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1. PENEMU MESIN UAP  

James Watt (19 January 1736 - 25 Agustus 1819) adalah penemu yang mengembangkan 

mesin uap yang menjadi dasar dari Revolusi Industri. 

James Watt lahir pada tanggal 19 Januari, 1736 di Greenock, 

satu kota pelabuhan laut di Firth Clyde, Skotlandia. Ayahnya 

adalah pemilik kapal dan kontraktor, sedangkan ibunya, Agnes 

Muirhead, datang dari keluarga terhormat dan berpendidikan. 

Watt bersekolah secara tak teratur tetapi dan lebih banyak 

mendapat pendidikan di rumah oleh ibunya. Dia menunjukkan 

ketangkasan yang luar biasa dan bakat untuk ilmu pasti seperti 

matematika, walaupun bahasa Latin dan Yunani tidak 

menggerakkan hatinya, dia menyukai legenda dan cerita 

rakyat Skotlandia. 

Ketika dia berumur 18 tahun, ibunya meninggal dan kesehatan ayahnya perlahan-lahan 

mulai merosot, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan study tentang 

pembuatan instrument dan peralatan selama satu tahun, kemudian kembali ke Skotlandia 

dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. Tetapi karena dia tidak 

menyelesaikan tujuh tahun study nya sebagai apprentice (murid yang bekerja sambil 

belajar), permohonan untuk membuka bisnis tersebut terhambat, walaupun pada saat itu 

belum ada pembuat instrumen dan peralatan matematika di Skotlandia. 

Dengan dibantu oleh tiga orang professor yang ada di Universitas Glasgow, James Watt 

akhirnya diberi kesempatan untuk membuka workshop (bengkel) kecil di universitas. 

Empat tahun setelah membuka tokonya, James Watt mulai melakukan percobaan dengan 

uap setelah temannya, Professor John Robison, membuat dia tertarik pada mesin tersebut. 

Pada saat itu, Watt sama sekali tidak pernah mengoperasikan mesin uap, tetapi dia tetap 

berusaha untuk membuat satu model mesin. Walaupun gagal, dia tetap melanjutkan 

percobaannya dan mulai membaca apa saja yang bisa dibacanya. Dia kemudian secara 

terpisah menemukan pentingnya energi panas yang ditimbulkan dan diserap oleh tiap-tiap 

obyek untuk mengerti lebih jauh tentang mesin. pada tahun 1765 dia berhasil membuat 

sebuah model mesin yang dapat bekerja dengan baik. 

Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya atas pengembangan mesin uap yang memicu 

revolusi industri, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan 

symbol W oleh International System of Units (atau ‘SI’) seperti yang kita kenal sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PANEMU MESIN 4 TAK 

Nikolaus August Otto (14 Juni 1832 – 28 Januari 1891) 

ialah penemu mesin pembakaran dalam asal Jerman. 

Sebagai lelaki muda ia mulai percobaan dengan mesin gas 

dan pada 1864 ikut serta dengan 2 kawan untuk 

membentuk perusahaannya sendiri. Perusahaan itu dinamai 

N. A. Otto & Cie., yang merupakan perusahaan pertama 

yang menghasilkan mesin pembakaran dalam. Perusahaan 

ini masih ada sampai kini dengan nama Deutz AG. 

Mesin atmosfer pertamanya selesai pada Mei 1867. 5 tahun 

kemudian ia disusul oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach dan bersama mereka 

ciptakan gagasan putaran empat tak atau putaran Otto. 

Pertama kali dibuat pada 1876, tak itu merupakan gerakan naik atau turun pada piston 

silinder. Paten Otto dibuat tak berlaku pada 1886 saat ditemukan bahwa penemu lain, 

Alphonse Beau de Rochas, telah membuat asas putaran 4 tak dalam selebaran yang 

diterbitkan sendirian. Menurut studi sejarah terkini, penemu Italia Eugenio Barsanti dan 

Felice Matteucci mempatenkan versi efisien karya pertama dari mesin pembakaran dalam 

pada 1854 di London (nomor paten 1072). Mesin Otto dalam banyak hal paling tidak 

diilhami dari penemuan itu. 

 

3. PENEMU MESIN DIESEL 
 

Dr Rudolf Diesel menemukan mesin diesel pada tahun 

1897. 

Dia merupakan seorang insinyur mekanik dari Jerman. 

Mesin diesel adalah mesin kompresi-pengapian yang 

bekerja dengan mengkompresi udara. Bahan bakar 

lantas disuntikkan dalam silinder berisi udara 

terkompresi yang menyebabkan pembakaran bahan 

bakar spontan. 

Keuntungan utama dari mesin ini adalah alih-alih 

menggunakan bensin, diesel menggunakan solar yang 

relatif lebih murah. 

Sebelum mesin diesel, Herbert Ackroyd-Straut menemukan mesin dengan cara kerja 

mirip pada tahun 1890 dan diproduksi oleh Hornsby & Sons dari Lincolnshire dua tahun 

kemudian. 

Namun mesin ini memiliki kelemahan besar, silinder harus dipanasi dulu dari sumber luar 

sebelum dapat bekerja. 

Dr Rudolf Diesel memerlukan waktu empat tahun sebelum mesin diesel ciptaannya dapat 

berfungsi baik sebelum dirilis pada tahun 1897. 

Rudolf Diesel lahir pada tahun 1858 di Paris, Perancis. Masa kecilnya dihabiskan di 

Perancis, namun karena terjadi perang pada tahun 1870 keluarganya lantas pindah ke 

London. 

Pada usia 14 ia memutuskan untuk menjadi insinyur, mendapat beasiswa, dan lulus 

dengan nilai tertinggi. 

Diesel kembali ke Paris pada tahun 1880 dan membantu profesornya mendesain lemari es 

modern. Ia menikah pada tahun 1883 dan dikaruniai tiga anak. 

 



4. PENEMU MESIN CETAK  

 

Penemu Mesin Cetak pertama kali adalah Johannes Gensfleisch 

zur Laden zum Gutenberg (sekitar 1398 - 3 Februari 1468) 

adalah seorang pandai logam dan pencipta berkebangsaan 

Jerman yang memperoleh ketenaran berkat sumbangannya bagi 

teknologi percetakan pada tahun 1450-an, termasuk aloy logam 

huruf (type metal) dan tinta berbasis-minyak, cetakan untuk 

mencetak huruf secara tepat, dan sejenis mesin cetak baru yang 

berdasarkan pencetak yang digunakan dalam membuat anggur. 

 

Tradisi menamainya sebagi pencipta movable type di Eropa, 

suatu perbaikan sistem pencetakan blok yang sudah digunakan 

di wilayah tersebut. Dengan mengombinasikan unsur-unsur ini dalam suatu sistem 

produksi, ia memungkinkan terjadinya pencetakan materi tertulis secara cepat, serta 

terjadinya ledakan informasi di Eropa Renaisans. 

 

Gutenberg berasal dari sebuah keluarga bangsawan dan menerima latihan awal sebagai 

seorang tukang emas. Pada tahun 1428, disebabkan oleh politik, dia pindah ke Strasbourg 

dan tinggal di sana selama 20 tahun. 

 

5. PENEMU MESIN TIK 

Christopher Latham Sholes (1819-1890) - Penemu Mesin Tik 

Mesin tik ditemukan oleh Christopher Latham Sholes, pada 

tahun 1868. 

Sholes adalah penemu berkebangsaan Amerika. Lahir di 

Mooresburg, Amerika Serikat pada 14 Februari 1819, dan 

meninggal pada 17 Februari 1890. 

 

Gambar : Pterotype John Pratt's, terinspirasi oleh Sholes 

pada Juli 1867 

 
 

6. PENEMU RADIO  

Guglelmo Marconi 1874-1937 tokoh penemu radio 

dari itali 

Dari keluarga berada, lahirlah Guglielmo Marconi 

tahun 1874 di Bologna, Itali. Penemu radio ini dapat 

pendidikan privat dari seorang guru. Tahun 1894 

tatkala usianya menginjak dua puluh, Marconi baca 

percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Heinrich 

Hertz beberapa tahun sebelumnya. Percobaan-

percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan 

adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak 

oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. 
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Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim 

tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa lewat kawat yang menyediakan banyak 

kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau telegram. Misalnya, 

dengan cara ini berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. 

