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KATA PENGANTAR 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) 

mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas 

dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

 

Implementasi dari undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut yang 

dijabarkan melalui sejumlah peraturan pemerintan, memberikan arahan tentang perlunya 

disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, diantaranya adalah 

standar sarana dan prasarana. Guna peningkatan kualitas lulusan SMK maka salah satu 

sarana yang harus dipenuhi oleh Direktorat Pembinaan SMK adalah ketersediaan bahan 

ajar siswa khususnya bahan ajar Peminatan C1 SMK sebagai sumber belajar yang 

memuat materi dasar kejuruan. 

 

Kurikulum yang digunakan di SMK baik kurikulum 2013 maupun kurikulum 

KTSP pada dasarnya adalah kurikulum berbasis kompetensi. Di dalamnya dirumuskan 

secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai 

peserta didik serta rumusan proses pembelajaran dan penilaian yang diperlukan oleh 

peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Bahan ajar Siswa Peminatan 

C1 SMK ini dirancang dengan menggunakan proses pembelajaran yang sesuai untuk 

mencapai kompetensi yang telah dirumuskan dan diukur dengan proses penilaian yang 

sesuai. 

 

Sejalan dengan itu, kompetensi keterampilan yang diharapkan dari seorang 

lulusan SMK adalah kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah 

abstrak dan konkret. Kompetensi itu dirancang untuk dicapai melalui proses 

pembelajaran berbasis penemuan (discovery learning) melalui kegiatan-kegiatan 

berbentuk tugas (project based learning), dan penyelesaian masalah (problem solving 

based learning) yang mencakup proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Khusus untuk SMK ditambah dengan 

kemampuan mencipta. Bahan ajar ini merupakan penjabaran hal-hal yang harus 



 

dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan 

pendekatan kurikulum yang digunakan, peserta didik diajak berani untuk mencari 

sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Bahan ajar ini 

merupakan edisi ke-1. Oleh sebab itu Bahan Ajar ini perlu terus menerus dilakukan 

perbaikan dan penyempurnaan. 

 

Kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi 

berikutnya sangat kami harapkan; sekaligus, akan terus memperkaya kualitas penyajian 

bahan ajar ini. Atas kontribusi itu, kami ucapkan terima kasih. Tak lupa kami 

mengucapkan terima kasih kepada kontributor naskah, editor isi, dan editor bahasa atas 

kerjasamanya. Mudah-mudahan, kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan 

dunia pendidikan menengah kejuruan dalam rangka mempersiapkan Generasi Emas 

seratus tahun Indonesia Merdeka (2045). 

 

Jakarta, Agustus 2017 

Direktorat Pembinaan SMK 
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BAB 1 

IMPULS DAN MOMENTUM 

 

A. Konsep Momentum 

Apakah momentum dalam pengertian fisika? Untuk memahamimya, amati 

percobaan sederhana berikut ini. Ambillah dua buah batu A dan batu B yang masanya 

tidak sama, masa A lebih besar dari masa B. Jatuhkan dua buah batu tersebut dari 

ketinggian yang sama di atas pasir. Perhatikan bekas jatuhnya batu di permukaan pasir. 

Batu mana yang bekasnya lebih dalam? Tentu batu A yang lebih dalam. Dikatakan bahwa 

batu A dengan masa lebih besar mempunyai momentum yang lebih besar dibanding 

dengan batu B.  

Selanjutnya ambil kembali batu B, dan lempar ke pasir (diberi kecepatan awal) dari 

ketinggian yang sama dengan sebelumnya, tentu bekasnya akan lebih dalam dibanding 

dengn batu B yang hanya dijatuhkan saja sepert sebelumnya (tanpa kecepatan awal). 

Dalam hal ini dikatakan bahwa momentum batu B yang dilempar adalah lebih besar dari 

pada yang hanya dijatuhkan saja. 

Dari dua percobaan sederhana tersebut,  dapat disimpulkan bahwa momentum 

suatu benda tergantung pada masa dan kecepatan suatu benda. 

Contoh lain yang terkadang tidak sengaja kita lihat, sebagaii berikut. Diantara 

mobil dan sepeda, manakah yang menimbulkan dampak lebih besar pada saat menabrak 

sesuatu?  Ya, tentunya mobil yang mempunyai masa jauh lebih besar dapat menimbulkan 

kerusakan lebih besar pula dibandingkan dengan sepeda ketika menabrak sesuatu. 

 

 

Sumber: http://mobilnesia.com 

Gambar 1.1 Mobil menabrak sesuatu 

 

Dampak kerusakan pada mobil dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 1.1. 

Perbedaan dampak kerusakan oleh tabrakan mobil dan sepeda dijelaskan dengan konsep 
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momentum. Selanjutnya akan dibahas konsep momentum dan impuls, serta hubungan 

antara keduanya. 

Setiap benda yang bergerak mempunyai momentum. Momentum linear atau biasa 

disingkat momentum dari sebuah benda, tergantung pada masa dan kecepatan benda. 

Sehingga momentum dapat didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatannya. Jika 

ditentukan m menyatakan masa sebuah benda dan v kecepatan benda tersebut, maka 

besarnya momentom p dari sebuah benda tersebut adalah: 

p = m.v    (1.1) 

dengan: 

p  = momentum (kg.m/s) 

m = massa (kg) 

v  = kecepatan (m/s) 

 

Satuan SI untuk masa m adalah kg dan untuk kecepatan v adalah ms-1, sehingga 

sesuai dengan persamaan 1.1, maka satuan momentum bisa dicari  dari satuan 

penyusunnya, yaitu: 

momentum = masa . kecepatan 

 = kg . ms
-1

 

Jadi, satuan momentum dalam SI adalah kg ms
-1

.  

Oleh karena v merupakan besaran vektor dan m besaran skalar,  maka momentum 

dapat dinyatakan sebagai vektor dengan arah sama dengan arah kecepatan v, dan secara 

vektor dapat ditulis sebagai:   

vp m  (1.2) 

Oleh karena momentum p adalah besaran vektor, maka penjumlahan dua 

momentum mengikuti aturan penjumlahan vektor, serta momentum p mempunyai besar 

dan arah tertentu. 

 

Gambar 1.2 Penjumlahan vektor momentum 

 

Besarnya vektor resultan momentum bisa dihitung menggunakan aturan cosinus sebagai 
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berikut: 

)cos2 212221
(θpp+p+p=p  (1.3) 

Arah momentum p dapat dihitung menggunakan aturan sinus sebagai berikut: 

 

           
 

  

    
 

       
  

 
      (1.4) 

 

Contoh 1.1: 

Sebuah truk bermassa 3 ton bergerak dengan kecepatan tetap 20 m/s. Berapakah 

momentum yang dimilikinya? 

 

Penyelesaian: 

Dengan menggunakan persamaan (1.1), maka kita mendapatkan besarnya 

momentum truk tersebut sebesar 

p =m.v 

p = 30.000 kg x 20 m/s 

p = 600.000 kg.m/s 

p = 6.10
5 
kg.m/s 

 

Contoh 1.2: 

Sebuah benda bermasa 500 gr dijatuhkan dari ketinggian 5 m dari atas 

tanah.Tentukan momentum dari benda saat mencapai tanah, jika percepatan gravitasi 

bumi 10 m/s
2
? 

 

Penyelesaian: 

p = m.v 

Mula-mula hitung v  menggunakan persamaan gerak jatuh bebas. 

Dari persamaan gerak jatuh bebas, diperoleh: 

m.g.h = ½ m.v
2
 

v = √ gh 

v = √      -     

v = 10 m/s 

Dari persamaan momentum diperoleh: 



 

4 

 

p = m.v 

p = 1 kg x 10 ms
-1

 

p = 10 kg m s
-1

 

 

B. Konsep Impuls 

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ditemui peristiwa-peristiwa seperti bola 

ditendang, bola tenis dipukul, serta pukulan sesaat. Pada peristiwa itu, gaya yang bekerja 

pada benda hanya sesaat saja, inilah yang disebut sebagai impuls. 

 

Sumber: http://wikipedia.com/tenis 

Gambar 1.3 Bentuk raket tenis yang terkena  bola yang dipukul. Perhatikan perubahan bentuk bola 

dan raket yang disebabkan oleh gaya yang besar yang diberikan satu sama lain 

 

Pada tumbukan dua benda yang biasa, kedua benda tersebut berubah bentuk, seringkali 

cukup nyata, karena adanya gaya yang besar, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3. Ketika 

terjadi tumbukan, gaya biasanya melonjak dari nol dari saat kontak menjadi nilai yang sangat 

besar dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian dalam waktu yang singkat pula kembali 

ke nol lagi. Grafik besar gaya yang diberikan satu benda pada yang lainnya pada saat tumbukan, 

sebagai fungsi waktu kira-kira sama dengan yang ditunjukkan oleh kurva pada Gambar 1.4. 

 

Sumber : http://www.ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 1.4 Gaya sebagai fungsi waktu pada saat tumbukan, di mana F = gaya yang diberikan 

oleh raket dan bola (N) t = selang waktu yang amat singkat (s) 
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Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

I  =  F. ∆t (1.5) 

dengan: 

I = impuls (N s) 

F  = gaya (N) 

∆t = selang waktu (s) 

Impuls merupakan besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya. Secara 

vektor impuls ditulis sebagai: 

t FI  (1.6) 

 

Contoh1.3: 

Sebuah bola dipukul dengan gaya sebesar 45N, jika gaya itu bekerja pada bola 

hanya dalam waktu 0,1s. Berapakah besarnya impuls pada bola tersebut? 

 

Penyelesaian: 

Dengan menggunakan persamaan (1.5), maka kita dapatkan besarnya impuls, yaitu:  

I = F. ∆t 

I = 45N x 0,1s 

I  = 4,5 N s 

 

1. Impuls sebagai perubahan momentum 

Suatu benda yang bermassa m bekerja gaya F yang konstan, maka setelah waktu ∆t 

benda tersebut bergerak dengan kecepatan: 

vt = vo + a.∆t  (1.7) 

 

Menurut Hukum II Newton: 

F = m a  (1.8)  

Dengan mensubtitusi Persamaan (1.4) ke Persamaan (1.3), maka diperoleh: 

vt = vo + (F/m) ∆t  (1.9) 

F ∆t  =  m vt – m vo  (1.10) 

dengan: 

m.vt  = momentum benda pada saat kecepatan vt 

m.vo = momentum benda pada saat kecepatan vo 
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Kesimpulan: 

Momentum adalah: Hasil kali massa sebuah benda dengan kecepatan. Momentum 

merupakan besaran vector yang arahnya searah dengan kecepatannya. Satuan dari 

momentum adalah kgm/s atau gram cm/s 

Impuls adalah: Hasil kali  gaya dengan waktu yang ditempuhnya. Impuls merupakan 

besaran vector yang arahnya searah dengan arah gayanya. 

Perubahan momentum adalah  akibat  adanya   impuls  dan nilainya sama dengan impuls. 

Impuls = Perubahan Momentum 

 

Contoh 1.4: 

Sebuah bola sepak mula-mula diam, kemudian dipukul hingga kecepatanya 

menjadi 8m/s. Jika massa bola 250 gram dan lamanya waktu stick bersentuhan dengan 

bola0,02s. Berpakah besarnya gaya yang mendorong bola tersebut? 

 

Penyelesaian: 

Dengan menggunakan persamaan 1 .6, maka besarnya gaya dapat diperoleh yaitu: 

Δt

)v(vm
=

Δt

vmvm
=F otot 

 

s0,02

kg.m/s0)(80,25
=F



 

N 100=F  

 

Contoh 1.5: 

Dalam suatu permainan sepakbola, seorang pemain melakukan tendangan pinalti. 

Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 50 m/s. Bila gaya tendangan 

250 N dan sepatu pemain menyentuh bola selama 0,3 sekon. Hitung massa bola tersebut. 

 

Penyelesaian: 

Menentukan massa dari hubungan gaya dan impuls. 

Diketahui:  v2 = 50 m/s 

 v1 = 0 m/s 

 F = 250 N 

 Δt = 0,3 s 

Ditanya:  m = ? 
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Jawab:  )v(vm=ΔtF 12   

 0)(50m=
10

3
250 








 

 75 = 50 m 

 m = 1,5 kg 

 

C. Momentum Linear 

Konsep momentum sangat penting karena pada keadaan tertentu momentum 

merupakan besaran yang kekal. Untuk memahami momentum menjadi lebih baik, tinjau 

diskusi tentang tumbukan dua buah bola dengan masa  m1 dan m2 seperti ditunjukkan 

pada Gambar 1.4. 

 

Sumber: http://air.eng.ui.ac.id 

Gambar 1.5 Bola m1 dan benda m2 sebelum, pada saat, dan setelah tumbukan 

 

Pada Gambar 1.5, misalkan bola nomor 1 dan bola nomor 2 masing-masing 

mempunyai masa m1 dan m2, serta kecepatannya adalah v1 dan v2.  Setelah tumbukan 

kecepatan benda berubah menjadi v1’ dan v2’. 

Walaupun momentum dari tiap bola berubah akibat terjadi tumbukan, jumlah 

momentum dari bola nomer 1 dan bola nomer 2 sebelum dan sesudah tumbukan adalah 

sama atau tetap. Jika m1v1 adalah momentum bola nomor 1 dan m2v2 adalah momentum 

bola nomor 2, maka momentum total bola sebelum tumbukan adalah m1v1 +m2v2. Setelah 

tumbukan, masing-masing bola mempunyai kecepatan yang berbeda, yang diberi tanda 

“aksen”, sehingga momentum total bola setelah tumbukan adalah m1v1’ +m2v2’. Selama 

tidak ada gaya eksternal total yang bekerja pada sistem tumbukan tersebut, ternyata 

momentum total sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Keadaan  seperti ini 

disebut sebagai Hukum Kekekalan Momentum Linear. 
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Secara matematis, hukum kekekalan momentum linear ini dapat dituliskan sebagai: 

'

22

'

112211 vm+vm=vm+vm   (1.11) 

 

Contoh1.6: 

Sebuah peluru bermassa 5 gram ditembakkan dari senapan dengan kecepatan 200 

m/s, jika massa senapan 4 kg. Berapakah laju senapan? 

 

Penyelesian: 

Mula-mula peluru dan senapan diam, jadi:  vs= vp= 0 

sehingga, msvs+  mpvp = msvs’+ mpvs’ 

 0   = 4.vs’+0,005kg.200m/s  

 vs’ = -0,25m/s 

Kecepatan senapan pada saat peluru ditembakan 0,25m/s, tanda (-) menyatakan 

arahnya ke belakang/tertolak. 

 

Contoh 1.7: 

Dua orang nelayan yang massanya sama, yaitu 60kg,  berada di atas perahu yang 

sedang melaju dengan kecepatan 5m/s. Karena mengantuk, seorang nelayan yang ada 

diburitan terjatuh, jika massa perahu180kg. Berapakah kecepatan perahu sekarang? 

 

Penyelesaian: 

Momentum mula-mula (perahu dan nelayan): 

p1= (2mo+ mp).vp 

p1= (2.60kg+180kg).5m/s 

p1  =1500kg.m/s 

Momentumsetelahseorangnelayanterjatuh: 

p2= (mo+ mp).v’p 

p2=(60 kg+180 kg).v’p 

p2= 240 kg.v’p 

Sehingga menurut hokum kekekalan mementum,maka 

p1= p2. 

1500 kg.m/s= 240 kg.v’p 

v’p=6,25m/s 
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D. Tumbukan Lenting dan Tidak Lenting 

Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak  

selalu berlaku hukum kekekalan energi mekanik, sebab sebagian energi mungkin diubah 

menjadi energi bentuk lain, misalnya diubah menjadi energi panas, energi bunyi, atau 

terjadi perubahan bentuk benda sebagai akibat dari tumbukan tersebut.  

Tinjau tumbukan dua buah bola A dan bola B, tumbukan ini berlaku hukum 

kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum sebelum, sama dengan jumlah 

momentum sesudah tumbukan. Kekekalan momentum ini dapat dinyatakan dengan 

rumusan sebagai berikut:. 

  sesudahsebelum pp  

mAvA+  mBvB= mAvA’+ mBvB’  (1.12) 

dengan: 

vA
’ dan vB

’
 = kecepatan benda A dan B setelah tumbukan 

vA  dan  vB = kecepatan benda A dan B sebelum tumbukan 

mA’ dan mB
’ = massa benda A dan B setelah tumbukan 

mA dan mB = massa benda A dan B sebelum tumbukan 

 

Jika tumbukan dianggap tidak ada yang berubah menjadi bentuk energi lain, maka 

tumbukan disebut tumbukan lenting, dimana berlaku hukum kekekalan energi kinetik. 

Kekekalan energi kinetik ini dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 
sesudahKsebelumK EE  

2

BB

2

AA2BB2AA 'vm
2

1
+'vm

2

1
=vm

2

1
+vm

2

1
 (1.13) 

 

Dengan dua persamaan kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetik, dapat 

dicari dua hal yang tidak diketahui. Untuk melakukannnya, ditulis ulang persamaan 

tersebut: 

mA (vA -  vA’) = mB (vB’ - vB )     *  

dan tulis ulang persamaan EK, menjadi: )'()'(
2222

BBBAAA vvmvvm   

Ingat bahwa: a
2
 – b

2
 = (a + b)(a – b), sehingga persamaan EK dapat ditulis ulang 

menjadi: 

)')('()')('( BBBBBAAAAA vvvvmvvvvm  ** 
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Jika persamaan **) dibagi dengan persamaan *), dan menganggap bahwa vA
’
 ≠ vA dan vB

’
≠ 

vB diperoleh: 

)'()'( BBAA vvvv   

Persamaan dapat ditulis ulang menjadi: 

)''()( ABBA vvvv   

)''()( BABA vvvv   (1.14) 

Persamaan 1.14 ini merupakan hasil analisis yang menarik, bahwa untuk tumbukan 

lenting, besarnya kecepatan relatif kedua bola, setelah tumbukan sama dengan sebelum 

tumbukan, tetapi arahnya berlawanan (tanda minus pada persamaan (1.14), dan tidak 

tergantung pada masa kedua bola. 

Dari persamaan (1.14) dapat dibuat definisi tentang koefisien restitusi (e), untuk 

membedakan tumbukan lenting dan tidak lenting. Besarnya koefisien restitusi untuk 

semua jenis tumbukan berlaku: 

)(

)''(

BA

BA

vv

vv
e




   (1.15) 

dengan: 

vA
’ dan vB

’  = kecepatan benda A dan B setelah tumbukan 

vA dan  vB  = kecepatan benda A dan B sebelum tumbukan 

 

Jenis-jenis tumbukan, yaitu: 

Tumbukan lenting atau elastis  sempurna,   yaitu  tumbukan   yang  tidak 

mengalami perubahan energi. Koefisien restitusi e=1, berlaku hokum kekekalan 

momentum dan hokum kekekalan energi mekanik (kerena biasanya pada kedudukan atau 

posisi sama, maka yang diperhitungkan hanya energy kinetiknya saja). 

Tumbukan lenting sebagian, yaitu tumbukan yang tidak berlaku hokum 

kekekalan energy mekanik, sebab ada sebagian energi yang diubah dalam bentuk lain, 

misalnya ada energi yang sebagian berubah panas. Koefisien restitusi 0< e< 1. 

Tumbukan tidak lenting, yaitu tumbukan yang tidak berlaku hokum kekekalan 

energy mekanik dan kedua benda setelah tumbukan melekat dan bergerak bersama-sama. 

Koefisien restitusi e = 0. 

Energi yang hilang setelah tumbukan dirumuskan: 

 
tumbukansesudahKtumbukansebelumKhilang EEE  
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 2

B

2

A2B2Ahilang 'vm
2

1
+'vm

2

1
vm

2

1
+vm

2

1
=E  

Untuk menyelesaikan persoalan tumbukan,  dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

persamaan 1.12, 1.14 dan 1.15 untuk menyesuaikan jenis tumbukan yang diselesaikan. 

Pada kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai peristiwa tumbukan seperti bola 

yang di jatuhkan secara bebas dari ketinggian tertentu di atas lantai. 

Tinjau tumbukan yang terjadi jika bola A dijatuhkan dari ketinggian h meter dari 

atas lantai yang bisa memantulkan bola tersebut (lihat Gambar 1.6). 

 

Sumber: wikipedia.com 

Gambar 1.6 Tumbukan lenting sebagian antara bola dengan lantai. 

 

Sebuah bola elastis jatuh bebas dari ketinggian h dari lantai, maka akan terjadi 

tumbukan antara bola dengan lantai sehingga bola memantul setinggi h’. Berdasarkan 

persamaan pada gerak jatuh bebas, kecepatan benda sesaat sebelum tumbukan dapat 

dihitung. 

Kecepatan bola sesaat akan menumbuk lantai VA dapat dicari dengan 

menggunakan kekekalan energi, akan diperoleh persamaan: 

ghvA 2
  

(arah ke atas negatif) 

 

Dengan cara yang sama, kecepatan bola sesaat setelah meninggalkan lantai vA’, akan 

diperoleh: 

'2' ghvA   

Kecepatan lantai vB dan sebelum dan sesudah tumbukan vB’ adalah 0. 

vB= vB’= 0 
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Dengan memasukkan persamaan tumbukan lenting, diperoleh: 

BA

BA

vv

vv
e






''

 

0

0'






A

A

v

v
e

 

A

A

v

v
e

'


 

gh

gh
e

2

'2


 

h

h
e

'


 

dengan demikian diperoleh besarnya e adalah: 

h

h
e

'


 

dengan: 

h’ = tinggi pantulan 

h = tinggi bola jatuh. 

Jika e = 1, tumbukan lenting 

 0 < e < 1, tumbukan lenting sebagian 

 e = 0, tumbukan tidak lenting 

 

Contoh 1 .8: 

Dua bola dengan massa identik mendekati titik asal koordinat; yang satu sepanjang 

sumbu +y dengan kecepatan 2 m/s dan yang kedua sepanjang sumbu –x dengan 

kecepatan 3m/s. Setelah tumbukan, satu bola bergerak keluar sepanjang sumbu +x 

dengan kecepatan1,20 m/s. Berapakah komponen-komponen kecepatan dari bola 

lainnya? 

 

Penyelesaian: 

Pada tumbukan berlaku kekekalan momentum sehingga, 

Pada sumbu x berlaku:    

m1 v1x   + m2 v2x   = m1v1x’ + m2v2x’ 

m(3)+0   =m(1,2)+mv2x’ 

v2x’   =1,8m/s 
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Pada sumbu y berlaku:   

m1v1y   + m2v2y   = m1v1y’ +  m2v2y’ 

0+m(-2)     =0+mv2y’ 

v2y’   = -2m/s 

 

Jadi, bola kedua bergerak dengan kecepatan 1,8 m/s pada sumbu-x dan -2,0m/s pada 

sumbu-y. 

 

Contoh1.9: 

Sebuah batu 2 kg bergerak dengan kecepatan 6m/s. Hitunglah gaya F yang dapat 

menghentikan batu itu dalam waktu 7.10-4detik.  

 

Penyelesaian: 

Impuls: F.∆t = m(v–vo) 

 F.(7.10-4) = 2(0–6) 

 Jadi, F = -1,71.104 Newton. 

 

Contoh 1.10: 

Dua orang anak (m1  dan m2 ) berada di atas sepatu roda dan dalam keadaan diam. 

Mereka saling berdekatan dan berhadapan muka. Anak1 mendorong  tepat  pada  anak  2  

dan  menjatuhkannya   dengan kecepatan v2. Misalkan anak-anak itu bergerak bebas di 

atas sepatu roda mereka, dengan kecepatan berapakah gadis 1 bergerak? 

 

Penyelesaian: 

Kita ambil kedua anak mencakupi system yang ditinjau. Tidak ada gaya resultan dari 

luar pada sistem (dorongan dari anak terhadap yang lain adalah gaya internal) dan dengan 

demikian momentum dikekalkan. 

Momentum sebelum = momentum sesudah, sehingga: 

0  =m1v1’+  m2v2’ 

Jadi,  

'' 2

1

2
1 v

m

m
v   ; anak 1 bergerak mundur dengan kecepatan ini. 
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Contoh 1.11 :  

Sebuah peluru bermassa 10 gram ditembakkan dengan kecepatan 40 m/s dan 

tertanam pada sebuah balok bermassa 0,99 kg yang mula-mula diam. Hitunglah 

kecepatan balok setelah ditembak.  

 

Penyelesaian : 

Dari rumus HKM, diperoleh :  

v'  = (mpvp + mbvb)/(m1+ m2)  

v'  = (0,01(40) + 0,99(0))/(0,01 + 0,99)  

v'  = 0,4 / 1   

v'  = 0,4 m/s  

Karena v' = vp' = vb',  maka kecepatan balok setelah ditembak adalah 0,4 m/s.  

 

Pada pembahasan sebelumnya untuk tumbukan lenting, berlaku kekekalan energi 

kinetik, persamaannya adalah: 

)'vm+'vm(=)vm+vm( BBAABBAA

22

22
2

1

2

1

2

1

2

1  

Tumbukan di mana energi kinetik tidak kekal disebut dengan tumbukan tidak lenting. 

)''()( 2

2
12

2
12

2
12

2
1

BBAABBAA vmvmvmvm   

Jika setelah tumbukan dua benda bersatu sebagai akibat dari tumbukan, maka tumbukan 

tersebut disebut sebagai tumbukan tidak lenting sama sekali. 

Berikut  persamaannya:  

mAvA+  mBvB= mAvA’+ mBvB’  (1.16) 

Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kecepatan akhir benda pertama sama dengan 

kecepatan benda kedua, yaitu vA’= vB’ = v’ 

Sehingga persamaan tumbukan tidak lenting sama sekali menjadi: 

mAvA+  mBvB= (mA+ mB) v 

 

Contoh 1.12: (Tumbukan tidak lenting sama sekali) 

Sebuah gerbong kereta api 15.000 kg yang berjalan dengan kecepatan 16 m/s 

menumbuk gerbong serupa lain yang sedang berhenti. Jika kedua gerbong tersebut 

tersambung akibat dari tumbukan, tentukan: 

a. Kecepatan sambungan kereta tersebut? 

b. Berapa energi kinetik awal yang hilang? 
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Penyelesaian: 

m1 = 15.000 kg,  m2 = 15.000 kg, 

v1 = 16 m/s; v2 = 0 m/s. 

 

Skema gambar tumbukan kereta: 

 

Sumber: http://ayo-sekolahfisika.com 
Gambar 1.7 Skema sebelum dan setelah tumbukan 

 

a. Rumus umum kekekalan momentum: 

mAvA+  mBvB= mAvA’+ mBvB’ 

Karena tumbukan tidak lenting sama sekali: 

m1v1+  m2v2= (m1+ m2)v 

15.000x16 + 0 = (15.000+15.000)v 

sm
x

v /8
000.30

16000.15
  

b. Energi kinetik sebelum tumbukan: 

)(
2

2
12

2
1

BBAAsebelumK vmvmE   

)+)((=E sebelumK 01615.000
2

1 2  

JE sebelumK

61092,1   

 

Energi kinetik setelah tumbukan: 

)''( 2

2
12

2
1

BBAAsetelahK vmvmE   

)''( 2

222
12

112
1 vmvmE setelahK   

2

21
2

1
)vm+(m=E setelahK

 

2815.00015.000
2

1
)+(=E setelahK
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JE setelahK

61096,0   

Energi yang diubah menjadi bentuk lain adalah: 

K setelahK sebelum E E =ΔEK   

JJEK

66 1096,01092,1   

JEK

61096,0   

Ternyata adalah separuh dari EK mula-mula. 

