbeda dengan frekuensi cahaya datang1. Tidak hanya frekuensi, 
sudut pantul cahaya pun tidak sama dengan sudut datang. Hubungan perubahan 
frekuensi cahaya dan sudut pantul terhadap kecepatan cermin untuk berbagai 
sudut datang perlu diketahui sehingga dapat dijelaskan arti fisis dari peristiwa 



tersebut. Oleh karena itu, analisis frekuensi dan sudut pantul cahaya pada 
pemantulan cermin yang bergerak dengan kecepatan konstan perlu dilakukan.
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Gambar 1: Pemantulan pada cermin yang bergerak.
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Setelah dipantulkan oleh cermin, momentum dan energi dari foton tersebut 
berubah menjadi

⃗ = ℎ (− cos ̂ + sin ̂) (6)

= ℎ (7)
Perubahan momentum foton menunjukkan adanya gaya yang bekerja pada 

foton tersebut yang berasal dari cermin. Jika dalam waktu ∆ terdapat sejumlah 
foton ∆ , maka gaya total untuk mengubah momentum foton adalah

⃗ = ∆∆ ( ⃗ − ⃗ ) (8)

Dari persamaan (4), (6), dan (8) diperoleh 

⃗ = ∆∆ ℎ [−( cos + cos ) ̂ + ( sin − sin ) ̂] (9)

Gaya yang diberikan oleh cermin hanya ada pada sumbu x, sehingga tidak 
ada gaya pada sumbu y, dan diperolehsin − sin = 0 (10)

dan

⃗ = − ∆∆ ℎ ( cos + cos ) ̂ (11)

Persamaan (11) menunjukkan gaya yang berkerja pada foton. Berdasarkan 
Hukum III Newton, foton tersebut juga memberikan gaya pada cermin sebagai 
reaksi dengan besar sama, tetapi arahnya berlawanan. Untuk mempertahankan 
kecepatan cermin, gaya eksternal harus diberikan kepada cermin tersebut. Gaya 
eksternal ini memiliki besar yang sama dengan gaya yang bekerja pada cermin, 
tetapi dengan arah yang berlawanan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa⃗ = ⃗ (12)

Gaya luar tersebut juga bekerja pada sistem. Karena sistem selalu 
bergerak, akan lebih mudah untuk menghitung daya yang bekerja pada sistem 
dibandingkan usahanya. Daya yang dilakukan oleh gaya eksternal tersebut adalah = ⃗ . ⃗ (13)

Dari persamaan (3) dan (12), diperoleh 

= − ∆∆ ℎ( cos + cos ) (14)

Daya tersebut mengubah energi total dari sistem per satuan waktu. Energi 
total sistem terdiri dari energi kinetik cermin dan energi foton. Karena energi 
kinetik cermin konstan, maka daya tersebut hanya mengubah energy dari sejumlah 
foton yang menumbuk cermin. 

= ∆∆ ( − ) (15)

Substitusikan persamaan (5) dan (7), diperoleh 

= ∆∆ ℎ( − ) (16)

Dari persamaan (14) dan (16), diperoleh hubungan sebagai berikut.

− ( cos + cos ) = ( − ) (17)

Dari persamaan (10) dan (17) dapat kita peroleh 

1 − − 2 1 + cos + 1 + − 2 cos = 0 (18)



4

Solusi dari persamaan tersebut adalah

= 1 (19)

dan

= 1 + − 2 cos
1 − (20)

Dengan mensubstitusi persamaan (20) ke (10), diperoleh

sin = 1 −
1 + − 2 cos sin (21)

Atau dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut.

cos = 1 + cos − 2
1 + − 2 cos   (22)

Persamaan (20) sama dengan persamaan (1), sedangkan persamaan (22) 
sama dengan persamaan (2).

Untuk dapat menganalisis persamaan (1) dan (2), akan digambar grafik 
dengan menggunakan MATLAB. Grafik yang akan dibuat antara lain /
terhadap v/c,  / terhadap untuk berbagai nilai v/c, dan terhadap untuk 
berbagai nilai v/c. Nilai-nilai yang digunakan adalah nilai yang menghasilkan 
grafik yang unik dan mewakili persebaran.

Nilai ekstrim dan akan dicari dengan menggunakan software 
MATLAB. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan (19) mengacu pada kondisi saat tidak ada pemantulan yang 
terjadi. Jadi pada kasus saat terjadi pemantulan, frekuensi dan sudut pantulnya 
mengikuti persamaan (20) dan (22).

