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BAB 1

Pengukuran dan Vektor

Fisika adalah ilmu yang mempelajari keadaan dan sifat-sifat benda serta pe-
rubahannya, mempelajari gejala-gejala alam serta hubungan antara satu gejala
dengan gejala lainnya. Fisika berhubungan dengan materi dan energi, dengan
hukum-hukum yang mengatur gerakan partikel dan gelombang, dengan interaksi
antar partikel, dan dengan sifat-sifat molekul, atom dan inti atom, dan dengan
sistem-sistem berskala lebih besar seperti gas, zat cair, dan zat padat. Beberapa
orang menganggap fisika sebagai sains atau ilmu pengetahuan paling fundamental
karena merupakan dasar dari semua bidang sains yang lain [5].

Dalam bidang sains dan teknologi sering kali dilakukan riset-riset yang tidak
lepas dari berbagai macam pengukuran yang memerlukan beberapa macam alat
ukur. Dalam pengukuran ini sering melibatkan besaran-besaran penting yang
memiliki satuan dan dimensi. Besaran-besaran dalam fisika tidak hanya memi-
liki satuan melainkan ada beberapa di antaranya yang memiliki arah. Besaran fisis
yang memiliki satuan dan arah disebut besaran vektor.

Oleh sebab itu, dalam bab ini dibahas beberapa macam besaran beserta sat-
uan dan dimensinya. Selain itu, dibahas pula beberapa macam alat ukur beserta
penggunaannya dan analisis matematika suatu vektor.

1. Besaran dan Dimensi

Besaran adalah keadaan dan sifat-sifat benda yang dapat diukur. Besaran fisika
dibedakan menjadi dua yaitu besaran pokok dan besaran turunan.

1.1. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang paling sederhana
yang tidak dapat dinyatakan dengan besaran lain yang lebih sederhana. Dalam fisi-
ka dikenal tujuh macam besaran pokok yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik,
suhu, jumlah zat dan intensitas cahaya. Untuk memudahkan pernyataan suatu be-
saran dengan besaran pokok, dinyatakan suatu simbol yang disebut dimensi. Untuk
besaran pokok mekanika (panjang, massa, dan waktu) berturut-turut mempunyai
dimensi [L], [M], dan [T]. Besaran pokok ini hanya memiliki besar dan tidak memi-
liki arah. Tabel 1 menunjukkan satuan, simbol dan dimensi dari besaran pokok.

1.2. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat atau
bisa diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan ini memiliki besar dan arah.
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2 1. PENGUKURAN DAN VEKTOR

Tabel 1. Besaran turunan

Besaran Fisika Satuan Simbol Dimensi
Panjang meter m L
Massa kilogram kg M
Waktu sekon s T
Arus listrik ampere A I
Suhu termodinamika kelvin K θ
Jumlah zat mol mol N
Intensitas cahaya kandela cd J



BAB 2

Kinematika

Gambaran mengenai gerakan benda merupakan bagian yang penting dalam
penggambaran alam semesta secara fisis. Masalah ini merupakan inti pengemban-
gan sains dari Aristoteles hingga Galileo. Hukum tentang pergerakan benda-benda
yang jatuh telah dikembangkan jauh sebelum Newton mengemukakan gagasannya
tentang benda-benda jatuh. Salah satu fenomena ilmiah pada masa awal adalah
mempersoalkan gerakan matahari melintasi langit dan gerak revolusi planet serta
bintang. Keberhasilan mekanika newton adalah penemuan bahwa gerakan bumi
dan planet-planet lain mengelilingi matahari dapat dijelaskan lewat gaya tarik an-
tara matahari dan planet-planet itu.

1. Gerak Satu Dimensi

Kita akan mulai dengan benda-benda yang posisinya dapat digambarkan den-
gan menentukan posisi satu titik agar pembahasan tentang gerak dapat dipaha-
mi secara mudah. Benda semacam itu dinamakan partikel. Sebagai contoh, ki-
ta anggap bumi sebagai partikel yang bergerak mengelilingi matahari dalam lin-
tasan yang menyerupai lingkaran. Dalam kasus itu, kita hanya fokus terhadap
gerakan pusat bumi, sehingga ukuran bumi dan rotasinya dapat diabaikan. Dalam
bidang astronomi, keseluruhan tata surya atau bahkan seluruh galaksi kadang-
kadang diperlakukan sebagai partikel. Jika kita menganalisis rotasi atau struktur
internal sebuah benda maka kita tidak dapat lagi memperlakukannya sebagai se-
buah partikel tunggal. Akan tetapi, materi kita tentang gerakan partikel tetap
berguna, bahkan untuk kasus yang kompleks sekali pun, karena setiap benda dapat
dianggap sebagai kumpulan atau ”sistem partikel”.

1.1. Kelajuan, Perpindahan, dan Kecepatan. Kelajuan rata-rata par-
tikel disefinisikan sebagai perbandingan jarak total yang ditempuh terhadap waktu
total yang dibutuhkan:

Kelajuan rata-rata =
jarak total
waktu total

.