 

E. Tumbukan pada Bidang Satu Dimensi 

Tinjau penerapan hukum kekekalan momentum dan energi kinetik pada tumbukan 

lenting antara dua benda kecil (partikel) pada satu dimensi, sehingga semua gerak berada 

pada satu garis yang sama. Angap bahwa kedua partikel pada awalnya bergerak dengan 

kecepatan vA dan vB sepanjang pada satu garis yang mendatar, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 1.8a. Setelah tumbukan, kecepatan kedua partikel adalah vA’ dan vB’, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 1.8b. 

  

(a) (b) 
Sumber: www.google.com 

Gambar 1.8 Dua partikel dengan masa mA dan mB,(a) sebelum tumbukan, dan (b) setelah 

tumbukan. 

 

Dari hukum kekekalan momentum, didapat sebelumnya: 

mAvA+  mBvB= mAvA’+ mBvB’ 

Jika tumbukan dianggap lenting, maka berlaku kekekalan energi kinetik: 

2

2
12

2
12

2
12

2
1 '' BBAABBAA vmvmvmvm 

 

Jika masa dan kecepatan awal diketahui, maka kecepatan setelah tumbukan dapat dicari 

dengan menggunakan persamaan berikut. Untuk melakukan perhitungan, ditulis ulang 

persamaan momentum menjadi 

mA(vA- vA’) = mB(vB’- vB) 

dan tulis ulang persamaan energi kinetik menjadi: 

)'()'(
2222

BBBAAA vvmvvm   

Dengan perhitungan lebih lanjut diperoleh: 

BBAA vvvv  ''  
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)''( BABA vvvv 
 (1.17) 

 

Contoh 1.13: 

Dua bola bilyar mA dan mB yang masanya sama, mA bergerak dengan kecepatan 

awal v bertumbukan dari arah depan dengan bola mB yang diam. Berapakah kecepatan 

kedua bola setelah tumbukan, dengan menganggap tumbukan tersebut lenting? 

 

Penyelesaian: 

vA = v vB = 0 

mA = mB = m 

Dari persamaan kekekalan momentum: 

mA(vA- vA’) = mB(vB’- vB) 

m (v- vA’) = m (vB’- 0) 

v  = vA’ +vB’ (*) 

Dari persamaan energi kinetik: 

BBAA vvvv  ''  

0''  BA vvv  

'' AB vvv   (**) 

Kurangkan Persamaan (*)  dengan (**), diperoleh 

'' BA vvv   

'' AB vvv   

'20 Av  

Sehingga: 0' Av  

Untuk mencari kecepatan bola lainnya setelah tumbukan, pilih salah satu persamaan, 

misalnya persamaan (**), kemudian substitusikan 0' Av  ke persamaan (**), 

diperoleh: 

'' AB vvv   

0'  Bvv  

Sehingga vvB '  

Jika digambar sebelum dan sesudah tumbukan, dapat ditunjukkan sebagai berikut: 
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Gambar  1.9 Sebelum dan setelah tumbukan. 

 

Contoh 1.14: 

Tumbukan nuklir yang lenting antara proton p dengan Inti atom helium He masing-

msing mempunyai 1,01 sma (satuan masa atom) dan 4,00 sma. p berjalan dengan 

kecepatan 3,60x10
4
 m/s menumbuk secara sentral lurus kearah He yang diam. Berapa 

kecepatan p dan He setelah tumbukan terjadi? 

  

Penyelesaian 

Vp = 3,60x10
4
 m/s 

VHe = 0 

mp = 1,01 sma  

mHe = 4,00 sma 

Sebut arah gerak mula-mula p arah adalah +x, seperti ditunjukkan pada gambar y. 

 

Sumber: http://wikipedia.com 

Gambar 1.10 Tumbukan p dan He. 

 

Dari kekekalan momentum: 

mpvp+  mHevHe= mpvp’+ mHevHe’ 

Karena tumbukan lenting, maka berlaku kekekalan energi kinetik (Pers. 1.18): 

)''( HepHep vvvv         (1.18) 

)''(0 Hepp vvv   

pHep vvv  ''  ** 

Substitusi (**) ke (*) diperoleh: 

mpvp+  mHevHe= mpvp’+ mHevHe’ 

mpvp+  0= mp(vHe’ – vp)+ mHevHe’ 

mpvp= mpvHe’ – mp vp+ mHevHe’ 

2 mpvp= vHe’(mp + mHe) 



 

19 

 

Hep

pp

He
mm

vm
v




2
'  

smasma

mssma
vHe

00,401,1

)1060,3()01,1(2
'

14








 

141045,1'  msvHe  

 

Dari persamaan (**), diperoleh: 

pHep vvv  ''  

1414 1060,31045,1'   msmsvp    

141015,2'  msvp (tanda minus menunjukkan arahnya berlawanan dengan arah 

vp). 

Peristiwa sebelum dan setelah tumbukan dapat ditunjukkan seperti pada Gambar berikut.  

 

Sumber:http://wikipedia.com 

Gambar 1.11 Sebelum dan setelah tumbukan. 

 

Contoh 1.15: (Tumbukan satu dimensi, lenting sempurna) 

Jika benda bermassa 2 kg bergerak ke timur dengan kecepatan 4 m/s dan 

bertumbukan lenting sempurna dengan benda bermassa 1 kg yang bergerak ke barat 

dengan kecepatan 6 m/s, maka berapakah kecepatan masing-masing benda setelah 

tumbukan?  

 

Penyelesaian 

Ingat bahwa momentum merupakan besaran vektor , maka perhatikan arah kecepatan 

dalam penjumlahannya. Untuk tujuan praktis, jika kecepatan ke kanan atau ke atas, 

maka gunakan tanda positif, sebaliknya jika kecepatan ke kiri atau ke bawah gunakan 

tanda negatif.   

 

Dari soal diketahui :  

m1 = 2 kg ; v1 = 4 m/s (ke kanan)  



 

20 

 

m2 = 1 kg ; v2 = -6 m/s (ke kiri)  

e = 1  

 

Dari koefisien restitusi :  

e = - (v1' - v2')/(v1 - v2)  

1 = - (v1' - v2')/(4 -(-6))  

-10 = v1' - v2'  

v1' = v2' - 10  (*)  

Dari hukum kekekalan momentum :  

m1v1 + m2v2 = m1v1' + m2v2'  

⇒ 2(4) - 1(6) = 2v1' + 1v2'  

⇒ 8 - 6 =  2v1' + v2'  

⇒ 2 = 2v1' + v2'  (**)  

Substitusi persamaan (*) ke persamaan (**) :  

2 = 2v1' + v2'  

⇒ 2 = 2(v2' - 10) + v2'  

⇒2 = 2v2' - 20 + v2'  

⇒22 = 3v2'  

⇒v2' = 22/3 m/s (ke kanan)  

Selanjutnya, v1' = v2' - 10  

⇒v1' = 22/3 - 10  

⇒v1' = -8/3 m/s (ke kiri)  

 

Contoh soal 1.16: 

Pendulum balistik digunakan untuk mengukur laju peluru sebelum perangkat 

pencatat waktu elektronik dikembangkan. Salah satu jenis pendulum balistik yang 

ditunjukkan pada Gambar xx., terdiri atas sebuah balok kayu dengan massa M = 5,4 kg, 

digantung dengan dua tali panjang. Sebuah peluru dengan masa 9,5 g ditembakkan ke 

balok dengan cepat, kemudian tiba-tiba berhenti. Balok dan kayu kemudian mengayun ke 

atas, pusat masa keduanya naik dengan jarak vertkal ke h = 6,3 cm sebelum pendulum 

berhenti sejenak di akhir lintasan berbentuk busur tersebut. Berapa laju peluru sesaat 

sebelum tumbukan? 
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Sumber: http://wikipedia.com 

Gambar 1.12 Sebuah pendulum balistik, digunakan untuk mengukur kecepatan peluru. 

 

Penyelesaian: 

Tumbukan adalah satu dimensi, karena arah peluru dan balok sesaat setelah tumbukan 

berada dalam arah yang sama dengan gerak awal peluru.  

Menurut hukum kekekalan momentum: 

Momentum sebelum tumbukan = Momentum setelah tumbukan 

22112211 vmvmvmvm   

Disesuaikan dengan soal di atas: 

vMvmMvm  0.  

VMmvm )(   

Kecepatan peluru dan balok sesaat setelah tumbukan adalah
 )( Mm

vm
V


  

Kecepatan sesaat sebelum tumbukan adalah: 

)( Mm

vm
V




 
(*) 

Karena peluru ada di dalam balok, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik: 

Energi mekanik di awal ayunan = energi mekanik di di titik tertinggi (h) 

hM)g+(m=M)V+(m
2

1 2  

hgV 22   

hgV 2  

Dari persamaan (*), diperoleh: 

V
m

Mm
v

)( 
  

gh
m

Mm
v 2

)( 
  

msm
kg

kgkg
v 063,0)/98,2(2

0095,0

4,50095,0 2








 
  

  v  =  630 m/s 
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F. Tumbukan pada Bidang Dua Dimensi. 

Tumbukan pada bidang ini terjadi pada bidang dua dimensi (tidak segaris), 

misalnya pada bidang xy. Kasus umum yang dijumpai dalam kasus fisika, misalnya 

sebuah partikel yang bergerak (disebut proyektil) menumbuk partikel kedua yang diam 

(disebut partikel target). Contoh lain tumbukan semacam ini adalah tumbukan yang 

terjadi pada dua bola billiar atau tumbukan yang terjadi pada eksperimen fisika atom dan 

inti, dimana proyektil dari pancaran radioaktif menumbuk inti atom target yang diam. 

Kekekalan momentum dan kekekalan energi juga diterapkan pada tumbukan dua 

dimensi ini. Untuk memahami tumbukan ini, tinjau partikel 1 (sebagai proyektil) 

menumbuk partikel 2 (sebagai target) yang mula-mula diam, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 1.13.  

 

Sumber: http://wikipedia.com 

Gambar 1.13 Partikel 1 menumbuk partikel 2, sebelum dan sesudah tumbukan digambarkan pada 

bidang dua dimensi xy. 

 

Momentum merupakan besaran vektor, dan memenuhi kekekalan momentum, 

sehingga komponen-komponen pada arah x dan arah y tetap konstan.  

Kekekalan momentum ke araf x bisa dituliskan sebagai berikut; 

p1x + p2x = p’1x + p’2x 

atau 

m1v1 + m2v2 = m1v’1 cos ’1 + m2v’2 cos ’2 

Pada mula sebelum tumbukan, tidak ada gerak pada arah y, sehingga komponen y dari 

momentum sebelum tumbukan sama dengan nol. 

Kekekalan momentum ke araf y bisa dituliskan sebagai berikut; 

p1y + p2y = p’1y + p’2y 

atau 

0 = m1v’1 sin ’1 + m2v’2 sin ’2 
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Contoh 1.16: (Tumbukan bola bilyar 2 dimensi) 

Sebuah bola bilyar bergerak dengan kecepatan v1 = 3,0 m/s pada arah sumbu +x 

(lihat Gambar x), menumbuk sebuah bola lain dengan masa yang sama dalam keadaan 

diam. Akibat tumbukan, kedua bola tersebut berpencar dengan sudut 60
o
 dan -30

o
 

terhadap sumbu x (bola ke-1 atas, sedang bola ke-2 ke bawah). Berapakah kecepatan 

bola-bola tersebut setelah tumbukan? 

 

Sumber: http://wikipedia.com 

Gambar 1.14 Bola 1 menumbuk bola 2 sebagi target. 

Penyelesaian: 

m1 = m2 = m 

v1 = 3,0 m/s 

v1 = 60
o
 dan v2 = -30

o
 

Kekekalan momentum ke arah x 

m1v1 + m2v2 = m1v’1 cos v’1 + m2v’2 cosv’2 

mv1 + 0 = mv’1 cos(60
o
) + mv’2 cos(-30

o
) 

v1 = v’1 . 0,5 + v’2 .0,8660 

v1 = 0,5 v’1 + 0,8660 v’2 

 

Ingat persamaan matematika: 

Sin (-v) = -sin (v) 

Cos (-v) = cos (v) 

 

Kekekalan momentum ke arah y 

0 = m1v’1 sin v’1 + m2v’2 sin v’2 

0 = mv’1 sin(60
o
) + mv’2 sin(-30

o
) 

0 = v’1 . 0,8660 - v’2 .0,5 

v’2 = v’1 . 0,8660/0,5 

v’2 = v’1 . 1,732 

v’2 =  1,732 v’1 

v’1 = 0,5773 v’2 
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Kompenen momentum ke arah x dapat ditulis kembali: 

v1 = 0,5 v’1 + 0,8660 v’2 

 

v1 = 0,5 v’1 + (1,732 v’1).0,8660 

v1 = 1,999 v’1 

 

v’1 = 1,999 v1 

v’1 = 1,999,30 

v’1 = 1,2295 m/s 

 

v’2 =  1,732 v’1 

v’2 =  1,732x0,2196 

v’2 =  0,3803 m/s 

 

Rangkuman 

1. Momentum Linier (p) 

Momentum Linier adalah massa kali kecepatan linier benda.Jadi, setiap benda yang 

memiliki kecepatan pasti memiliki momentum. 

Rumus :  p = m v 

keterangan : 

 p = momentum (kg.m/s = N/s) 

 m = massa (kg) 

 v = kecepatan (m/s) 

Catatan : Momentum merupakan besaran vektor, dengan arah p = arah v 

 

2. Impuls (I) 

Impuls merupakan perubahan momentum. 

Jika pada benda bekerja gaya F tetap selama waktu Δt, maka impuls I dari gaya itu 

adalah: 

Rumus :  I = Perubahan momentum 

I = m . vakhir - m . vawal   atau  I = F . Δt 

sehingga dapat ditulis : 

F . Δt = m . vakhir - m . vawal  
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3. Hukum kekekalan momentum  

Hukum kekekalan momentum diterapkan pada proses tumbukan semua jenis, dimana 

prinsip impuls mendasari proses tumbukan dua benda, yaitu I1 = - I2. 

Jika dua benda A dan B dengan massa masing-masing MA dan MB serta kecepatannya 

masing-masing VA dan VB saling bertumbukan, maka: 

MA . VA + MB . VB = MA . VA' + MB . VB'  

keterangan : 

VA dan VB = kecepatan benda A dan B pada saat tumbukan 

VA' dan VB' = kecepatan benda A den B setelah tumbukan.  

Catatan : Dalam penyelesaian soal, searah vektor ke kanan dianggap positif, 

sedangkan ke kiri dianggap negatif. 

 

Dua benda yang bertumbukan akan memenuhi tiga keadaan/sifat ditinjau dari 

keelastisannya, yaitu: 

a. Elastis Sempurna: e = 1 

Disini berlaku hukum kekekalan energi (energi sebelum dan sesudah adalah sama) 

dan kekekalan momentum. 

Rumus: e = (- VA' - VB')/(VA - VB) 

keterangan: 

e = koefisien restitusi. 

b. Elastis Sebagian: 0 < e < 1  

Disini hanya berlaku hukum kekekalan momentum. 

Khusus untuk benda yang jatuh ke tanah dan memantul ke atas lagi, maka koefisien 

restitusinya adalah: 

Rumus: e = h'/h  

keterangan: 

h = tinggi benda mula-mula 

h' = tinggi pantulan benda 

c. Tidak Elastis: e = 0 

Setelah tumbukan, benda melakukan gerak yang sama dengan satu kecepatan v'. 

Disini hanya berlaku hukum kekekalan momentum. 

Rumus: MA . VA + MB . VB = (MA + MB) . v'  

keterangan: 

v' = kecepatan setelah tumbukan 
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4. Tumbukan pada bidang dua dimensi 

Tumbukan pada bidang ini terjadi pada bidang dua dimensi (tidak segaris), misalnya 

pada bidang xy. Kekekalan momentum dan kekekalan energi juga diterapkan pada 

tumbukan dua dimensi ini. Untuk memahami tumbukan ini, tinjau partikel 1 (sebagai 

proyektil) menumbuk partikel 2 (sebagai target) yang mula-mula diam, seperti 

ditunjukkan pada gambar berikut ini. 

 

Kekekalan momentum ke araf x bisa dituliskan sebagai berikut; 

p1x + p2x = p’1x + p’2x 

atau 

m1v1 + m2v2 = m1v’1 cos ’1 + m2v’2 cos ’2 

Kekekalan momentum ke araf y bisa dituliskan sebagai berikut; 

p1y + p2y = p’1y + p’2y 

atau 

0 = m1v’1 sin ’1 + m2v’2 sin ’2 

 

 

Evaluasi   

Pilih satu jawaban yang paling benar! 

1. Dua bola A dan B mula-mula bergerak seperti pada gambar. 

 

Kedua bola kemudian bertumbukan, tidak lenting sama sekali. Kecepatan bola A dan 

B setelah tumbukan adalah....  ( UN 2009 ) 

a. 1/2 m/s d. 2 m/s 

b. 1 m/s e. 2 1/2 m/s 

c. 1 1/2 m/s 



 

27 

 

2. Bola A bermassa 0,4 kg bergerak dengan laju 6 m/s menumbuk bola B bermassa 0,6 

kg yang sedang bergerak mendekati bola A dengan laju 8 m/s. Kedua bola 

bertumbukan tidak lenting sempurna. Laju bola setelah tumbukan adalah... 

a. 2,4 m/s searah gerak bola B 

b. 2,5 m/s searah gerak bola B 

c. 1,4 m/s searah gerak bola B 

d. 2,4 searah gerak bola A 

e. 2,5 searah gerak bola A 

3. Dua benda A (3kg) dan B (5 kg) bergerak searah dengan kecepatan masing-masing 8 

m/s dan 4 m/s. Apabila benda A menumbuk benda B secara lenting sempurna, maka 

kecepatan masing-masing benda adalah... 

a. 3 m/s dan 7 m/s  

b. 6 m/s dan 10 m/s  

c. 4,25 m/s dan 10 m/s 

d. 5,5 m/s dan 9,5 m/s 

e. 8 m/s dan 4 m/s 

4. Dalam suatu permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan pinalti. 

Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 50 m/s. Bila gaya 

tendangan 250 N dan sepatu pemain menyentuh bola selama 0,3 sekon, maka massa 

bola adalah.... 

a. 1,2 kg d. 2,0 kg 

b. 1,5 kg e. 2,5 kg 

c. 1,8 kg  

5. Sebuah benda bermassa 0,2 kg dalam keadaan diam dipukul sehingga bergerak dengan 

kecepatan 14 m/s. Jika gaya bekerja selama 0,01 sekon, maka besar gaya yang 

diberikan pada benda adalah... 

a. 280 N d. 160 N 

b. 240 N e. 140 N 

c. 200 N 

6. Diketahui (lihat gambar). 

Grafik di samping menyatakan hubungan gaya F yang 

bekerja pada benda bermassa 3 kg terhadap waktu t 

selama gaya itu bekerja pada benda. Bila benda mula-
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mula diam, maka kecepatan akhir benda dalam m s
-1

 adalah... 

b. 5 d. 20 

c. 10 e. 25 

d. 15 

7. Benda bermassa 0,5 kg jatuh bebas dari ketinggian 80 m. Besar impuls yang bekerja 

pada benda bila benda memantul dengan kecepatan 10 m.s
-1

 adalah…. 

a. 80 N.s d. 28 N.s 

b. 40 N.s e. 25 N.s 

c. 30 N.s 

8. Sebuah peluru bermassa 100 gram ditembakkan dan 

mengenai sebuah balok yang bermassa 0,3 kg seperti 

terlihat pada gambar.  

Jika peluru tertanam pada balok dan keduanya bergerak 

bersama hingga mencapai ketinggian 0,2 m, maka 

kecepatan peluru sebelum menumbuk balok adalah .....  

a. 2 m/s  d. 8 m/s 

b. 4 m/s  e. 10 m/s 

c. 6 m/s  

 

Latihan Soal 

1. Sebuah bola sepak bermassa 0,5 kg dan dalam keadaan diam, ditendang hingga 

kecepatannya menjadi 20 m/s. Jika waktu sentuh antara ujung kaki dengan bola 

adalah 0,1 s, hitunglah gaya tendang kaki!. 

2. Perhatikan gambar berikut ini!  

 Bola bermassa 100 gram menumbuk dinding tembok dengan 

kelajuan 25 m/s membentuk sudut 30° terhadap arah vertikal. 

Bola kemudian memantul dengan sudut dan kelajuan yang 

sama. Tentukan besar impuls yang terjadi pada bola tersebut! 

 

3. Sebuah gerbong kereta 10.000 kg bergerak dengan kecepatan 24 m/s menabrak 

gerbong kereta lainnya yang sejenis dalam keadaan diam. Jika kedua gerbong 

tersebut akahirnya tersambung akibat terjadinya tumbukan. Tentukan  

a. kecepatan keduanya setelah terjadi tumbukan?  

b. besar energi kinetik awal yang diubah menjadi bentuk energi lainnya?  
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4. Dua buah benda A dan B masing-masing mempunyai masa 0,5 kg dan 0,3 kg, 

bergerak saling mendekati dan bertumbukan secara lenting sempurna, kecepatan 

bola A adalah 2 m/s, sedang kecepatan bola B adalah -2 m/s. Hitunglah kecepatan 

masing-masing benda setelah tumbukan 

5. Sebuah peluru bermassa 10 gram ditembakkan dengan kecepatan 40 m/s dan 

tertanam pada sebuah balok bermassa 0,99 kg yang mula-mula diam. Hitunglah 

kecepatan balok setelah ditembak.  

6. Bola merah bermassa 1 kg bergerak ke 

kanan dengan kelajuan 20 m/s menumbuk 

bola hijau bermassa 1 kg yang diam di atas 

lantai.  

Tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan jika terjadi tumbukan 

tidak lenting (sama sekali)! 

7. Jika benda bermassa 2 kg bergerak ke timur dengan kecepatan 4 m/s dan 

bertumbukan lenting sempurna dengan benda bermassa 1 kg yang bergerak ke 

barat dengan kecepatan 6 m/s, maka berapakah kecepatan masing-masing benda 

setelah tumbukan?  

8. Sebuah mobil bermassa 5 ton bergerak dengan kelajuan 20 m/s. Hitung besarnya 

impuls yang harus diberikan untuk menghentikan mobil tersebut! 

9. Kecepatan peluru yang keluar dari senapan 

diukur dengan menggunakan ayunan balistik, 

seperti pada gambar. Peluru bermasaa 10 gram 

ditembakkan mendatar ke arah kayu bermassa 

2 kg, yang digantung tali sepanjang 2 m. 

Setelah mengenai kayu, peluru langsung 

bersarang di dalamnya dan kayu mencapai 

ketinggian maksimum  ketika sudut = 60
o
. Hitung kecepatan peluru saat keluar dari 

senapan (g = 10 m/s
2
)  

10. Dua buah benda bermassa 4 kg dan 6 kg saling bertumbukan tidak lenting 

sempurna. Jika kecepatan kedua benda sebelum tumbukan masing-masing 11 m/s 

dan 4 m/s dalam arah yang berlawanan, hitung energi kinetik yang dimiliki benda 

bermassa 4 kg setelah tumbukan. 
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BAB 2  

HUBUNGAN GERAK TRANSLASI DAN GERAK ROTASI 

 

A. Gerak Rotasi 

Pada materi ini akan dibahas tentang gerak pada benda tegar. Apakah yang 

dimaksud dengan benda tegar? Benda tegar adalah benda yang bentuk dan ukurannya 

tidak berubah, sehingga posisi partikel-partikel penyusunnya satu sama lain tetap. Balok  

kayu, batu, batang besi, dan gelang emas adalah contoh benda tegar, sedangkan karet 

gelang, air, dan kain tidak termasuk benda tegar. 

Benda tegar dapat mengalami tiga jenis gerak, yaitu (1) gerak translasi saja, misal 

sebatang balok yang ditarik mendatar di atas lantai yang licin; (2) gerak rotasi saja, misal 

gerakan kipas angin; dan (3) gerak rotasi dan translasi secara bersamaan, misal bola atau 

roda yang menggelinding. Gerak translasi, yang ditandai dengan adanya perpindahan atau 

perubahan posisi, sudah banyak kita bahas pada bagian sebelum ini. Pada bagian ini kita 

akan membahas secara khusus tentang gerak translasi dan rotasi. 

 

Sumber: http://www.maribelajar.web.id/2015/02/ 

Gambar 2.1 Roda merupakan contoh benda yang berotasi 

 

Pada benda yang berotasi, semua bagian benda akan bergerak memutar terhadap 

pusat yang terletak di satu garis yang disebut sumbu rotasi.  Sebagai contoh pada 

Gambar 2.1, semua bagian pada roda, bergerak memutar terhadap sumbu rotasi. Dalam 

hal ini sumbu rotasinya adalah garis lurus yang melewati titik pusat lingkaran roda dan 

tegak lurus bidang kertas/halaman buku. 

Pada benda yang menggelinding, misal roda mobil yang sedang berjalan, selain 

berotasi terhadap sumbunya, roda juga mengalami perpindahan. Jika roda menggelinding 

dengan lintasan lurus, maka besar perpindahan atau jarak tempuh lintasannya sebanding 

dengan sudut putarannya. Misal, jari-jari roda  , setelah roda menggelinding satu kali 

putaran rodanya, maka setiap bagian pada roda tersebut sudah berputar dengan sudut 360
o
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dan menempuh lintasan lurus sepanjang satu kali keliling roda, yaitu    .     

 

Sumber: http://www.atmosferku.com 

Gambar 2.2 Benda menggelinding 

 

Contoh 2.1 

Roda sepeda yang jari-jarinya 35 cm menggelinding 10 kali putaran di bidang datar 

tanpa sedikitpun tergelincir. Berapakah jarak yang telah ditempuh roda tersebut? 

 

Penyelesaian 

  = 35 cm = 0,35 m; n = 10 putaran (n = jumlah putaran) 

                (
  

 
)               

 

B. Kecepatan dan Percepatan sudut 

 

Sumber: http://www.ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 2.3 Besaran – besaran sudut 

 

Setiap bagian pada benda yang berotasi, termasuk titik P, bergerak melingkar 

dengan jari-jari   yang pusatnya terletak pada sumbu rotasi. Ketika benda berotasi, titik P 

bergerak dengan lintasan lingkaran sepanjang  , maka jari-jarinya menyapu sudut sebesar 

 . Ketika benda berotasi satu lingkaran penuh, titik P menempuh lintasan sepanjang     

(satu keliling lingkaran) dan menyapu sudut      atau sama dengan    radian. sehingga 

diperoleh  

 

r 

 𝜋𝑟 
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}  
 

  
 

 

   
 

   
 

 
 (2.1) 

dengan 

  :  jarak tempuh titik P, satuannya m 

  : adalah jari-jari lingkaran, satuannya m 

  : adalah sudut tempuh titik P, satuannya radian (rad) 

                

      
    

  
  

    

         
  

    

    
       

 

Pada gerak rotasi, dikenal juga besaran-besaran sudut (anguler). Besaran-besaran 

sudut ini bersifat analog dengan besaran-besaran pada gerak translasi, seperti kecepatan 

sudut rata-rata, kecepatan sudut sesaat, percepatan sudut, dan lain-lain. 