Persamaan (20) dan (22) sama dengan persamaan yang diperoleh Einstein2

dan Gjurchinovski3. Hal ini menunjukkan bahwa pemantulan cahaya pada cermin 
bergerak dapat dijelaskan dengan menggunakan sifat partikel cahaya.

Syarat Terjadinya Pemantulan

Agar terjadi pemantulan, kecepatan cermin harus lebih kecil dari 
komponen horizontal kecepatan cahaya datang. Dengan demikian, diperoleh
syarat terjadinya pemantulan yaitu

< cos (23)

Menurut persamaan (20), frekuensi cahaya pantul pada saat  v/c=cos α   
adalah = atau / = 1. Sedangkan menurut persamaan (22), hubungan 
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sudut pantul dan sudut datang saat v/c=cos α adalah cos β=-cos α atau bisa juga 
dituliskan β=π-α. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya pemantulan.

Analisis Frekuensi Pantul

Grafik frekuensi pantul sebagai fungsi kecepatan untuk berbagai nilaicos ditunjukkan pada gambar di bawah.

Gambar 2: Grafik / terhadap v/c untuk nilai ≡ cos tertentu dengan 
garis abu-abu menyatakan batas pemantulan.

Dari grafik di atas, terlihat bahwa semakin besar nilai cos α, nilai frekuensi 
pantul untuk v/c<0 akan semakin besar. Sedangkan untuk v/c>0, nilai
frekuensinya semakin kecil seiring bertambahnya nilai cos α. Hal ini dipengaruhi 
oleh faktor -2 v/c cos α pada persamaan (20).

Grafik tersebut juga memiliki titik minimum. Titik minimum tersebut 
dapat diperoleh dengan menurunkan persamaan (20) terhadap v dan mencari nilai 
v saat turunan tersebut sama dengan nol.

= 0 (24)

Dengan menggunakan persamaan di atas dan persamaan (20), diperoleh 
kecepatan saat frekuensi pantulnya minimum sebesar

= 1 − sincos (25)

dan frekuensi minimumnya sebesar

= sin (26)

Garis / = 1 mempunyai dua titik potong terhadap grafik / terhadap
v/c (lihat gambar (2)), kecuali untuk grafik dengan cos α = 0 yang hanya 
mempunyai 1 titik potong. Titik potong pertama berada pada v/c=0 yang 
menunjukkan bahwa cermin tersebut diam dan hanya terjadi pemantulan biasa. 
Sedangkan titik potong kedua berada pada  v/c = cos α  yang menunjukkan batas 
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terjadinya pemantulan. Jadi, daerah di sebelah kiri titik potong kedua adalah 
daerah terjadinya pemantulan dan daerah di sebelah kanan titik potong tersebut 
adalah daerah yang tidak terjadi pemantulan.

Di daerah pemantulan pada v/c>0 atau dengan kata lain pada daerah 
0<v/c<cos α, frekuensi cahaya pantul lebih kecil dari frekuensi cahaya datangnya. 
Hal ini dapat dilihat pada persamaan (14). Apabila cermin bergerak ke sumbu x
positif atau v/c>0, daya pada sistem bernilai negatif sehingga energi foton setelah 
pemantulan berkurang. Akibatnya, frekuensi cahaya pantul lebih kecil daripada 
frekuensi awalnya.

Sebaliknya di daerah v/c<0, frekuensi cahaya pantulnya lebih besar dari 
frekuensi awal. Hal ini juga dapat dilihat dari persamaan (14). Dayanya bernilai 
positif jika cermin bergerak ke sumbu x negatif sehingga energi cahaya pantul 
akan lebih besar dari energi awalnya.

Selanjutnya, hubungan frekuensi pantul terhadap sudut datang cahaya 
untuk berbagai macam kecepatan ditunjukkan dengan gambar di bawah.

Gambar 3: Grafik / terhadap untuk nilai D≡ / tertentu

Batas pemantulan pada grafik di atas ditunjukkan dengan garis / = 1. 
Daerah di bawah garis tersebut terjadi pemantulan cahaya dan daerah di atas garis 
tersebut tidak terjadi pemantulan.