Tahun 1895, hanya setahun kerja keras, Marconi berhasil memprodusir peralatan yang 

diperlukan. Tahun 1896 dia memperagakan alat penemuannya di Inggris dan memperoleh 

hak paten pertamanya untuk penemuan ini. Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan 

“Marconi” pertama dikirim tahun 1898. Tahun berikutnya dia sudah sanggup kirim berita 

tanpa lewat kawat menyeberang selat Inggris. Meskipun patennya yang terpenting 

diperolehnya tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak 

penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Di tahun 1901 dia 

berhasil mengirim berita radio melintasi Samudera Atlantik, dari Inggris ke 

Newfoundland. 

Makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 tatkala 

kapal S.S. Republic rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio amat 

membantu, semua penumpang bisa diselamatkan kecuali enam orang. Pada tahun yang 

sama Marconi berhasil meraih Hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun 

berikutnya dia berhasil mengirim berita radio dari Irlandia ke Argentina, suatu jarak yang 

lebih dari 6000 mil. 

Semua berita ini dikirim lewat tanda-tanda sistem kode Marconi. Sebagaimana diketahui, 

suara itu 

 

7. PENEMU TELEVISI 

John Logie Baird lahir tanggal 13 Agustus 1888 di 

Skotlandia, Baird menerima pendidikan di Technical 

College Royal dan Universitas Glasgow. Diganggu oleh 

kesehatan yang buruk, dia tidak dapat ikut dalam Perang 

Dunia I dan akhirnya ia memilih posisinya sebagai 

seorang insinyur listrik. Dia kemudian memutuskan untuk 

menjadi seorang "amatir profesional," dan mengejar 

kepentingan-kepentingan yang berbeda dan 

menguntungkan. setelah kelelahan menyebabkan 

gangguan saraf, Baird memilih untuk berkonsentrasi pada 

elektronik, terutama setelah gelombang demonstrasi radio 

temuan Guglielmo Marconi dapat digunakan untuk 

membawa sinyal audio. 

Baird yakin bahwa proses yang sama dapat mengirimkan sinyal visual, dan ia mulai 

bekerja dan melakukannya pada sebuah desain. desain Baird adalah sebuah perangkat 

yang disebut Nipkow disk, disk scanning diciptakan pada tahun 1884 oleh ilmuwan Paul 

Nipkow Jerman. Pada dasarnya, perangkat ini terdiri dari disk karton dengan serangkaian 

lubang persegi, terletak dalam posisi spiral. Ketika digabungkan dengan photoelectriccell 

dan berputar, Nipkow disk mampu memindai area terang dan gelap dan mengkonversi 

informasi yang menjadi sinyal listrik. Dengan menggunakan seconddisk, disinkronkan 

dengan yang pertama, Nipkow mampu menterjemahkan bahwa signal ke gambar visual 

primitif. 

 

Baird mengambil ide Nipkow satu langkah 

lebih jauh, mengembangkan sistem dengan 

mana sinyal dapat dikirim melalui gelombang 

elektromagnetik, bukan kabel. Sementara 

masih dalam tahap perkembangan, penemuan 

Baird menemukan sedikit dukungan 

keuangan, karena sebagian besar investor 

menganggap ide baird sebagai hal yang 

kurang menguntungkan. 

http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/guglielmo-marconi.html


 

Hingga ia berusia 35 tahun, Baird hidup dalam kondisi serba kekurangan. Selama waktu 

ini Baird bekerja sebagai perjual sepatu dan seorang salesman silet, mendapatkan uang 

hanya cukup untuk membayar makanan, tempat tinggal, dan perlengkapan mekanik. 

Banyak dari prototipe untuk penemuan di buat barang barang keperluan rumah tangga 

seperti kue kaleng, jarum rajut, lampu sepeda, dan string. Pada tahun 1923, ia mulai 

berusaha mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar, sekaligus suara, lewat radio. 

Tak lama kemudian ia berhasil mengirim citra kasar melewati transmiter tanpa-kabel ke 

pesawat penerima yang berjarak beberapa meter. Gembira, dia berlari ke lantai bawah 

toko dan membujuk seorang anak muda untuk menjadi orang pertama yang gambarnya di 

transmisikan oleh televisi. Baird menjadi terkenal hampir dalam semalam, dan segera 

investor memberinya cukup uang untuk mengejar tujuan yang lebih ambisius. Pada 1927 

ia mengirim sinyal televisi dari London ke Glasgow dan pada 1928 dari London ke New 

York. 

 

Segera, setelah itu penemuan Baird akan digantikan oleh desain tabung sinar katoda dari 

Vladimir Zworykin. Namun, Baird terus berusaha untuk desain televisi yang lebih baik. 

Dia membantu mengembangkan televisi berwarna alam serta besar layar proyeksi, yang 

ia bayangkan, pada akhirnya akan memungkinkan televisi di lihat publik di layar film. 

meninggal di Bexhill-on-Sea, East Sussex, Inggris, 14 Juni 1946 pada umur 57 tahun. 

 

8. Penemu Telegraf 

Samuel Finley Breese Morse (1791-1872) 

Telegraf pertama kali ditemukan oleh Samuel Finley Breese 

Morse atau mungkin biasa disebut Samuel Morse, seorang 

peneliti Amerika pada tahun 1837 dan di Inggris pada tahun 

yang sama oleh seorang fisikawan Sir William F. Cooke. 

Telegraf kemudian menjadi alat komunikasi yang penting 

pada pertengahan tahun 1800an sampai dengan pertengahan 

tahun 1900an. 

Morse menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili 

pesan-pesan yang ingin dikirimkan dengan menggunakan 

pulsa listrik melalui kabel tunggal. 

Pada saat melakukan percobaan menggunakan peralatan yang dimilikinya, Morse 

menemukan bahwa sinyal-sinyal hanya dapat dikirimkan dengan baik dalam jarak 32 km. 

Untuk jarak yang lebih dari 32 km, sinyal-sinyal yang diterima menjadi terlalu lemah 

untuk direkam. Kemudian Morse membangun peralatan relai yang ditempatkan di setiap 

32 km dari stasiun sinyal. Relai tersebut berfungsi untuk mengulangi sinyal yang diterima 

dan mengirimkannya kembali ke 32 km berikutnya. Relai terdiri dari sakelar yang 

dioperasikan secara elektromagnetik. 

Morse hidup sampai usia lanjut. Ia sempat menyaksikan saluran telegraf dipasang di 

seluruh bagian dunia termasuk kabel-kabel bawah laut. Pada ulang tahunnya yang ke 

delapan puluh. Sebuah patung dirinya diresmikan di Central Park, New York sebagai 

penghargaan atas jasa-jasanya. Setahun setelah itu ia meninggal. 

 

 

 

 

 



9. PENEMU TELEPON 

 Alexander Graham Bell, Penemu Telepon  

 

Saat ini komunikasi antar manusia makin mudah karena udah 

ada fasilitas telepon yang sangat membantu dalam kehidupan 

sehari-hari. Lalu siapa tokoh yang paling berjasa dibalik 

penemuan telepon? Dia adalah Alexander Graham Bell yang 

pertama kali menemukan alat komunikasi ini. 

 

Bell lahir pada tanggal 3 Maret 1847 di Edinburg, Scotland. 

Bell berasal dari keluarga yang sangat mementingkan 

pendidikan. Ayahnya adalah seorang psikolog dan elocution 

bernama Alexander Melville Bell, sedangkan kakeknya 

Alexander Bell merupakan seorang elucution professor.  

 

Setelah menyelesaikan kuliahnya di University of Edinburg dan University College di 

London, Bell memutuskan buat menjadi asisten ayahnya. Dia membantu orang-orang 

yang cacat pendengaran untuk belajar berbicara dengan metode yang telah diterapkan 

oleh ayahnya, yaitu dengan memperhatikan posisi bibir dan lidah lawan bicara. 

Pada saat dia bermukim di London, Bell sempat belajar tentang percobaan yang 

dilakukan oleh Herman Ludwig von Helmholtz berupa tuning fork dan magnet yang bisa 

menghasilkan bunyi yang terdengar nyaring. Kemudian baru pada tahun 1865 Bell 

mempelajari lebih mendalam tentang suara yang keluar dari mulut saat berbicara. 