Satuan SI kelajuan rata-rata adalah meter per sekon (M/s), dan satuan yang bi-
asanya dipakai di Amerika adalah feet per sekon (ft/s). Secara internasional, satuan
yang lebih umum adalah kilometer per jam km/jam.

Konsep kecepatan serupa dengan konsep kelajuan akan tetapi berbeda karena
kecepatan mencakup arah gerakan. Agar dapat memahami konsep ini, terlebih
dahulu kita bahas konsep perpindahan. Pertama, kita buat sistem koordinat den-
gan memilih titik acuan pada sebuah garis untuk titik asal O. Untuk tiap titik lain
pada garis itu kita tetapkan sebuah bilangan x yang menunjukkan seberapa jauh-
nya titik itu dari titik asal. Tanda x bergantung pada posisi relatifnya terhadap
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4 2. KINEMATIKA

titik asal O. Kesepakatan yang biasa digunakan adalah titik-titik di kanan titik
asal diberi nilai positif dan titik-titik di kiri diberi nilai negatif.

Sebagai contoh, ada sebuah mobil yang berada pada posisi x1 saat t1 dan pada
posisi x2 saat t2. Perubahan posisi mobil (x2−X1) dinamakan perpindahan. Dalam
fisika biasanya ditulis : ∆x = x2 − x1.

Sementara kecepatan adalah laju perubahan posisi. Kecepatan rata-rata par-
tikel didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan ∆x dan selang waktu
∆t:

vrata-rata =
∆x
∆t

=
x2 − x1

t2 − t1
.



BAB 3

Hukum I Newton

Mekanika klasik atau mekanika Newton adalah teori tentang gerak yang di-
dasarkan pada konsep massa dan gaya serta hukum - hukum yang menghubungkan
konsep - konsep fisis ini dengan besaran kinematika (perpindahan, kecepatan, dan
percepatan) yang telah dibahas sebelumnya. Semua gejala mekanika klasik dapat
digambarkan dengan menggunakan tiga hukum sederhana yang dinamakan hukum
Newton tentang gerak. Hukum Newton menghubungkan percepatan sebuah benda
dengan massanya dan gaya - gaya yang bekerja padanya [1].

Hukum - hukum Newton
• Hukum I. ”Benda berada pada kondisi tetap seperti keadaan awal-

nya yang diam atau bergerak dengan kecepatan sama (kecuali jika benda
dipengaruhi oleh gaya yang tidak seimbang atau gaya eksternal neto) pa-
da kerangka acuan yang tetap seperti keadaan awalnya pula (diam atau
bergerak dengan kecepatan sama)”.

Gaya neto yang bekerja pada sebuah benda disebut juga gaya resultan
yaitu jumlah vektor semua gaya yang bekerja pada benda:

Fneto =
∑
F .

Sementara pada hukum pertama ini besar gaya resultan adalah nol
(
∑
F = 0).

• Hukum II. ”Percepatan sebuah benda berbanding terbalik dengan mas-
sanya dan sebanding dengan gaya eksternal neto yang bekerja”:

a =
Fneto

m
, atau

∑
F = ma

• Hukum III. ”Gaya - gaya selalu terjadi berpasangan. Jika benda A
memberikan gaya pada benda , gaya yang besarnya sama tetapi arahnya
berlawanan diberikan oleh benda B kepada benda A (Faksi = −Freaksi)”.

1. Hukum Pertama Newton : Hukum Kelembaman

Hukum pertama Newton menyatakan bahwa sebuah benda dalam keadaan di-
am atau bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap diam atau terus bergerak
dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda
itu. Kecenderungan ini digambarkan dengan mengatakan bahwa benda mempun-
yai kelembaman. Sehubungan dengan itu, hukum pertama Newton sering disebut
dengan hukum kelembaman.

2. Gaya, Massa, dan Hukum Kedua Newton

Hukum pertama dan kedua Newton dapat dianggap sebagai definisi gaya. Gaya
adalah suatu pengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda mengubah
kecepatannya (dipercepat atau diperlambat). Arah gaya adalah arah percepatan
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6 3. HUKUM I NEWTON

yang disebabkannya jika gaya itu merupakan satu - satunya gaya yang bekerja
pada benda tersebut. Besarnya gaya adalah hasil kali massa benda dan besarnya
percepatan yang dihasilkan gaya.

Massa adalah sifat intrinsik sebuah benda yang mengukur resistansinya ter-
hadap percepatan. Jika gaya F dikerjakan pada benda bermassa m1, dan meng-
hasilkan percepatan a1, maka F = m1 a1. Jika gaya yang sama dikerjakan pada
benda kedua yang massanya m2, dan menghasilkan suatu percepatan a2, maka
F = m2 a2. Dengan menggabungkan persamaan - persamaan ini didapatkan

F = m1 a1 = m2 a2

atau

(2.1)
m2

m1
=
a1

a2

Benda standar internasional adalah sebuah silinder campuran platinum yang
disimpan di Bureau of Weights and Measures di Severes, Perancis. Satuan SI
untuk massa benda adalah 1 kilogram. Gaya yang diperlukan untuk menghasilkan
percepatan 1 m/s2 pada benda standar adalah 1 newton (N).