Jika selama selang waktu   titik P menempuh sudut  , maka kecepatan sudut rata-

ratanya adalah: 

   
 

 
 (2.2) 

dengan   adalah kecepatan sudut rata-rata (satuannya rad/s).  

 

Jika selama selang waktu    yang sangat kecil (atau     ), titik P menempuh 

sudut   , maka kecepatan sudut sesaatnya adalah 

         
  

  
  

  

  
 (2.3) 

 

Benda yang berotasi semakin cepat atau dipercepat, kecepatan sudutnya berubah 

semakin membesar. Jika kecepatan sudutnya mula-mula sebesar    dalam selang waktu 

   berubah menjadi   , maka percepatan sudut rata-ratanya adalah 

   
     

  
 (2.4) 

 

Untuk selang waktu    yang sangat kecil (atau     ), maka percepatan sudut 

sesaatnya adalah 

         
  

  
  

  

  
 (2.5) 

dengan   adalah percepatan sudut sesaat (satuannya      ⁄ ). 

Setiap bagian pada benda tegar yang berotasi, selain memiliki kecepata sudut dan 
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percepatan sudut, juga memiliki kecepatan linear dan percepatan linear. Pada benda yang 

berotasi, dalam selang waktu    setiap bagian pada benda tersebut akan menempuh sudut 

yang sama   , dan titik P yang berjarak   dari sumbunya memiliki kecepatan linear yang 

besarnya 

          
  

  
 (2.6) 

karena       , maka 

           
  

  
  

  

  
 (2.7) 

dan, karena    
  

  
 maka 

      (2.8) 

 

Dengan   adalah kecepatan linear pada suatu titik yang berjarak   dari sumbu 

rotasi. Kecepatan linear satuannya (m/s) dan arahnya tangensial (lihat Gambar 2.4). 

Kecepatan sudut juga termasuk besaran vektor yang arahnya tegak lurus v dan r (Gambar 

2.5). Pada Gambar 2.4, titik P berotasi searah dengan arah gerak jarum jam, maka arah 

kecepatan sudut tegak lurus bidang gambar menjauhi pembaca. Jika titk P berotasi 

berlawanan dengan arah gerak jarum jam, maka kecepatan sudutnya tegak lurus bidang 

gambar menuju pembaca. Jika titik P berotasi berlawanan dengan arah gerak jarum jam 

pada bidang datar, kecepatan sudutnya tegak lurus bidang itu dan arahnya ke atas 

(Gambar 2.6). Penentuan arah kecepatan sudut ini dapat menggunakan kaidah tangan 

kanan, yaitu arah empat jari menunjukkan arah rotasi dan arah ibu jari menunjukkan arah 

kecepatan sudut. 

 

 
Sumber: http://www.ayo-sekolahfisika.com Sumber: http://www.ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 2.4 Arah kecepatan linier Gambar 2.5 Arah kecepatan sudut 

 

 

P 

v 

𝛚 

𝐯 
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Jika benda berotasi semakin cepat, maka setiap bagian pada benda, termasuk titik 

P, akan mengalami percepatan tangensial yang besarnya 

          
  

  
 (2.9) 

Karena        , maka  

           
  

  
   (       

  

  
) (2.10) 

Dan, karena           
  

  
 , maka  

      (2.11) 

Percepatan tangensial (  ) satuannya (   ⁄ ), arahnya tangensial. 

 

Sumber: http://www.ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 2.6 Arah kecepatan sudut jika benda berotasi berlawanan dengan arah jarum jam 

 

Pada gerak rotasi yang kecepatannya semakin membesar, selain memiliki 

percepatan sentripetal (  ) yang arahnya ke pusat rotasi, juga mempunyai percepatan 

tangensial (  ), sehingga percepatan totalnya ( ) adalah resultan dari kedua vektor 

percepatan tersebut (atau penjumlahan vektor    dan   ) , yaitu: 

         (2.12) 

dan, besar percepatan totalnya adalah 

   √  
    

  (2.13) 

 

Percepatan sentripetal (  ), sudah dibahas pada bagian sebelumnya, yaitu    
  

 
      

 

Sumber: http://www.ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 2.7 Gambar vektor percepatan tangensial dan sentripetal 

arah rotasi 

𝐚s

r 

P

𝐚  

𝐚 
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Pada benda yang berotasi, kita juga mengenal besaran frekuensi ( ), yaitu jumlah 

putaran (revolusi) per sekon. Satu revolusi sama dengan      atau       , sehingga jika 

kecepatan sudutnya  , maka  

  
 

  
 atau        (2.14) 

 

Satuan frekuensi dalam SI adalah putaran/sekon atau hertz (Hz), dan dimensi 

frekuensi adalah [T
-1

]. Selain itu dikenal juga satuan rpm, singkatan dari rotations per 

minute (putaran per menit). Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu 

putaran atau revolusi disebut periode ( ), 

  
 

 
 (2.15) 

satuan periode adalah sekon (s). 

 

Contoh 2.2 

Seekor kuda balap sedang siaga di garis start suatu sirkuit yang berbentuk 

lingkaran dengan jari-jari 50 m. Dari keadaan diam di garis start, kemudian berlari 

beraturan hingga dalam waktu 10 s mencapai kelajuan 15 m/s. Tentukan: 

a. percepatan tangensialnya 

b. percepatan sudutnya 

c. percepatan sentripetalnya ketika kelajuan kuda 20 m/s 

 

Penyelesaian: 

      ,        

    ,          , 

 

a. percepatan tangensial     
  

  
 

(   
    )

   s
        ⁄  

b. percepatan sudut   
  

 
  

     s ⁄

    
           ⁄  

c. percepatan sentripetalnya     
  

 
  

     s⁄   

    
      ⁄  

 

Contoh 2.3 

Dari keadaan diam, sebuah cakram mulai berputar dengan percepatan sudut tetap. 

Setelah 10 detik, cakram mempunyai kecepatan sebesar 120 rpm. Jika jari-jari cakram 
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tersebut sebesar 50      , tentukan besarnya percepatan sudut dan percepatan 

sentripetalnya pada saat 10 detik! 

 

Penyelesaian 

     ; 

              
       

     
 

            

    
          

t = 10 s 

r =                  

 

Percepatan sudut:     
  

  
 

    

  
             

Percepatan sentripetal:                
   

          

 

C. Rotasi dengan Percepatan Sudut Tetap 

Pada gerak translasi, kita mengenal gerak lurus beraturan, yaitu gerak lurus dengan 

kecepatan tetap setiap waktunya. Analog dengan itu, pada gerak rotasi juga ada gerak 

rotasi dengan kecepatan sudut tetap setiap waktunya. Demikian juga, gerak lurus berubah 

beraturan atau gerak lurus dengan percepatan yang selalu tetap, analog dengan gerak 

rotasi dengan percepatan sudut yang selalu tetap juga. Ini berarti sama halnya dengan 

gerak lurus berubah beraturan yang mempunyai kecepatan yang selalu berubah nilainya 

dalam tiap waktu, dalam gerak melingkar juga terjadi perubahan besarnya kecepatan 

sudut tiap waktunya. Sehingga dalam perumusannya pun akan muncul variabel kecepatan 

sudut awal dan kecepatan sudut akhir. Keseluruhan persamaan dan hubungan serta 

perbandingannya antara gerak lurus / translasi dengan gerak melingkar / rotasi dapat 

dirangkum sebagai berikut.  

 

Tabel 2.1 Perbandingan besaran gerak pada gerak translasi dan rotasi 

Gerak Translasi 

(besaran linear) 

Gerak Rotasi 

(besaran sudut) 
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Gerak Translasi 

(besaran linear) 

Gerak Rotasi 

(besaran sudut) 

      
 

 
          

 

 
    

         
           

  

 

 

Contoh 2.4 

Rotor blender mula-mula diam, kemudian berputar 

dalam waktu 50 menit mencapai 12.000 rpm. 

a. Berapakah percepatan sudut rata-ratanya? 

b. Jika dianggap percepatan sudutnya tetap, berapa kali 

putaran rotor? 

 

Penyelesaian    

                ,  

    ,  

                    
       

     
        

      

    
            

a. percepatan sudut rata-ratanya 

   
  

  
  

     
   

s
     

     
          ⁄  

b. jumlah putarannya 

       

 
                 

 
 (         ⁄ )                     

Jumlah putaran   
 

  
  

          

         
 = 300 putaran 

 

 

Mengapa benda dapat berotasi? Pada gerak 

translasi, benda yang mula-mula diam kemudian 

bergerak lurus disebabkan oleh adanya resultan 

gaya yang bekerja pada benda itu. Benda dapat 

berotasi terhadap sumbunya juga disebabkan oleh 

gaya, yaitu gaya yang bekerja pada benda dan 

menghasilkan momen gaya atau torsi, simbolnya 

  (baca: tau). 

 

Sumber: www.blendtec.com 

Gambar 2.8 Blender  

Sumber: www.google.com 

Gambar 2.9 Torsi pada roda mobil 
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Torsi adalah jarak dari sumbu rotasi ke titik kerja gaya dikali komponen gaya yang 

tegak lurus dengan jarak itu. Jika dituliskan dalam persamaan, torsi dapat dinyatakan 

sebagai berikut : 

      (2.16) 

atau  

         (2.17) 

dengan 

  adalah torsi (Nm) 

  adalah jarak dari sumbu ke titik kerja gaya (m) 

  adalah gaya yang bekerja pada benda tegar yang berotasi (N) 

   adalah komponen gaya yang tegak lurus terhadap garis dari sumbu ke titik kerja 

gaya (N) 

  adalah sudut yang diapit oleh vektor   dan vektor   

 

 

Sumber: http://www.ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 2.10 Aturan sekrup putar kiri 

 

Vektor   searah dengan arah gerak keluar atau masuk paku skrup ketika diputar 

dari ujung vektor   ke ujung vektor   (Gambar 2.10). Jika menggunakan kaidah tangan 

kanan, arah jari menunjukkan arah rotasi, sedangkan arah ibu jari menunjukkan arah torsi 

(Gambar 2.11). 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 2.11 Kaidah tangan kanan 

 

arah rotasi 
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Contoh 2.5 

Seseorang menarik handel pintu dengan gaya 

30 N. Jarak engsel ke handel sebesar 80 cm. 

Berapakah torsi yang dilakukan orang pada daun 

pintu, jika: 

a. tarikan tegak lurus terhadap bidang pintu 

b. tarikan membentuk sudut     terhadap bidang 

pintu.  

 

Penyelesaian 

F = 30 N ; r = 80 cm = 0,8 m  

a.      jika       (F tegak lurus r) 

b.      jika       

 

a. Torsi untuk tarikan tegak lurus terhadap 

bidang pintu 

         

                        

                   

        

 

b. Torsi untuk tarikan membentuk sudut 

    terhadap bidang pintu 

         

                        

                
 

 
  

        

 

 

Contoh 2.6  

Suatu sistem dirangkai seperti pada 

gambar di samping. Jika sistem dalam 

keadaan seimbang, tentukanlah besar nilai 

gaya berat (F) dari benda C! 

 

 

F 

r 

F 

r 

θ 

𝐅    𝜃 

Gambar 2.12 Gagang pintu 
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Penyelesaian 

Benda dalam keadaan seimbang, sehingga besar torsi yang dihasilkan benda B 

besarnya sama dengan torsi yang dihasilkan oleh benda C. 

      

            

              

  
       

 
       

 

D. Momen Inersia 

Gambar 2.13 menunjukkan suatu partikel yang bermassa m bekerja gaya F 

sedemikian sehingga partikel berotasi dengan jari-jari r terhadap sumbu rotasinya. Pada 

gambar tersebut sumbu rotasinya adalah garis tegak lurus bidang gambar menembus titik 

pusat lingkaran.  

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 2.13 Partikel berotasi 

 

Akibat gaya F, partikel berotasi dengan kecepatan linear atau percepatan tangensial a, 

sehingga sesuai hukum II Newton berlaku  

     

karena      dan     , maka 

                  (2.18) 

Benda tegar yang berotasi, seperti roda, terdiri atas partikel-patikel bermassa m 

berjari-jari rotasi r, sehingga torsi dari seluruh partikel penyusun benda tersebut dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 

   ∑      (2.19) 

ditulis  

      (2.20) 

dengan   ∑    disebut momen inersia, besaran skalar yang satuannya     .  

F 

r 
m 
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Momen inersia adalah ukuran kelembaman berotasi suatu benda tegar. Semakin 

besar momen inersia suatu benda, semakin sulit untuk memulai berotasi dan semakin sulit 

juga untuk menghentikannya. Namun, kelembaman berotasi suatu benda tidak hanya 

bergantung pada momen inersia, melainkan juga bergantung pada distribusi massa 

terhadap sumbunya. Sebagai contoh, dua silinder yang massanya sama tetapi jari-jarinya 

(r) berbeda momen inersianya akan berbeda. Semakin besar   semakin besdar  . Momen 

inersia pada gerak rotasi ini memiliki peran yang sama dengan massa pada gerak 

translasi. 

Tabel 2.2  Rumus momen inersia untuk beberapa benda tegar 

 

 

Tabel 2.2 Menunjukkan rumus momen inersia untuk beberapa benda tegar 

homogen berbentuk simetris. Setiap benda dengan bentuk fisiknya berbeda, mempunyai 

momen inersia yang berbeda juga. Perhatikan bahwa walaupun benda yang berbentuk 

sama jika sumbu rotasinya berbeda, momen inersianya pun juga berbeda. Untuk benda-

benda yang bentuknya tidak teratur, digunakan besaran jari-jari girasi ( ). Benda yang 



 

42 

 

berotasi dianggap seluruh massanya (∑ ) terkonsentrasi menjadi   yang berjarak   dari 

sumbu rotasinya. Sehingga secara umum momen inersia dapat ditulis: 

      (2.21) 

 

Contoh 2.7 

Dua partikel massanya 5 kg dan 7 kg masing-masing diikat di ujung-ujung batang 

yang lurus, ringan (massanya dapat diabaikan), dan kuat yang panjangnya 4 m. Hitung 

momen inersia sistem, jika: 

a. sistem berotasi dengan sumbu di tengah-tengah kedua partikel 

b. sistem berotasi dengan sumbu yang terletak 0,5 m sebelah luar dari partikel yang 

massanya 5 kg. 

 

Penyelesaian 

       ,        ,       

a.      Jika sumbu di tengah diantara kedua partikel 

b.      Jika sumbu di tengah 0,5 m di sebelah kiri   . 

  
a. Momen inersia sistem dengan sumbu di tengah 

  ∑        
      

                                     

b. Momen inersia sistem dengan sumbu 0, 5 m di sebelah kiri partikel 1 

  ∑        
      

                                          

 

Contoh 2.8 

Tali digulungkan pada sebuah katrol yang massanya 4 kg dan jari-jarinya 33 cm 

(lihat Gambar 2.14). Ujung tali ditarik dengan gaya 15 N sehingga katrol yang semula 

diam menjadi berotasi dipercepat beraturan hingga dalam waktu 3 s kecepatan sudutnya 

menjadi 30 rad/s. Jika torsi dari gaya gesekan tali pada katrol sebesar 1,1 N, tentukan: 

a. momen inersia katrol 

b. jari-jari girasi katrol 

𝑟  

𝑚  𝑚  

𝑟  𝑟  
𝑟  

𝑚  𝑚  
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Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 2.14 Tali yang digulung pada katrol 

 

Penyelesaian 

      ,               ,       ,      ,           ,          

a.      

b.      

 

a. momen inersia katrol 

∑                                         

  
  

  
  

           ⁄

   
         ⁄  

maka  

   
 

 
  

        

        ⁄
             

b. jari-jari girasi katrol 

   √
 

 
  √

           

    
        

 

E. Energi Gerak Rotasi 

Setiap benda bergerak memiliki energi kinetik. Pada saat berotasi, benda memiliki 

energi gerak yang  disebut energi kinetik rotasi. Pada bab sebelumnya, kita sudah 

mengenal yang disebut dengan momen inersia dan besaran – besaran sudut pada benda 

yang berotasi. Sebuah benda yang berotasi terhadap sumbu tertentu dengan laju ω, 

mempunyai energy kinetik yang besarnya: 

    
 ⁄     (2.22) 

 

F 
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Contoh 2.9 

Sebuah katrol (silinder pejal) pada sumur digunakan untuk menimba air. Katrol 

berputar dengan kecepatan sudut tetap sebesar 20 rad/s. Jika massa katrol sebesar 5 kg 

dan jari-jarinya 10 cm, tentukan besarnya energy kinetik yang dimiliki oleh katrol! 

 

Penyelesaian 

    
   

 
 

m = 5 kg 

r = 10 cm = 0,1 m 

  
 

 
    

 

 
                      

E  
 

 
    

 

 
                     

 

Contoh 2.10 

Seorang pemain basket memutar bola basket (kulit bola) di jarinya. Bola tersebut 

mempunyai massa 0,5 kg dan bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 6 m/s. 

Tentukan besar energi kinetik dari bola itu! 

 

Penyelesaian 

m = 0,5 kg 

v = 6 m/s 

   
 

 
    

   
 

 
 
 

 
        

 

 
   

   
 

 
       

 

 
                   

 

F. Kekekalan Momentum Sudut 

Serupa dengan hubungan antara gaya dan momentum dalam sistem linier, kita 

dapat menunjukkan hubungan antara torsi dan momentum sudut. Momentum sudut 

didefinisikan sebagai  

     (2.23) 
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Sedangkan hubungan antara torsi dengan momentum sudut jika dituliskan secara 

matematis adalah sebagai berikut  

  
  

  
 (2.24) 

Dari persamaan (2.24) dapat disimpulkan bahwa jika torsi neto bernilai nol, maka 

momentum sudut benda konstan. Momentum sudut dari sebuah sistem adalah kekal 

ketika torsi neto eksternal yang bekerja pada sistem adalah nol. Hal ini dapat terjadi jika: 

∑    

      atau         (2.25) 

Kekekalan momentum sudut terjadi ketika torsi yang bekerja pada sebuah benda 

bernilai nol, maka momentum sudut pada keadaan pertama dan pada keadaan kedua 

bernilai sama (konstan). Secara matematis, pernyataan ini tampak pada persamaan (2.25). 

 

Contoh 2.11 

Seorang penari balet dengan tangan terentang berputar di atas lantai mendatar yang 

licin dengan kecepatan sudut 48 rad/s. Momen inersia penari balet tersebut pada saat itu 

sebesar 20 kgm
2
. Jika penari melipat tangannya sehingga kecepatan sudutnya bertambah 

12 rad/s, tentukan besarnya momen inersia penari balet pada saat itu! 

 

Penyelesaian 

    
   

 
 

          

          
   

 
          

Hukum kekekalan momentum sudut 

         

               

    
       

  
 

           

 

Contoh 2.12 

Seorang penari balet dengan tangan terentang berputar dengan kecepataan sudut   

di atas lantai mendatar licin. Jika penari tersebut melipat tangannya, momen inersianya 
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berkurang 25% dari semula. Tentukan perbandingan energi kinetik rotasi penari saat 

tangan terentang dengan tangan dilipat! 

 

Penyelesaian 

     

          
 

 
   

  
  

 
 

 
 

Hukum kekekalan momentum sudut 

          

    
 

 
     

  

  

 
 

 
 

Perbandingan Energi Kinetik 

   

   

 
  
  

(
  

  

)
 

 

   

   

 
 

 
(
 

 
)
 

 

   

   

 
 

 
 

 

G. Gerak Menggelinding 

Suatu benda dikatakan mengalami gerak menggelinding jika benda tersebut 

mengalami gerak rotasi sekaligus gerak translasi dari suatu titik ke titik lain. Gerakan 

menggelinding (bergulir tanpa slip) sebuah bola atau roda, banyak kita temui dalam 

kehidupan sehari-hari, antara lain: sebuah bola menggelinding melintasi lantai, atau roda 

dan ban mobil atau sepeda berputar sepanjang jalan. Menggelinding tanpa slip bisa 

langsung dianalisis dan bergantung pada gesekan statis antara benda yang menggelinding 

dan lantai. Gesekan bersifat statik karena titik kontak benda yang menggelinding dengan 

lantai berada dalam keadaan diam pada setiap saat. (gesekan kinetis berlaku jika, sebagai 

contoh, kita mengerem terlalu keras sehingga ban slip, atau kita mempercepat sedemikian 

cepat sehingga akan "membakar karet", tetapi ini situasi yang lebih rumit). 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 2.15 Bola menggelinding 

 

Bergulir tanpa slip melibatkan rotasi dan translasi. Akan tetapi, ada hubungan 

sederhana antara laju linear v sumbu rotasi roda dan kecepatan sudut ω dari roda atau 
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bola yang menggelinding, yaitu v = ωr, di mana r adalah radius (jari-jari) benda yang 

berotasi. 

 

Sumber : ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 2.16  Pergerakan roda dengan sumbu putar yang berbeda 

  

Gambar (2.16 a) menunjukkan sebuah roda yang menggelinding ke kanan tanpa 

slip. Pada saat yang digambarkan, titik P pada roda bersentuhan dengan tanah dan berada 

dalam keadaan diam untuk sesaat. Kecepatan sumbu roda pada pusat C adalah v. Pada 

gambar 2.16 b kita menempatkan diri pada kerangka acuan roda, yaitu kita bergerak ke 

kanan dengan kecepatan v relatif terhadap tanah.  Pada kerangka acuan ini, sumbu C 

berada dalam keadaan diam, sementara tanah dan titik P bergerak ke kiri dengan 

kecepatan -v sebagaimana yang digambarkan. Di sini kita melihat rotasi murni. Jadi, kita 

bisa menggunakan v = ωr.  

   
(a) (b) (c) 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 2.17 Perbedaan gerak menggelinding dengan gerak translasi dan rotasi  

 

Gambar 2.17 dapat kita gunakan untuk menjelaskan. Jika roda sepeda bergerak 

translasi saja, maka semua partikel pada roda: di titik kontak dengan jalan P, vP di titik 

pusat massa (pm),vpm dan di titik Q, vQ memiliki kecepatan yang sama. Jadi,  

vP=vpm=vQ=v, seperti pada gambar (b). Jika roda sepeda bergerak rotasi saja, maka 

partikel-partikel berotasi terhadap pusat massa dengan kecepatan sudut ω. Kecepatan 

partikel pada pusat massa adalah nol (vpm = 0), sedangkan kecepatan partikel di titik 

kontak P dan titik ujung Q besarnya sama (vP =  vQ = v), tetapi arahnya berlawanan, 

seperti gambar (c). 
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Jika pada saat menggelinding tidak terjadi slip pada titik kontak P, maka gerak 

translasi dan rotasi terjadi pada saat yang bersamaan. Peristiwa ini disebut menggelinding 

murni. Pada saat menggelinding, partikel-partikel di titik kontak P tidak memiliki 

kecepatan (vP = 0) dan titik P dianggap sebagai poros sesaat. 

Misalnya kecepatan pada pusat massa vpm = v, bagaimanakah dengan kecepatan 

partikel di ujung Q? Untuk P sebagai poros sesaat, maka kecepatan sudut pusat massa 

terhadap poros sesaat P dan oleh titik Q terhadap poros sesaat P haruslah sama, yaitu ω. 

Jadi,  

 

  

(2.26) 

 

 

 

Contoh 2.11 

Silinder pejal menggelinding pada bidang 

datar seperti pada gambar di samping. Bila F=10 

N, massa dan jari-jari masing-masing 8 kg dan 10 

cm, tentukan besarnya percepatan sudut silinder 

tersebut! 

 

Penyelesaian 

Benda mengalami gerak rotasi dan 

translasi, maka kita harus tinjau masing-

masing gerak. Namun perlu 

diperhatikan jika benda menggelinding, 

berarti ada gaya gesek (f) antara benda 

dengan lantai. 

 

 

Gerak Rotasi 

      

        

Gerak Taranslasi 

∑      

                 

F  

f 

F  
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Kita substitusikan persamaan (1) ke persamaan (2) 

  
 

 
        

   
 

 
        

           

  
  

  
 

 

 
    

 

Mencari nilai percepatan sudut 

  
 

 
 

  
   

   
 

  
  

 
  

 

 
       

 

Ketika benda menggelinding, energi kinetik yang bekerja adalah energi kinetik 

translasi dan energi kinetik rotasi. Hal ini terjadi karena pada gerak menggelinding gerak 

rotasi dan translasi terjadi secara bersamaan. Pada gerak tersebut berlaku hukum 

kekekalan energi mekanik, yaitu : 

                                        (2.27) 

 

Persamaan (2.27) berlaku untuk gaya konservatif, yaitu tidak ada gaya disipasi 

seperti gaya gesek. 

 

Contoh 2.13 

Sebuah bola pejal yang massanya   dan jari-jarinya   mula-mula diam di bagian 

atas bidang miring yang tingginya  . Kemudian bola menggelinding tanpa selip. 

Tentukan kelajuan bola sesaat sampai dasar.  

Penyelesaian 

Hukum kekekalan enerdi mekanik 
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Untuk bola pejal   
 

 
     dan   

 

 
, maka   

    
 

 
    

 

 
(
 

 
   ) (

 

 
)
 

 

(
 

 
 
 

 
)       

Atau  

   √
  

 
   

 

Latihan Soal 

1. Bakri memacu sepeda motornya pada lintasan yang berbentuk lingkaran dalam 

waktu 1 jam. Dalam waktu tersebut, Bakri telah melakukan 120 putaran. Tentukan 

periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut motor Bakri jika lintasan 

tersebut memiliki diameter 800 m! 

2. Bambang mengendarai sepeda motor melewati sebuah tikungan lingkaran yang 

berjari jari 20 m saat akan pergi ke sekolah. Jika kecepatan motor Bambang 10 m/s, 

maka tentukan percepatan motor Bambang yang menuju ke pusat lintasan! 

3. Partikel bergerak rotasi dengan kecepatan awal 20 rad/s dan mengalami percepatan  

sudut = 12 rad/s
2
. Jari-jari lintasannya tetap 40 cm. Tentukan besar sudut yang 

ditempuh pada saat t = 3 s dan jarak tempuh gerak partikel! 

4. Joni bersepeda dengan kecepatan 18 km/jam. Saat melewati sebuah tikungan yang 

berjari-jari 100 cm, Joni mengerem dan mengurangi kecepatan sepedanya 2 m/s 

tiap detiknya. Tentukan besar dan arah percepatan total sepeda Joni! 

5. Pada sistem katrol diketahui massa A dan B masing-masing  4 

kg dan 2 kg dan massa katrol 3 kg. Jari-jari katrol 5 cm dan g = 

10 m/s
2
. Tentukan percepatan sistem, percepatan sudut katrol 

dan tegangan talinya jika sistem bendanya seperti pada gambar! 