 

Bell semakin tertarik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan bunyi-bunyian, 

makanya dia nggak keberatan ketika harus mengajar di Sarah Fuller, Boston yang 

merupakan sekolah khusus orang-orang tuli pada tahun 1870, selain itu Bell juga bekerja 

sebagai guru privat. Dan ketika dirinya diangkat menjadi guru besar psikologi di Boston 

University pada tahun 1873, Bell mengadakan suatu pertemuan khusus buat para guru 

yang menangani masalah murid-murid yang mengalami cacat pendengaran. 

 

Hampir seluruh hidupnya Bell menghabiskan waktunya untuk mengurusi masalah 

pendidikan orang-orang yang cacat pendengaran bahkan kemudian dirinya mendirikan 

American Association to Promote the Theahing of Speech to the Deaf. 

 

Bell mulai melakukan penelitian dengan menggunakan phonatograph, multiple telegraph 

dan electric speaking telegraph dari tahun 1873 sampai 1976 yang dibiayai oleh dua 

orang ayah dari muridnya. Salah satu penyandang dananya adalah Gardiner Hubbard 

yang mempunyai seorang putri yang telinganya tuli bernama Mabel, wanita inilah yang 

dikemudian hari menjadi istri Bell. 

 

 

Di kemudian hari Bell mengungkapkan keinginannya untuk menciptakan suatu alat 

komunikasi dengan transmisi gelombang listrik. Bell pun mengajak temannya Thomas 

Watson buat membantu menyediakan perlengkapannya. Penelitiannya dilakukan dengan 

menggunakan alat pengatur suara dan magnet untuk menghantarkan bunyi yang akan 

dikirimkan, peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Juni 1875.  

 

Akhirnya terciptalah karya Bell sebuah pesawat penerima telepon dan pemancar yang 

bentuknya berupa sebuah piringan hitam tipis yang dipasang di depan electromagnet. 

Baru pada tanggal 14 Februari 1876 Bell mematenkan hasil penemuannya, tapi oleh US 

Patent Office penemuan Bell ini baru resmi dipatenkan pada tanggal 7 Maret untuk 

“electric speaking telephone”. 

 

Bell terus memperbarui penemuannya dan untuk pertama kalinya dia berhasil 

mengirimkan suatu kalimat berbunyi “Watson, come here, I want you” pada tanggal 10 

Maret 1876. 

 

 



10. PENEMU TELEPON VERSI BARU 

 Antonio Santi Giuseppe Meucci, (lahir 13 April 

1808 – meninggal 18 Oktober 1889 pada umur 81 

tahun) adalah seorang penemu berkebangsaan Italia 

yang penemuannya merupakan alat komunikasi 

modern yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

sekarang ini untuk kehidupan sosial yaitu telepon. 

Umumnya penemu telepon yang lebih dikenal 

masyarakat adalah Alexander Graham Bell, tetapi 

sepertinya sejarah harus ditulis ulang karena adalah 

seorang imigran dari Firenze (Florence), Italia yang 

bernama Antonio Meucci yang telah menciptakan 

telepon pada tahun 1849 dan mematenkan hasil karyanya pada tahun 1871. 

 

Antonio Meucci lahir di San Frediano, dekat kota Firenze pada tahun 1808. Dia adalah 

lulusan Akademi Kesenian Firenze, lalu bekerja di Teatro della Pergola sampai tahun 

1835, dan kemudian ditawari pekerjaan di Teatro Tacon in Havana, Kuba dan berimigrasi 

di sana bersama istrinya. Pada waktu senggangnya Antonio Meucci suka melakukan 

penyelidikan terhadap sesuatu dan menciptakan barang-barang baru tanpa putus asa. 

Meucci telah mengembangkan cara menggunakan setrum listrik untuk menyembuhkan 

penyakit dan menjadi populer karenanya. 

 

 
Pada tahun 1850, dia pindah ke Staten Island, New York. Pada saat itu Meucci jatuh 

miskin, tetapi masih terus menyempurnakan alat yang telah diciptakannya yaitu telepon. 

Dikarenakan ia sakit keras dan perekonomian yang sulit, istrinya terpaksa menjual 

beberapa alat-alat ciptaannya hanya seharga enam dolar untuk biaya pengobatan. Setelah 

sembuh, Meucci bekerja keras siang dan malam untuk kembali membuat alat-alat 

ciptaannya. Pada tahun 1871, disebabkan tak cukup uang untuk membayar paten telepon, 

ia hanya membayar paten sementara yang berlaku untuk setahun dan harus diperpanjang 

pada tahun selanjutnya. 

 

Meucci mencoba untuk mendemonstrasikan potensi “telegraf berbicara” ini serta 

membawa model dan segala keterangannya pada wakil ketua perusahaan telegraf 

Western Union. Setiap kali Meucci hendak menemui wakil ketua ini, Edward B.Grant 

selalu mengatakan bahwa dia tak ada waktu. Dua tahun kemudian, saat Meucci meminta 

kembali semua materi telepon di perusahaan tersebut, ternyata mereka hanya mengatakan 

telah “hilang”. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Penemu Dinamo 



Michael Faraday (1791-1867) - Penemu Dinamo 

Dinamo ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1831. 

Michael Faraday adalah seorang penemu berkebangsaan 

Inggris, lahir pada 22 September 1791 dan meninggal pada 

25 Agustus 1867. 

 

Gambar dinamo Michael Faraday  

 

 
 

 

 

12. Penemu Elektromagnet 

Andre-Marie Amphere lahir di Lyon, Prancis, 20 

Januari 1775. Ia tidak pernah duduk di bangku 

sekolah. Pendidikan diperoleh di rumah dari ayahnya 

yang merupakan seorang pedagang sutra kaya raya 

dan pejabat pemerintah yang mendukung raja. Pada 

usia 12 tahun, Ampere telah menguasai semua hal 

mengenai matematika yang dikenal pada zaman itu. 

Tak heran jika ia menjadi remaja yang cerdas dan 

berpengetahuan luas. 

Revolusi terjadi di Prancis. Pada tahun 1793, saat ia 

berusia 18 tahun, terjadi pertempuran di kotanya 

antara pendukung raja dan pendukung republik. 

Malang menimpa pendukung raja. Ayahnya ditangkap 

pendukung republik dan dipenggal dengan pisau 

gilotin. 

Pada usia 24 tahun ia kawin dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Karena 

kecerdasannya, ia diangkat menjadi guru besar fisika di Bourg selama dua tahun (1801-

1803). Ia pun hidup bahagia, serba berkecukupan, dan terhormat. 

Sayang, kebahagiaan hidup berumah tangga mereka tidak berjalan lama. Saat usia 

anaknya mencapai empat tahun, istrinya meninggal. Sejak itu ia berubah menjadi seorang 

yang pemurung dan putus asa. Setelah kematian istrinya, ia pun pindak ke Paris dan 

mengajar di Ecole Polytechnique. Ia tinggal di Paris sampai akhir hayatnya. 

Ampere tertarik dengan hasil temuan Oersted, seorang ahli fisika Denmark, yang 

menemukan jarum kompas bergerak jika ditaruh di dekat kawat (penghantar) yang 

berarus listrik. Ia pun segera melakukan eksperimen. Dari eksperimen itu ia menemukan 

bahwa kumparan bersifat sebagai magnet batang. Besi lunak dalam kumparan berubah 

menjadi magnet dan kumparan yang berisi batang besi menjadi magnet yang kuat. Dua 

penghantar yang berdekatan yang beraliran arus listrik akan saling mengeluarkan gaya. 
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Amperejuga menemukan hukum matematika yang untuk menghitung gaya tersebut. 

Hukum ini kemudian dikenal dengan nama hukum elektrodinamika dan menjadi dasar 

teori elektromagnet ciptaan Maxwell. 

Ampere meninggalkan karya tulis berupa buku berjudul Bunga Rampai Pengamatan 

Elektodinamika (1822), dan Teori Fenomena Elektrodinamika (1826). Keduanya dalam 

bahasa Prancis. Pada tanggal 10 Juni 1836 Ampere meninggal di Marseille, Prancis. Di 

batu nisannya tertulis Tandem Felix yang artinya Akhirnya bahagia. Konon, hampir 

seluruh hidupnya dilewati dalam tekanan batin. 

