
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum Teori Relativitas Umum (TRU) diperkenalkan oleh Einstein pada

tahun 1915, penjelasan tentang gravitasi yang diketahui oleh orang adalah

gravitasi Newton. Besarnya gaya ini antara dua benda yang bermassa m1 dan

m2 yang dipisahkan jarak sejauh r adalah

~F = −(Gm1m2)
~r

r3
(1.1)

dengan G adalah tetapan gravitasi universal. Tanda minus pada persamaan di

atas menunjukkan bahwa gaya gravitasi saling menarik antara kedua benda.

Pada tahun 1915, Einstein memperkenalkan teori relativitas umumnya.

Menurut Einstein, hukum gravitasi newton tidak berhasil menerangkan lebih

lanjut tentang gerak benda-benda langit, karena menurut hukum gravitasi

Newton jika sebuah benda digerakkan maka gaya gravitasi benda tersebut ter-

hadap benda lain akan berubah dalam sekejap atau terjadi secara spontan.

Dengan kata lain efek gravitasi antar benda tersebut merambat melebihi keca-

patan cahaya, sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam relativitas khusus. Dari

teori relativitas umumnya, Einstein menemukan bahwa gravitasi adalah sebuah

medan yang menyebabkan kelengkungan ruang dan waktu karena adanya se-

buah benda yang bermassa. Jadi cahaya sebuah bintang yang melewati sebuah

benda yang bermassa akan dibelokkan di sekitar benda tersebut karena ca-

haya memerlukan ruang untuk merambat [Purwanto,2009,Anugraha,2005 dan

Schutz,2009].
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Pada tahun 1916, Karl Schwarzschild bekerja untuk mendapatkan solusi

dari persamaan Einstein yang menggambarkan evolusi geometri ruang-waktu.

Schwarzchild mendapatkan solusi metrik yang bersifat bola dan merepresen-

tasikan medan gravitasi di luar suatu partikel bersimetri bola dengan pusat

partikel terletak pada pusat koordinat bola. Solusi ini menghasilkan adanya

sebuah ruang yang di dalamnya gravitasi menyebabkan kelengkungan yang

luar biasa sehingga ruang-waktu tidak dapat diamati dan cahaya pun tidak

bisa keluar darinya sehingga ia dinamai lubang hitam [Anugraha,2005].

Secara astrofisika benda langit (planet, bintang, lubang hitam dan lain-

lainnya) haruslah berotasi, sedangkan lubang hitam Schwarzschild adalah se-

buah lubang hitam yang tidak berotasi, oleh karena itu perlu dibentuk per-

samaan metrik yang menyempurnakan lubang hitam Schwarzschild tersebut.

Pada tahun 1963 Kerr menemukan bentuk metrik ruang waktu untuk lubang

hitam yang berotasi sebagai penyempurnaan metrik Schwarzschild [Wiltsher

at al, 2009].

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat empat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mendapatkan solusi Schwarzschild untuk persamaan

medan Einstein?

2. Bagaimanakah implikasi fisis dari solusi Schwarzschild tersebut?

3. Bagaimanakah mendapatkan solusi Kerr untuk persamaan medan Ein-

stein?

4. Bagaimanakah implikasi fisis dari solusi Kerr tersebut?
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1.3 Batasan Masalah

Terdapat beberapa implikasi fisis dari solusi Schwarzschild dan Kerr. pada

penelitian ini, implikasi fisis yang ditinjau adalah implikasi fisis yang terkait

dengan lubang hitam.

1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat solusi Schwarzschild dan solusi Kerr

untuk persamaan medan Einstein serta menunjukkan implikasi fisis dari solusi

Schwarzschild dan Kerr.

1.5 Manfaat

Deskripsi solusi Schwarzschild dan Kerr dalam tugas akhir ini diharapkan da-

pat memberikan petunjuk bagi kajian lebih lanjut dalam menjelaskan feno-

mena lubang hitam lainnya.
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