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12  Bangun Datar Mirip Lingkaran 

 

 

Penutup lubang berbentuk lingkaran tidak mungkin jatuh ke dalam 

lubangnya karena lebar yang diperlukan oleh cakram lingkaran untuk 

jatuh sama dengan lebar lubang yang tersedia. Untuk penutup 

lubang berbentuk persegi, lebar yang diperlukan untuk jatuh sama 

dengan panjang sisi persegi tersebut, sebutlah s, sementara lebar 

lubang yang tersedia sama dengan diagonal persegi tersebut, yakni 

s√2. Karena s < s√2, maka penutup lubang berbentuk persegi dapat 

dengan mudah jatuh ke dalam lubangnya. 

Selain lingkaran, adakah bentuk lainnya yang juga ideal untuk pe-

nutup lubang saluran air kotor, dalam arti ia tidak akan jatuh ke 

dalam lubangnya?  

Sebelum membuka halaman-halaman berikutnya, anda bisa berhenti 

membaca dan memikirkan jawaban terhadap pertanyaan ini. Apa 

yang terjadi, misalnya, dengan bentuk segitiga sama sisi? Akankah ia 

jatuh ke dalam lubangnya? 

 

                                      

 



70 Hendra Gunawan – Gara-Gara Hantu Lingkaran 

 

s 

Ingat bahwa ada dua hal yang perlu kita ukur dan bandingkan di sini, 

yaitu: lebar yang diperlukan (oleh penutup lubang) untuk jatuh, dan 

lebar lubang yang tersedia. Untuk segitiga sama sisi, lebar yang 

diperlukan untuk jatuh sama dengan tinggi segitiga tersebut, 

sebutlah t, sementara lebar lubang yang tersedia sama dengan 

panjang sisi segitiga tersebut, misalkan s. Jelas bahwa t < s. Jadi 

penutup lubang berbentuk segitiga sama sisi dapat jatuh ke dalam 

lubangnya. 

                                  

Demikian juga halnya dengan bentuk segi-n beraturan; semuanya 

dapat jatuh ke dalam lubangnya, karena lebar yang diperlukan untuk 

jatuh lebih kecil dari lebar lubang yang tersedia. 

Sebelum anda mencoba bentuk lainnya, kita mesti membuat kese-

pakatan terlebih dahulu. Untuk menghindari kerumitan yang tak 

perlu, bentuk atau bangun datar yang kita bicarakan di sini adalah 

bangun yang konveks. Ciri bangun konveks adalah sebagai berikut: 

jika kita pilih dua titik sembarang pada bangun tersebut, maka ruas 

garis yang menghubungkan kedua titik tersebut sepenuhnya berada 

pada bangun tersebut. 

Sebagai contoh, lingkaran dan segi-n beraturan merupakan bangun 

konveks. Sementara itu, bintang dan hati bukan bangun konveks, 

karena kita bisa memilih dua titik pada bangun berbentuk bintang 

t 
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atau hati sedemikian sehingga ruas garis yang menghubungkan 

kedua titik ini tidak sepenuhnya berada pada bangun tersebut. 

 

Nah, pertanyaannya sekarang: bila bentuk segi-n beraturan akan 

jatuh ke dalam lubangnya, bentuk apakah yang tidak akan jatuh ke 

dalam lubangnya, selain lingkaran? 

Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan elips? Bentuk elips yang 

tidak bundar akan jatuh ke dalam lingkaran karena lebar yang diper-

lukan untuk jatuh sama dengan panjang sumbu minor elips tersebut, 

sebutlah a, sedangkan lebar lubang yang tersedia sama dengan pan-

jang sumbu mayor-nya, misalkan b. Dalam kasus ini, a < b, sehingga 

penutup lubang berbentuk elips dapat jatuh ke dalam lubangnya. 

 

Kalau anda berpikir jangan-jangan tidak ada bentuk lain selain ling-

karan yang tidak akan jatuh ke dalam lubangnya, anda terlalu ter-

buru-buru mengambil kesimpulan. Selain lingkaran, sesungguhnya 

masih banyak bentuk lainnya yang ideal untuk penutup lubang 

saluran air kotor. Salah satunya adalah segitiga Reuleaux. 
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Bentuk segitiga Reuleaux dapat di-

konstruksi sebagai berikut. Perta-

ma, gambar sebuah segitiga sama 

sisi ABC, dengan panjang sisi s. 