 

6. Sebuah silinder pejal bermassa 2 kg dan jari-jari 20 

cm berada di atas lantai datar. Silinder ditarik oleh 

gaya F = 12 N melalui porosnya, sehingga dapat 
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menggelinding seperti pada Gambar. Tentukan percepatan dan percepatan sudut 

silinder! 

7. Sebuah bola pejal bermassa 0,5 kg dan jari-jari 20 cm berotasi dengan kecepatan 

sudut 15 rad/s. Berapakah momentum sudut bola tersebut? 

8. Sebuah bola pejal bermassa 10 kg berjari-jari 70 cm menggelinding di atas bidang 

datar karena dikenai gaya 14 N. Tentukan momen inersia, percepatan tangensial 

tepi bola, percepatan sudut bola, gaya gesekan antara bola dan bidang datar, serta 

besarnya torsi yang memutar bola! 

9. Silinder pejal dengan jari-jari R yang mula-mula diam menggelinding tanpa selip 

dari ketinggian h suatu bidang miring yang sudut kemiringannya    . Berapakah 

laju liniernya saat tiba di dasar bidang miring? 

10. Dua piringan A dan B berjari-jari sama memiliki massa masing-masing 0,2 kg dan 

0,4 kg. Mula-mula kedua piringan berputar dengan kecepatan sudut masing-masing  

ωA = 2ω dan ωB =  ω. Jika kedua piringan digabungkan sepusat, maka berapakah 

energi yang hilang? 
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BAB 3  

KESETIMBANGAN BENDA TEGAR 

 

A. Kesetimbangan Benda Tegar 

Konstruksi bangunan pencakar langit, dibuat dari kuda-kuda saling berkaitan yang 

tidak sederhana. Dengan perhitungan yang rumit, dapat dihasilkan gedang-gedung tinggi 

yang kokoh, tidak mudah miring dan retak, sehingga tetap terjadi kesetimbangan 

meskipun diterpa gempa di bawah standar yang ditentukan (Gambar 3.1). Apakah 

hubungan kejadian yang telah digambarkan dengan kesetimbangan? 

 

Sumber: www.google.com 

Gambar 3.1 Adanya kesetimbangan pada gedung-gedung tinggi 

 

Dalam bagian ini akan dipelajari kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan 

dibedakan menjadi dua, yaitu kesetimbangan statis (benda dalam keadaan tetap diam) dan 

kesetimbangan kinetis (benda dalam keadaan bergerak lurus beraturan). Benda dikatakan 

dalam keadaan setimbang, apabila padanya berlaku ∑F = 0 (tidak bergerak translasi) dan 

∑ = 0 (tidak berotasi).  

Sesuai dengan hukum I Newton, suatu benda setimbang statis jika benda diam dan 

benda setimbang dinamis jika benda bergerak dengan kecepatan konstan. Tulisan ini 

lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai kesetimbangan statis (benda diam). 

 

1. Kesetimbangan Statis Sistem Partikel 

Dalam system yang tersusun dari partikel, benda dianggap sebagai satu titik materi. 

Semua gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut dianggap bekerja pada titik 

materi tersebut, sehingga gaya tersebut hanya menyebabkan gerak translasi dan tidak 

menyebabkan gerak rotasi. Oleh karena itu, kesetimbangan yang berlaku pada sistem 
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partikel hanyalah kesetimbangan translasi. Seperti dinyatakan dalam hukum II Newton 

bahwa gaya yang berkerja pada suatu benda dinyatakan dengan persamaan F = m a. Jika 

percepatan suatu benda sama dengan nol, maka jumlah resultan gaya yang bekerja pada 

benda tersebut adalah nol, atau ∑F = 0. Sehingga syarat kesetimbangan partikel secara 

matematis dinyatakan sebagai: 

∑F=0  (3.1) 

dalam bidang (X,Y), jika benda dalam keadaan setimbang, maka berlaku: 

∑Fx =0  dan ∑Fy =0   (3.2)  

dengan 

∑Fx : resultan gaya pada komponen sumbu x 

∑Fy : resultan gaya pada komponen sumbu y 

 

Untuk memahami masalah kesetimbangan sistem partikel, silakan pelajari studi 

kasus kesetimbangan berikut: 

 

Contoh 3.1: 

Benda dengan masa 20 kg digantung pada keadaan diam oleh tali-tali seperti pada 

Gambar 3.2. Tentukan besar tegangan-tegangan pada kedua tali penahannya (g = 10 

m/s
2
). 

 

Gambar 3.2 Kesetimbangan statis. 

 

Penyelesaian 

Untuk menentukan besar tegangan kedua tali, disusun dulu vektor-vektor gaya yang 

bekerja pada tali dan balok (Gambar 3.2). Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada 

titik potong ketiga tali disusun dan diuraikan menjadi komponen-komponen ke arah 

sumbu X dan sumbu Y.   
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Sumber: http://www.ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 3.3 Sistem kesetimbangan partikel 

 

Dari Gambar 3.3, diperoleh komponen tegangan tali sebagai berikut: 

T1 diuraikan menjadi T1x dan T1y 

T1x=T1 cos 30
o 
= 0,5√3 T1 

T1y=T1 sin 30
o 
= 0,5 T1 

T2 diuraikan menjadi T2x dan T2y 

T2x=T2 cos 60
o 
= 0,5 T2 

T2y=T2 sin 53
o 
= 0,5√3 T2 

dengan menggunakan persamaan kesetimbangan statis partikel dan memperhatikan 

tanda positif untuk arah ke kanan atau atas dan negatif untuk arah ke kiri atau bawah, 

diperoleh: 

Komponen gaya ke arah sumbu X: 

∑Fx = 0 

T2x–T1x= 0 

0,5T2 = 0,5√3T1 atau  

T2 = √3T1 

Komponen gaya ke arah sumbu Y: 

∑Fy = 0 

T1y+T2y– W=0 

0,5T1+0,5√3T2– 200 N =0 

 

0,5T1+0,5√3 (√3)T1– 200 N =0 

2T1– 200 N =0 

T1 = 100 N 

T2 = 100√3N 

 

dengan mensubstitusi nilai T2 dari persamaan (1) ke persamaan (2), diperoleh nilai 

tegangan tali T2= 100 N dan dengan mensubstitusi ke persamaan (1) diperoleh nilai 

tegangan tali T1= 100√3N. 
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Sumber: http://fisikazone.com/ 

Gambar 3.4 Kesetimbangan benda 

 

Sesuai dengan hukum Newton, partikel setimbang ∑F=0 dapat ditunjukkan secara 

matematis sebagai berikut: 

 sinsinsin

CBA
  (3.3) 

 

2. Kesetimbangan Benda Tegar 

Berbeda dengan benda titik (partikel) yang mengalami gerak translasi saja, benda 

tegar bisa mengalami gerak translasi dan gerak rotasi. Suatu benda tegar yang terletak 

pada bidang datar (bidang XY) berada dalam keadaan kesetimbangan statis bila 

memenuhi syarat: 

   0τdan0F   (3.4) 

   

Jika benda terletak dalam bidang datar (misal bidang XY), maka syarat  

kesetimbangan benda tegar adalah: 

    0dan0,0 yx FF  (3.5) 

Untuk memahami masalah kesetimbangan benda tegar, tinjau pemecahan studi 

kasus berikut ini: 

 

Contoh 3.2. 

Seorang siswa menempatkan benda B mempunyai masa = 4 kg di ujung papan yang 

ditumpu sejauh 4m dari B, kemudian agar papan dalam keadaan setimbang, siswa 

menempatkan benda A sejauh 2 m dari titik tumpu T. Hitung besar massa siswa A yang 

harus ditempatkan agar sistem setimbang dan besar gaya tumpu T. 
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Sumber: http://www.ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 3.5  Kesetimbangan rotasi 

 

Penyelesaian: 

Kesetimbangan rotasi: 

Resultan torsi terhadap titik tumpu T adalah 

∑ =WBR2 - WAR1=  0 (keadaan setimbang) (3.6) 

40 x 4 – WA x 2 = 0 

Jadi, WA= 80 N  

Sehingga massa A= 8 kg. 

 

Kesetimbangan translasi: 

∑F = T - (WA +WB) = 0 

Jadi,  T = 120N 

 

B. Titik Pusat Masa Benda 

1. Cara Menentukan Titik Berat 

Sebelum membahas lebih jauh tentang titik pusat masa benda, terlebih dahulu 

dibahas tentang titik berat benda. Titik berat dari suatu benda tegar adalah titik tunggal  

yang dilewati oleh resultan dari semua gaya berat dari partikel penyusun benda tegar 

tersebut. Titik berat disebut juga dengan pusat gravitasi. 

 

Sumber: http://fisikazone.com/ 

Gambar 3.6 Percobaan menentukan titik berat 
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Letak titik berat dari suatu benda secara kuantitatif dapat ditentukan dengan 

perhitungan sebagai berikut. Tinjau benda tegar tak beraturan yang terletak pada bidang 

XY seperti Gambar 8.6. Benda tersusun oleh  sejumlah  besar  partikel  dengan  berat 

masing-masing w1,  w2,  w3, berada pada koordinat (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3). Tiap partikel 

menyumbang torsi terhada titik O sebagai poros, yaitu w1x1, w2x2, w3x3. Torsi dari berat 

total benda W dengan absis XG adalah WXG, dengan torsi ini sama dengan jumlah torsi 

dari masing-masing partikel penyusun benda tegar. Dengan demikian, kita dapat rumusan 

absis titik berat sebagai berikut: 

i

i

G
WWW

xWxWxW
X






..

...

21

2211 1  





i

ii

G
W

xW
X   (3.7) 

i

i
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yWyWyW
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i

ii

G
W

yW
Y   (3.8)  

 

Sumber: http://www.ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 3.7 Titik berat sejumlah partikel dari benda tegar 

 

Titik pusat masa 
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dan dengan cara yang sama YG dapat ditentukan sebagai: 

)..(

)..(

21

2211 1

i

i

G
mmmg

ymymymg
Y




  





i

ii

G
m

ym
Y    (3.10) 

 

Contoh 3.3: 

Tiga bola disusun seperti ditunjukkan pada Gambar x. Masa bola A, B, dan C 

berturut-turut adalah 5 kg, 10 kg, dan 5 kg. Tiga bola tersebut membentuk sistem partikel 

benda tegar yang dihubungkan dengan penghubung kaku. Tentukan titik berat dari sistem 

partikel tersebut. 

 

Penyelesaian 

Dengan menggunakan persamaan koordinat titik berat diperoleh koordinat titik berat 

(XG, YG) sebagai berikut: 

 

Sumber: http://www.ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 3.8 Sistem partikel benda tegar. 
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Koordinat titik berat dari sistem tiga partikel adalah (8, ¾) 

 

 

C. Torsi dan Percepatan Sudut untuk Benda Tegar 

1. Torsi 

Apakah kalian sudah mengenal istilah momen gaya? Coba kalian amati roda yang 

berputar, pintu yang berotasi membuka atau menutup, memutar atau mengencangkan baut 

menggunakan kunci inggris (Gambar 3.9).  

 

Sumber: http://fisikazone.com/ 

Gambar 3.9 Kunci Inggris 

 

Mengapa semua itu bisa berputar atau berotasi? Besaran yang dapat menyebabkan 

benda berotasi itulah yang dinamakan momen gaya atau torsi. Gambar 3.9 

menggambarkan seseorang sedang mengencangkan sebuah baut pada tempatnya 

menggunakan kunci inggris. Agar orang tersebut dapat dengan mudah mengencangkan 

baut tersebut, maka dapat dilakukan dua cara, yaitu 

1) membesarkan gaya 

2) memanjangkan lengan gaya. 

atau dengan kata lain, orang tersebut harus memberikan momen gaya yang besar. 

Apakah yang dimaksud momen gaya? Momen gaya merupakan besaran yang dapat 

menyebabkan sebuah titik partikel berputar (berotasi). Momen gaya ini dilambangkan 

dengan . 
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Telah dibahas sebelumnya bahwa penyebab suatu benda mengalami gerak translasi 

karena adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Lalu apa yang menyebabkan benda 

tersebut mengalami gerak rotasi? 

Pada gerak rotasi, sesuatu yang menyebabkan benda berotasi atau berputar disebut 

momen gaya atau torsi. Konsep momen torsi dapat dilihat pada saat kita melepaskan mur 

baut dengan menggunakan kunci pas atau kunci inggris, seperti ditunjukkan pada Gambar 

3.10. 

 

Sumber: http://fisikazone.com/ 

Gambar 3.10  Aplikasi momen gaya pada kunci pas. 

 

Momen gaya merupakan besaran yang dipengaruhi oleh gaya dan lengan gaya. 

Lihat Gambar 3.10, untuk memutar baut diperlukan gaya F dan lengan gaya r. Besar 

momen gaya didefinisikan sebagai hasil perkalian silang antara dua vektor, yaitu 

perkalian silang antara vektor lengan gaya r dengan vektor gaya F.  

Momen gaya ini didefinisikan sebagai: 

Fr   (3.11) 

dengan: 

Ԏ = vektor momen gaya (torsi) 

F = vektor gaya F 

r = vektor lengan/jarak d 

  operator perkalian silang  

 

Momen gaya merupakan besaran vektor. Besarnya memenuhi persamaan 3.11 dan 

arahnya sesuai aturan tangan kanan atau aturan sekrup, seperti ditunjukkan pada Gambar 

3.11. 

 

Sumber: http://www.ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 3.11 Aturan tangan kanan atau aturan sekrup 

Besarnya vektor momen gaya  (tanpa tanda vektor) adalah  

http://mafia.mafiaol.com/2012/08/apa-itu-gaya.html


 

61 

 

 sinFr  (3.12) 

dengan: 

 = besarnya momen gaya (N.m) 

F = besarnya gaya (N) 

r  = panjang dari lengan gaya (m) 

 = sudut terkecil antara arah gaya dan arah lengan gaya 

 

Karena besaran vektor mempunyai besar dan arah, maka arah dari vektor  dapat 

ditunjukkan seperti pada Gambar 3.12. 

 

Sumber: http://www.ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 3.12 Arah r dan F membentuk sudut 90
o
. 

Besarnya momen gaya  terhadap titik O untuk  = 90
o
 (Gambar 3.12) adalah: 

 sinFr  

)(Fr o90sin karena sin (90
o
) = 1, maka 

Fr  

 

Sumber: http://www.ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 3.13 Arah r dan F membentuk sudut 270
o
. 

Besarnya momen gaya  terhadap titik O untuk  = 270
o
 = - 90

o
 (Gambar 3.13) adalah: 

 sinFr  

)(Fr o90sin  , karena sin(-90
o
) = -1, maka 

Fr  

 

Dari kedua momen gaya atau torsi terhadap titk O (poros) tersebut di atas, ternyata 

besarnya sama, yaitu sebesar:  Frτ   
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Sedang arah vektor berbeda, yaitu Frτ   

 

Arah torsi  mendekati pembaca, yaitu sebesar rF, tegak lurus r dan F (Gambar 3.12), 

sedang 

Arah torsi  yang kedua, menjauhi pembaca, yaitu sebesar –rF, tegak lurus r dan tegak 

lurus F (Gambar 3.13). 

 

Untuk memahami torsi dalam gerak rotasi, tinjau gambar batang tegar yang diberi 

poros disalah satu ujungnya (titik O) dan diberikan gaya F yang membentuk sudut  

terhadap horizontal seperti yang ditunjukkan Gambar 3.14. 

 

Sumber : http://www.ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 3.14 Batang tegar yang diputar oleh F terhadap titik poros O 

 

Gaya F mempunyai komponen ke arah horizontal F cos dan arah vertikal F sin, 

sedangkan jarak tegak lurus antara garis kerja sebuah gaya dengan sumbu rotasi disebut 

lengan gaya r (Gambar 3.14). Dari kedua komponen gaya F tersebut yang dapat 

menyebabkan batang tegar berotasi terhadap titik poros rotasi O adalah komponen gaya F 

sin , karena komponen gaya ini yang menimbulkan torsi pada batang, sehingga batang 

tegar dapat berputar berlawanan dengan arah putaran jarum jam, sedangkan komponen 

gaya Fcos  tidak menyebabkan torsi pada batang tegar. 

 

Contoh 3.4: 

Sebuah batang homogen bermassa 3 kg dan panjang 40 cm, diberi beban 2 kg            

pada salah satu ujungnya dan ujung lainnya sebagai tumpu. Jika F sebesar 280 N 

mengarah ke atas bekerja pada jarak 5 cm dari titik tumpu, maka hitunglah momen 

gayanya (g = 10 m/s
2
). 

 

Penyelesaian 

Batang memiliki gaya berat W = mg = 3 kg.10 m.s
2
 = 30 N yang arahnya ke bawah, 

serta titik berat pada tengah-tegah batang atau pada jarak 20 cm dari poros dan akan 
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berkontribusi dalam perhitungan momen gaya karena gaya berat tegak lurus dengan 

lengannya.  

Jika digambarkan, gaya-gaya yang bekerja seperti di bawah ini. 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 3.15 Menghitung momen gaya 

 

Dari gambar 3.15 terlihat bahwa torsi akibat gaya berat searah dengan jarum jam, 

sedangkan torsi akibat gaya ke atas berlawan dengan arah jarum jam sehingga momen 

gaya total adalah:  

∑ = 20 (0,4) + 30 (0,2) − 280 (0,05)  

⇒ ∑ = 8 + 6 − 14  

⇒ ∑τ = 14 − 14  

⇒ ∑ = 0.  

dengan demikian, berarti batang tidak berputar atau berada dalam setimbangan.  

 

Contoh 3.5: 

Jika diketahui jarak F1 ke O = 4 m dan jarak F2 ke O = 2 m, maka tentukan torsi 

total yang dialami benda pada Gambar 8.16. 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 3.16 Menghitung torsi 

 

Penyelesaian 

Perhatikan gaya harus tegak lurus dengan lengannya.  

F2 diproyeksikan terlebih dahulu menjadi F2x dan F2y seperti pada Gambar 3.17. 
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Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 3.17 Uraian gaya 

 

Dari gambar gaya yang tegak lurus adalah F2y dan F1  

sedangkan F2 dan F2x tidak memenuhi syarat.  

Momen gaya total terhadap poros O adalah: 

∑ = 2y + 1 

⇒ ∑ = F2 sin 30
o
 (2) + F1 (4)   

⇒ ∑ = 20 (½) (2) + 10 (4)  

⇒ ∑ = 20 + 40  

⇒ ∑ = 60 Nm.  

 

2. Momen Inersia 

Telah dibahas bahwa percepatan sudut  dari benda yang berotasi sebanding 

dengan torsi total , secara matematis dinyatakan sebagai: 

 ∑ (3.15) 

hal ini berhubungan dengan hukum Newton II untuk gerak translasi, yaitu: 

a  ∑F (3.16) 

pada kasus linear, percepatan dapat ditulis sebagai 

a = ∑F/m   atau ∑F = ma (3.17) 

 

Pertimbangkan kasus partikel dengan 

masa m berotasi membentuk lingkaran 

dengan radius r di ujung sebuah tali yang 

masa talinya dapat diabaikan (Gambar 3.18) 

 

 

Torsi yang menyebabkan percepatan sudut 

adalah Frτ   

Jika digunakan hukum Newton ke dua untuk besaran linear, dapat ditulis: ∑F = ma 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 3.18 Masa m berotasi dengan 

radius r karena gaya F 
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Telah dibahas bahwa untuk benda yang berotasi, percetapan tangensial adalah 

a = r  (3.18) 

Sehingga persamaan untuk hukum Newton II untuk partikel tunggal dapat dinyatakan 

sebagai 

F = ma 

F = m(r) 

F = mr (3.19) 

Jika persamaan di atas dikalikan dengan r, diperoleh  rF = r(mr) 

Torsi untuk partikel tunggal adalah 

 2mr   (3.20) 

 

Dari persamaan (3.20) dapat dilihat bahwa  m dan r adalah besaran tetap atau 

tetapan dalam rotasi tersebut , sehingga mr
2
 juga merupakan suatu tetapan lain atau suatu 

konstanta. Besaran konsanta mr
2
 ini ini menyatakan inersia rotasi partikel dan biasa 

disebut momen inersia dengan simbol I.  Oleh karena itu, momen inersia untuk partikel 

tunggal bisa ditulis: 

2mrI    (3.21) 

dengan memperhatikan Persamaan 1, torsi partikel tunggal dapat dinyatakan sebagai 

 I    (3.22) 

Untuk benda tegar yang tersusun dari banyak partikel dengan masing-masing masa 

m1, m2, m3, ..., mN dan berjarak tegak lurus terhadap titik poros masing-masing r1, r2, r3, .. 

rN, maka momen inersia sistem partikel tersebut adalah: 


2

rmI   (3.23) 

atau 

...
2

33

2

22

2

11  rmrmrmI  

Dengan memperhatikan Persamaan 3.23, torsi dengan sistem banyak partikel dapat 

dinyatakan sebagai: 

    2mr   (3.24) 

 

dengan menggabungkan Persamaan 3 dan Persamaan 4, dapat dituliskan sebagai: 

 I   (3.25) 
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Persamaan 3.25 ini disebut sebagai hukum Newton II untuk rotasi. Rumus ini 

berlaku untuk rotasi benda tegar sekitar sumbu yang tetap. 

 

Contoh 3.6: 

Dua beban m1 dan m2 dengan masa 500 gr dan 700 gr diletakkan pada jarak 50 cm 

satu sama lain pada sebuah batang yang ringan (yang masanya dapat diabaikan), 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8.19. Hitung momen inersia sistem (a) ketika 

dirotasikan sekitar sebuah sumbu O yang berada diantara  m1 dan m2, (b) jika sistem 

berotasi di titik tengah antara m1 dan m2, (c) jika sistem berotasi sekitar sumbu yang 

terletak 10 cm di sebelah kiri m1. 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 3.19 Menghitung momen inersia. 

 

Penyelesaian: 

a. Kedua beban berjarak 0,2 m dan 0,3 m dari sumbu rotasi O, sehingga diperoleh:  


2

rmI  

2

22

2

11 rmrmI   

I  =  (0,5 kg)(0,2 m)
2
  +  (0,7 kg)(0,3 m)

2
 

I  =  0,040 kgm
2
  +  0,063 kgm

2
 

I  =  0,083 kgm
2
 

b. Kedua beban berjarak sama, 0,25 m dari sumbu rotasi O, sehingga diperoleh:  

2

22

2

11 rmrmI   

I  =  (0,5 kg)(0,25 m)
2
  +  (0,7 kg)(0,25 m)

2
 

I  =  0,03125 kgm
2
  +  0,04375 kgm

2
 

I  =  0,075 kgm
2
 

c. Kedua beban berjarak 0,1 m dan 0,6 m dari sumbu rotasi O, sehingga diperoleh:  

2

22

2

11 rmrmI   

I  =  (0,5 kg)(0,1 m)
2
  +  (0,7 kg)(0,6 m)

2
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I  =  0,005 kgm
2
  +  0,252 kgm

2
 

I  =  0,257 kgm
2
 

 

Contoh 3.7: 

Tiga benda kecil massanya masing-masing 

1kg, 2kg, dan 3kg, diletakkan berturut-turut pada 

titik A(0,0)m, B(6,0)m, dan C(3,4)m seperti pada 

Gambar 2 dan dihubungkan dengan batang tegar 

yang massanya diabaikan. Tentukan: (a) momen 

inersia sistem ini bila diputar terhadap sumbu X? (b) 

momen inersia sistem ini bila diputar terhadap 

sumbuY? (c) momen inersia sistem ini bila diputar 

terhadap garis x = 3? 

 

Penyelesaian: 

a. Benda A dan B terletak pada sepanjang sumbu x atau sumbu rotasi, sehingga rA 

dan rB = 0, sedang rC = 3 m.  

Momen inersia terhadap sumbu x adalah: 

222

CCBBAA rmrmrmI   

22
)4()3( mkgrmI CC   

248kgmI   

b. Benda A terletak pada sepanjang sumbu y atau sumbu rotasi, sehingga rA = 0, dan 

rB = 6 rC = 3 m.  

Momen inersia terhadap sumbu x adalah: 

222

CCBBAA rmrmrmI   

22

CCBB rmrmI   

22 m)(3kg)(3m)(6kg)(2 I  

2kgm99I  

c. Benda C terletak pada sepanjang garis x=3  atau sumbu rotasi, sehingga rA = rB = 3 

m, dan rB = 3 m, serta rC =  3 m.  

Momen inersia terhadap sumbu x adalah: 

Sumber: http://fisikazone.com/ 

Gambar 3.20 Menghitung 

momen inersia 
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222

CCBBAA rmrmrmI   

22

CCAA rmrmI   

22 m)(3kg)(2m)(3kg)(1 I  

2kgm27I  

 

Latihan Soal 

Pilih satu jawaban yang paling tepat 

1. Perhatikan gambar di samping!  

Balok AB = 5 m, BZ = 1 m (Z = titik berat 

balok). Jika berat balok 100 N, maka berat 

beban C adalah... 

a. 40 N 

b. 60 N 

c. 80 N 

d. 90 N 

2. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar. 

 

Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah …. 

a. 15 Nm 

b. 18 Nm 

c. 35 Nm 

d. 53 Nm 
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Jawablah pertanyaan di bawah ini: 

1. Sistem tiga partikel yang saling dihubungkan 

dengan bidang ringan tidak bermassa terletak 

pada satu sistem koordinat seperti pada gambar 

di samping. Tentukan pusat massa benda. 

2. Tentukan momen gaya yang dialami benda pada gambar di bawah ini. 

 

3. Tiga buah beban m1, m2 dan m3 digantungkan 

dengan tali melalui dua katrol tetap yang licin (lihat 

gambar) 

Bila sistem dalam keadaan seimbang dan m2 = 500 

gram tentukan: 

e. massa m1 

f. massa m3
 

4. Sebuah tangga seberat 500 N diletakkan pada dinding selasar sebuah hotel seperti 

gambar di bawah ini!  

 Jika dinding selasar licin, lantai di ujung lain tangga kasar 

dan tangga tepat akan tergelincir, tentukan koefisien gesekan 

antara lantai dan tangga! 

 

 

5. Empat buah gaya masing-masing : 

F1 = 10 N 

F2 = 10 N 

F3 = 10 N 

F4 = 10 N 

dan panjang AB = BC = CD = DE = 1 meter 

Dengan mengabaikan berat batang AE, tentukan momen gaya yang bekerja pada 

batang dan arah putarannya jika: 

a. poros putar di titik A 

b. poros putar di titik D  
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BAB 4 

ELASTISITAS DAN HUKUM HOOKE  

 

A. Elastisitas Zat Padat 

Benda umumnya terbagai dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Masing-

masing wujud memiliki sifat dan keunikan masing-masing. Kali ini kita akan belajar 

mengenai salah satu keunikan dari beberapa benda berwujud padat, yaitu elastisitas. 

Elastisitas (elasticity) adalah kemampuan (ability) dari benda padat untuk kembali 

ke bentuk semula segera setelah gaya luar yang bekerja padanya hilang/dihilangkan. 

Deformasi (perubahan bentuk) pada benda padat elastis mengikuti aturan yang 

dikemukakan  Robert Hooke yang kemudian dikenal dengan hukum Hooke. 