 

13. PENEMU BOLA LAMPU 

 

Thomas Alva Edison 11 February 1847 - 18 Oktober 1931 

Bola Lampu 
 

Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika dan merupakan 

satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Edison mulai bekerja 

pada usia yang sangat muda dan terus bekerja hingga akhir 

hayatnya. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah 

mempatentkan sekitar dari 1.093 hasil penemuannya, termasuk 

bola lampu listrik dan gramophone, juga kamera film. Ketiga 

penemuannya membangkitkan industri-industri besar 

bagi industri listrik, rekaman dan film yang akhirnya 

mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga 

dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip 'produksi 

massal' bagi penemuan-penemuannya. 

Bola lampu pertama 

Edison sendiri memperoleh keahliannya dalam bidang kelistrikan dan 

telegraphy (telegraph untuk komunikasi) pada usia belasan tahun. Pada 

tahun 1868, di usia 21 tahun, dia telah mengembangkan dan 

mempatentkan penemuannya yang berupa sebuah mesin yang merekam 

telegraph. 

Dimasa kecilnya, Edison hanya bersekolah di sekolah yang resmi 

selama tiga bulan, selanjutnya semua pendidikannya diperoleh dari 

ibunya yang mengajar Edison di rumah. Ibu Edison mengajarkan 

Edison cara membaca, menulis, dan matematika. Dia juga sering memberi dan membacakan 

buku-buku bagi Edison, antara lain buku-buku yang berasal dari penulis seperti Edward 

Gibbon, William Shakespeare dan Charles Dickens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Penemu Proyektor Film 

Thomas Alva Edison (1847-1931) - Penemu Proyektor Film 

Selain bola lampu, proyektor Film juga adalah hasil 

temuan Thomas Alva Edison, pada tahun 1893. 

Thomas Alva Edison adalah penemu berkebangsaan 

Amerika Serikat, lahir di Milan, Ohio pada 11 Februari 

1847 dan meninggal pada 18 Oktober 1931. 

 

Gambar proyektor film Edison  

 

 

15. Penemu Lampu Argand 

Aime Argand (1750-1803)-Penemu Lampu Argand 

Lampu Argand atau lampu minyak ditemukan oleh Aime 

Argand. 

Ami Argand adalah penemu berkebangsaan Perancis, Ia lahir 

pada 5 Juli 1750  dan meninggal pada 14 Oktober 1803. 

Gambar ilustrasi lampu argand 
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16. Penemu Hidrometer 

Antoine Baume (1728-1804) - Penemu Hidrometer 

Hidrometer ditemukan oleh Antoine Baume. 

Antoine Baume adalah penemu berkebangsaan 

Perancis, lahir pada 26 Februari 1728  dan meninggal 

pada  15 October 1804. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Penemu Lensa 

Antonie Van Leeuwekhoek (1632-1723) - Penemu Lensa 

 

Lensa ditemukan oleh Antonie van Leeuwenhoek. 

Antonie van Leeuwenhook adalah penemu 

berkebangsaan Belanda, Ia lahir di Delft, Belanda 

pada 24 Oktober 1632 dan meninggal di Delft pada 

26 Agustus 1723. 

 

Gambar reflika mikroskop Antonie van 

Leeuwenhoek 
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18. Penemu Batu Beterai 

Alessandro Volta (1745-1827) - Penemu Batu Beterai 

Batu baterai ditemukan oleh Alessandro Volta. 

Alessandro Volta adalah seorang penemu 

berkebangsaan Itali, Ia dilahirkan pada 18 

Februari 1745 dan meninggal pada 5 Maret 

1827. 

 

Gambar batu baterai volta 

 

 

19. Penemu Piringan Hitam 

Alexander Graham Bell (1847-1922) - Penemu Piringan Hitam 

Piringan Hitam ditemukan oleh Alexander Graham Bell. 

Alexander Graham Bell adalah seorang penemu 

berkebangsaan Amerika Serikat, lahir pada 3 Maret 1847 dan 

meninggal pada 22 Agustus 1922. 

 

Gambar piringan hitam  
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20. Penemu Sekrup Archimedes 

Archimedes (287-212 SM)-Penemu Sekrup Archimedes 

Archimedes 287 SM sampai 212 SM 
Archimedes terkenal dengan teorinya tentang hubungan 

antara permukaan dan volume dari sebuah bola terhadap 

selinder. Dia juga dikenal dengan teori dan rumus dari prinsip 

hydrostatic dan peralatan untuk menaikkan air - 'Archimedes 

Screw' atau sekrup Archimedes, yang sampai sekarang masih 

banyak digunakan di negara-negara berkembang. Walaupun 

pengungkit atau ungkitan telah ditemukan jauh sebelum 

Archimedes lahir, Archimedes yang mengembangkan teori 

untuk menghitung beban yang dibutuhkan untuk pengungkit 

tersebut. Archimedes juga digolongkan sebagai salah satu ahli 

matematika kuno dan merupakan yang terbaik dan terbesar di 

jamannya. Perhitungan dari Archimedes yang akurat tentang lengkungan bola di jadikan 

konstanta matematika untuk Pi atau π . 

 

Archimedes lahir pada tahun 287 Sebelum Masehi di suatu kota pelabuhan Syracuse, 

Sicily (sekarang Italia). Dalam masa mudanya, Archimedes diperkirakan mendapatkan 

pendidikannya di Alexandria, Mesir. 

 
Air dipindahkan keatas melalui sebuah ulir pada sebuah Archimedes Screw 

Kisah tentang Archimedes yang banyak diceritakan oleh orang adalah kisah saat 

Archimedes menemukan cara dan rumus untuk menghitung volume benda yang tidak 

mempunyai bentuk baku. Menurut kisah tersebut, sebuah mahkota untuk raja Hiero II 

telah dibuat dan raja memerintahkan Archimedes untuk memeriksa apakah mahkota 

tersebut benar-benar terbuat dari emas murni ataukah mengandung tambahan perak. 

Karena Raja Hiero II tidak mempercayai pembuat mahkota tersebut. Saat Archimedes 

berendam dalam bak mandinya, dia melihat bahwa air dalam bak mandinya tertumpah 

keluar sebanding dengan besar tubuhnya. Archimedes menyadari bahwa efek ini dapat 

digunakan untuk menghitung volume dan isi dari mahkota tersebut. Dengan membagi 

berat mahkota dengan volume air yang dipindahkan, kerapatan dan berat jenis dari 

mahkota bisa diperoleh. Berat Jenis mahkota akan lebih rendah daripada berat jenis emas 

murni apabila pembuat mahkota tersebut berlaku curang dan menambahkan perak 

ataupun logam dengan berat jenis yang lebih rendah. Karena terlalu gembira dengan 

penemuannya ini, Archimedes melompat keluar dari bak mandinya, lupa berpakaian 

terlebih dahulu, berlari keluar ke jalan dan berteriak "EUREKA!" atau 'Saya 

menemukannya' . 

 
Beban 5kg yang diletakkan pada jarak tertentu dapat menyeimbangkan beban 100kg pada 

satu ungkitan 

Buku-buku yang ditulis oleh Archimedes dan berisikan rumus-rumus matematika masih 

dapat ditemukan sekarang, antara lain On the Equilibrium of Planes, On the 

Measurement of a Circle, On Spirals, On the Sphere and the Cylinder dan lain 

sebagainya. Teori-teori matematika yang dibuat oleh Archimedes tidak berarti banyak 

untuk perkembangan ilmu pengetahuan saat Archimedes meninggal. Tetapi setelah 



karyanya di terjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad 8 dan 9 (kurang lebih 1000 

tahun setelah Archimedes meninggal), beberapa ahli matematika dan pemikir Islam 

mengembangkan teori-teori matematikanya. Tetapi yang paling berpengaruh terhadap 

perkembangan dan perluasan teori matematika tersebut adalah pada abad 16 dan 17, 

dimana pada abad itu, mesin cetak telah ditemukan. Banyak ahli matematika yang 

menjadikan buku karya Archimedes sebagai pegangan mereka, dan beberapa ahli 

matematika tersebut adalah Johannes Kepler (1571-1630) dan Galileo Galilei (1564-

1642). 