BAB 4

Hukum II Newton

Bab keempat ini membahas penggunaan hukum Newton pada contoh kasus
kehidupan sehari - hari yang lebih nyata. Bab ini juga membahas secara singkat
gerakan benda yang dipengaruhi gaya hambat, yang tidak konstan tetapi bergan-
tung pada kecepatan benda. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kemampuan untuk
mendekati persoalan yang diawali dengan membuat gambar dan kemudian menun-
jukkan gaya - gaya penting yang bekerja pada tiap benda dalam diagram benda
bebas.

1. Gesekan

Jika Anda ingin memindahkan lemari pakaian besar yang diam di atas lantai
dengan gaya horizontal yang kecil, maka mungkin saja lemari itu tidak bergerak
sama sekali. Mengap ini terjadi? Alasannya sederhana yaitu karena lantai ju-
ga melakukan gaya horizontal terhadap lemari yang dinamakan gaya gesek statis
fs. Gaya gesek ini disebabkan oleh ikatan molekul - molekul lemari dan lantai
di daerah terjadinya kontak yang sangat erat antara kedua permukaan. Gaya ini
berlawanan arah dengan gaya luar yang dikerjakan. Gaya gesek statis agak mirip
dengan gaya pendukung yang dapat menyesuaikan dari nol sampai suatu gaya mak-
simum fs,maks, bergantung seberapa kuat Anda mendorong. Jika kotak meluncur,
ikatan molekuler secara terus - menerus dibentuk dan dipecah, sementara poton-
gan - potongan kecil permukaan berpecahan. Hasilnya adalah sebuah gaya gesek
kinetik fk (gesekan luncuran) yang melawan gerakan. Untuk mempertahankan ko-
tak agar meluncur dengan kecepatan konstan, Anda harus mengerjakan gaya yang
sama besar dan berlawanan arah dengan gaya gesek kinetik ini.

Mari kita lanjutkan contoh kasus di atas. Misalkan lemari yang Anda pin-
dahkan tadi bermassa 10 kg dengan luas sisi 1 m2 dan luas ujun 20 cm2. Jika
lemari berada dengan sisinya di atas lantai, hanya sebagian kecil dari total 1 m2

yang benar - benar dalam kontak mikroskopik dengan lantai. Jika lemari ditem-
patkan dengan ujungnya di atas lantai, bagian luas total yang benar - benar dalam
kontak mikroskopik bertambah dengan faktor 50 karena gaya normal per satuan
luas 50 kali lebih besar. Namun, karena luas ujung adalah seperlima puluh luas
sisi, maka luas kontak mikroskopik yang sesungguhnya tidak berubah. Jadi gaya
gesekan statis maksimum fs,maks sebanding dengan gaya normal antara permukaan
- permukaan :

fs,maks = µs Fn ,

dengan µs dinamakan koefisien gesek statis. Koefisien gesek statis ini bergantung
pada sifat permukaan lemari dan lantai. Jika Anda mengerjakan gaya horizontal
yang lebih kecil dari fs,maks pada lemari maka gaya gesek akan tepat mengimbangi
gaya yang Anda kerjakan pada lemari tersebut. Sera matematis, dapat kita tulis
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8 4. HUKUM II NEWTON

sebagai berikut:

(1.1) fs,maks ≤ µs Fn .

Selain itu, gaya gesek kinetik juga berlawanan arah dengan arah gerakan.
Seperti gaya gesek statis, gaya gesek kinetik merupakan gejala yang kompleks dan
sulit untuk dimengerti secara utuh. Koefisien gesek kinetik µk didefinisikan
sebagai rasio antara besar gaya gesek kinetik fk dan gaya normal Fn atau kita tulis
sebagai berikut:

(1.2) fk = µkFn .

Secara eksperimen dibuktikan bahwa:
(1) µk lebih kecil dari µs

(2) µk bergantung pada kelajuan relatif permukaan, akan tetapi untuk kela-
juan sekitar 1 cm/s hingga beberapa meter per sekon µk hampir konstan

(3) µk (seperti µs) bergantung pada sifat permukaan - permukaan yang ber-
sentuhan akan tetapi tidak bergantung pada luas kontak (makroskopik)



BAB 5

Kerja dan Energi

Pada bab ini dibahas dua konsep penting dalam mekanika yaitu kerja dan
energi. Istilah kerja hanya digunakan dalam arti yang khusus. Pada setiap kerja
selalu terdapat dua hal sekaligus, yaitu gaya dan perpindahan.

Bab ini juga membahas beberapa macam bentuk energi pada bidang mekanika.
Selain itu, juga diberikan beberapa latihan soal yang melibatkan konsep hukum
kekekalan energi.

Ada beberapa macam bentuk energi dalam kehidupan sehari - hari. Beberapa
macam bentuk energi seperti energi gerak, energi listrik, energi magnet, energi
cahaya, energi kimia, energi nuklir, energi radiasi, energi termal, energi kosmik
dan masih banyak lagi. Akan tetapi kita tidak bisa menciptakan beberapa energi
tersebut melainkan kita hanya bisa mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi
yang lain.