 Ahli matematika dan juga seorang filsuf asal Inggris ini mencetuskan hukum 

Hooke (elastisitas) yang berbunyi: 

Perubahan bentuk benda elastis akan sebanding dengan gaya yang bekerja padanya   

sampai batas tertentu (batas elastisitas). Jika gaya yang diberikan ditambah hingga 

melebihi batas elastisitas benda, maka benda akan mengalami deformasi (perubahan 

bentuk) permanen. 

Pada bagian ini akan dipelajari tentang efek gaya yang dikerjakan pada suatu 

benda. Pada umumnya benda akan berubah bentuk karena bekerjanya gaya pada benda 

tersebut. Jika gaya-gaya tersebut cukup besar, benda akan patah atau mengalami fraktur. 

Berdasarkan kenyataan yang sering teramati, bahwa pertambahan panjang ∆L suatu 

benda tergantung pada besarnya gaya F yang diberikan dan materi penyusun serta 

dimensi benda (dinyatakan dalam dimensi k). Benda yang dbentuk oleh materi yang 

berbeda akan memiliki pertambahan panjang yang berbeda, walaupun diberi gaya yang 

sama, misalnya tulang dan besi. Demikian juga, walaupun sebuah benda terbuat dari 

materi yang sama (besi misalnya), tetapi memiliki panjang dan luas penampang yang 

berbeda, maka benda tersebut akan mengalami pertambahan panjang yang berbeda pula, 

seklipun diberi gaya yang sama. Jika kita bandingkan batang yang terbuat dari materi 

yang sama, tetapi memiliki panjang dan luas yang berbeda, ketika diberikan gaya yang 

sama besar pertambahan panjang sebanding dengan panjang mula-mula dan berbanding 

terbalik dengan dengan luas penampang. Makin panjang suatu benda, makin besar 

pertambahan panjangnya, sebaliknya semakin tebal benda, semakin kecil pertambahan 

panjangnya, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

http://rumushitung.com/2013/01/24/perubahan-wujud-zat-1/
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Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 4.1 Hukum Hooke: ∆L sebanding dengan gaya yang diberikan 

 

Eksperimen menunjukkan bahwa pertambahan panjang ∆L sebanding dengan berat 

benda (mg) atau gaya yang diberikan pada benda tersebut. Perbandingan tersebut, secara 

matematis dapat dinyatakan sebagai: 

F = k ∆L (4.1) 

di mana  

F : gaya (mg) yang diditerima 

∆L : perubahan panjang 

k : konstanta pembanding 

 

Persamaan (4.1) kadang disebut sebagai hukum Hooke, untuk menghormati penemu 

hukum ini, yaitu Robert Hooke (1635-1703). Persamaan (4.1) merupakan suatu 

pendekatan yang sesuai untuk kebanyakan materi atau bahan, tetapi hanya sampai pada 

suatu batas tertentu. Jika gaya terlalu besar, batang akan meregang terlalu besar dan tidak 

mau kembali ke keadaan semua, dan akhirnya jika gaya diperbesar lagi, batang patah atau 

putus. 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 4.2 Gaya yang diberikan terhadap pertambahan panjang untuk logam biasa. 
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Gambar 4.2 menunjukkan bahwa grafik pertambahan panjang dari gaya yang 

diberikan terhadap batang logam biasa. Pada mulanya kurva berupa garis lurus yang 

sesuai dengan persamaan F = k ∆L (Persamaan 4.1). Setelah melewati titik batas elastis, 

kurva menyimpang dari garis lurus sehingga tidak menjadi hubungan yang sederhana lagi 

antara F dan ∆L. Perpanjangan maksimum dicapai pada titik patah. Daerah antara titik 

awal sampai titik batas elastis disebut dengan daerah elastis atau disebut juga daerah 

elastisitas, sedang daerah antara titik batas elastis sampai titik patah disebut dengan 

daerah plastis. 

Selanjutnya bila beban (gaya) pada ujung batang tersebut dilepas, bila batang itu 

kembali ke bentuknya semula, maka batang atau benda demikian disebut benda elastis. 

Akan tetapi, sebaliknya bila beban (gaya) pada ujung batang tersebut dilepas, dan bila 

batang itu tidak kembali ke bentuknya semula, maka benda demikian disebut sebagai 

benda plastis. 

Setiap benda atau bahan mempunyai batas elastis yang berbeda-beda. Pengetahuan 

tentang batas elastisitas untuk bermacam-macam bahan sangat penting bagi para insinyur 

bangunan atau arsitek, karena penggunaan bahan yang tidak tepat, misalnya 

menggunakan bahan dengan elastisitas rendah, sangat membahayakan struktur bangunan. 

Kabel-kabel penahan pada jembatan-jembatan gantung memiliki batas elastisitas yang 

cukup besar, sehingga mampu menahan beban dan getaran-getaran. Gambar 4.3 

menunjukkan jembatan Suramadu (menghubungkan Surabaya dan Madura) yang 

merupaka jembatan terpanjang di Indonesia, menggunakan kabel-kabel penahan untuk 

membangun jembatan tersebut. 

 

Sumber: http://wikipedia.com 

Gambar 4.3 Jembatan Nasional Suramadu dengan bahan kabel penahan dengan elastisitas besar. 

 



 

73 

 

1. Tegangan dan Regangan 

Jika diperhatikan ulang tentang Gambar 4.1, gambar tersebut menunjukkan bahwa 

besaran lain yang ikut menentukan pertambahan panjang sebuah benda yang ditarik 

adalah perbandingan antara gaya yang diberikan dengan luas penampang kawat atau 

batang, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.4.  

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 4.4 Pertambahan panjang karena luas penampang batang (A). 

 

Perbandingan antara gaya dan luas penampang ini disebut dengan tegangan, atau 

gaya per satuan luas penampang, biasa diberi simbul σ. Secara matematis dapat ditulis 

sebagai: 

penampangluas

gaya
tegangan   atau  

A

F
  (4.2) 

dimana: 

 σ : tegangan (N/m
2
) 

 F : gaya (N) 

 A : luas penampang (m
2
) 

 

Tegangan benda yang mengakibatkan pertambahan panjang (perubahan bentuk 

benda) yang disebabkan karena arah gaya pada benda, bisa dibedakan menjadi 3 jenis, 

yaitu tegangan tarik, tegangan tekan dan tegangan geser, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 4.5a, 4.5b, dan 4.5c 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 4.5 Tegangan tarik, tekan dan geser. 
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Sementara ini, tegangan geser tidak dibahas disini, Pada Gambar 4.5 bisa 

ditunjukkan tegangan tarik dan tegangan tekan. Panjang batang mula-mula adalah L, jika 

diberi gaya F untuk menghasilkan tegangan tarik, pertambahan (perubahan) panjang 

batang adalah ∆L. Sedangkan jika diberi gaya F untuk menghasilkan tegangan tekan, 

pertambahan negatif atau pengurangan panjang batang adalah ∆L. Perubahan panjang 

untuk tegangan tarik dan tegangan tekan bisa tidak sama, tetapi kenyataan ini 

menunjukkan bahwa perubahan panjang tersebut tergantung pada panjang batang mula-

mula L.  

Untuk memahami lebih lanjut sifat elastisitas benda, dilakukan gambaran nyata 

sebagai berikut, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.6: 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 4.6 Regangan tarik pada suatu batang 

 

Gambar 4.6 melukiskan keadaan sebuah batang yang panjangnya mula-mula L dan 

berubah menjadi L’ setelah mendapat gaya F pada kedua ujungnya. Regangan akibat 

tarikan pada batang didefinisikan sebagai perbandingan pertambahan panjang L 

terhadap panjang mula-mula L. Dari analisis ini didefinisikan perubahan panjang, yaitu 

regangan yang biasa diberi simbul . 

mulamulapanjang

panjangperubahan
Regangan


  

Regangan: 
L

L
  (4.5) 

di mana: 

  : regangan (tak mempunyai satuan) 

∆L : perubahan panjang (m) 

 L : panjang batang mula-mula (m) 

 

Pada Tabel 4.1 ditunjukkan besar ketiga macam tegangan tarik, tekan, dan geser 

untuk berbagai jenis bahan. 
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Tabel 4.1 Tegangan berbagai macam bahan 

Bahan 
Tegangan 

Tarik (Nm
-2

) Tekan (Nm
-2

) Geser (Nm
-2

) 

Besi 170x10
6
 550x10

6
 170x10

6
 

Baja 500x10
6
 500x10

6
 250x10

6
 

Kuningan 250x10
6
 250x10

6
 200x10

6
 

Aluminium 200x10
6
 200x10

6
 200x10

6
 

Kayu pinus 40x10
6
 35x10

6
 5x10

6
 

 

2. Modulus Elastik 

Berikut akan ditunjukkan hubungan antara pertambahan panjang ∆L dengan gaya F 

dan konstanta k. Materi penyusun dan dimensi benda dinyatakan dalam konstanta k. 

Untuk materi penyusun yang sama, besar pertambahan panjang ∆L sebanding dengan 

panjang benda mula-mula L, dan berbanding terbalik dengan luas penampang A. 

Tegangan diberikan pada materi dari arah luar, sementara regangan adalah tanggapan 

materi terhadap tegangan. Dari kasus ini, reaksi benda terhadap gaya yang diberikan 

dicirikan oleh nilai suatu besaran yang disebut modulus elastik, biasa disebut juga dengan 

modulus Young (Y), dimana secara matematis dapat dinyatakan sebagai: 

regangan

tegangan
elastikModulus   




Y   (4.5) 

 

LL

AF

/

/
Y


  atau 

A

F

Y

L
L   atau 

A

F

L

L



Y  atau  Y  

dari persamaan (4.5) dapat ditunjukkan bahwa regangan  berbanding lurus dengan 

tegangan σ pada daerah linier atau daerah elastis (garis lurus) pada grafik Gambar 4.2. 

 

Untuk memahami lebih jauh tentang Modulus Young, cobalah percobaan 

pengukuran Modulus Young (Y) menggunakan peralatan seperti ditunjukkan pada 

Gambar 4.7 berikut 
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Percobaan Menentukan Modulus Young 

 

A. Tujuan 

Menentukan modulus young kawat tembaga. 

B. Alat Dan Bahan 

Peranti percobaan modulus young, terdiri dari : 

1. Skala dasar dan skala pembantu (nonius) dengan skala vernier 

2. Beban-beban penggantung (penegang) 

3. Mikrometer sekrup, untuk mengukur jari-jari kawat 

4. Kawat (tembaga) 

5. Mistar 

C. Dasar Teori 

Setiap   bahan   memiliki   elastisitas   (kelenturan).   Besarnya   koefisien elastisitas   

bahan   berbeda-beda.   Koefisien   elastisitas   ini   dinyatakan   dengan modulus 

elastis. Menurut Hooke, yang dimaksud dengan modulus elastis adalah perbandingan 

antara stress dengan strain yang bersangkutan selama masih ada batas elastisitasnya, 

dan besarnya selalu tetap untuk suatu bahan tertentu. 

Modulus Young dihitung menggunakan persamaan: 

2rL

Lgm
Y


  

m = masa beban uji 

L = panjang kawat mula-mula 

L = selisih panjang kawat 

r = jari-jari kawat 

g = grfitasi bumi 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 4.7. Alat eksperimen Modulus 

young 

D. Prosedur kerja: 

1. Perhatikan jenis kawaat dan unit percobaan 

2. Ukur jari-jari kawat dengan mikrometer sekrup 

3. Gantungkan beban penegang sedemikian sehingga kedua kawat dalam keadaan 

lurus dan regang 

4. Baca posisi noniusnya 
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5. Tambahkan beban 100 g pada salah satu ujung kawat 

6. Bacalah kembali posisi noniusnya 

7. Hitung selisih panjang pada kedua pembacaan nonius.  

8. Ulangi percobaan sebanyak 4 kali dengan menambahkan beban kelipatan 100 g 

setiap pngulangan. 

E. Pencatatan data: 

1. g = 9,8 m/s
2
 

2.  = 3,14 

Tabel 4.2 Pencatatan data Modulus Young 

No/jenis L (m) r (m) m (kg) L (m) 

1     

2     

3     

4     

 

Tugas: 

Buktikan bahwa  
LL

AF
Y

/

/


   adalah sama dengan  

2rL

Lgm
Y


  

 

Dengan cara yang sama (analog), dan dengan memperhatikan Gambar 4.5c,  

modulus geser (G) bisa dinyatakan secara matematis sebagai: 

ΔL/L

F/A
G   atau 

G/L

F/A
ΔL 

 
 (4.6) 

Pada Tabel 4.3 ditunjukkan besar modulus elastik dan modulus geser untuk berbagai 

jenis bahan. 

Tabel 4.3 Modulus Elastik 

Bahan 
Modulus 

Elastik (Nm
-2

) Geser (Nm
-2

) 

Besi, gips 100x10
9
 40x10

9
 

Baja 200x10
9
 80x10

9
 

Kuningan 100x10
9
 35x10

9
 

Aluminium 70x10
9
 25x10

9
 

Kayu (pinus) 5x10
9
 - 

Tulang 15x10
9
 80x10

9
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Contoh 4.1: 

Sehelai kawat piano dari baja, panjangnya 1,60 m, dan diameter 0,20 cm. Jika 

kawat tersebut bertambah panjang 0,30 cm ketika dikencangkan, hitung besar tegangan 

kawat.  

 

Penyelesaian: 

Diketahui:  A = π r
2
 

 A = (3,14)(0,0010 m
2
) = 3,1x10

-6
 m

2
 

 Y = 2,1x101 Nm
-2

 

 L = 160 cm = 1,60 m  

 ∆L = 0,30 cm = 0,0030 m 

Ditanyakan: F 

Jawab: 

ΔL/L

F/A
Y   

A
L

ΔL
YF   

)101,3(
60,1

0030,0
)101,2( 26211 m

m

m
NmF  








  

F = 1200 N 

 

Contoh 4.2: 

Sehelai kawat logam digantungkan vertikal ke bawah. Kawat tersebut mempunyai 

panjang 60 cm dan diameter kawat 0,1 cm. Pada ujung kawat digantungkan beban 6,0 kg, 

sehingga kawat bertambah panjang sebesar 0,025 cm. Hitunglah tegangan, regangan, dan 

modulus elastik kawat tersebut. 

 

Penyelesaian: 

Diketahui:  r = 0,0005 m 

 m = 6,0 kg 

 L = 60 cm = 0,60 m  

 ∆L = 0,025 cm 

Ditanyakan: F 
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Jawab: 

a. Tegangan: 
A

F
  

2

2

)0005,014,3(

)8,9()6(




mskg
  

271049,7  Nm  

b. Regangan: 
L

L
  

cm

cm

60

025,0
  

4102,4   

c. Modulus elastis: 



Y  

4

27

102,4

104,7
Y










Nm  

211 Nm101,80Y   

 

Contoh soal 4.3: 

Sebuah kawat dengan luas penampang 2 mm
2
, kemudian diregangkan oleh gaya 

sebesar 5,4 N sehingga bertambah panjang sebesar 5 cm. Bila panjang kawat mula-mula 

adalah 30 cm, tentukan modulus elastisitas dari kawat tersebut? 

 

Penyelesaian: 

Diketahui: A = 2 mm2 = 2.10
-6

 m 

F = 5,4 N 

Δl = 5 cm = 5.10
-2

 m 

lo = 30 cm = 3.10
-1

 m 

 

Modulus young  
LL

AF

/

/
Y


  

Modulus young Y = [5,4 x 3.10
-1

]/[2.10
-6

 x 5.10
-2

]  

Modulus young Y = 1,62.10
7
 N/m

2
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Contoh 4.3: 

Dari percobaan menentukan elastisitas karet dengan menggunakan karet ban 

diperoleh data seperti Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Data pertambahan panjang oleh gaya 

No Gaya (N) Pertambahan panjang (m) 

A 7 3,5.10
-2

 

B 8 2,5.10
-2

 

C 6 2,0.10
-2

 

D 9 4,5.10
-2

 

E 10 3,3.10
-2

 

Hitung dan tentukan nilai konstanta terbesar dari percobaan di atas. 

 

Penyelesaian: 

F = k ∆L 

2320
025,0

8 


 Nm
L

F
k  

 

Contoh soal 4.4: 

Sebuah batang besi yang panjangnya 2 m, penampangnya berukuran 4 mm x 2 

mm. Modulus elastisitas besi tersebut adalah 10
5
 N/mm

2
. Jika pada ujung batang ditarik 

dengan gaya 40 N. Hitung pertambahan panjang besi tersebut. 

 

Penyelesaian: 

Diketahui: lo = 2 m = 2.10
3
 mm 

A = 8 mm
2
 

σ = 10
5
 N/mm

2
 

F = 40 N 

dari rumus 

 

maka 

 Δl = [F.lo]/[A.E]  

Δl = [40.2.10
3
]/[ 8.3.10

5
]  

Δl = 0,1 mm 

http://rumushitung.com/wp-content/uploads/2013/09/CodeCogsEqn16.gif
http://rumushitung.com/wp-content/uploads/2013/09/CodeCogsEqn16.gif
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B. Hukum Hooke 

Suatu pegas atau karet akan bertambah panjang bila ditarik atau diberi gaya. Oleh 

Rober Hooke pada tahun 1676 pertambahan panjang pegas ini berbanding lurus dengan 

gaya yang diberikan pada pegas atau benda tersebut. Secara metematis, hukum Hooke ini 

dinyatakan sebagai: 

F = k x (4.7) 

di mana 

  F  = gaya yang dikerjakan (N),(mg adalah gaya berat, W) 

  x = pertambahan panjang (m) 

  k  = konstanta gaya (N/m) 

Perlu diketahui bahwa hukum Hooke ini hanya berlaku untuk daerah elastis, tidak 

berlaku untuk daerah plastis. Ingat bahwa bila beban atau gaya di ujung pegas itu dilepas, 

dan pegas itu kembali ke bentuknya semula, maka pegas atau benda demikian disebut 

sebagai benda elastis. Akan tetapi, bila pegas atau benda yang diberi gaya atau beban 

tersebut tidak kembali ke keadaan semula sesudah gaya atau beban dilepas, maka benda 

demikian disebut benda plastis.  

Untuk menyelidiki tentang bagaimana hukum Hooke berlaku, bisa dilakukan 

percobaan dengan menggunakan pegas/karet, mistar, beban gantung, dan statif secara 

berkelompok, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.6.  

Lakukan percobaan seperti ditunjukkan pada Gambar 4.8, di mana hasil percobaan 

bisa dicatat pada Tabel 4.5. Pada Gambar 4.8 ditunjukkan bahwa panjang pegas mula-

mula adalah panjang pegas sebelum diberi beban (gaya berat W = mg), sedang setelah 

diberi beban maka terjadi pertambahan panjang 

 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 4.8 Percobaan pegas dan beban 
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Tabel 4.5 Hasil percobaan hukum Hooke 

Masa 

(kg) 

Gaya 

(N) 

Pertambahan 

Panjang (m) 

0,05   

0,10   

0,15   

0,20   

0,25   

 

Tugas 3.1. 

1. Dari tabel yang diperoleh dari percobaan hukum Hooke (Tabel 4.5), dapat 

didiskusikan bersama dalam satu kelompok tentang hubungan antara besarnya gaya 

dengan pertambahan panjang pegas. 

2. Berdasarkan data pada Tabel 4.5 pula, dapat dibuat grafik yang menyatakan 

hubungan antara gaya F terhadap pertambahan panjang x.  

 

Untuk memahami lebih lengkap berlakunya Hukum Hooke, bisa digunakan data 

percobaan lain dengan memisalkan data seperti ditunjukkan pada Tabel 4.6.   

Tabel 4.6 Gaya dan panjang pegas 

Gaya (N) Pertambahan Panjang (m) 

0,98 0,2 

1,96 0,4 

2,94 0,6 

3,92 0,8 

4,90 1,0 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.6, dapat dibuat grafik yang menyatakan hubungan 

antara gaya F dan pertambahan panjang x, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.9. 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 4.9 Percobaan Hukum Hooke 
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Sesuai dengan Persamaan (2.7) F = kx, merupakan persamaan garis linear (garis 

lurus), dapat dihitung konstanta k berdasar pada grafik Gambar 4.9 tersebut. Konstanta k 

merupakan kemiringan dari grafik F = kx, sehingga nilainya dapat dihitung menggunakan 

grafik dengan memilih dua titik sembarang pada garis F = kx, misalnya: titik A dan titik 

B. Kemiringan grafik atau konstanta k yaitu: 

m

N

xx

FF

x

F
k

BA

AB

)4,08,0(

)96,192,3(









  

k = 4,9 N/m 

Jadi, besarnya konstanta pegas yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 adalah k = 4,9 N/m. 

Jika nilai dari konstanta pegas k telah diketahui, maka nilai ini dapat digunakan 

untuk meramalkan pertambahan panjang pegas atau gaya yang dikerjakan untuk salah 

satu besaran yang diketahui. Untuk memahami aplikasi tersebut, diberikan contoh sebagai 

berikut.  

Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Hooke diaplikasikan dalam prinsip neraca 

pegas, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.10. 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 4.10 Neraca pegas 

 

Pembahasan pegas ini adalah untuk suatu pegas tunggal. Bagaimanakah jika 

disusun beberapa pegas secara seri dan parallel? Oleh karena itu akan dibahas      

beberapa susunan pegas. Beberapa buah pegas dapat disusun secara seri, peralel dan 

campuran seri-paralel. 

 

Contoh 4.4. 

Konstanta pegas k adalah 4,9 N/m, jika gaya yang diberikan pada pegas 7,5 N, 

berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? 

 

Penyelesaian 

F = kx 

7,5 N = 4,9 N/m . x 

x = 1,53 m 
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Contoh 4.5. 

Sebuah pegas diberi beban 2 kg seperti gambar berikut, sehingga pegas 

mengalami pertambahan panjang 5 cm. Jika percepatan gravitasi bumi 10 m.s
-2

, hitung 

energy potensial elastis pegas tersebut. 

 

Penyelesaian 

Pertambahan panjang (ΔL) =5 cm= 0,05 meter 

Percepatan gravitasi(g) =10 m/s
2
 

Massa beban (m)=2 kg 

Berat beban(w) = mg = (2 kg)(10 m.s
-2

) = 20 Newton 

Terlebih dahulu, hitung konstanta elastisitas pegas menggunakan rumus hokum 

Hooke : 

k =w /Δx = 20 /0,05 = 400 N/m 

Energi potensial elastis pegas adalah: 

EP= ½ kΔx2=½ (400)(0,05)2= (200)(0,0025) EP= 0,5 Joule 

 

Contoh 4.5. 

Dalam suatu eksperimen untuk menentukan konstanta suatu pegas diperoleh data 

sebagai berikut (Tabel 4.7): 

Tabel 4.7 Hasil eksperimen 

 

Jika diketahui bahwa F adalah gaya dan ∆x adalah pertambahan panjang pegas, tentukan 

konstata pegas dari data tersebut. 

 

Penyelesaian: 

Diketahui:  lihat data pada tabel 

Ditanyakan: berapa k? 

 

https://4.bp.blogspot.com/-H3GwihQDuI0/V3ieuC20j6I/AAAAAAAALh0/9HNE9BbP_XY3QW6EFg5Ah7tGnmVoa_-OACLcB/s1600/Untitled.png
https://4.bp.blogspot.com/-H3GwihQDuI0/V3ieuC20j6I/AAAAAAAALh0/9HNE9BbP_XY3QW6EFg5Ah7tGnmVoa_-OACLcB/s1600/Untitled.png
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Jawab: 

k = F/x 

k1 = 10 N/0,02 m/x = 500 N/m 

k2 = 15 N/0,03 m/x = 500 N/m 

k3 = 20 N/0,04 m/x = 500 N/m 

k4 = 25 N/0,05 m/x = 500 N/m 

k5 = 30 N/0,06 m/x = 500 N/m 

Rata-rata dari k = 500 N/m 

 

Contoh soal 4.6:  

Sebuah balok yang bermassa 225 gram digantungkan pada pegas sehingga      

pegas bertambah panjang 35 cm. Berapa panjang pegas mula-mula jika konstanta pegas 

45 N/m? 

 

Penyelesaian: 

Diketahui:  m = 225 gram =0,225 kg 

 X2 = 35 cm 

 K : 45 N/m 

Ditanya : X1  

Jawab : 

F = k . Δx 

F = w = m. g = 0.225 kg . 10s/m2 = 2.25 N 

F = k . Δx 

2.25 N = 45 N/m .Δx 

2.25 N / 45 N/m = Δx 

0.05 m = Δx 

5 cm = Δx 

Δx = x2 – x1 

5 cm = 35 cm – x1 

30 cm = x1 

Jadi, panjang pegas mula-mula adalah 30 cm. 
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1. Susunan Pegas Seri 

Perhatikan dua pegas atau lebih dengan konstanta pegas k1 dan k2 yang disusun 

secara seri, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.11. 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 4.11  Dua buah pegas disusun seri ekivalen dengan sebuah pegas pengganti tunggal. 

 

Pada pegas dengan konstanta pegas k1, pertambahan panjang akibat F adalah 

1

1
k

F
x  ,  sedangkan pada pegas dengan konstanta pegas k2, pertambahan panjang akibat F 

adalah 

2

2
k

F
x  .  

Pertambahan panjang total untuk susunan pegas seri adalah  

x = x1 + x2 

21 k

F

k

F

k

F

s

  

21

111

kkks

  (4.8) 

Jadi, besar konstanta pegas pengganti, pada rangkaian pegas seri ekivalen dengan 

pegas tunggal yang mempunyai konstanta pegas ks, di mana 

21

21

kk

kk
ks




   (4.9) 

Secara umum, untuk n buah pegas yang disusun seri, konstanta pegas pengganti 

secara matematis dapat dinyatakan sebagai 

ns kkkkk

1
...

1111

321

   (4.10) 

 

Contoh 4.6  
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Dua buah pegas identik disusun secara seri seperti ditunjukkan pada Gambar 4, jika 

masing-masing pegas mempunyai konstanta pegas yang sama sebesar 400 Nm
-1

, dan 

massa beban 5 kg. Tentukan besar pertambahan panjang sistem seri tersebut. 

Penyelesaian 

 k1 = k2 = 400 Nm
-1

 

W = m.g = 5 kg x 10 ms
-2

 = 50 N 

400

2

400

1

400

11


sk

 

ks = 200 Nm
-1

 

m
Nm

N

k

F
x 25,0

200

105
1







 

 

Contoh 4.7 

Tiga buah pegas dengan konstanta pegas masing-masing berturut-turut adalah k, 

2k, dan 4k disusun secara seri (lihat Gambar 4.12). Jika masa beban m = 500 gr 

digantungkan pada pegas ketiga, pertambahan panjang total ketiga pegas adalah  5 cm. 

Hitunglah besarnya konstanta pegas k.  