 

 

21. Penemu Dinamit 

Alfred Nobel (1833-1896) - Penemu Dinamit 

 

Alfred Nobel dilahirkan di Stockholm tanggal 21 Oktober 

1833 dari pasangan Immanuel Nobel dan Andriette Ahlsell. 

Sang ayah adalah seorang insinyur dan pebisnis dalam 

bidang konstruksi yang juga suka melakukan eksperimen, 

terutama dalam hal penghancuran bangunan dan batu yang 

sangat berkaitan dengan profesinya. Kelak, jalur bisnis 

inilah yang mendorong Alfred Nobel untuk menemukan 

dinamit sebagai bahan peledak. 

 

Ketika Alfred lahir, bisnis Immanuel mengalami 

keterpurukan. Hal ini mendorongnya untuk pindah ke 

negara lain, yaitu Finlandia dan Rusia. Keluarganya pun 

ditinggal di Stockholm. Meskipun berasal dari keluarga 

yang kaya-raya, Andriette memiliki keuletan dan 

kemampuan untuk bekerja keras yang mengagumkan. Guna menyambung hidup 

keluarganya, dia membuka toko grosir di Stockholm dan menuai harta yang tidak sedikit. 

 

Tahun 1842 keluarga Immanuel Nobel berkumpul kembali di Rusia. Bisnis Immanuel 

yang baru, yaitu bidang mesin sedang naik daun dan sukses karena adanya kontrak 

dengan militer Rusia sebagai penyedia peralatan-peralatan yang digunakan dalam Perang 

Krim melawan Inggris. Perusahaannya juga membuat ranjau darat dan laut yang 

diperlukan untuk pemerintah Rusia. 

 

Keluarga Nobel menetap di Saint Petersburg dan hidup sederhana walaupun sebenarnya 

dapat berkecimpung dalam kemewahan. Immanuel menginvestasikan kekayaannya pada 

pendidikan anak-anaknya. Alfred dan semua saudaranya tidak menjalani pendidikan 

formal di sekolah. Mereka menjalani pendidikan privat di dalam rumah di bawah didikan 

guru-guru yang berkompeten di bidangnya masing-masing. 

 

Hasil didikan semacam itu sangat tampak dalam diri Alfred. Di bawah bimbingan 

gurunya yang berkebangsaan Swedia, Lars Santesson, dia akhirnya memiliki minat yang 

sangat mendalam dalam bidang sastra dan filsafat. Ivan Peterov mengajari anak-anak 

Immanuel matematika, fisika, dan juga kimia. Semua anak Immanuel fasih berbahasa 

Swedia, Rusia, Rusia, Prancis, Inggris, dan Jerman. Alfred sendiri menguasai bahasa 

tersebut pada usianya yang ke-17. 

 

Walau basis pendidikan yang diterima sama, Alfred memilih jalur yang berbeda dengan 

saudara-saudaranya. Ludvig dan Robert berkecimpung dalam bidang teknik, sedangkan 

Alfred memilih untuk mendalami ilmu kimia. Profesor Nikolai N. Zinin, sang guru kimia, 

adalah orang yang memperkenalkan Alfred dan Immanuel akan nitrogliserin di kemudian 

hari. 

 

Belajar teknik kimia 
Alfred Nobel muda sangat tertarik akan sastra, fisika, dan kimia. Dia juga tergolong 

pribadi yang melankolis karena sangat suka membuat puisi. Sepeninggalnya, dia tercatat 

memiliki perpustakaan pribadi yang terdiri dari 1.500 buku mulai dari bidang sains, 

filsafat, hingga teologi dan sejarah. Karya-karya Lord Byron, sastrawan dari Inggris, 

sangatlah dia gemari. 



 

Filsafat turut mengisi masa mudanya. Hanya karena ingin menguji kemampuan 

berbahasanya (dan tentu saja intelektualnya pula), Alfred Nobel menerjemahkan karya 

Voltaire dari bahasa Prancis ke bahasa Swedia dan menulisnya ulang dalam bahasa 

Prancis. Pemikiran Locke, Alexander von Humboldt, dan Benedict Spinoza pun 

dilahapnya dengan mudah. 

 

Rupanya, Immanuel tidak setuju dengan kegemaran Alfred. Dia berharap agar Alfred 

bergabung dalam perusahaan keluarganya, terutama sebagai insinyur. Upaya Immanuel 

untuk mengalihkan perhatian Alfred dari dunia sastra diwujudkan dengan mengirimkan 

Alfred ke luar negeri. Immanuel ingin agar anaknya yang pendiam dan sedikit introvert 

itu mendalami ilmu teknik kimia dan membuka wawasannya. 

 

Alfred pun mulai melanglang buana sejak tahun 1850 hingga 1852. Negara pertama yang 

dikunjunginya adalah Amerika Serikat. Di sana dia mempelajari teknologi-teknologi 

terbaru. Pendidikannya pun berlanjut di Paris, Prancis. Profesor T.J. Pelouze 

menerimanya untuk bekerja di laboratorium pribadi miliknya atas rekomendasi yang 

diberikan oleh Profesor Zinin, bekas guru kimianya. 

 

Zinin sendiri adalah murid dari Pelouze. Pelouze adalah profesor di Coll�ge de France 

dan juga teman dekat Berzelius, ahli kimia berkebangsaan Swedia. 

 

Apa yang terjadi di Paris ternyata berbuntut panjang pada bisnis Alfred Nobel nantinya. 

Kota itu pula yang membuat Alfred berkenalan dengan ahli kimia muda murid Pelouze 

yang berasal dari Italia, Ascanio Sobrero. Sobrero tiga tahun sebelumnya, pada 1847, 

menemukan bahan kimia cair yang dinamakan dengan pyroglicerine (kini dinamakan 

dengan nitrogliserin). Ia menjelaskan pada Alfred, bahan ini memiliki daya ledak yang 

tinggi, namun dia tidak mengetahui bagaimana cara mengendalikan ledakan yang 

dihasilkan. 

 

Nitrogliserin dihasilkan dari pencampuran gliserin dengan asam nitrat dan sulfur atau 

proses nitrasi gliserol. Bahan ini sangatlah berbahaya karena mudah meledak. Meskipun 

daya hancur yang dimilikinya melebihi bubuk mesiu (gunpowder), tetapi cairan ini dapat 

dengan mudah meledak jika mengalami tekanan dan pertambahan temperatur. Alfred 

Nobel pun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang nitrogliserin dan ingin 

melibatkan penggunaannya dalam bisnis konstruksi. 

 

Bangkrut 

 

Pada tahun 1852 bisnis Immanuel Nobel mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring 

dengan makin parahnya Perang Krim. Pesanan Pemerintah Rusia akan peralatan perang 

bertambah. Immanuel pun menyuruh Alfred untuk pulang ke Rusia guna membantu 

bisnis keluarganya. 

 

Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh selama di Paris, Alfred dan ayahnya melakukan 

serangkaian percobaan untuk memproduksi nitrogliserin dalam jumlah besar dan dapat 

digunakan dalam keperluan komersial. 

 

Ide akan penelitian tentang nitrogliserin datang pula dari Profesor Zinin yang 

mengadakan demonstrasi akan penggunaan nitrogliserin untuk keperluan militer. Pada 

demonstrasi itu, Zinin menuangkan beberapa tetes nitrogliserin yang kemudian dipukul 

menimbulkan ledakan keras. Meskipun demikian, ternyata cairan yang bereaksi hanyalah 

yang mengalami kontak dengan tekanan, sisanya tetap ada. 

 

Immanuel pun mencoba melibatkannya dalam Perang Krim, namun semuanya gagal dan 

tidak berfungsi. Menurut Alfred di kemudian hari, eksperimen ayahnya yang dilakukan 

dengan mencampurkan nitrogliserin dengan bubuk mesiu hanya dilakukan dalam skala 

kecil. 