1. Kerja oleh Gaya yang Konstan

Pada Sebuah benda bekerja sebuah gaya F yang konstan dan benda tersebut
bergerak lurus dalam arah gaya. Sehingga kerja yang dilakukan oleh gaya terhadap
benda dapat didefinisikan perkalian skalar besar gaya F dengan jarak perpindahan
yang ditempuh benda s. Secara matematis ditulis sebagai

(1.1) W = F · s

Jika gaya konstan yang bekerja pada benda tidak searah dengan arah gerak benda
(lihat Gambar 1), maka gaya yang dilakukan terhadap benda merupakan perkalian
komponen gaya ke arah gerak benda dengan jarak perpindahan yang ditempuh
benda s. Secara matematis ditulis sebagai

(1.2) W = F cos(θ) · s

Gambar 1. Benda yang ditarik dengan gaya F .
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10 5. KERJA DAN ENERGI

Gambar 2. Gaya yang berarah vertikal pada benda yang bergerak melingkar.

Jika sudut θ = 90o maka gaya tidak memiliki komponen ke arah horizontal
sehingga benda mengalami gerakan ke atas. Contoh dari gaya ini ditunjukkan
pada Gambar 2 yaitu tegangan tali pada arah vertikal yang bekerja pada benda
yang melakukan gerak melingkar. Satuan dari kerja secara internasional adalah
Joule

Contoh Soal E.1
Sebuah balok dengan massa 10 kg dinaikkan sepanjang bidang miring dari

dasar sampai ke puncak sejauh 5 meter. Jika puncak memiliki tinggi 3 meter dan
aumsikan permukaan licin maka hitung kerja yang harus dilakukan oleh gaya yang
sejajar dengan bidang miring untuk mendorong balok ke atas dengan kelajuan
konstan (θ = 37o).

JAWAB :
Karena gerak benda merupakan gerak lurus yang beraturan dengan kelajuan

konstan maka resultan gaya yang bekerja adalah∑
F = 0

F −mg sin(θ) = 0
F = mg sin(θ)

= (10 kg)(9, 81 m/s2)
(

3
5

)
= 58, 86 N

Kerja yang dilakukan oleh gaya adalah

W = F · s
= (58, 86 N)( m) = 294, 3 J

Nilai ini akan sama dengan nilai kerja jika benda tidak melewati bidang miring

2. Kerja karena gaya yang berubah

Agar memudahkan dalam menganalisis kerja yang dilakukan oleh gaya yang
tidak konstan, akan ditinjau gaya yang berubah hanya besarnya saja. Misal gaya
bervariasi terhadap posisi F (x) dan arah gaya searah dengan arah gerak x maka
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Gambar 3. Grafik gaya (F ) sebagai fungsi posisi (x).

kerja yang dilakukan oleh gaya berubah dari x1 sampai dengan x2 dapat dihitung
cara sebagai berikut.

Gambar 3 menunjukkan grafik gaya (F ) sebagai fungsi posisi (x). Dalam gam-
bar terlihat bahwa perpindahan posisi dari x1 ke x2 dibagi lagi lebih kecil menjadi
kumpulan selang - selang yang kecil ∆xi. Jika tiap selang cukup kecil maka gaya
yang berubah - ubah dapat didekati sebagai sederetan gaya - gaya konstan. Un-
tuk tiap selang, kerja yang dilakukan oleh gaya konstan adalah luas segi empat di
bawah gaya. Jumlah luas persegi panjang ini adalah jumlah kerja yang dilakukan
oleh kumpulan gaya konstan yang mendekati gaya yang berubah - ubah tersebut.
Dalam limit ∆xi yang sangat kecil, jumlah luas persegi panjang sama dengan luas
daerah di bawah kurva. Oleh karena itu, dapat didefinisikan bahwa kerja kerja
yang dilakukan oleh gaya yang berubah merupakan luas di bawah kurva Fx versus
x untuk gaya tersebut. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut

(2.1) W = lim
∆xi→0

∑
Fx ∆xi = Luas di bawah kurva Fx versus x

Limit ini adalah integral Fx terhadap x. Jadi, kerja yang dilakukan oleh gaya yang
berubah - ubah Fx yang bekerja pada sebuah partikel ketika bergerak dari titik xq

ke titik x2 adalah

(2.2) W =
∫ x2

x1

Fx dx = Luas di bawah kurva Fx versus x

Menurut sistem internasional satuan dari kerja adalah Joule .
Contoh Soal E.2
Sebuah balok dengan massa 4 kg di atas meja yang licin diikatkan pada pegas

horizontal yang mengikuti hukum Hooke yang mengerjakan gaya Fx = −k x, dengan
x diukur dari posisi kesetimbangan balok dengan konstanta gaya k = 400 N/m.
Pegas ditekan ke x1 = −5 cm. Cari kerja yang dilakukan pegas pada balok jika
balok bergerak dari x1 = −5 cm sampai ke posisi kesetimbangan x2 = 0 dan
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JAWAB :
Gaya yang dikerjakan pada balok ketika ia bergerak dari x1 ke x2 = 0 sama

dengan luas segitiga di bawah kurva Fx terhadap x antarabatas - batas ini. Luas
segitiga ini adalah setengah alas kali tingginya. Alas segitiga sama dengan 5 cm =
0,05 m, dan tingginya adalah gaya di x1 yaitu