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 4.12 Tiga pegas tersusun seri 

Penyelesaian 

Sesuai dengan Persamaan (4.10) 

321

1111

kkkks

  

kkkks 4

1

2

111
  

kks 4

71
  

kks
7

4
  

Berdasarkan pada hukum Hooke pada Persamaan (4.7): 

F = kx 

mg = ks x 
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)107(
7

4
)10()8,0( 22 mkmskg    

k = 2 Nm
-1

 

2. Susunan Pegas Paralel 

Perhatikan dua buah pegas atau lebih dengan konstanta pegas k1 dan k2 yang 

disusun secara paralel, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.11. 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 4.13  Dua buah pegas disusun paralel (a), ekivalen dengan sebuah pegas pengganti 

tunggal (b). 

 

Pada pegas yang disusun paralel, maka gaya F terbagi sama rata pada kedua pegas, 

sehingga masing-masing pegas akan mendapat gaya sebesar 0,5 F. Dapat dituliskan 

bahwa pada pegas pertama dan kedua berturut-turut adalah F1 dan F2, sehingga F1 + F2 = 

F. Pertambahan panjang pegas pertama dan pegas kedua berturut-turut adalah: 

1

1
1

k

F
x  ,  sehingga  F1 = k1 x1 

2

2
2

k

F
x  ,  sehingga  F2 = k2 x2 

karena F1 + F2 = F, maka k1 x1 + k2 x2 = kp x 

Jika dimisalkan ke dua pegas adalah identik dan disusun secara paralel, maka 

pertambahan panjang pada masing-masing pegas adalah sama, yaitu x1 = x2 = x. Oleh 

karena itu, persamaan di atas menjadi: 

k1 x1 + k2 x2 = kp x 

k1 + k2 = kp 

Dari Gambar 2.11 ternyata menunjukkan bahwa dari susunan dua buah pegas 

paralel ekivalen dengan pegas tunggal yang memiliki konstanta pegas kp, di mana kp = k1 

+ k2. Secara umum untuk n buah pegas yang disusun secara paralel, konstanta pegas 

pengganti secara matematis dapat dinyatakan sebagai 

kp = k1 + k2+ k2 + k3+ .. + kn (4.11) 
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Seperti telah anda ketahui bahwa jika pada pegas dikerjakan gaya dari luar yang 

tidak melebihi batas elastisitasnya, pegas akan kembali ke bentuknya semula jika gaya 

tersebut dihilangkan. Sifat elastis pegas inilah yang dimanfaatkan pada produk 

perkembangan teknologi dalam alat-alat kesehatan, diantaranya pegas untuk melatih otot 

dada, pegas untuk kasur springbed, khususnya alat-alat fitness untuk kebugaran, seperti 

ditunjukkan pada contoh berikut 

 

3. Aplikasi elastisitas dan pegas pada alat – alat kesehatan (Fitness) 

a. Butterfly Machine 

 Fungsi 

Untuk melatih otot Pectoralis (otot dada) 

terutama bagian tengah. 

 Cara Kerja 

Membuka ke arah depan dan ke arah 

belakang, sehingga mirip kepakan sayap 

kupu-kupu 

 Kaitan Dengan Fisika 

Alat ini menggunakan prinsip gaya pegas dalam ilmu fisika, yang berfungsi 

untuk membuat alat/stand sebagai pegangan tangan sehingga dapat bergerak ke 

depan dan ke belakang. 

b. Leg Press Machine 

 Fungsi 

Leg Press Machine adalah alat fitness yang 

berfungsi untuk melatih otot – otot pada 

kaki 

 Cara Kerja 

Ketika kita duduk dengan badan agak di 

ditidurkan, tetapi jangan sampai tertidur 

seutuhnya. Kemudian kedua kaki kita 

letakkan di bawah alat, lantas kita angkat ke atas dan ke bawah. 

 Kaitan dengan Fisika 

Alat ini menggunakan pegas untuk membuat tempat duduk dan kaki kita naik 

dan turun atau bergerak. Pegas adalah contoh suatu benda elastis. Sfat elastis 

Sumber: http://wikipedia.com 

Gambar 4.14 Butterfly Machine 

berdasar pada pegas 

Sumber: http://wikipedia.com 

Gambar 4.15 Leg Press Machine  

https://tonihyun.files.wordpress.com/2013/01/leg-press.png
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adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya 

luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan (dibebaskan). 

c. Leg Extention Machine 

 Fungsi 

Leg Extention Machine adalah alat fitness 

yang berfungsi untuk melatih otot paha 

terutama pada otot paha bagian depan atau 

atas lutut. Perbedaan Leg Extention Machine 

ini dengan Leg Curl yaitu cara penggunaanya 

yang berbeda. Leg Extention Machine cara 

penggunaannya secara duduk, sedangkan 

Leg curl itu secara  tidur atau telungkup. 

 Cara Kerja 

Pengguna  duduk pada alat tersebut, kemudian masukkan kaki kita ke dalam 

alat olahraga fitnnes. Kemudian kita akan naik dan turunkan sehingga saat kaki 

kita berayun, kaki kita ikut berayun. 

 Kaitan dengan Fisika 

Alat ini menggunakan Pegas karena ketika kita ingin berolahraga, kaki kita akan 

berayun bersama besi yang ada di bawah alat olahraga ini  menggunakan pegas 

yang mempunyai sifat Elastis.  Sifat elastis ini adalah kemampuan benda untuk 

kembali kebantuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada 

benda itu dihilangkan (dibebaskan). 

d. Leg curl 

 Fungsi 

Leg Curl Machine adalah alat fitness yang 

berfungsi untuk melatih otot paha bagian 

belakang. 

 Cara Kerja 

Cara kerja alat ini sama dengan Leg 

Extention Machine. Kita tiduran kemudian 

kita masukkan kaki kita ke dalam alat 

olahraga fitnnes ini. Kemudian di naik dan turun kan seperti kita sedang 

berayun seolah-olah kaki kita ikut berayun. 

Sumber: http://wikipedia.com 

Gambar 4.16 Leg Extention 

Machine  

Sumber: http://wikipedia.com 

Gambar 4.17 Leg cirl  

https://tonihyun.files.wordpress.com/2013/01/leg-extension.jpg
https://tonihyun.files.wordpress.com/2013/01/leg-curl.jpg
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e. Air Climber 

 Fungsi 

Salah satu alat fitness yang berguna 

untuk mengurangi kalori di dalam tubuh, 

alat ini menggunakan konsep pegas pada 

alat fitness. 

 Kaitan dengan Fisika 

Alat ini menggunakan pegas ini 

mempunyai sifat Elastis. Sifat elastis pada pegas adalah kemampuan benda 

untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan 

kepada benda itu dihilangkan (dibebaskan). 

f. Lat Pull Down 

 Fungsi 

Lat Pull down merupakan alat latihan paling 

efektif untuk mengembangkan otot 

lat,     rhomboid, teres mayor/minor, posterior 

deltoid, dan biceps. 

 Cara Kerja 

Menarik bar di belakang leher alat tersebut, 

kemudian menarik bar ke pinggang, jarak 

pegangan terlalu lebar. 

g. Pegas untuk melatih otot dada 

 

Sumber: http://wikipedia.com 

Gambar 4.20 Pegas untuk melatih otot dada 

 

  

Sumber: http://wikipedia.com 

Gambar 4.18 Air climber  

Sumber: http://wikipedia.com 

Gambar 4.19 Lat Pull Down 

https://tonihyun.files.wordpress.com/2013/01/lat-pulldown-400x400-1.jpg
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Contoh 4.8  

Dua buah pegas identik disusun secara paralel seperti ditunjukkan pada Gambar 

4.10, jika masing-masing pegas mempunyai konstanta pegas yang sama sebesar 400 Nm
-

1
, dan massa beban 5 kg. Tentukan besar pertambahan panjang sistem paralel tersebut. 

 

Penyelesaian :  

 k1 = k2 = 400 Nm
-1

 

W = m.g = 5 kg × 10 ms
-2

 = 50 N 

kp = k1 + k2 

kp = 800 Nm
-1

 

m
Nm

N

k

F
x 125,0

400

105
1






 

 

Contoh 4.9: 

Terdapat tiga buah pegas identik, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.12. Jika 

sistem pegas tersebut diberi beban dengan masa m = 0,5 kg dan konstanta pegas k = 100 

N/m, hitunglah pertambahan panjang total pada sistem pegas susunan paralel – seri 

tersebut. 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 4.21 Sistem susunan pegas identik paralel – seri. 

 

Penyelesaian 

Untuk pegas yang tersusun paralel (pegas bagian atas): kp = k + k = 2k 

Pertambahan panjang untuk pegas yang tersusun paraleh adalah xp, yaitu: 

F = kp xp 

k

gm

k

F
x

p

p
2

  

1

2

1002

)10()5,0(







Nm

mskg
x p

 

xp = 0,025 m = 25 mm 
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Pegas yang ketiga adalah pegas tunggal yang disusun secara seri dengan dua pegas 

yang tersusun paralel, sehingga pertambahan panjang dari pegas ketiga x3 saja adalah: 

k

gm

k

F
x

2
3   

m
Nm

mskg
x 05,0

100

)10()5,0(
1

2

3 




 

x3 = 50 mm 

Jadi, pertambahan total sistem tiga pegas pada Gambar 4.21 adalah: 

xs = xp + x3 

xs = 25 mm + 50 mm = 75 mm 

 

Contoh soal 4.10: 

Tiga buah pegas disusun seri-paralel dan di bagian bawahnya digantungi beban 

seberat W seperti Gambar 4.22. Jika ketiga pegas tersebut memiliki konstanta yang sama, 

yaitu 200 N/m dan mengalami pertambahan panjang 2 cm. Tentukanlah berat beban yang 

digantungkan. 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 4.22 Susunan pegas paralel – seri 

 

Penyelesaian: 

Pada gambar jelas terlihat bahwa pegas 1 dan pegas 2 disusun secara parallel, 

kemudian disusun seri dengan pegas 3. Oleh karena itu, kita dapat menghitung 

konstanta pegas pengganti pada susunan paralel terlebih dahulu. 

kp = k1 + k2 

⇒ kp = 200 + 200 

⇒ kp = 400 N/m. 

1/ks = 1/kp + 1/k3 

⇒ 1/ks = 1/400 + 1/200 

https://amelxmia4.files.wordpress.com/2015/03/a09p45_10.png
https://amelxmia4.files.wordpress.com/2015/03/a09p45_10.png
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⇒ 1/ks = 3/400 

⇒ ks = 400/3 

⇒ ks = 133,3 N/m 

W = F = ks ΔL 

⇒ W = 133,3 (0,02) 

⇒ W = 2,6 N 

Jadi, gaya berat beban adalah 6 N. 

 

Rangkuman 

Walaupun sebuah benda terbuat dari materi yang sama, jika memiliki panjang dan 

luas penampang berbeda, maka benda tersebut akan mengalami pertambahan panjang 

yang berbeda, sekalipun diberi gaya yang sama. Pertambahan panjang bisa dinyatakan 

alam persamaan matematis F = k ∆L, dikenal sebagai hukum Hooke. 

Perbandingan antara gaya dan luas penampang ini disebut dengan tegangan, atau 

gaya per satuan luas penampang, biasa diberi simbul σ. Secara matematis dapat ditulis 

sebagai: 

penampangluas

gaya
Tegangan   

A

F
  

Perubahan panjang untuk tegangan tarik dan tegangan tekan bisa tidak sama, tetapi 

kenyataan ini menunjukkan bahwa perubahan panjang tersebut tergantung pada panjang 

batang mula-mula L. Perbandingan ini disebut regangan yang biasa diberi simbul . 

mulamulapanjang

panjangperubahan
Regangan


  

Regangan: 
L

L
  

Reaksi benda terhadap gaya yang diberikan, dicirikan oleh nilai suatu besaran yang 

disebut modulus elastik, biasa disebut juga dengan modulus Young (Y), dimana secara 

matematis dapat dinyatakan sebagai: 

regangan

tegangan
elastikModulus   




Y  
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LL

AF

/

/
Y


  

Dengan cara yang sama (analog), modulus geser (G) bisa dinyatakan secara 

matematis sebagai: 

ΔL/L

F/A
G   atau 

G/L

F/A
ΔL   

Pertambahan panjang total untuk susunan pegas seri adalah  

ns kkkkk

1
...

1111

321

  

Secara umum untuk n buah pegas yang disusun secara paralel adalah 

kp = k1 + k2+ k2 + k+ .. + kn 

 

Latihan Soal 

1. Suatu pegas diberi gaya 10 N, pegas tersebut bertambah panjang 8 cm. Jika pegas 

diberi beban 24 N, maka pertambahan panjang pegas adalah ... 

a. 8,12 cm d. 1,50 cm 

b. 9,60 cm e. 4,20 cm 

c. 0,66 cm 

2. Jika panjang pegas L, luas penampang A, dan modulus elastisitas E, maka besarnya 

konstanta pegas adalah .. 

a. A/(EL) d. EL/A 

b. AL/E e. EA/L 

c. E/(AL) 

3. Untuk menarik pegas agar bertambah panjang 0,25 m diperlukan gaya sebesar 

18N. Besar energi potensial pegas adalah .... 

a. 2,0 joule d. 3,25 joule 

b. 2,25 joule e. 5,00 joule 

c. 3,00 joule 

4. Perhatikan grafik di bawah ini. Besar konstanta pegas adalah .... 

 

a. 250 Nm
-1

 

b. 200 Nm
-1

 

c. 300 Nm
-1

 

d. 400 Nm
-1

 

e. 500 Nm
-1
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5. Empat buah pegas masing-masing dengan konstanta pegas k, disusun secara 

paralel. Konstanta pegas pengganti untuk susunan tersebut adalah ... 

a. 0,5 k d. 2 k 

b. 0,25 k e. 4 k 

c. 1 k 

6. Perhatikan grafik tegangan versus regangan sebuah kawat di bawah ini. Besarnya 

nilai modulus elastisitas adalah ... 

 

a. 5x10
4
 Nm

-2
 

b. 10x10
4
 Nm

-2
 

c. 2x10
3
 Nm

-2
 

d. 5x10
3
 Nm

-2
 

e. 8x10
3
 Nm

-2
 

7. Menurut hukum Hooke, pertambahan panjang batang yang ditarik oleh suatu gaya 

adalah …. 

a. berbanding lurus dengan luas penampang 

b. berbanding lurus dengan panjang mula-mula 

c. berbanding lurus dengan gaya tarik 

d. berbanding terbalik dengan panjang mula-mula 

e. berbanding terbalik dengan modulus elastisitas batang 

8. Perhatikan susunan pegas di bawah ini. Jika besar k = 200 N/m dan masa beban 2 

kg, besar pertambahan panjang yang terjadi adalah .. 

 

a. 0,5 m 

b. 0,25 m 

c. 0,03 m 

d. 0,05 m 

e. 0,08 m  

9. Sebuah pegas yang memiliki modulus elastisitas 2,0x10
11

 Nm
-2

 dan luas 

penampang 8 cm
2
 dan panjangnya 50 m ditarik dengan gaya 4x10

4
 N. Besar 

tegangan dan regangan yang terjadi pada pegas adalah ... 

a. 5x10
7
 Nm

-2
 dan 4,0x10

-4
 

b. 5x10
7
 Nm

-2
 dan 2,5x10

-4
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c. 2,5x10
5
 Nm

-2
 dan 4,0x10

-4
 

d. 2,5x10
7
 Nm

-2
 dan 4,0x10

-3
 

e. 5x10
6
 Nm

-2
 dan 2,5x10

-4
 

10 Empat buah pegas identik disusun secara seri-paralel seperti gambar di bawah ini. 

Jika konstanta masing-masing pegas adalah 500 N/m dan beban 40 N, maka 

pertambahan panjang sistem pegas tersebut adalah … 

 

a. 10,6 cm 

b. 15,2 cm 

c. 16,8 cm 

d. 20,4 cm 

e. 24,0 cm 

 

Jawablah soal-soal berikut: 

1. Enam buah pegas identik dengan konstanta elastisitas masing-masing 85 N/m 

disusun secara paralel. Tentukanlah konstanta pegas pengganti dari rangkaian 

tersebut. 

2. Dua buah pegas yang memiliki konstanta pegas 100 N/m dan 400 N/m disusun 

secara seri, kemudian susunan tersebut diberi beban bermassa 500 gram yang 

digantung di bagian bawahnya. Tentukanlah : 

a. konstanta pegas pengganti 

b. pertambahan panjang sistem pegas 

3. Tentukanlah pertambahan panjang sistem pegas bila dua buah pegas yang memiliki 

konstanta pegas masing-masing 200 N/m dan 500 N/m disusun secara seri dan 

diberi beban sebesar 1 kg. 

4. Seutas kawat logam berdiameter 1,4 mm dan panjang 60 cm, digantungi beban 

bermassa 100 g. Kawat tersebut bertambah panjang 0,3 cm. Apabila percepatan 

gravitasi bumi sebesar 9,8 m/s
2
, hitunglah: 

a. tegangan kawat 

b. regangan dan 

c. modulus young bahan 

5. Sebuah pegas memiliki panjang 50 cm saat digantung vertikal. Pada saat diberi 

beban seberat 30 N, pegas bertambah panjang menjadi 55 cm. Berapakah konstanta 

pegas ketika ditarik gaya sebesar 45 N? 

https://amelxmia4.files.wordpress.com/2015/03/fg.jpg
https://amelxmia4.files.wordpress.com/2015/03/fg.jpg
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BAB 5  

SUHU DAN KALOR 

 

Penanak nasi menggunakan listrik dan memanfaatkan kalor untuk menjaga nasi 

tetap hangat. Alat tersebut memiliki elemen pemanas yang mengubah energi listrik 

menjadi kalor dan mem pertahankan suhu. Bahan yang semula berupa beras dan air, 

dengan kalor dapat diubah menjadi nasi dan uap. Hal ini menunjukkan kalor dapat 

mengubah wujud zat. Marilah kita pelajari lebih lanjut uraian berikut ini.  

Sebuah ketel yang berisi air dingin dan diletakkan di atas kompor, maka suhu air 

tersebut akan naik. Hal tersebut kita katakan bahwa kalor mengalir dari kompor ke air 

yang dingin. Ketika dua benda yang suhunya berbeda diletakkan saling bersentuhan, 

kalor akan mengalir seketika dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya 

rendah. Aliran kalor seketika ini selalu dalam arah yang cenderung menyamakan suhu. 

Jika kedua benda itu disentuhkan cukup lama sehingga suhu keduanya sama, keduanya 

dikatakan dalam keadaan setimbang termal, dan tidak ada lagi kalor yang mengalir di 

antaranya. Sebagai contoh, pada saat termometer tubuh pertama kali dimasukkan ke 

mulut pasien, kalor mengalir dari mulut pasien tersebut ke termometer, ketika pembacaan 

suhu berhenti naik, termometer setimbang dengan suhu tubuh orang tersebut.  

 

A. Suhu (Temperatur) 

Dalam kehidupan sehari-hari, suhu merupakan ukuran panas atau dinginnya suatu 

zat atau benda. Oven yang panas dikatakan bersuhu tinggi, sedangkan es yang membeku 

dikatakan memiliki suhu rendah.  

Suhu dapat mengubah sifat zat, contohnya sebagian besar zat akan memuai ketika 

dipanaskan. Sebatang besi lebih panjang ketika dipanaskan daripada dalam keadaan 

dingin. Jalan dan trotoar beton memuai dan menyusut terhadap perubahan suhu. 

Hambatan listrik dan materi zat juga berubah terhadap suhu. Demikian juga warna yang 

dipancarkan benda, paling tidak pada suhu tinggi. Kalau kita perhatikan, elemen pemanas 

kompor listrik memancarkan warna merah ketika panas. Pada suhu yang lebih tinggi, zat 

padat seperti besi bersinar jingga atau bahkan putih. Cahaya putih dari bola lampu pijar 

berasal dari kawat tungsten yang sangat panas.  

Alat yang dirancang untuk mengukur suhu suatu zat disebut termometer. Ada 

beberapa jenis termometer, yang prinsip kerjanya bergantung pada beberapa sifat materi 
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yang berubah terhadap suhu. Sebagian besar termometer umumnya bergantung pada 

pemuaian materi terhadap naiknya suhu. Ide pertama penggunaan termometer adalah oleh 

Galileo, yang menggunakan pemuaian gas, tampak seperti pada Gambar 5.1.  

 

Sumber: Fisika Jilid 1, Erlangga, 2001 

Gambar 5.1 Model gagasan awal Galileo untuk termometer. 

 

Termometer umum saat ini terdiri atas tabung kaca dengan ruang di tengahnya 

yang diisi air raksa atau alkohol yang diberi warna merah, seperti termometer pertama 

yang dapat digunakan seperti pada Gambar 5.2(a). Pada Gambar 5.2(b), menunjukkan 

termometer klinis pertama dengan jenis berbeda, juga berdasarkan pada perubahan massa 

jenis terhadap suhu.  

  
(a) (b) 

Sumber: Fisika Jilid 1, Erlangga, 2001 

Gambar 5.2 (a) Termometer yang dibuat oleh Accademia del Cimento (1657 - 1667) di Florence, 

satu dari yang pertama dikenal, (b) termometer klinis yang berbentuk katak. 

 

Untuk mengukur suhu secara kuantitatif, perlu didefinisikan semacam skala 

numerik. Skala yang paling banyak dipakai sekarang adalah skala Celsius, kadang 

disebut skala Centigrade. Di Amerika Serikat, skala Fahrenheit juga umum digunakan. 

Skala yang paling penting dalam sains adalah skala absolut atau Kelvin.  

Satu cara untuk mendefinisikan skala suhu adalah dengan memberikan nilai 

sembarang untuk dua suhu yang bisa langsung dihasilkan. Untuk skala Celsius dan 

Fahrenheit, kedua titik tetap ini dipilih sebagai titik beku dan titik didih dari air, keduanya 

diambil pada tekanan atmosfer.  
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Titik beku zat didefinisikan sebagai suhu di mana fase padat dan cair ada bersama 

dalam kesetimbangan, yaitu tanpa adanya zat cair total yang berubah menjadi padat atau 

sebaliknya. Secara eksperimen, hal ini hanya terjadi pada suhu tertentu, untuk tekanan 

tertentu. Dengan cara yang sama, titik didih didefinisikan sebagai suhu di mana zat cair 

dan gas ada bersama dalam kesetimbangan. Oleh karena titik-titik ini berubah terhadap 

tekanan, tekanan harus ditentukan (biasanya sebesar 1 atm).  

Pada skala Celsius, titik beku dipilih 0
o
C (“nol derajat Celsius”) dan titik didih 100 

o
C. Pada skala Fahrenheit, titik beku ditetapkan 32

o
F dan titik didih 212

o
F.  Termometer 

praktis dikalibrasi dengan menempatkannya di lingkungan yang telah diatur dengan teliti 

untuk masing-masing dari kedua suhu tersebut dan menandai posisi air raksa atau 

penunjuk skala. Untuk skala Celsius, jarak antara kedua tanda tersebut dibagi menjadi 

seratus bagian yang sama dan menyatakan setiap derajat antara 0
o
C dan 100

o
C. Untuk 

skala Fahrenheit, kedua titik diberi angka 32
o
F dan 212

o
F, jarak antara keduanya dibagi 

menjadi 180 bagian yang sama. Untuk suhu di bawah titik beku air dan di atas titik didih 

air, skala dapat dilanjutkan dengan menggunakan selang yang memiliki jarak sama. 

Bagaimana pun, termometer biasa hanya dapat digunakan pada jangkauan suhu yang 

terbatas karena keterbatasannya sendiri.  

 

Sumber: Kamus Visual, PT Bhuana Ilmu Populer, 2004 

Gambar 5.3 (a) Termometer Ruang (b) Termometer badan 

 

Setiap suhu pada skala Celsius berhubungan dengan suatu suhu tertentu pada skala 

Fahrenheit. Gambar 5.4 menunjukkan konversi suhu suatu zat dalam skala Celsius dan 

Fahrenheit.  
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Sumber: http://fisikazone.com/suhu-temperatur/ 

Gambar 5.4 Konversi skala termometer Farenheit, Celcius, dan Kelvin 

 

Tentunya sangat mudah untuk mengkonversikannya, mengingat bahwa 0
o
C sama 

dengan 32
o
F, dan jangkauan 100

o
 pada skala Celsius sama dengan jangkauan 180

o 
pada 

skala Farenheit.  

Perbandingan beberapa skala termometer adalah sebagai berikut:  

TC : (TF – 32) : TR = 5 : 9 : 4  (5.1)  

Konversi antara skala Celsius dan skala Farenheit dapat dituliskan: 

TC = 5/9 (TF – 32) atau TF = 9/5 TC + 32  (5.2)  

Konversi antara skala Celsius dan skala Reamur dapat dituliskan:  

TC = 5/4 TR atau TR = 4/5 TC  (5.3)  

Konversi antara skala Fahrenheit dan skala Reamur dapat dituliskan: 

TR = 9/4 (TF – 32) atau TF = 9/4 TR + 32  (5.4)  

 

Contoh Soal  

Suhu udara di ruangan 95
o
F. Nyatakan suhu tersebut ke dalam skala Kelvin!  

Penyelesaian:  

95
o
F  = 5/9 (95−32) = 35

o
C   

35
o
C = (35+273)K = 308K  

 

Uji Kemampuan 4.1  

Lengkapilah tabel berikut!  

No. Skala Celsius Skala Fahrenheit Skala Kelvin 

1. ________________ 131
0
 F ________________ 

2. 55
0
 C ________________ ________________ 

3. ________________ ________________ 288
0
 K 
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B. Pemuaian 

Pemuaian adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu 

yang terjadi pada benda tersebut. Kenaikan suhu yang terjadi menyebabkan benda 

mendapat tambahan energi berupa kalor yang menyebabkan molekul-molekul pada benda 

tersebut bergerak lebih cepat. Setiap zat mempunyai kemampuan memuai yang berbeda- 

beda. Gas, misalnya, memiliki kemampuan memuai lebih besar daripada zat cair dan zat 

padat. Adapun kemampuan memuai zat cair lebih besar daripada zat padat.  

 

1. Pemuaian Zat Padat 

a. Muai Panjang  

Percobaan menunjukkan bahwa perubahan panjang ΔL pada semua zat padat, 

dengan pendekatan yang sangat baik, berbanding lurus dengan perubahan suhu ΔT .  

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 5.5 Muai panjang pada besi 

 

Perubahan panjang juga sebanding dengan panjang awal L0, seperti Gambar 5.5. 

Sebagai contoh, untuk perubahan suhu yang sama, batang besi yang panjangnya 4 m akan 

bertambah panjang dua kali lipat dibandingkan batang besi yang panjangnya 2 m.  

Besarnya perubahan panjang dapat dituliskan dalam suatu persamaan:  

α ΔL =      .L0 .ΔT   (5.5) 

dimana α adalah konstanta pembanding, disebut koefisien muai linier (koefisien 

muai panjang) untuk zat tertentu dan memiliki satuan /
o
C atau (

o
C)-1.  