 

Perang Krim pun akhirnya usai setelah ditandatanganinya Treaty of Paris pada 30 Maret 

1856. Peristiwa ini mengakibatkan kebangkrutan kedua bagi Immanuel dan memaksanya 

meninggalkan Rusia dan kembali ke Swedia. Robert dan Ludvig menetap di Rusia dan 



mengembangkan bisnis mesin yang di kemudian hari akan mendirikan perusahaan 

minyak Rusia yang bernama Brothers Nobel atau Branobel. 

 

”Kieselguhr ” 

 

Sekira tahun 1860, Alfred mengadakan serangkaian eksperimen pribadi. Akhirnya dia 

mulai berhasil memproduksi nitrogliserin tanpa ada permasalahan yang berarti. 

Keberhasilannya ini merupakan keunggulan pertamanya atas Sobrero. 

 

Alfred kemudian mencampurkan nitrogliserin dengan bubuk mesiu dan membakarnya 

dengan bantuan sumbu. Sang ayah yang melakukan percobaan serupa cukup geram. Dia 

menganggap, hal itu merupakan idenya. Alfred pun menjelaskan apa saja yang 

dilakukannya, sehingga kemarahan Immanuel pun mereda. Hasil karya Alfred Nobel 

akan cairan yang disebut dengan blasting oil ini pun tertuang dalam paten pada Oktober 

1863, di usianya yang ke-30. 

 

 

Setelah itu, bayang-bayang kesuksesan Alferd Nobel mulai terlihat secara bertahap. Pada 

musim semi dan panas berikutnya, dia kembali penelitian dan akhirnya mengetahui 

mekanisme produksi nitrogliserin yang lebih sederhana dan mengenalkan penggunaan 

detonator dalam peledakan. Kedua penemuannya ini dipatenkan pula akhirnya. 

 

Meskipun tergolong melankolis, Alfred Nobel bukanlah orang yang lambat pulih dari 

kesedihan. Pada September 1864, pabrik Alfred di Stockholm meledak dan memakan 

korban adiknya, Emil Nobel. Satu bulan berikutnya, dia menyertakan perusahaannya 

dalam pasar saham. 

 

Sukses besar pun diraihnya. Pabriknya pun semakin bertebaran di penjuru dunia. Dia 

membeli sebidang tanah di Hamburg, Jerman, dan mendirikan pabriknya di sana. 

Pabriknya di Amerika Serikat dibangun pada 1866 setelah melawan berbagai hambatan 

birokrasi dan praktik bisnis yang serupa. 

 

Keberhasilan demi keberhasilan tidak menyurutkan perhatian Alfred pada bidang yang 

sangat digemarinya, yakni meneliti. Dia akhirnya mengetahui, nitrogliserin haruslah 

dapat diserap oleh material yang berpori sehingga memiliki bentuk yang sifatnya 

portable, dapat dibawa ke mana saja, dan aman. 

 

Saat menetap di Jerman, dia akhirnya menemukan materi tersebut. Materi ini dikenal 

dengan nama Kieselguhr, yang merupakan pasir pengabsorb berbahan dasar silika yang 

berasal dari cangkang ganggang diatomae. Kieselguhr membuat nitrogliserin memiliki 

bentuk, karena mampu mengabsorb bahan kimia cair itu. Dengan demikian, campuran ini 

dapat dengan mudah diletakkan di sasaran peledakan dan dibawa ke mana saja tanpa 

khawatir akan terjadinya ledakan. 

 

Dari sinilah dinamit berasal. Dinamit sendiri berasal dari kata Yunani dynamis, yang 

memiliki arti tenaga atau daya. Tahun 1867 juga merupakan masa keemasan bagi Alfred 

Nobel karena paten dinamitnya memperoleh persetujuan di berbagai negara seperti 

Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat. Dinamit sendiri ditemukan pada saat mesin 

pengebor pneumatic dan intan digunakan untuk keperluan yang sama. Tidaklah 

mengherankan jika keterlibatan dinamit sangat mengurangi waktu, tenaga, dan biaya 

dalam projek-projek konstruksi. 

 

Pada 1868 Alfred Nobel dan ayahnya memperoleh penghargaan Letterstedt Prize dari 

Royal Swedish Academy of Sciences. Penghargaan ini diberikan pada siapa saja yang 

menghasilkan penemuan yang berharga bagi umat manusia. Ide penghargaan Nobel 

berasal pula dari penghargaan yang diterima oleh Alfred Nobel di Swedia. 

 

Kesibukan bisnis dan seringnya dia bepergian ke luar negeri hanya menyisakan waktu 

yang sedikit bagi kehidupan pribadinya. Pada usia ke-43 dia sangat merasa kesepian. Hal 

ini mendorongnya untuk mencari teman di rumah dan juga sekretaris pribadi dengan cara 

mengiklankan di surat kabar. Pendaftar pun berdatangan. Namun pilihan pun akhirnya 

jatuh pada Countess Bertha Kinsky, seorang wanita bangsawan Austria. 



 

Perkenalannya dengan sang Countess tidak berlangsung lama karena Countess Bertha 

Kinsky harus menikah dengan Count Arthur von Suttner. Meskipun demikian, mereka 

tetap berhubungan lewat surat. Bertha von Suttner ternyata bukan wanita sembarangan. 

Dia tergolong seorang pemikir dan aktivis perdamaian dunia yang di kemudian hari 

menghasilkan sebuah buku berjudul ”Lay Down Your Arms”. Banyak pihak yang tidak 

meragukan pengaruh Bertha von Suttner dalam membentuk ide Alfred Nobel untuk 

memberikan hartanya dalam bentuk hadiah bagi pihak-pihak yang sangat mendukung 

perdamaian dunia. Bertha von Suttner sendiri menerima hadiah Nobel Perdamaian pada 

tahun 1905. 

 

Kelebihan Alfred Nobel yang sangat menonjol adalah kemampuannya untuk 

menggabungkan gaya berpikirnya yang mendalam ala filsuf dan ilmuwan dengan 

pandangannya yang jauh ke depan dan dinamis yang kerap dimiliki oleh seorang 

industrialis. Dia juga tertarik dalam isu-isu sosial dan tidak jarang pula melontarkan 

pemikiran-pemikiran yang tergolong radikal untuk saat itu. Sastra dan penulisan puisi 

juga digelutinya. 

 

Kekayaan yang melimpah dan tidak adanya keturunan membuat dia bingung hendak 

diberikan kepada siapa harta yang dimilikinya. Pada 27 November 1895 dia menuliskan 

wasiatnya di hadapan Swedish-Norwegian Club di Paris. Pada 1891 di pindah dari Paris 

menuju ke San Remo, Italia di mana dia meninggal akibat pendarahan otak pada 10 

Desember 1896. Dia menghasilkan 355 paten selama hidupnya. 

 

 

22. Penemu Alat Berat Traktor 

Benjamin Holt - Penemu Alat Berat Traktor 

PADA zaman dan era kuno, Tripod Catrol banyak 

dipakai untuk mengangkat barang berat. Misal, 

memindah bebatuan dengan berat berton-ton. Namun, 

dalam perkembangannya, traktor dibuat untuk 

mempermudah pekerjaan manusia. 

 

Pada awalnya, traktor memang umum dilakukan di 

pertanian. Namun, seiring perkembangan zaman, 

traktor juga digunakan sebagai penarik pesawat 

terbang, pengangkut kendaraan militer, atau 

pengangkut beban berat dalam jumlah besar. Alat itu 

umum dipakai pada pertambangan batu bara terbuka 

dan sebagainya. 

 

Traktor pada dasarnya merupakan kendaraan yang 

didesain secara spesifik. Fungsi pembuatannya ditujukan untuk keperluan traksi tinggi 

pada kecepatan rendah. Juga adalah istilah umum lainnya, unit traktors unit traktor, yaitu 

kendaraan truk semi-trailer. 

 

Lalu, siapa orang yang pertama menciptakan traktor? Namanya adalah Benjamin Holt. 

Dia adalah orang berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Concord, New 

Hampshire, pada 1 Januari 1849. 

 



 
 

Holt merupakan anak bungsu di antara empat bersaudara yang keluarganya memiliki 

usaha penggergajian kayu. Dia turut membantu usaha orang tuanya tersebut. Namun, 

sejak dibuka The Stockton Wheel Co. di California, Holt berpikir untuk pindah ke sana. 