Fx = k x

= −(400 N/m)(−0, 05 m) = +20 N

Jadi kerja yang dilakuakn adalah

W =
∫ 0

−0,05 m

Fx dx

=
1
2

(+20 N)(−0, 05 m)

= 0, 500 N ·m = 0, 500 J

Kita juga dapat menghitung kerja ini dengan menggunakan kalkulus integral

W =
∫ 0

x1

Fx dx

=
∫ 0

x1

−k x dx

= −k
∫ 0

x1

−k x dx

= −1
2
k x2

∣∣∣∣0
x1

=
1
2
k x2

1

=
1
2

(400 N/m)(0, 05 m)2 = 0, 500 J

3. Energi Kinetik

Pada subbab sebelumnya telah dibahas bahwa kerja yang dilakukan selalu
menghasilkan kelajuan yang konstan. Hali ini disebabkan resultan gaya yang beker-
ja adalah nol. Jika resultan gaya yang bekerja tidak nol maka benda akan bergerak
dipercepat.

Keadaan sederhana misal resultan gaya ~F konstan baik besar maupun arah.
Gaya ini bekerja pada partikel bermassa m sehingga menghasilkan percepatan yang
konstan ~a. Jika kecepatan dari partikel itu v maka energi kinetiknya adalah

(3.1) Ek =
1
2
mv2

Satuan dari energi kinetik dan kerja adalah sama yaitu Joule . Seperti halnya ker-
ja, energi kinetik juga merupakan besaran skalar. Energi kinetik dari sekumpulan
partikel adalah penjumlahan skalar dari energi kinetik masing - masing partikel.

Contoh Soal E.3
Sebuah balok dengan massa 40 kg mula - mula diam di atas permukaan men-

datar tanpa gesekan. Jika pada balok diberi gaya mendatar yang berubah sebagai
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fungsi waktu F = 60t + 40 (F dalam newton dan t dalam sekon) maka hitung
perubahan energi kinetik dari balok tersebut setelah 4 sekon.

JAWAB :
Kecepatan balok dapat diperoleh dari

a =
dv
dt

dari hukum kedua Newton F = ma atau

a =
F

m
=

60t+ 40
40

sehingga
∫

dv =
∫

(1, 5t+ 1) dt

v = 0, 75 t2 + t+ c

pada t = 0→ v0 = 0 jadi c = 0 maka kecepatan balok pada t = 4 s

v(4) = 0, 75(4) + 4 = 7 m/s

dan perubahan energi kinetiknya adalah

Ek =
1
2
mv2 − 1

2
mv2

0

=
1
2

(40 kg)(7 m/s)2 = 980 J

4. Kerja oleh Gaya Konservatif

Pada bidang mekanika, gaya yang bekerja terhadap suatu benda dapat dibeda-
kan menjadi dua jenis gaya, yaitu gaya konservatif dan gaya tak konservatif. Perbe-
daan yang jelas dari kedua tipe tersebut dapat dengan mudah dilihat dari contoh
masing - masing tipe.

Jika bola dilempar vertikal ke atas dari tanah maka energi kinetiknya berkurang
secara teratur hingga menjadi nol pada titik tertinggi dari gerakannya. Selanjutnya
arah dan kelajuan bola berubah dan secara teratur energi kinetiknya bertambah
selama bola kembali ke tanah. Dengan mengabaikan gesekan udara, bol kembali
ke posisi semula dengan kelajuan dan energi kinetik yang sama dengan kondisi
semula hanya arah geraknya yang berbeda. Dalam hal ini jelas bahwa kemampuan
bola selama bergerak ke atas dan kembali ke bawah untuk melakukan kerja adalah
sama. Gaya yang menimbulkan efek yang demikian adalah gaya konservatif. Gaya
gravitasi merupakan salah satu contoh gaya konservatif.

Jika sebuah benda di bawah pengaruh sebuah gaya dan kembali ke posisi semula
dengan energi kinetik lebih sedikit atau lebih banyak dari energi yang dimiliki
semula maka dikatakan bahwa gaya semacam ini tidak konservatif. Gaya gesek
merupakan salah satu contoh gaya tidak konservatif.

Gaya konservatif juga dapat didefinisikan dari pandangan yang lain, yaitu dari
kerja yang dilakukan oleh gaya. jika tidak ada perubahan energi kinetik pada
sebuah benda maka kerja yang dilakukan oleh gaya total haruslah nol. Dari teorema
kerja - energi diperoleh

W = Ek = 0
Sebaliknya jika ada perubahan energi kinetik dari sistem maka kerja yang dilakukan
oleh gaya tersebut selam melakukan sembarang gerakan tertutup hasilnya nol. Gaya
tidak konservatif adalah kerja yang dilakukan pada gerakan lintasan tertutup yang
hasilnya tidak nol.
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Coba Terka !!!
Sebutkan beberapa macam gaya yang termasuk gaya konservatif sebutkan pula

beberpa macam gaya yang termasuk gaya tidak konservatif

5. Energi Potensial

Kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif hanya tergantung pada keadaan
awal dan keadaan akhir dan tidak tergantung pada lintasan. Gaya semacam ini
kemungkinan tergantung pada posisi dari partikel dan tidak tergantung pada ke-
cepatan partikel pada sembarang waktu.