 

Panjang benda ketika dipanaskan dapat dituliskan sebagai berikut:  

L = L0(1 +   α .ΔT )  (5.6)  

dengan: 

 L  = panjang benda saat dipanaskan (m)  

 L0  = panjang benda mula-mula (m)  

 α  = koefisien muai linier/panjang (/
o
C)  

 ΔT  = perubahan suhu (
o
C)  
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Jika perubahan suhu ΔT = T – T0 bernilai negatif, maka ΔL = L – L0 juga negatif, 

berarti panjang benda memendek (menyusut). Nilai koefisien muai panjang (α) untuk 

berbagai zat pada suhu 20
o
C dapat dilihat pada Tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1 Koefisien muai panjang berbagai zat pada suhu -20 derajat celcius 

 

 

Perlu diperhatikan bahwa koefisien muai panjang (α) sedikit bervariasi terhadap 

suhu. Hal ini yang menyebabkan mengapa termometer yang dibuat dari bahan yang 

berbeda tidak memberikan nilai yang tepat sama.  

 

b. Muai Luas  

Apabila suatu benda berbentuk bidang atau luasan, misalnya bujur sangkar tipis 

dengan sisi L0, dipanaskan hingga suhunya naik sebesar ΔT , maka bujur sangkar tersebut 

akan memuai pada kedua sisinya.  

Luas benda mula-mula adalah  

 

Pada saat dipanaskan, setiap sisi benda memuai sebesar ΔL . Hal ini berarti akan 

membentuk bujur sangkar baru dengan sisi (L0 + ΔL ). Dengan demikian, luas benda saat 

dipanaskan adalah:  
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Karena ΔL cukup kecil, maka nilai (ΔL)
2
 mendekati nol sehingga dapat diabaikan. 

Dengan anggapan ini diperoleh luas benda saat dipanaskan seperti berikut ini.  

 

Jika perubahan suhu ΔT = T – T0 bernilai negatif, maka ΔA = A – A0 juga negatif, 

berarti luas benda menyusut.  

 

c. Muai Volume  

Apabila suatu benda berupa padatan, misalnya kubus dengan sisi L0 dipanaskan 

hingga suhunya naik sebesar ΔT , maka kubus tersebut akan memuai pada setiap sisinya.  

Volume kubus mula-mula adalah: V0 = L0
3 

Pada saat dipanaskan, setiap sisi benda (kubus) memuai sebesar ΔL . Hal ini berarti 

akan membentuk kubus baru dengan sisi (L0+ ΔL ). Dengan demikian, volume benda saat 

dipanaskan adalah:  

 

Karena ΔL cukup kecil, maka nilai ( ΔL )
2
 dan ( ΔL )

3
 mendekati nol, sehingga 

dapat diabaikan. Dengan anggapan ini diperoleh perubahan volume benda akibat 

pemuaian, yaitu: 

 

Jika perubahan suhu ΔT = T – T0 bernilai negatif, maka ΔV = V – V0 juga negatif, 

berarti volume benda menyusut.  

 

Uji Kemampuan 5.2  

1. Sebuah kawat aluminium dipanaskan dari suhu 295 K sampai 331 K dan panjangnya 

mencapai 3,7 m. Jika α = 25 × 10
-6

/
o
C, tentukan panjang kawat mula-mula!  

2. Air sebanyak 10 liter bersuhu 20
o
C dipanaskan hingga mencapai 90

o
C. Jika γ = 210 

×  10
-6

 /
o
C, hitunglah volume akhir air tersebut!  
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2. Pemuaian Zat Cair  

Seperti halnya zat padat, zat cair juga akan memuai volumenya jika dipanaskan. 

Sebagai contoh, ketika kita memanaskan panci yang berisi penuh dengan air, apa yang 

akan terjadi pada air di dalam panci tersebut? Pada suhu yang sangat tinggi, sebagian dari 

air tersebut akan tumpah. Hal ini berarti volume air di dalam panci tersebut memuai atau 

volumenya bertambah.  

Sebagian besar zat akan memuai secara beraturan terhadap penambahan suhu. 

Akan tetapi, air tidak mengikuti pola yang biasa. Bila sejumlah air pada suhu 0
o
C 

dipanaskan, volumenya menurun sampai mencapai suhu 4
o
C. Kemudian, suhu di atas 4 

o
C air berperilaku normal dan volumenya memuai terhadap bertambahnya suhu. Pada 

suhu di antara 0 
o
C dan 4 

o
C air menyusut dan di atas suhu 4 

o
C air memuai jika 

dipanaskan. Sifat pemuaian air yang tidak teratur ini disebut anomali air. Dengan 

demikian, air memiliki massa jenis yang paling tinggi pada 4 
o
C. Perilaku air yang 

menyimpang ini sangat penting untuk bertahannya kehidupan air selama musim dingin. 

Ketika suhu air di danau atau sungai di atas 4 
o
C dan mulai mendingin karena kontak 

dengan udara yang dingin, air di permukaan terbenam karena massa jenisnya yang lebih 

besar dan digantikan oleh air yang lebih hangat dari bawah. Campuran ini berlanjut 

sampai suhu mencapai 4 
o
C.  

Sementara permukaan air menjadi lebih dingin lagi, air tersebut tetap di permukaan 

karena massa jenisnya lebih kecil dari 4
o
C air di bagian bawahnya. Air di permukaan 

kemudian membeku, dan es tetap di permukaan karena es mempunyai massa jenis lebih 

kecil dari air. 

Perilaku yang tidak biasa dari air di bawah 4 
o
C, menyebabkan jarang terjadi 

sebuah benda yang besar membeku seluruhnya, dan hal ini dibantu oleh lapisan es di 

permukaan, yang berfungsi sebagai isolator untuk memperkecil aliran panas ke luar dari 

air ke udara dingin di atasnya. Tanpa adanya sifat yang aneh tapi istimewa dari air ini, 

kehidupan di planet kita mungkin tidak bisa berlangsung.  

Air tidak hanya memuai pada waktu mendingin dari 4
o
C sampai 0

o
C, air juga 

memuai lebih banyak lagi saat membeku menjadi es. Hal inilah yang menyebabkan es 

batu terapung di air dan pipa pecah ketika air di dalamnya membeku.  

 

3. Pemuaian Gas  

Persamaan yang memperlihatkan perubahan volume zat cair akibat pemuaian, 

ternyata tidak cukup untuk mendeskripsikan pemuaian gas. Hal ini karena pemuaian gas 
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tidak besar, dan karena gas umumnya memuai untuk memenuhi tempatnya. Persamaan 

tersebut hanya berlaku jika tekanan konstan. Volume gas sangat bergantung pada tekanan 

dan suhu. Dengan demikian, akan sangat bermanfaat untuk menentukan hubungan antara 

volume, tekanan, temperatur, dan massa gas. Hubungan seperti ini disebut persamaan 

keadaan. Jika keadaan sistem berubah, kita akan selalu menunggu sampai suhu dan 

tekanan mencapai nilai yang sama secara keseluruhan.  

 

a. Hukum Boyle  

Untuk jumlah gas tertentu, ditemukan secara eksperimen bahwa sampai pendekatan 

yang cukup baik, volume gas berbanding terbalik dengan tekanan yang diberikan padanya 

ketika suhu dijaga konstan, yaitu:  

 

dengan P adalah tekanan absolut (bukan “tekanan ukur”).  

Jika tekanan gas digandakan menjadi dua kali semula, volume diperkecil sampai setengah 

nilai awalnya. Hubungan ini dikenal sebagai Hukum Boyle, dari Robert Boyle (1627 - 

1691), yang pertama kali menyatakan atas dasar percobaannya sendiri. Grafik tekanan (P) 

terhadap volume gas (V ) untuk suhu tetap tampak seperti pada Gambar 5.6. 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 5.6 Grafik hubungan P- V pada suhu konstan 

Hukum Boyle juga dapat dituliskan:  

PV = konstan, atau P1V1 = P2V2   

dengan: 

  P  = tekanan gas pada suhu tetap (Pa)  

  V  = volume gas pada suhu tetap (m
3
) 

P1  = tekanan gas pada keadaan I (Pa) 

P2  = tekanan gas pada keadaan II (Pa) 

V1  = volume gas pada keadaan I (m
3
) 

V2  = volume gas pada keadaan II (m
3
) 
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Persamaan Hukum Boyle menunjukkan bahwa pada suhu tetap, jika tekanan gas 

dibiarkan berubah maka volume gas juga berubah atau sebaliknya, sehingga hasil kali PV 

tetap konstan.  

 

b. Hukum Charles  

Suhu juga memengaruhi volume gas, tetapi hubungan kuantitatif antara V dan T 

tidak ditemukan sampai satu abad setelah penemuan Robert Boyle. Seorang ilmuwan dari 

Prancis, Jacques Charles (1746 - 1823) menemukan bahwa ketika tekanan gas tidak 

terlalu tinggi dan dijaga konstan, volume gas bertambah terhadap suhu dengan kecepatan 

hampir konstan, yang diilustrasikan seperti pada Gambar 5.7. 

 

Sumber: ayo-sekolahfisika.com 

Gambar 5.7 Volume gas sebagai fungsi dari temperatur Celcius pada tekanan konstan 

 

Perlu kita ingat bahwa semua gas mencair pada suhu rendah, misalnya oksigen 

mencair pada suhu -183
0 

C. Dengan demikian, grafik tersebut pada intinya merupakan 

garis lurus dan jika digambarkan sampai suhu yang lebih rendah, akan memotong sumbu 

pada sekitar -273
0 
C.  

Untuk semua gas, grafik hubungan antara volume V dan suhu T dapat digambarkan 

seperti pada Gambar 4.7, dan garis lurus selalu menuju kembali ke -273
0
 C pada volume 

nol. Hal ini menunjukkan bahwa jika gas dapat didinginkan sampai -273
0
 C, volumenya 

akan nol, lalu pada suhu yang lebih rendah lagi, volumenya akan negatif. Hal ini tentu 

saja tidak masuk akal. Bisa dibuktikan bahwa -273
0 

C adalah suhu terendah yang 

mungkin, yang disebut suhu nol mutlak, nilainya ditentukan -273,15
0
 C.  

Nol mutlak sebagai dasar untuk skala suhu yang dikenal dengan nama skala 

mutlak atau Kelvin, yang digunakan secara luas pada bidang sains. Pada skala ini suhu 

dinyatakan dalam derajat Kelvin, atau lebih mudahnya, hanya sebagai kelvin (K) tanpa 

simbol derajat. Selang antarderajat pada skala Kelvin sama dengan pada skala Celsius, 

tetapi nol untuk skala Kelvin (0 K) dipilih sebagai nol mutlak itu sendiri. Dengan 
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demikian, titik beku air adalah 273,15 K (0
0
C) dan titik didih air adalah 373,15 K (100

0 

C). Sehingga hubungan antara skala Kelvin dan Celsius dapat dituliskan:  

 

Pada Gambar 5.8 menunjukkan grafik hubungan volume gas dan suhu mutlak, 

yang merupakan garis lurus yang melewati titik asal. Ini berarti sampai pendekatan yang 

baik, volume gas dengan jumlah tertentu berbanding lurus dengan suhu mutlak ketika 

tekanan dijaga konstan.  

 

Sumber: http://fisikazone.com 

Gambar 5.8 Volume gas sebagai fungsi dari suhu mutlak pada tekanan konstan 

 

Pernyataan tersebut dikenal sebagai Hukum Charles, dan dituliskan:  

 

dengan:  

 V  = volume gas pada tekanan tetap (m
3
) 

 T  = suhu mutlak gas pada tekanan tetap (K) 

V1  = volume gas pada keadaan I (m
3
) 

V2   = volume gas pada keadaan II (m
3
) 

T1  = suhu mutlak gas pada keadaan I (K) 

T2  = suhu mutlak gas pada keadaan II (K)  

 

c. Hukum Gay Lussac  

Pada tahun 1850, ketika Gay Lussac menyadari ajal sudah dekat, ia meminta 

putranya membakar bukunya Philosophie Chimique. Dalam euologi setelah kematiannya, 

Arago (sahabatnya) menyatakan Gay Lussac adalah ahli fisika jenius dan ahli kimia luar 

biasa.  

Hukum Gay Lussac berasal dari Joseph Gay Lussac (1778 - 1850), menyatakan 

bahwa pada volume konstan, tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlak, 

dituliskan:  

V 

(m
3
) 
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Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah botol yang tertutup atau kaleng 

aerosol, jika dilemparkan ke api, maka akan meledak karena naiknya tekanan gas di 

dalamnya.  

 

d. Persamaan Gas Ideal (Hukum Boyle-Gay Lussac)  

Hukum-hukum gas dari Boyle, Charles, dan Gay Lussac didapatkan dengan 

bantuan teknik yang sangat berguna di dalam sains, yaitu menjaga satu atau lebih variabel 

tetap konstan untuk melihat akibat dari perubahan satu variabel saja. Hukum-hukum ini 

dapat digabungkan menjadi satu hubungan yang lebih umum antara tekanan, volume, dan 

suhu dari gas dengan jumlah tertentu: PV ∝T  

Hubungan ini menunjukkan bahwa besaran P, V, atau T akan berubah ketika yang 

lainnya diubah. Percobaan yang teliti menunjukkan bahwa pada suhu dan tekanan 

konstan, volume V dari sejumlah gas di tempat tertutup berbanding lurus dengan massa m 

dari gas tersebut, yang dapat dituliskan: PV ∝mT.  

Perbandingan ini dapat dibuat menjadi persamaan dengan memasukkan konstanta 

perbandingan. Penelitian menunjukkan bahwa konstanta ini memiliki nilai yang berbeda 

untuk gas yang berbeda. Konstanta pembanding tersebut ternyata sama untuk semua gas, 

jika kita menggunakan angka mol. Pada umumnya, jumlah mol, n, pada suatu sampel zat 

murni tertentu sama dengan massanya dalam gram dibagi dengan massa molekul yang 

dinyatakan sebagai gram per mol.  

Perbandingan tersebut dapat dituliskan sebagai suatu persamaan sebagai berikut:  

 

Persamaan tersebut disebut Hukum Gas Ideal, atau persamaan keadaan gas ideal. 

Istilah “ideal” digunakan karena gas riil tidak mengikuti persamaan tersebut. 
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Dengan, n menyatakan jumlah mol dan R adalah konstanta pembanding. R disebut 

konstanta gas umum (universal) karena nilainya secara eksperimen ternyata sama untuk 

semua gas. Nilai R, pada beberapa satuan adalah sebagai berikut:  

R  = 8,315 J/(mol.K), ini merupakan satuan dalam SI 

 = 0,0821 (L.atm)/(mol.K)    

 = 1,99 kalori/(mol.K)  

 

 

 

Uji Kemampuan 5.3  

Gas dengan volume 7 liter pada suhu 293 K dan tekanan 2 atm dimampatkan 

hingga tekanannya mencapai 6 atm pada suhu 348 K. Hitunglah volume gas sekarang!  

 

C. Pengaruh Kalor terhadap Suatu Zat 

Setiap ada perbedaan suhu antara dua sistem, maka akan terjadi perpindahan kalor. 

Kalor mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem yang bersuhu lebih rendah. Apa 

sajakah pengaruh kalor terhadap suatu sistem atau benda?  

 

1. Kalor dapat Mengubah Suhu Benda  

Kalor merupakan salah satu bentuk energi, sehingga dapat berpindah dari satu 

sistem ke sistem yang lain karena adanya perbedaan suhu. Sebaliknya, setiap ada 

perbedaan suhu antara dua system, maka akan terjadi perpindahan kalor. Sebagai contoh, 

es yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air panas, maka es akan mencair dan air 
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menjadi dingin. Oleh karena ada perbedaan suhu antara es dan air, maka air panas 

melepaskan sebagian kalornya sehingga suhunya turun dan es menerima kalor sehingga 

suhunya naik (mencair).  

 

2. Kalor dapat Mengubah Wujud Zat  

Kalor yang diberikan pada zat, dapat mengubah wujud zat tersebut. Perubahan 

wujud yang terjadi ditunjukkan oleh Gambar 6.15. Cobalah mengingat kembali pelajaran 

SMP, dan carilah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perubahan 

wujud zat karena dipengaruhi kalor.  

 

Sumber: http://fisikazone.com/ 

Gambar 5.9 Diagram perubahan wujud zat yang dipengaruhi kalor. 

 

D. Kalor sebagai Transfer Energi 

Kalor mengalir dengan sendirinya dari suatu benda yang bersuhu lebih tinggi ke 

benda lain dengan suhu yang lebih rendah. Pada abad ke-18 diilustrasikan aliran kalor 

sebagai gerakan zat fluida yang disebut kalori.  

Bagaimanapun, fluida kalori tidak pernah dideteksi. Selanjutnya pada abad ke-19, 

ditemukan berbagai fenomena yang berhubungan dengan kalor, dapat dideskripsikan 

secara konsisten tanpa perlu menggunakan model fluida. Model yang baru ini 

memandang kalor berhubungan dengan kerja dan energi. Satuan kalor yang masih umum 

dipakai sampai saat ini yaitu kalori. Satu kalori didefinisikan sebagai kalor yang 

dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1
o
C. Terkadang satuan yang 

digunakan adalah kilokalori (kkal) karena dalam jumlah yang lebih besar, di mana 1 kkal 

= 1.000 kalori. Satu kilokalori (1 kkal) adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 

suhu 1 kg air sebesar 1 
o
C.  

Pendapat bahwa kalor berhubungan dengan energi diteliti lebih lanjut oleh 

sejumlah ilmuwan pada tahun 1800-an, terutama oleh seorang ilmuwan dari Inggris, 

James Prescott Joule (1818 - 1889). Joule melakukan sejumlah percobaan yang penting 
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untuk menetapkan pandangan bahwa kalor merupakan bentuk transfer energi. Salah satu 

bentuk percobaan Joule ditunjukkan secara sederhana seperti pada Gambar 5.10.  

 

Sumber: Fisika Jilid 1, Erlangga, 2001  

Gambar 5.10 Percobaan Joule 

 

Beban yang jatuh menyebabkan roda pedal berputar. Gesekan antara air dan roda 

pedal menyebabkan suhu air naik sedikit (yang sebenarnya hampir tidak terukur oleh 

Joule). Kenaikan suhu yang sama juga bisa diperoleh dengan memanaskan air di atas 

kompor. Joule menentukan bahwa sejumlah kerja tertentu yang dilakukan selalu ekivalen 

dengan sejumlah masukan kalor tertentu. Secara kuantitatif, kerja 4,186 joule (J) ternyata 

ekivalen dengan 1 kalori (kal) kalor. Nilai ini dikenal sebagai tara kalor mekanik.  

4,186 J = 1 kal 

4,186 × 10
3
 J=1 kkal  

 

1. Kalor Jenis (c ) dan Kapasitas Kalor (C ) 

Apabila sejumlah kalor diberikan pada suatu benda, maka suhu benda akan naik. 

Kemudian yang menjadi pertanyaan, seberapa besar kenaikan suhu suatu benda tersebut? 

Pada abad ke-18, sejumlah ilmuwan melakukan percobaan dan menemukan bahwa besar 

kalor Q yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu zat yang besarnya ΔT sebanding 

dengan massa m zat tersebut.  

Pernyataan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan:  

 

dengan: 

 Q  = banyaknya kalor yang diperlukan (J) 

 m  = massa suatu zat yang diberi kalor (kg) 

 c  = kalor jenis zat (J/kgoC)  

ΔT  = kenaikan/perubahan suhu zat (
o
C) 
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Dari persamaan tersebut, c adalah besaran karakteristik dari zat yang disebut kalor 

jenis zat. Kalor jenis suatu zat dinyatakan dalam satuan J/kg
o
C (satuan SI yang sesuai) 

atau kkal/kg
o
C. Untuk air pada suhu 15 

o
C dan tekanan tetap 1 atm, cair = 1 kkal/kg

o
C = 

4,19 × 103 J/kg
o
C.  

Tabel 5.2 memperlihatkan besar kalor jenis untuk beberapa zat pada suhu 20 
o
C. 

Sampai batas tertentu, nilai kalor jenis (c) bergantung pada suhu (sebagaimana 

bergantung sedikit pada tekanan), tetapi untuk perubahan suhu yang tidak terlalu besar, c 

seringkali dianggap konstan. 

Tabel 5.2 Kalor jenis (pada tekanan tetap 1 atm dan suhu 20 
o
C)  

 

 

Untuk suatu zat tertentu, misalnya zat berupa bejana calorimeter, ternyata akan 

lebih memudahkan jika faktor massa (m) dan kalor jenis (c) dinyatakan sebagai satu 

kesatuan. Faktor m dan c ini biasanya disebut kapasitas kalor, yaitu banyaknya kalor 

yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1
o
C.  

Kapasitas kalor (C ) dapat dirumuskan: 

 atau   

Dari kedua persamaan tersebut, besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan 

suhu suatu zat adalah:  
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2. Hukum kekekalan energi kalor (Asas Black)  

Apabila dua zat atau lebih mempunyai suhu yang berbeda dan terisolasi dalam 

suatu sistem, maka kalor akan mengalir dari zat yang suhunya lebih tinggi ke zat yang 

suhunya lebih rendah. Dalam hal ini, kekekalan energi memainkan peranan penting. 

Sejumlah kalor yang hilang dari zat yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang didapat 

oleh zat yang suhunya lebih rendah.  

Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai Hukum Kekekalan Energi Kalor, yang 

berbunyi:  

 

Persamaan tersebut berlaku pada pertukaran kalor, yang selanjutnya disebut Asas 

Black. Hal ini sebagai penghargaan bagi seorang ilmuwan dari Inggris bernama Joseph 

Black (1728 - 1799).  
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Pertukaran energi kalor merupakan dasar teknik yang dikenal dengan nama 

kalorimetri, yang merupakan pengukuran kuantitatif dari pertukaran kalor. Untuk 

melakukan pengukuran kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat digunakan 

kalorimeter. Gambar 5.11 menunjukkan skema kalorimeter air sederhana.  

 

Sumber: http://fisikazone.com/ 

Gambar 5.11 Kalorimeter air sederhana 

 

Salah satu kegunaan yang penting dari kalorimeter adalah dalam penentuan kalor 

jenis suatu zat. Pada teknik yang dikenal sebagai “metode campuran”, satu sampel zat 

dipanaskan sampai temperatur tinggi yang diukur dengan akurat, dan dengan cepat 

ditempatkan pada air dingin kalorimeter. Kalor yang hilang pada sampel tersebut akan 
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diterima oleh air dan kalorimeter. Dengan mengukur suhu akhir campuran tersebut, maka 

dapat dihitung kalor jenis zat tersebut.  

 

3. Kalor laten dan perubahan wujud zat  

Ketika suatu zat berubah wujud dari padat ke cair, atau dari cair ke gas, sejumlah 

energi terlibat pada perubahan wujud zat tersebut. Sebagai contoh, pada tekanan tetap 1 

atm, sebuah balok es (massa 5 kg) pada suhu -40 
o
C diberi kalor dengan kecepatan tetap 

sampai semua es berubah menjadi air, kemudian air (wujud cair) dipanaskan sampai suhu 

100 
o
C dan diubah menjadi uap di atas suhu 100 

o
C. 

Gambar 5.12 menunjukkan grafik sejumlah kalor ditambahkan ke es, suhunya naik 

dengan kecepatan 2
o
C/kkal dari kalor yang ditambahkan, karena c es = 0,50 kkal/kg

o
C. 

Ketika suhu 0
o
C dicapai, ternyata suhu berhenti naik walaupun kalor tetap ditambahkan. 

Akan tetapi, es secara perlahan-lahan berubah menjadi air dalam keadaan cair tanpa 

perubahan suhu. 

 

Sumber: http://fisikazone.com/ 

Gambar 5.12 Grafik hubungan antara suhu dan kalor yang ditambahkan pada air 

 

Setelah kalor sejumlah 40 kkal telah ditambahkan pada es 0
o
C, ternyata setengah 

dari es tetap dan setengahnya telah berubah menjadi air. Kemudian setelah kira-kira 80 

kkal (330 J) kalor ditambahkan, semua es telah berubah menjadi air, masih pada suhu 

0
o
C. Penambahan kalor selanjutnya menyebabkan suhu air naik kembali, dengan 

kecepatan sebesar 1
o
C/kkal. Ketika 100

o
C telah dicapai, suhu kembali konstan, sementara 

kalor yang ditambahkan mengubah air (cair) menjadi uap. Kalor sekitar 540 kkal (2.260 

kJ) dibutuhkan untuk mengubah 1 kg air menjadi uap seluruhnya. Setelah itu, kurva naik 

kembali yang menandakan suhu uap naik selama kalor ditambahkan.  

Kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat dari padat menjadi cair disebut 

kalor lebur, LB. Kalor lebur air dalam SI adalah sebesar 333 kJ/kg (3,33 × 10
5 

J/kg), 

nilai ini setara dengan 79,7 kkal/kg. Sementara itu, kalor yang dibutuhkan untuk 
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mengubah suatu zat dari wujud cair menjadi uap disebut kalor penguapan, dengan 

simbol LU. Kalor penguapan air dalam satuan SI adalah 2.260 kJ/kg (2,26 × 10
6 

J/kg), 

nilai ini sama dengan 539 kkal/kg. Kalor yang diberikan ke suatu zat untuk peleburan 

atau penguapan disebut kalor laten. 

Untuk zat lainnya, grafik hubungan suhu sebagai fungsi kalor yang ditambahkan 

hampir sama dengan Gambar 5.12, tetapi suhu titik-lebur dan titik-didih berbeda. Besar 

kalor lebur dan kalor penguapan untuk berbagai zat tampak seperti pada Tabel 5.13.  

 

Tabel 5.3 Kalor Laten (pada 1 atm) 

 

Kalor lebur dan kalor penguapan suatu zat juga mengacu pada jumlah kalor yang 

dilepaskan oleh zat tersebut ketika berubah dari cair ke padat, atau dari gas ke uap air. 

Dengan demikian, air mengeluarkan 333 kJ/kg ketika menjadi es, dan mengeluarkan 

2.260 kJ/kg ketika berubah menjadi air.  

Tentu saja, kalor yang terlibat dalam perubahan wujud tidak hanya bergantung 

pada kalor laten, tetapi juga pada massa total zat tersebut, dirumuskan:  
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Uji Kemampuan 5.4  

1. Es sebanyak 2 kg bersuhu -10
o
C berubah menjadi air bersuhu 20

o
C. Diketahui kalor 

jenis es 2.100 J/kg
o
C, kalor jenis air 4.186 J/kg

o
C dan kalor leburnya 333 kJ/kg. 

Berapakah kalor yang dibutuhkan oleh es untuk berubah menjadi air?  

2. Es sebanyak 500 gram bersuhu -8
o
C dimasukkan ke dalam wadah berisi 750 gram 

air bersuhu 24
o
C pada tekanan 1 atm, sehingga terjadi pertukaran kalor antara 

keduanya. Hitunglah suhu setimbangnya jika diketahui kalor jenis es 2.100 J/kg
o
C, 

kalor jenis air 4.186 J/kg
o
C, dan kalor leburnya 333 × 103 J/kg!  

 

E. Perpindahan Kalor 

Kalor berpindah dari satu tempat atau benda ke tempat atau benda lainnya dengan 

tiga cara, yaitu konduksi (hantaran), konveksi (aliran), dan radiasi (pancaran).  

 

1. Konduksi (Hantaran)  

Ketika sebuah batang logam dipanaskan pada salah satu ujungnya, atau sebuah 

sendok logam diletakkan di dalam secangkir kopi yang panas, beberapa saat kemudian, 

ujung yang kita pegang akan menjadi panas walaupun tidak bersentuhan langsung dengan 

sumber panas. Dalam hal ini kita katakan bahwa kalor dihantarkan dari ujung yang panas 

ke ujung lain yang lebih dingin.  