 

Holt pun melamar di The Stockton Wheel Co. Pada 1883, Holt pindah ke California. Di 

sana, Holt bekerja di sebuah lahan pertanian. Dia sering mendapat masalah di pekerjaan 

barunya tersebut, terlebih dia tidak punya basic bekerja di pertanian. 

 

Masalah tersebut adalah Holt sering masuk ke dalam lumpur di sawah tempatnya bekerja. 

Bahkan, dia pernah tenggelam. Hal itu cukup mengganggu pekerjaannya. 

 

Holt tidak tahan dengan kejadian yang sering dia alami terus-menerus itu. Dia berpikir 

untuk menciptakan alat yang bisa membantu pekerjaannya. Akhirnya, ide untuk 

menciptakan traktor muncul pada 24 November 1904. 

 

Traktor dapat digunakan untuk berjalan di atas lahan pertanian. Traktor Holt itu memiliki 

roda konvensional di depan. Bagian tersebut digunakan untuk mengarahkan laju traktor. 

 

Bagian crawler-type roda di belakang sangat mirip dengan mesin traksi. Desain itu juga 

memiliki kopling kemudi yang bervariasi dan dapat mengatur kecepatan setiap set 

rodanya. 

 

Temuan Holt dipatenkan pada 7 Desember 1907. Setelah itu, Holt membangun The Holt 

Manufacturing Company pada abad ke-20. Holt wafat pada 1920. Untuk mengenangnya, 

sebuah jalan di utara Stockton, California diberi nama Benjamin Holt untuk menghormati 

sang penemu traktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Penemu Mesin Fotocopy 

Chaster Carlson (1906-1968) - Penemu Mesin Fotocopy 

Mesin Fotocopy ditemukan oleh Chaster 

Carlson. 

Carlson adalah penemu berkebangsaan Amerika 

Serikat, lahir di Washington, 6 Februari 1906 

dan meninggal pada 9 September 1968 di 

Rochester, New York. 

 

 

Gambar mesin fotocopy pada awal 

penemuannya 

 

 

 

24. Penemu Kapal Selam 

Cornelius van Drebble (1572-1633) - Penemu Kapal Selam 

Kapal selam ditemukan oleh Cornelius van Drebble. 

Cornelius van Drebble adalah penemu berkebangsaan 

Belanda, lahir di Alkmaar pada 1572 dan meninggal 

pada 7 November 1633. 

 

Gambar rancangan kapal selam 
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25. Penemu Ban Karet 

Charles Goodyear (1800-1860) - Penemu Ban Karet 

 

Charles Goodyear lahir di New Haven pada tanggal 

29 Desember 1800. Pada bulan Agustus 1824 

Charles Goodyear menikahi Clarissa Beecher dan 

mereka dikaruniai 7 orang anak. Dia seorang 

berkebangsaan Amerika Serikat yang menemukan 

cara vulkanisasi karet pada tahun 1839. Ia kemudian 

mempatenkan penemuannya itu pada tahun 1844 

 

Pada mulanya Charles Goodyear adalah seorang 

mantan pedagang yang bangkrut dan sempat 

dipenjara akibat terlilit utang. Pada tahun 1830 dunia sedang mengalami demam karet 

dan Charles Goodyear pun tertarik menggeluti dunia karet. 

 

Christopher Columbus, penemu benua Amerika, adalah orang yang pertama kali 

memperkenalkan bola karet dari Hindia Barat ke Eropa. Bahan karet memang bagus 

tetapi bahan tersebut berbau busuk yang sangit, mengeras saat dingin dan terlalu lengket 

ketika hangat dan nampak tidak bisa dipergunakan untuk tujuan-tujuan praktis 

 

Tiga ratus tahun kemudian Charles Goodyear mendirikan perusahaannya dan berusaha 

keras untuk menjadikannya bahan berguna. Sebelumnya selama tujuh tahun, ia mencoba 

mengolah bahan karet dengan magnesium oksida, tepung perunggu, asam nitrat dan 

kapur perekat, namun tetap tanpa hasil. 

 

Di suatu hari yang penuh keberuntungan di tahun 1839, ia membersihkan kedua 

tangannya dari lumuran bubuk, yang terdiri atas campuran karet dan belerang. Bubuk itu 

terjatuh dan masuk ke dalam sebuah tungku di atas api. Ketika karet meleleh, ternyata 

bereaksi dengan bahan belerangnya dan menemukan bahwa bahan itu berubah memiliki 

karakter bagai kulit yang elastis. 

 

Inilah pertama kali karet vulkanisir atau ban karet tercipta, dan hingga kini anda bisa 

tertidur dengan nyenyak di dalam sebuah mobil karena ketidaksengajaan ini. Goodyear 

pun berhasil menemukan karet tahan cuaca. Kemudian ia pun terobsesi untuk membuat 

beragam barang dari bahan material buatannya dan mematenkan ciptaanya itu.. 

 

Niat langkah Goodyear mempatenkan temuannya itu didahului oleh pionir karet asal 

Inggris bernama Thomas Hancock yang ironisnya metode vulkanisir yang digunakanya 

diinspirasi dari contoh karet tahan cuaca ciptaan Goodyear. Ia pun mencoba melawan 

lewat jalur hukum, tapi akhirnya kalah dan kemudian kehilangan paten Prancis miliknya, 

dan tak hanya itu, royaltinya pun dibatalkan. 

 

Ban merupakan peranti yang menutupi lingkaran suatu roda. Ban adalah bagian penting 

dari kebanyakan kendaraan darat dan digunakan untuk mengurangi getaran yang 

disebabkan ketakteraturan permukaan jalan, melindungi roda dari aus dan kerusakan, 

serta memberikan ikatan antara kendaraan dan tanah untuk meningkatkan percepatan dan 

mempermudah penanganan. 

 

Ban merupakan salah satu suku cadang dari kendaraan bermotor yang mempunyai fungsi 

khusus dan sangat penting dalam menentukan keselamatan dalam berkendaraan. 

Sebagian besar ban yang ada sekarang, terutama yang digunakan untuk kendaraan 

bermotor, diproduksi dari karet sintetik, walaupun dapat juga digunakan bahan lain 

seperti baja. 

 

Goodyear Tire and Rubber Company didirikan pada tahun 1898 oleh Frank Seiberling 

yang merupakan produsen ban dan karet ketiga terbesar di dunia setelah Michelin dan 

Bridgestone. Perusahaan yang bermarkas di Ohio, Amerika Serikat ini memproduksi ban 

untuk mobil, pesawat terbang, dan mesin berat. Walaupun tidak memiliki hubungan, 

nama perusahaan ini diambil sebagai penghargaan terhadap Charles Goodyear yang 

menciptakan vulkanisasi karet pada tahun 1839. 



 

Charles Goodyear meninggal di New York pada tanggal 1 Juli 1860 dengan 

meninggalkan hutang sebesar USD 200.000. Namun akhirnya pengorbanan dan kerja 

keras Goodyear tidak sia-sia, karena keluarganya bisa menikmati itu semua melalui 

akumulasi royalti temuanya itu, dan yang lebih berarti lagi, namanya telah terpatri 

sebagai perintis industri karet modern dunia. 

 

 

26. Penemu Mesin Analitik 

Charles Babbage (1791-1871) - Penemu Mesin Analitik 

 

Mesin analitik atau mesin dengan perhitungan otomatis 

ditemukan oleh Charles Babbage. 

Charles Babbage adalah ahli matematika  berkebangsaan 

Inggris, Ia lahir pada 26 Desember 1791 dan meninggal 

pada 18 Oktober 1871. 

 

 

 
 

 

 

27. Penemu Jam Gandul 

Christiaan Huygens (1629-1695) - Penemu Jam Gandul 

 

Jam gandul   (pendulum clock) ditemukan oleh Christiaan 

Huygens. 

Huygens adalah penemu berkebangsaan Belanda, lahir pada 

14 April 1629 dan meninggal pada    8 Juli 1695 (usia 66 

tahun). 