Misalnya saja pada peristiwa gerakan sepanjang garis lurus. Kerja yang di-
lakukan oleh resultan gaya ~F pada perpindahan benda adalah sama dengan energi
kinetik yang diperoleh benda tersebut, atau

(5.1)
∫ x1

x0

F dx =
1
2
mv2 − 1

2
mv2

0

Berkurangya energi kinetik berkaitan dengan bertambahnya energi potensial. Jika
simbol Ep menyatakan energi potensial maka terdapat hubungan

∆Ek = −∆Ep ,

yang menyatakn bahwa perbuhan dari energi kinetik berhubungan dengan peruba-
han energi poteensial yang tandanya berlawanan. Dari teorema kerja - energi

∆Ek =
∫ x

x0

F (x) dx

sehingga

∆Ep = −
∫ x

x0

F (x) dx

∆Ep(x)−∆Ep(x0) =
∫ x

x0

F (x) dx .(5.2)

Menurut Persamaan (5.2) energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda karena
adanya gaya gravitasi dapat dirumuskan. Dengan posisi benda di atas permukaan
bumi adalah h dan gaya gravitasi ke arah h negatif, sehingga F = −mmg. Besarnya
energi potensial

∆Ep(y)−∆Ep(0) =
∫ h

0

F (x) dy

=
∫ h

0

(−mg) dy = mg h.

Energi potensial gravitasi sama dengan nol pada y = 0 atau Ep(0) = 0, sehingga
pada y = h besarnya energi potensial adalah

Ep(h) = mg h

Dengan cara yang sama dapat kita turunkan nilai energi potensial pegas. Jika
gaya pada pegas adalah F = −k x maka besarnya energi potensial pegas adalah

∆Ep(x) =
∫ 0

x

(−k x) dx =
1
2
k x2

dengan k adalah konstanta pegas.
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Contoh Soal E.4
Sebuah elevator dengan berat 1500 N bergerak dari lantai dasar sampai den-

gan puncak gedung setinggi 20 m dari lantai dasar. Berapakah perubahan energi
potensial gravitasi dari elevator tersebut?

JAWAB :
Energi potensial gravitasi Ep = mg y1

Ep = Ep2 − Ep1

= mg (y2 − y1)
= (1500 N)(20 m) = 30 000 J

6. Hukum Kekekalan Energi Mekanik

Dari Persamaan (5.1) dan Persamaan (5.2) jika dikombinasikan maka dapat
diperoleh hubungan sebagai berikut

∆Ep(x)−∆Ep(x0) = −
∫ x

x0

F (x) dx =
1
2
mv2

0 −
1
2
mv2

atau

(6.1) ∆Ep(x) +
1
2
mv2 = ∆Ep(x0) +

1
2
mv2

0

Perhatikan bahwa gaya dan percepatan telah dieleminasi pada Persamaan (6.1)
ini. Pada ruas sisi kanan hanya bergantung pada kondisi awal x0 dan kelajuan
awal v0 (yang bernilai tertentu) sehingga bernilai konstan selam gerakan keduanya
berhubungan dengan Ep dan Ek yang bernilai konstan dan disebut energi mekanik
total (E). Dengan demikian, diperoleh hukum kekekalan energi dengan hubungan
sebagai berikut

∆Ep(x) +
1
2
mv2 = E

Jika benda bergerak dari ketinggian h1 ke ketinggian h2 diperoleh hubungan sebagai
berikut

(6.2)
1
2
mv2

1 +mg h1 =
1
2
mv2

2 +mg h2

atau
Ek1 + Ep1 = Ek2 + Ep2

Dengan kata lain energi mekanik E adalah konstan dan kekal sepanjang gerakan
meskipun energi kinetik dan energi potensial berubah - ubah selama gerakan.

Contoh Soal E.5
Pegas yang terdapat pada senapan angin mempunyai konstanta sebesar 40

N/m. Jika pegas ditahan 5 cm dari panjang normal dan berat bola adalah 100
gram diletakkan pada laras bergandengan pegas serta tidak ada gesekan sementara
laras senjata mendatar maka dengan kelajuan berapa bola meninggalkan senapan
saat pegas dilepas?

JAWAB :
Gaya adalah konservatif sehingga energi mekanik kekal sepanjang proses. Per-

tama berlaku hubungan sebagai berikut

1
2
k x2 =

1
2
mv2
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atau

v =

√
k

m
x

=

√
40 N/m
0, 1 kg

(0, 05 m) = 1 m/s

7. Kerja oleh Gaya tidak Konservatif

Sampai saat ini sistem yang kita bahas hanya terbatas pada sistem yang kon-
servatif. Mulai dari teorema kerja dan energi

W (gaya total) = ∆Ek .