Konduksi atau hantaran kalor pada banyak materi dapat digambarkan sebagai hasil 

tumbukan molekul-molekul. Sementara satu ujung benda dipanaskan, molekul-molekul di 

tempat itu bergerak lebih cepat. Sementara itu, tumbukan dengan molekul-molekul yang 

langsung berdekatan lebih lambat, mereka mentransfer sebagian energi ke molekul-

molekul lain, yang lajunya kemudian bertambah. Molekul-molekul ini kemudian juga 

mentransfer sebagian energi mereka dengan molekul-molekul lain sepanjang benda 
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tersebut. Dengan demikian, energi gerak termal ditransfer oleh tumbukan molekul 

sepanjang benda. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya konduksi.  

Konduksi atau hantaran kalor hanya terjadi bila ada perbedaan suhu. Hasil 

eksperimen menunjukkan bahwa kecepatan hantaran kalor melalui benda, sebanding 

dengan perbedaan suhu antara ujung-ujungnya.  

Kecepatan hantaran kalor juga bergantung pada ukuran dan bentuk benda. Untuk 

mengetahui secara kuantitatif, perhatikan hantaran kalor melalui sebuah benda uniform 

tampak seperti pada Gambar 5.13.  

 

Sumber: http://fisikazone.com/ 

Gambar 5.13 Konduksi atau hantaran kalor antara daerah dengan temperatur T1 dan T2 

 

Besarnya kalor Q tiap selang waktu tertentu dirumuskan sebagai berikut:  

Q = k.A T1 −T2  atau  Q = k.A.ΔT  (5.22)  Δt l Δt l  

dengan: 

Q  = kalor yang dihantarkan (J) 

A  = luas penampang lintang benda (m
2
)  

ΔT  = T1 – T2 = beda suhu antara kedua ujung benda (
o
C)  

l  = jarak antara kedua bagian benda yang berbeda suhunya (m) 

Δt  = selang waktu yang diperlukan (s)  

K  = konstanta pembanding/konduktivitas termal zat (J/s.m.
o
C)  

 

Konduktivitas termal (k) berbagai zat ditunjukkan seperti pada Tabel 6.4. Suatu zat 

yang memiliki konduktivitas termal (k) besar, menghantarkan kalor dengan cepat dan 

dinamakan konduktor yang baik. Umumnya logam masuk dalam kategori ini, walaupun 

ada variasi yang besar antara logam-logam tersebut seperti diperlihatkan pada Tabel 4.4.  

Suatu zat yang memiliki konduktivitas termal (k) kecil, seperti fiberglass, polyurethane, 

dan bulu merupakan panghantar kalor yang buruk yang disebut isolator.  
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Tabel 5.4 Konduktivitas termal (k) berbagai zat 

Zat 
Konduktivitas Termal, k 

kkal/s.m.oC J/s.moC 

Perak 10 x 10-2 420 

Tembaga 9,2 x 10-2 380 

Aluminium 5,0 x 10-2 200 

Baja 1,1 x 10-2 40 

Es 5 x 10-4 2 

Gelas (biasa) 2,0 x 10-4 0,84 

Batu bata dan beton 2,0 x 10-4 0,84 

Air 1,4 x 10-4 0,56 

Jaringan tubuh manusia 

(tidak termasuk darah) 
0,5 x 10-4 0,2 

Kayu 0,2 - 0,4 x 10-4 0,08-0,16 

Isolator fiberglass 0,12 x 10-4 0,048 

Gabus dan serat kaca 0,1 x 10-4 0,042 

Bulu angsa 0,06 x 10-4 0,025 

Busa polyurethane 0,06 x 10-4 0,024 

Udara 0,055 x 10-4 0,023 

 

 

Kegiatan 

A. Tujuan 

Mempelajari konsep daya hantar panas, mengukur daya hantar panas dari bahan 

yang mempunyai daya hantar panas rendah.  

B. Alat dan bahan 

Gabus, penerima panas dari tembaga, termometer, batang logam, bejana logam, 

heater, jangka sorong.  

C. Cara Kerja:  

1. Ukur tebal lembaran zat, diameter penerima panas, dan massa penerima panas.  

2. Didihkan air dalam bejana, kemudian susun alat seperti terlihat pada gambar.  

3. Catat suhu penerima panas dari Cu (T2) hingga penunjukkan termometer pada Cu 

tidak naik lagi selama 5 menit (suhu setimbang, Ts).  

4. Lepaskan lembaran zat, sehingga Cu mendapat pemanasan langsung hingga suhu 

menunjukkan 5 oC di atas suhu setimbang (T2 >Ts).  
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5. Pindahkan bejana pemanas dan lembaran zat diletakkan kembali di atas penerima 

panas.  

6. Catat penurunan suhu setiap 30 detik dari yang diperlukan penerima panas dari 

5
0
C di atas Ts sampai 5

0
C di bawah Ts setiap 30 detik.  

D. Diskusi:  

1. Buatlah grafik perubahan suhu terhadap waktu (T vs t) dari penerima panas dan 

tentukan gradien (dT/dt)s pada titik setimbang dengan menarik garis sesuai 

gradien!  

2. Hitunglah harga k, bandingkan dengan nilai literatur!  

3. Bagaimana jika penerima panas tembaga dilapisi dengan nikel?  

4. Buatlah analisis dan beri kesimpulan dari hasil percobaan ini! 

 

2. Konveksi (Aliran)  

Zat cair dan gas umumnya bukan penghantar kalor yang sangat baik. Meskipun 

demikian, keduanya dapat mentransfer kalor cukup cepat dengan konveksi. Konveksi 

atau aliran kalor adalah proses di mana kalor ditransfer dengan pergerakan molekul dari 

satu tempat ke tempat yang lain. Bila pada konduksi melibatkan molekul (atau elektron) 

yang hanya bergerak dalam jarak yang kecil dan bertumbukan, konveksi melibatkan 

pergerakan molekul dalam jarak yang besar.  

Tungku dengan udara yang dipanaskan dan kemudian ditiup oleh kipas angin ke 

dalam ruangan termasuk contoh konveksi yang dipaksakan. Konveksi alami juga terjadi, 

misalnya udara panas akan naik, arus samudera yang hangat atau dingin, angin, dan 

sebagainya. Gambar 6.22 menunjukkan bahwa sejumlah air di dalam panci yang 

dipanaskan, arus konveksi terjadi karena perbedaan kalor.  

Air di bagian bawah naik karena massa jenisnya berkurang dan digantikan oleh air 

yang lebih dingin di atasnya.  

Prinsip selaput digunakan pada banyak sistem pemanas, seperti sistem radiator air 

panas yang diilustrasikan pada Gambar 5.44.  

 

Sumber: Encarta Encyclopedia, 2006 

Gambar 5.14 Prinsip konveksi pada sistem pemanas 
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Air yang dipanaskan di tungku hingga suhunya naik, akan memuai dan naik. Hal 

ini menyebabkan air berputar pada sistem. Air panas kemudian memasuki radiator, kalor 

ditransfer dengan konduksi ke udara, dan air yang didinginkan kembali ke tungku. 

Dengan demikian, air berputar karena konveksi.  

Konsep konveksi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada peristiwa 

terjadinya angin darat dan angin laut. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada 

laut, sehingga udara di atas daratan naik dan udara sejuk di atas laut bergerak ke daratan. 

Hal ini karena tekanan udara di atas permukaan laut lebih besar, sehingga angin laut 

bertiup dari permukaan laut ke daratan. Sebaliknya, pada malam hari daratan lebih cepat 

dingin daripada laut, sehingga udara bergerak dari daratan ke laut, disebut angin darat.  

 

Sumber: http://geografi.pancaproject.com 

Gambar 5.15 Terjadinya angin darat dan angin laut 

 

3. Radiasi (Pancaran)  

Perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi memerlukan adanya materi 

sebagai medium untuk membawa kalor dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih 

dingin. Akan tetapi, perpindahan kalor secara radiasi (pancaran) terjadi tanpa medium 

apapun.  

Semua kehidupan di dunia ini bergantung pada transfer energi dari matahari, dan 

energi ini ditransfer ke bumi melalui ruang hampa (hampa udara). Bentuk transfer energi 

ini dalam bentuk kalor yang dinamakan radiasi, karena suhu matahari jauh lebih besar 

(6.000 K) daripada suhu permukaan bumi.  

Radiasi pada dasarnya terdiri atas gelombang elektromagnetik. Radiasi dari 

matahari terdiri atas cahaya tampak ditambah panjang gelombang lainnya yang tidak bisa 

dilihat oleh mata, termasuk radiasi inframerah (IR) yang berperan dalam menghangatkan 

bumi.  

Kecepatan atau laju radiasi kalor dari sebuah benda sebanding dengan pangkat 

empat suhu mutlak (μ ∝T 
4
) benda tersebut. Sebagai contoh, sebuah benda pada suhu 

2.000 K, jika dibandingkan dengan benda lain pada suhu 1.000 K, akan meradiasikan 

kalor dengan kecepatan 16 (2
4
) kali lipat lebih besar. Kecepatan radiasi juga sebanding 
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dengan luas A dari benda yang memancarkan kalor. Dengan demikian, kecepatan radiasi 

kalor meninggalkan sumber tiap selang waktu tertentu (Q/Δt ) dirumuskan:  

 

Persamaan diatas tersebut disebut persamaan Stefan-Boltzmann, dan σ adalah 

konstanta universal yang disebut konstanta Stefan-Boltzmann (σ = 5,67 × 10
-8

 W/m
2
K

4
). 

Faktor e disebut emisivitas bahan, merupakan bilangan antara 0 sampai 1 yang 

bergantung pada karakteristik materi. Permukaan yang sangat hitam, seperti arang 

mempunyai emisivitas yang mendekati 1, sedangkan bahan yang permukaannya 

mengkilat mempunyai e yang mendekati nol sehingga memancarkan radiasi yang lebih 

kecil.  

Permukaan mengkilat tidak hanya memancarkan radiasi yang lebih kecil, tetapi 

bahan tersebut juga hanya menyerap sedikit dari radiasi yang menimpanya (sebagian 

besar dipantulkan). Benda hitam dan yang sangat gelap, menyerap kalor hampir seluruh 

radiasi yang menimpanya. Dengan demikian, bahan penyerap kalor yang baik juga 

merupakan pemancar kalor yang baik.  

Benda apapun tidak hanya memancarkan kalor dengan radiasi, tetapi juga 

menyerap kalor yang diradiasikan oleh benda lain. Sebuah benda dengan emisivitas e dan 

luas A berada pada suhu T1, benda ini meradiasikan kalor dengan laju: 

 

Jika benda Δt 1  dikelilingi lingkungan dengan suhu T2 dan emisivitasnya tinggi (e 

≈ 1), kecepatan radiasi kalor oleh sekitarnya sebanding dengan T 4, dan kecepatan kalor 

yang diserap 2 oleh benda sebanding dengan T 4. Kecepatan total 2 pancaran kalor dari 

benda ke lingkungan tersebut dirumuskan:  

 

dengan: 

 Q  = kalor yang dipancarkan benda ( J) e = emisivitas bahan/benda  

 σ  = konstanta Stefan-Boltzmann (5,67 × 10
-8

 W/m
2
K

4
) 

 A  = luas penampang benda (m
2
)  

T1   = suhu mutlak benda (K)  

T2   = suhu mutlak lingkungan (K)  

Δt  = selang waktu yang diperlukan (s) 
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Berdasarkan persamaan di atas, dapat dikatakan bahwa kecepatan penyerapan kalor 

oleh sebuah benda dianggap sebesar e AT2
4
 ; yaitu, konstanta pembanding sama untuk 

pemancaran dan penyerapan. Hal ini berhubungan dengan fakta eksperimen bahwa 

kesetimbangan antara benda dan sekelilingnya dicapai ketika keduanya mempunyai suhu 

yang sama. Dalam hal ini, Q/ Δt harus sama dengan nol ketika T1 = T2, sehingga 

koefisien pemancaran dan penyerapan harus sama. Hal ini menguatkan pernyataan bahwa 

pemancar yang baik merupakan penyerap yang baik.  

 

Latihan Soal  

Pilihlah jawaban yang paling tepat!  

1. Suhu suatu zat bila diukur dengan termometer Fahrenheit menunjukkan angka 

62
0
F. Bila suhu benda tersebut diukur dengan termometer Celsius menunjukkan 

angka ... .  

a. 16,7
0 
C  d. 52,2

0 
C  

b. 22,2
0
 C  e. 54,0

0 
C  

c. 34,2 
o
C  

2. Pada sebuah termometer skala X, titik beku air adalah 10
0 

X dan titik didih air 

adalah  70
0 

X. Bila suhu suatu zat diukur dengan termometer skala X adalah 25
0 
X, 

maka bila diukur dengan termometer Celsius menunjukkan angka ... .  

a. 15
0 
C  d. 24

0 
C  

b. 18
0 
C  e. 25

0 
C  

c. 20
0 
C  

3. Jika 75 gram air yang suhunya 0
o
C dicampur dengan 25 gram air yang suhunya       

100 
o
C, maka suhu akhir campurannya adalah ... . 

a. 15
0 
C  d. 30

0 
C 

b. 20
0 
C  e. 35

0 
C  

c. 25
0 
C  

4. Sebuah balok aluminium memiliki volume 1.000 cm
3
 pada suhu 20

0 
C, dan volume 

1.006 cm
3
 pada suhu 100

0 
C. Koefisien muai panjang tembaga tersebut adalah ...  

a. 2,5 × 10
-5

 /
0 
C  d. 2,25 × 10

-4
 /

0 
C 

b. 6,0 × 10
-5

 /
0 
C  e. 3,00 × 10

-4
 /

0 
C  

c. 7,5 × 10
-5

 /
0 
C  
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5. Dalam ruang tertutup berisi sejumlah gas yang dipanaskan pada proses isotermis, 

ternyata volume gas diperkecil menjadi 14 kali semula. Maka tekanan gas 

menjadi... 

a. tetap  d. 4 kali semula  

b. 18 kali semula  e.  8 kali semula  

c. 14 kali semula  

6. Sejumlah gas berada di dalam ruang tertutup dengan volume 5 liter, tekanan a atm, 

dan suhu 87
0 

C. Bila volume gas dijadikan setengahnya dan suhu diturunkan 

menjadi 27
0 
C, maka tekanan gas menjadi ... .  

a. 35 kali semula   

b. 23 kali semula    

c. 34 kali semula  

d. 32 kali semula 

e. 53 kali semula 

7. Sebuah benda massanya 100 gram dan suhunya 30
0 

C didinginkan hingga suhunya 

menjadi 0
0 

C. Jika kalor jenis benda itu 2.100 J/kg
0 

C, maka kalor yang dilepaskan 

benda itu sebesar ...  

a. 6,3 kJ  d. 63 kkal  

b. 6,3 kkal  e. 630 kJ  

c. 63 kJ  

8. Balok es yang massanya 100 gram dan bersuhu -5
0 

C dicampur dengan 100 gram 

air bersuhu 50
0 

C. Bila kalor jenis es 0,5 kal/g
0 

C dan kalor jenis air 1 kal/g
0 

C, 

maka setelah terjadi kesetimbangan termal, suhu campurannya adalah ... . 

a. -10
0 
C  d. 10

0 
C  

b. 0
0 
C  e. 20

0 
C 

c. 5
o
C  

9. Dua batang logam sejenis A dan B memiliki perbandingan luas penampang lintang 

2 : 1, sedangkan perbandingan panjang 4:3. Bila beda suhu antara kedua ujungnya 

sama, maka perbandingan laju hantaran kalor pada A dan B adalah ... . 

a. 2:3  d. 8:3  

b. 3:2  e. 1:1  

c. 3:8  
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10. Perbandingan laju kalor yang dipancarkan oleh sebuah benda hitam bersuhu 2.000 

K dan 4.000 K adalah ... . 

a. 1:1  d. 1:8 

b. 1:2  e. 1:18  

c. 1:4 

 

Jawablah dengan singkat dan benar!  

1. Sebidang kaca jendela pada malam hari bersuhu 20
o
C memiliki luas 4.000 cm

2
. 

Ternyata pada siang hari, bidang kaca tersebut bertambah luas sebesar 64 mm
2
. 

Jika koefisien muai panjang kaca 8 × 10-6 /
o
C, berapa suhu kaca pada siang hari?  

2. Gas dalam ruang tertutup memiliki suhu 42
o
C, tekanan 7 atm, dan volume 8 liter. 

Bila gas dipanasi sampai suhu 87 
o
C dan tekanan 8 atm, berapa volume gas 

sekarang?  

3. Suatu zat memiliki kapasitas kalor 5 kal/
o
C. Jika zat tersebut diberi kalor 50 kkal, 

ternyata suhunya naik sebesar 10 
o
C. Berapa massa zat itu?  

4. Balok es yang massanya 50 g dan bersuhu -5 
o
C dimasukkan ke dalam bejana yang 

berisi 100 g air bersuhu 80°C. Bila kalor lebur es 80 kal/
o
C, kalor jenis es 0,5 

kal/g
o
C, kalor jenis air 1 kal/g

o
C, dan kapasitas kalor bejana 20 kal/

o
C, berapa suhu 

akhir campuran setelah terjadi kesetimbangan?  

5. Sebuah lampu pijar menggunakan kawat wolfram dengan luas 10
-6

 m
2
 dan 

emisivitasnya 0,5. Bila bola lampu tersebut berpijar pada suhu 1.000 K selama 5 

sekon ( σ = 5,67 × 10
-8

 W/m
2
K

4
), hitunglah jumlah energi radiasi yang 

dipancarkan!  
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GLOSARIUM 

 

Afinitas  electron: perubahan energi yang berlangsung bila atom atau molekul 

memperoleh sebuah elektron untuk membentuk suatu ion negatif 

Aktivitas radioaktif : terurainya beberapa inti atom tertentu secara spontan yang diikuti 

dengan pancaran partikel alfa, partikel beta, atau radiasi gamma 

Amplitude simpangan maksimum : jarak titik terjauh, dihitung dari kedudukan 

kesetimbangan awal 

Angkersauh : alur pada suatu silinder besi, biasanya merupakan tempat kumparan pada 

motor listrik 

Arus bolak-balik : arus listrik yang arahnya selalu berubah secara periodik terhadap 

waktu 

Arus induksi: arus yang ditimbulkan oleh perubahan jumlah garis-garis gaya magnet 

Arus listrik : dianggap sebagai aliran muatan positif, karena sebenarnya muatan positif 

tidak dapat bergerak 

Atom : bagian terkecil dari suatu zat, unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi dengan cara 

reaksi kimiabiasa 

Beda fase: selisih fase (tingkat) getar, selisih fase antara dua titik yang bergetar 

Beda potensial: selisih tegang antara ujung-ujung penghantar yang dialiri arus listrik  

Benda hitam: benda hipotetis yang menyerap semua radiasi yang datang padanya  

Bilangan kuantum: seperangkat bilangan (umumnya bulat atau kelipatan dar i½) yang 

digunakan untuk menandai nilai khusus suatu variabel, diantara nilai-nilai diskret yang 

yang diperbolehkan untuk variabel itu 

Daya listrik: laju perpindahan atau perubahan energi listrik atau besar energi listrik per 

satuan waktu 

Defek massa: penyusutan massa inti atom membentuk energi ikat 

Detector: alat pendeteksi 

Difraks: peristiwa pematahan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang 

Dilatasi waktu: selisih waktu dari waktu sebenarnya 

Disperse: peruraian sinar putih menjadi cahaya berwarna-warni 

Dosis serap: besar energi yang diserap oleh materi persatuan massa jika materi tersebut 

dikenai sinar radioaktif 
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Efek fotolistik: peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam bila logam dikenai 

gelombang elektromagnet yang cukup tinggi frekuensinya 

Eksitasi: peristiwa meloncatnya elektron dari orbit kecil ke orbit yang lebih besar  

Electron: partikel bermuatan listrik negatif 

Emisivitas: perbandingan daya yang dipancarkan persatuan luas oleh suatu permukaan 

terhadap daya yang dipancarkan benda hitam 

Energy: daya kerja atau tenaga 

Energy listrik: energi yang tersimpan dalam arusl istrik 

Fluks magnetic: garis khayal disekitar magnet dan muatan listrikyang dapat menentukan 

besar kuat medan magnet dan medan listrik 

Frekuensi: jumlah suatu getaran atau putaran setiap waktu  

Galvanometer: alat ukur arus listrik yang sangat kecil 

Garis gaya listrik:berkas cahaya yang menembus luas permukaan 

Gaya elektrostatis: gaya dalam muatan listrik diam 

Gaya gerak listrik: beda potensial antara ujung-ujung penghantar sebelum dialiri arus 

listrik  

Gaya magnetic: gaya tarik-menarik atau tolak menolak yang timbul akibat dua benda 

yang bersifat magnet saling berinteraksi 

Gelombang: usikanyang merambat dan membawa energi 

Gelombang elektromagnetik: gelombang yang merambat tanpa memerlukan zat antara 

Gelombang longitudinal: gelombang yang arah rambatnya searah dengan usikan atau 

getarannya  

Gelombang mekanik: gelombang yang perambatannya memerlukan zat antara (medium)  

Gelombang transversal: gelombang yang arah rambatnya tegak lurus usikan  

Induksi elektromagnetik: timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu konduktor bila 

terdapat perubahan fluksmagnetik pada konduktor 

Induktansi: sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menimbulkan GGLdi 

dalam rangkaian 

Induktansi diri: sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menimbulkan GGL 

di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian 

Interferensi: paduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru  

Interferometer: alat yang dirancang untuk menghasilkan pita-pita interferensi optis 

untuk mengukur panjang gelombang, menguji kedataran permukaan, mengukur jarak 

yang pendek 
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2 

Isotop: nuklida yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda  

Kapasitas kapasitor: kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik 

Kapasitor: alat untuk menyimpan muatan listrik  

Kerangka acuan: kerangka sudut pandang 

Kuat medan listrik : besar gaya listrik persatuan muatan 

Kuat medan magnetic: gaya yang bekerja pada satu satuan kutu butara pada titik 

tertentu pada medan magnet 

Massa : jumlah materi dalam benda 

Medan listrik: ruangan disekitar muatan listrik atau benda bermuatan listrik yang 

terpengaruh gaya listrik 

Medan magnetic: ruangan disekitar magnet yang masih terpengaruh gaya magnet 

moderator pengatur 

Momentum anguler: hasil kali antara massa benda dengan kecepatan gerak benda pada 

gerak rotasi  

Motor listrik: alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak 

Neutron: partikel tidak bermuatan listrik  

Nucleon: partikel penyusun inti atom  

Orbit electron: lintasan elektron 

Periode: waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran 

Polarisasi: pengutupan dua getaran menjadi satu arah getar 

Potensial listrik: energi potensial listrik tiap satu satuan muatan 

Proton: partik elelementer dengan nomor massa 1 dan muatan listrik positif sebesar 

muatan elektron 

Radioaktivitas: sifat dari sejumlah inti yang tidak stabil, dimana inti-inti itu pecah secara 

spontan menjadi inti-inti unsur yang lain dan memancarkan radiasi 

Reaksi fisi: reaksi pembelahan inti berat menjadi dua buah inti atau lebih  

Reaksi fusi: reaksi penggabungan beberapa inti ringan disertai pengeluaran energi yang 

sangat besar 

Reactor nuklir: tempat dilakukannya reaksi inti yang terkendali 

Relay: alat yang dikendalikan dengan energi listrik kecil sehingga dapat memutus atau 

mengganti arus lain yang besardari jarak jauh 

Sinar alfa: zarah radioaktif dari inti helium 4He 

Sinar beta: salah satu sinar radioaktif yang keluar dari inti 
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Sinar gamma: gelombang elektromagnetik dari pancaran inti atom zat radioaktif yang 

mempunyai panjang gelombang antara 10-10m sampai10-14m 

Solenoid: kumparan dari kawat yang diameternya sangat kecil dibanding panjangnya  

Spectrometer massa: alat untuk menguji perbedaan panjang gelombang dalam radiasi 

Elektromagnet sudut: fase sudu tyang ditempuh suatu titik selama bergetarh armonik 

Transformator: pengubah tegangan listrik bolak-balik agar diperoleh tegangan yang 

diinginkan 
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KONVERSI SATUAN (EKUIVALEN) 

 

Panjang 

1 inci = 2,54 cm 

1 cm = 0,394 inci 

1 ft = 30,5 cm 

1 m = 39,37 inci = 3,28 ft 

1 mil = 5280 ft = 1,61 km 

1 km = 0,621 mil 

1 mil laut (U.S) = 1,15mil = 6076 ft = 1,852 km 

1 fermi = 1 femto meter (fm) = 10
-15

 m 

1 angstrom () = 10-10 m 

1 tahun cahaya (ly) = 9,46 ×10
15

 m 

1 parsec = 3,26 ly = 3,09 ×10
16

 m 

 

Laju 

1 mil/h = 1,47 ft/s = 1,609 km/h = 0,447 m/s 

1 km/h = 0,278 m/s = 0,621 mil/h 

1 ft/s    = 0,305 m/s = 0,682 mil/h 

1 m/s    = 3,28ft/s = 3,60km/h 

1 knot   = 1,151mil/h = 0,5144m/s 

 

Sudut 

1 radian (rad) = 57,30o = 57o18' 

1o = 0,01745 rad 

1 rev/min (rpm) = 0,1047 rad/s 

 

Volume 

1 liter (L) = 1.000 mL = 1.000cm
3
 = 1,0×10-3 m

3
 

  = 1,057 quart (U.S) = 54,6 inci 
3
 

1 gallon (U.S) = 4 qt (U.S) = 231in.3 =3,78 L 

  = 0,83 gal(imperial) 

1 m
3
 = 35,31ft

3
 

 

Massa   

1 satuan massa atom (u) = 1,6605 × 10
-27

 kg 

1 kg = 0,0685 slug 

  (1 kg mempunyai berat 2,20 lb dimana g = 9,81 m/s
2
) 

 

Waktu 

1 hari = 8,64×10
4
 s 

1 tahun = 3,156× 10
7
 s 
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Energi dan Kerja 

1 J = 10
7
 ergs = 0,738ft.lb 

1 ft.lb = 1,36J = 1,29×10-3 

  Btu =3,24×10
-4

 kkal 

kkal = 4,18× 103J = 3,97 Btu 

1 eV = 1,602× 10
-19

 J 

1 k Wh = 3,60× 10
6
  J=860 kkal 

 

Gaya 

1 lb = 4,45 N 

1 N = 10
5
dyne = 0,225lb 

 

Tekanan 

1 atm = 1,013 bar = 1,013 ×10N/m
2
 

  = 14,7 lb/inci
2
 = 760 torr 

1 lb/inci 
2
 = 6,90×103 N/m

2
 

1 Pa = 1N/m
2
 =1,45× 10-4 lb/inci

2
 

 

Daya 

1 W = 1J/s = 0,738 ft.lb/s =3,42Btu/h 

1 hp = 550ft.lb/s = 746W 
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