 

Design dasar jam gandul             
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28. Penemu Radio FM 

Edwin Howard Amstrong (1890-1954) - Penemu Radio FM 

 

Amstrong dilahirkan pada tanggal 18 Desember 1890 di 

New York City, Amerika Serikat (AS). Kepintaran dan 

keuletannya sudah tampak sejak kecil. Bahkan, ketika 

usianya baru menginjak 14 tahun, ia telah bercita-cita 

ingin menjadi seorang penemu. Ketika menginjak 

remaja, dia mulai mencoba menjadi tukang servis alat-

alat rumah tangga tanpa kabel (nirkabel), dan ketika 

duduk di bangku SMA, dia telah mulai mengadakan uji 

coba dengan membuat tiang antena di depan rumahnya 

untuk mempelajari teknologi nirkabel yang kala itu 

sering mengalami gangguan. Dia dengan cepat dapat 

memahami permasalahan pada alat komunikasi tersebut. 

Ia juga dapat menemukan kelemahan sinyal pada 

penerima akhir transmisi komunikasi. Padahal, tidak ada 

cara lain untuk memperkuat tenaga pada pengiriman 

akhir.  

 

Untuk mengembangkan pengetahuannya pada masalah gelombang komunikasi, setelah 

tamat SMA, Amstrong masuk ke Universitas Columbia jurusan teknik. Di universitas 

itulah ia melanjutkan penelitiannya di bidang nirkabel. Pada tahun ketiga di Universitas 

Columbia, Armstrong memperkenalkan temuannya, berupa penguat gelombang radio 

pertama (radio amplifier). Radio sendiri sebenarnya sudah ditemukan terlebih dahulu oleh 

Lee De Forest yang menggunakan Tabung Audion yang diberi nama tabung Lee De 

Forest. Namun, gelombang yang dipancarkannya masih terlalu lemah. 

 

 

Armstrong mempelajari cara kerja tabung Lee DeForest dan kemudian mendesain ulang 

dengan mengambil gelombang elektromagnetik yang datang dari sebuah transmisi radio 

dan dengan cepat memberi sinyal balik melalui tabung. Hanya sesaat, kekuatan sinyal 

akan meningkat sebanyak 20.000 kali per detik. Fenomena ini oleh Armstrong disebut 

dengan “regenerasi radio”, yang merupakan penemuan penting dan perlu saat radio 

pertama kali ada. Dengan pengembangan ini, para teknisi radio tidak memerlukan 20 ton 

generator lagi agar stasiun radio mereka mengudara. Desain sirkuit tunggal temuan 

Armstrong menjadi kunci kelangsungan gelombang transmiter yang menjadi inti 

operasional radio. Dan dia lulus sarjana teknik tahun 1913. Atas temuannya tersebut, 

Armstrong mematenkan ciptaannya dan memberi lisensinya pada Marconi Corporation 

tahun 1914.  

 

Enam tahun kemudian, Westinghouse membeli hak paten Armstrong atas penerima 

superheterodyne, dan memulai kiprahnya menjadi stasiun radio pertama bernama KDKA 

di Pittsburgh. Mulailah radio menjadi sangat populer pada saat itu, mulai dari hiburan 

sampai berita penting, tidak ada yang tidak memakai jasa radio. Setelah itu, bermunculan 

terus gelombang radio lainnya. RCA (The Radio Corporation of America) segera 

membeli seluruh hak paten radio begitu juga radio lain ikut membelinya. 

 

Setelah Perang Dunia I usai, Armstrong kembali ke Universitas Columbia dan bekerja 

sebagai profesor di universitas tersebut. Tahun 1923 dia menikah dengan Marion 

MacInnes, sekretaris dari Presiden RCA, David Sarnoff. Pada dekade tersebut dia terlibat 

dalam perang perusahaan dalam mengendalikan hak paten radio. Hal ini berlanjut sampai 

awal tahun 1930, dan Armstrong kalah di pengadilan. Meski demikian, dia terus 

melanjutkan penelitian untuk memecahkan masalah statistik radio. Ia berkesimpulan, 

hanya ada satu solusi agar karyanya yang telah dicuri orang bisa dihargai, yaitu 

merancang sistem yang sama sekali baru.  

 

Penelitian demi penelitian pun terus dia lakukan untuk lebih menyempurnakan suara 

radio tersebut. Pada 1933 Amstrong memperkenalkan sistem radio FM (frequency 

modulation), yang memberi penerimaan jernih meskipun ada badai dan menawarkan 

ketepatan suara yang tinggi yang sebelumnya belum ada. Sistem tersebut juga 



menyediakan sebuah gelombang tunggal membawa dua program radio dengan sekali 

angkut. Pengembangan ini disebut dengan multiplexing.  

 

Mengenai perbedaan antara gelombang AM dan FM, bisa dijelaskan sebagai berikut. 

Sinyal suara tidak dapat langsung dipancarkan karena sinyal suara bukan gelombang 

elektromagnetik. Jika sinyal suara tersebut diubah menjadi gelombang elektromagnetik 

sekalipun, berapa panjang antena yang dibutuhkan. Untuk dapat mengirimkan sinyal 

suara dengan lebih mudah, sinyal suara tersebut terlebih dahulu ditumpangkan pada 

sinyal radio dengan frekuensi yang lebih tinggi dari sinyal suara tersebut. Metode untuk 

menumpangkan sinyal suara pada sinyal radio disebut modulasi. Modulasi yang sering 

dipakai radio adalah modulasi amplitudo (AM – amplitude modulation) dan modulasi 

frekuensi (FM – frequency modulation)  

 

Beda utama antara gelombang AM dengan FM adalah cara memodulasi suaranya. 

Gelombang FM mempunyai range tambahan sebesar plus 455 KHz. Jadi, jika ada 

frekeensi radio 88.00 FM, sebenarnya dia menggunakan frekuensi 88.00 MHz + 455 

KHz. Mengapa ada tambahan 455 KHz? Nah, gelombang FM itu memodulasi suara 

secara digital. Jadi, gelombang suara audio itu dicacah secara digital sesuai frekuensi 

audio (batas ambang telinga antara 6 Hz – 20 KHz). Setelah dicacah secara digital 

(tambahan 455 KHz tadi, sebagai digital audio buffer), sinyal digital tsb. di-mix dengan 

gelombang radio (carrier) yang berfrekuensi 88.0 MHz tadi, kemudian dilempar ke udara 

terbuka. Bagaian yang penting dari sistem pemancar FM adalah antena, saluran transmisi, 

dan pemancar itu sendiri. 

Untuk memperkenalkan temuannya pada dunia, pada tahun 1940 Armstrong mendapat 

izin untuk mendirikan stasiun radio FM pertama yang didirikan di Alpine, New Jersey. 

Berkat temuannya tersebut , pada 1941, Institut Franklin memberi penghargaan kepada 

Armstrong berupa medali Franklin, yang merupakan salah satu penghargaan tertinggi 

komunitas ilmuwan. Kekalahannya dalam sengketa selama bertahun-tahun dengan 

perusahaan yang telah memanfaatkan hak ciptanya, tak berpengaruh terhadap pemberian 

medali Franklin tersebut. 

Sayangnya, Armstrong harus mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Sang penemu 

gelombang radio FM tersebut diketemukan mati bunuh diri di tahun 1954. Istrinya, 

Marion MacInnes, yang menjadi pewaris hasil temuan Armstrong melanjutkan 

perjuangan suaminya bertempur di persidangan dan memenangkan jutaan dolar. Atas 

kejernihan suara yang dihasilkannya di awal ’60-an, saluran FM mendominasi sistem 

radio, dan bahkan digunakan untuk komunikasi antara bumi dan luar angkasa oleh Badan 

Antariksa Nasional Amerika, NASA. 

 

 

29. Penemu Termometer 

Galileo Galilei (1564-1642) - Penemu Termometer 

Termometer ditemukan oleh Galileo Galilei, pada tahun 

1593. 

Galileo Galilei adalah penemu berkebangsaan Itali, Ia 

dilahirkan di Pisa, Itali,  pada 15 Februari 1564 dan 

meninggal di Acetri pada 8 januari 1642, pada usia 78 

tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Penemu Kamera 

George Eastman (1854-1932) - Penemu Kamera 

 

Kamera ditemukan oleh George Eastman, pada 

tahun1888. 

George Eastman adalah seorang penemu berkebangsaan 

Amerika Serikat, ia dilahirkan di New York pada 12 Juli 

1854 dan meninggal pada 14 Maret 1932. 

 

Gambar kamera George Eastman 
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