Jika resultan gaya adalah konservatif yang ia lakukan dapat dinyatakan seba-
gai berkurangnya energi potensial, atau −∆Ep = ∆Ek. Hasil ini memberikan
kekekalan energi dalam bentuk ∆Ek = −∆Ep diperoleh ∆Ek + ∆Ep = 0 atau

(7.1) Ek + Ep = konstan ,

konstanta ini disebut energi mekanik total (E).
Jika sebagian dari gaya yang bekerja pada sistem adalah tidak konservatif maka

kerja yang dilakukan oleh resultan gaya adalah jumlah dari kerja yang dilakukan
oleh gaya tidak konservatif dan kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif. Hubun-
gan ini dapat dinyatakan sebagai berikut Wkonserv + Wtidak konserv = ∆Ek sedang
Wkonserv = −∆Ep sehingga

Wtidak konserv = ∆Ek + ∆Ep

= ∆(Ek + Ep) = ∆E .

Hal ini berarti bahwa energi mekanik total dari sistem E tidak konstan tetapi
berubah terhadap kerja yang dilakukan pada sistem oleh gaya tidak konservatif,
atau jika kerja yang dilakukan oleh gaya tidak konservatif maka berlaku kekekalan
energi mekanik.

Jika gesekan adalah gaya tidak konservatif satu - satunya maka gesekan meru-
pakan gaya penghambur yang condong untuk menghapus energi mekanik total
dari sistem. Gaya penghambur melakukan kerja negatif terhadap benda. Seba-
gai contoh, gaya gesekan yang arahnya selalu berlawanan dengan pergeseran. Ke-
mudian Wf menyatakan kerja yang dilakukan oleh gesekan pada sebuah benda
Wtidak konserv = Wf = ∆(Ek + Ep) = ∆E atau Wf = (Ek + Ep) − (Ek0 + Ep0)
karena Wf negatif, energi mekanik akhir Ek + Ep nilainya lebih kecil dari energi
mekanik awal Ek0 + Ep0

Contoh Soal E.6
Sebuah balok seberat 10 N dilontarkan ke atas sepanjang bidang miring dengan

sudut θ = 30o dan kelajuan awal 8,9 m/s. Setelah bergerak 5 m sepanjang bidang
miring, balok berhenti dan meluncur kembali pada dasar bidang. Hitung gaya
gesekan f yang bekerja pada balok dan cari kelajuan v dari balok ketika ia kembali
ke dasar bidang miring.

JAWAB :
Saat gerakan berhenti berlaku hubungan

Ek + Ep = 0 + (10 N)(5 m)(sin(30o)) = 25 J
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Pada dasar bidang , saat gerakan dimulai

Ek0 + Ep0 =
1
2

(
10 N

9, 81 m/s2

)
(8, 9 m/s)2 + 0 = 40 J

Berlaku

Wf = (Ek + Ep)− (Ek0 + Ep0)
f(5) = 25− 40
f = −3 N

Perhatikan gerakan turun ke bawah. Balok kembali ke dasar bidang dengan
kecepatan v m/s.Pada dasar bidang berlaku

Ek + Ep =
1
2

(
10 N

9, 81 m/s2

)
v2 + 0

Saat di atas, gerakan dimulai

Ek0 + Ep0 = 0 + (10 N)(5 m)(sin(30o)) = 25 J

selama gerakan berlaku

Wf = (Ek + Ep)− (Ek0 + Ep0)

−(3 N)(5 m) =
1
2

(
10 N

9, 81 m/s2

)
v2 − 25 J

v =
√

20 m/s

Soal 5.1
Seorang anak menarik balok yang massanya 50 kg sejauh 100 meter sepanjang

permukaan horizontal dengan kelajuan konstan. Berapakah kerja yang ia lakukan
terhadap balok jika koefisien gesek kinetik 0,2 dan ia menarik balok dengan sudut
θ = 45o terhadap sumbu-x positif?

Soal 5.2
Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dari permukaan bumi. Jika

gaya gravitasi konstan untuk pergeseran kecil di atas permukaan bumi maka hitung
besar energi kinetik dan kelajuan benda saat menumbuk tanah.

Soal 5.3
Sebuah balok seberat 35,6 N meluncur sepanjang meja horizontal tanpa geser-

an dengan kelajuan 1,22 m/s. Balok ini dibuat berhenti oleh sebuah pegas yang
menghadangnya. Berapakah pegas memendek jika konstanta pegas sebesar 1,35
N/m?

Soal 5.4
Sebuah kotak bermassa 4 kg dinaikkan dari keadaan diam sejauh 3 m oleh gaya

luar ke atas sebesar 60 N. Cari
(a) kerja yang dilakukan oleh gaya luar tersebut,
(b) kerja yang dilakukan oleh gravitasi dan
(c) kelajuan akhir kotak.
Soal 5.5
Jika massa kereta luncur adalah 5 kg dan anak laki - laki mengerjakan gaya

sebesar 12 N yang membentuk sudut 30o dari sumbu-x positif maka hitung kerja
yang dilakukan oleh anak tersebut dan kelajuan akhir kereta stelah bergerak 3 m
dengan asumsi bahwa kereta mulai dari keadaan diam dan tanpa gesekan.
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Soal 5.6
Diketahui suatu gaya yang bekerja pada balok memilki besar yang konstan

yaitu 5 N saat balok dari posisi nol hingga posisi 4 meter. Akan tetapi besarnya
terus menurun hingga bernilai 0 N pada posisi 6 meter. Cari kerja yang dilakukan
oleh gaya pada sebuah partikel jika partikel bergerak dari x = 0 ke x = 6 m.