Dari grafik di atas, semakin besar kecepatan cermin, semakin kecil batas 
pemantulannya. Hal ini sesuai dengan keadaan kritis terjadinya pemantulan yaitu 
kecepatan cermin sama dengan kecepatan horizontal cahaya atau v/c=cos .

Selain itu, dapat dilihat juga bahwa semakin besar kecepatan cermin, 
semakin kecil frekuensi cahaya pantulnya jika cahayanya tegak lurus dengan 
permukaan cermin atau = 0. Hal ini lebih mudah dimengerti jika dianalogikan 
dengan melempar bola kasti pada dinding yang bergerak menjauh. Semakin cepat 
dinding tersebut bergerak, semakin lambat kecepatan pantul bola yang kita 
lempar. Jika diterapkan pada foton, momentum cahaya pantul—yang secara 
langsung berpengaruh pada frekuensinya—akan semakin kecil jika kecepatan 
cermin semakin besar.
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Analisis Sudut Pantul

Grafik sudut pantul terhadap sudut datang untuk berbagai nilai  v/c yang 
positif ditunjukkan pada gambar di bawah.

Gambar 4: Grafik terhadap untuk nilai ≡ /   positif.

Dari grafik di atas, terlihat bahwa semakin besar kecepatan cermin, 
semakin besar pula sudut pantulnya. Hal ini karena semakin besar kecepatan 
cermin pada sumbu x positif, besar momentum horizontal foton jadi lebih kecil 
dan momentum  vertikal foton besarnya tidak berubah.

Selain itu, dapat dilihat juga bahwa sudut pantulnya bisa lebih dari 90o, > /2. Ini mungkin saja terjadi selama kecepatan cahaya pantul pada sumbu x
positif tidak melebihi kecepatan cermin.

Batas pemantulan pada grafik di atas dibuat dengan meninjau kondisi saat
v/c=cos α. Pada subbab sebelumnya, telah ditunjukkan bahwa pada saat v/c=cos 
α,  β=π-α. Oleh karena itu, batas pemantulan dapat digambarkan dengan garis  
β=π-α. Pemantulan hanya terjadi pada daerah di bawah garis pemantulan, 
sedangkan di atas garis tersebut tidak terjadi pemantulan.

Untuk kasus saat cermin bergerak ke sumbu x negatif, grafik sudut pantul 
terhadap sudut datangnya ditunjukkan pada gambar di bawah.
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Gambar 5: Grafik terhadap untuk nilai ≡ /   negatif.

Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa semakin besar kecepatan cermin 
menuju sumbu x negatif, semakin kecil sudut pantulnya. Saat kecepatan cermin 
mendekati kecepatan cahaya, sudut pantul cahaya akan mendekati nol. Hal ini 
dikarenakan setelah pemantulan, besar kecepatan cahaya pantul pada sumbu x
negatif harus lebih besar dari kecepatan cermin pada sumbu x negatif agar cahaya 
yang telah terpantul tidak mengenai cermin lagi.

Tabel 1: Hubungan frekuensi dan sudut pantul terhadap kecepatan cermin

Cermin bergerak menjauh Cermin bergerak mendekat

Frekuensi pantul
Turun, lalu naik Naik

Lebih kecil dari f0. Lebih besar dari f0.

Sudut pantul
Naik Turun

Lebih besar dari α Lebih kecil dari α

KESIMPULAN

Frekuensi dan sudut pantul cahaya pada pemantulan cermin bergerak tidak 
sama dengan frekuensi dan sudut datangnya. Untuk kasus saat cermin bergerak 
menjauhi cahaya datang, sudut pantulnya akan lebih besar dari sudut datangnya. 
Sudut pantul cahaya akan semakin besar seiring bertambahnya kecepatan cermin. 
Sedangkan frekuensi cahaya pantul akan lebih kecil dari frekuensi cahaya datang. 
Frekuensi cahaya pantul akan berkurang hingga titik tertentu dan kemudian akan 
naik hingga mencapai batas pemantulan seiring bertambahnya kecepatan cermin. 
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Sedangkan untuk kasus saat cermin bergerak mendekati cahaya datang, sudut 
pantul cahaya lebih kecil daripada sudut datangnya dan frekuensi cahaya pantul 
lebih besar daripada frekuensi cahaya datang. Sudut pantul cahaya akan semakin 
kecil dan frekuensinya membesar seiring bertambahnya kecepatan cermin.
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