Lalu, dari masing-masing titik 

sudutnya, tarik busur lingkaran 

dengan jari-jari s. Persisnya, dari 

titik A, tarik busur lingkaran yang 

melalui titik B dan C. Demikian pula 

dari titik B, tarik busur lingkaran 

yang melalui titik A dan C; dan dari 

titik C, tarik busur lingkaran yang 

melalui titik A da B. Dengan cara 

ini, kita telah mengembungkan 

segitiga sama sisi ABC menjadi 

suatu bangun yang menyerupai 

lingkaran, tetapi ia bukan lingkaran, seperti diperlihatkan pada 

gambar di bawah ini. 

 

Nah, sekarang perhatikan bahwa penutup lubang berbentuk segitiga 

Reuleaux tidak akan jatuh ke dalam lubangnya. Untuk bentuk segitiga 

sama sisi, lebar yang diperlukan untuk jatuh sama dengan tinggi segi-

tiga tersebut. Untuk bentuk segitiga Reuleaux, lebar yang diperlukan 

Franz Reuleaux adalah 

seorang insinyur asal 

Jerman pada abad ke-19. Ia 

menciptakan suatu mesin 

yang mengubah suatu jenis 

gerakan (misalnya linear) 

ke jenis gerakan lainnya 

(misalnya sirkular atau 

melingkar). Segitiga 

Reulaux merupakan daerah 

sapuan dari suatu batang 

yang bergerak dengan jenis 

gerakan tertentu.  
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untuk jatuh sama dengan panjang sisi segitiga semula, sebutlah s. 

Sementara itu, lebar lubang yang tersedia juga sama dengan s. Jadi, 

seperti halnya lingkaran, penutup berbentuk segitiga Reuleaux tidak 

akan jatuh ke dalam lubangnya. 

Berbeda dengan lingkaran, segitiga Reuleaux mempunyai tiga sisi dan 

tiga titik sudut. Di tiap titik sudut, besar sudut beloknya sama dengan 

60o, sehingga besar sudutnya sama dengan 180o – 60o = 120o. Mirip 

dengan lingkaran, segitiga Reulaux dapat menggelinding pada ke-

tinggian yang sama (tidak naik-turun). Bedanya, ia tidak mempunyai 

titik pusat atau ‘titik poros’ yang tetap. 

 

Segitiga Reuleaux ini dapat kita modifikasi menjadi suatu bentuk yang 

lebih menyerupai lingkaran, yaitu memiliki tepi yang mulus, seperti 

diperlihatkan pada gambar di bawah ini.  

 

Bentuk ini tidak mempunyai titik sudut, dan tentunya hanya mem-

punyai satu sisi (sesuai dengan definisi yang telah kita sepakati se-
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belumnya). Namun demikian, karena bukan lingkaran, bentuk ini 

tidak mempunyai titik poros yang tetap. 

Nah, sekarang kita dapat menemukan bentuk lainnya yang juga 

bagus untuk penutup lubang saluran air kotor, dalam arti ia tidak 

akan jatuh ke dalam lubangnya. Ya, dengan cara serupa, kita dapat 

membuat segi-lima Reuleaux, segi-tujuh Reuleaux, dan seterusnya. 

Mengapa hanya segi-n dengan n ganjil? Pada segi-n dengan n ganjil, 

setiap titik sudut menghadap ke satu sisi di seberangnya. Sisi itulah 

yang kita kembungkan. 

Bila anda berjalan kaki dan mengamati jalan, tentu saja tidak banyak 

kita temukan penutup lubang saluran air kotor yang berbentuk segi-

tiga atau segi lima Reuleaux. Tapi foto di bawah ini memperlihatkan 

bahwa di Amerika Serikat ada penutup lubang berbentuk segitiga 

Reuleaux (http://www.maa.org). Selain itu, bentuk segi-tujuh 

Reuleaux kita temukan pada uang koin di negara Inggris Raya 

(http://flickrhivemind.net). 

       

Bahkan, di negara China, ada yang membuat sepeda dengan roda 

depan berbentuk segi-lima Reuleaux dan roda belakang berbentuk 

segitiga Reuleaux. Bagaimana di negara kita? Ingat logo Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI yang bertuliskan “Tut Wuri Handa-

yani”? Ya, itu segi-lima Reuleaux!□ 

http://www.maa.org/
http://flickrhivemind.net/