Soal 5.7
Sebuah partikel diberi perpindahan ∆s = 2 m î− 5 m ĵ sepanjang garis lurus.

Selama perpindahan itu sebuah gaya konstan F = 3 N î + 4 N ĵ bekerja pada
paartikel. Cari kerja yang dilakukan oleh gaya dan komponen gaya dalan arah
perpindahan.

Soal 5.8
Cari sudut antara vektor ~A = 3 m î+ 2 m ĵ dan ~B = 4 m î− 3 m ĵ.
Soal 5.9
Seorang pemain ski dengan massa 80 kg meluncur menuruni sebuah bukit licin

yang mempunyai sudut kemiringan θ. Pemain ski mulai dari keadaan diam pada
ketinggian 250 meter. Jika pemain ski dianggap seperti partikel maka cari kerja
yang dilakukan pada pemain ski itu oleh semua gaya dan cari kelajuan pemain ski
di kaki bukit.

Soal 5.10
Sebuah botol bermassa 0,35 kg jatuh dari keadaan diam dari sebuah yang

berada 1,75 m di atas lantai. Cari energi potensial awal sistem botol-bumi relatif
terhadap lantai dan energi kinetiknya tepat sebelum mengenai lantai.

Soal 5.11
Sebuah bandul yang trdiri dari beban bermassa m = 10 kg diikatkan pada

sebuah tali yang panjangnya 1 m. Massa ini ditarik ke samping sehingga membuat
sudut θ0 = 10o dengan sumbu vertikal dan dilepas dari keadaan diam. Cari kelajuan
v di dasar ayunan dan tegangan dalam tali pada saat itu.

Soal 5.12
Sebuah balok 2 kg didorong pada sebuah pegas yang mempunyai konstanta

pegas 500 N/m, sehingga tertekan 20 cm. Kemudian balok dilepas dan pegas
melemparnya sepanjang permukaan datas yang licin dan kemudian naik ke suatu
bidang miring yang juga licin dan memiliki sudut 45o. Sejauh mana balok itu dapat
menaiki bidang miring?

Soal 5.13
Sebuah pegas dengan konstanta gaya k = 10 N/m digantungkan secara ver-

tikal. Sebuah balok dengan massa 10 g diikatkan pada pegas yang tak diregangkan
dan dibiarkan jatuh dari keadaan diam. Cari jarak maksimum jatuhnya balok itu
sebelum balok mulai bergerak naik.

Soal 5.14
Pada mesin Atwood dua balok bermassa m1 = 10 kg dan m2 = 5 kg mula

- mula diam siikatkan pada tali ringan yang lewat sebelah atas suatu katrol yang
licin. cari kelajuan kedua balok jika balok yang lebih berat jatuh sejauh 1 m.

Soal 5.15
Sebuah kereta luncur bermassa 5 kg bergerak dengan kelajuan awal 0,4 m/s.

Jika koefisien gesek antara kereta luncur dan salju adalah 0,14 maka hitung jarak
yang ditempuh kereta sebelum berhenti.
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Soal 5.16
Sebuah gaya 25 N dikerjakan pada kotak 4 kg yang semula diam di meja hori-

zontal yang kasar. Koefisien gesek kinetik antara kotak dan meja adalah 0,35. Cari
kelajuan kotak setelah didorong sejauh 3 m.

Soal 5.17
Seorang anak bermassa 40 kg meluncur menuruni papan luncur kasar yang

miring dengan sudut 30o. Koefisien gesek kinetik antara anak dan papan luncur
adalah µk = 0, 2. Jika anak mulai dari keadaan diam di puncak tempat peluncur,
pada ketinggian 4 m dari dasar maka hitung besar kelajuan saat ia mencapai dasar.

Soal 5.18
Sebuah balok 4 kg bergantung pada sebuah tali ringan yang lewat di atas katrol

yang licin dan dihubungkan dengan balok 6 kg yang diam di atas meja yang kasar.
Koefisien gesek kinetik adalah 0,2. Balok 6 kg didorong menekan sebuah pegas yang
mempunyai konstanta pegas 180 N/m sehingga tertekan sejauh 30 cm, kemudian
dilepas. Cari kelajuan balok ketika balok yang bermassa 4 kg telah jatuh sejauh 40
cm.

Soal 5.19
Sebuah kotak 5 kg dinaikkan dari keadaan diam sejauh 4 m oleh gaya vertikal

80 N. Cari
(a) usaha yang dilakukan oleh gaya itu,
(b) usaha yang dilakukan oleh gravitasi, dan
(c) energi kinetik akhir kotak.
Soal 5.20
Uraikan dengan singkat beberapa macam energi yang Anda ketahui.
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