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A. ALAT UKUR DASAR 
 
 

Tujuan 
Setelah membaca modul ini diharapkan : 
1. Dapat menyatakan skala terkecil ( NST) alat ukur. 
2. Dapat Membaca hasil pengukuran alat ukur yang dilengkapi dengan nonius 
3. Dapat menulis an laporang hasil pengukuran dengan menggunakan angka 

berarti 
Alat ukur adalah perangkat untuk menentukan nilai atau besar dari suatu kuantitas 

atau variable fisis.  Pada umumnya alat ukur dasar terbagi menjadi dua jenis yaitu alat 
ukur analog dan digital. Ada dua sistem pengukururan yaitu sistem analog dan sistem 
digital. Alat ukur analog memberikan hasil ukuran yang bernilai kontinyu, sedangkan alat 
ukur digital memberikan hasil pengukuran yang bersifat diskrit. Hasil pengukuran 
tegangan atau arus dari meter digital merupakan sebuah nilai dengan jumlah digit tertentu 
yang ditunjukkan pada panel displainya 
 Suatu pengukuran selalu disertai oleh ketidak pastian. Beberapa ketidak pastian 
tersebut antara lain adanya Nilai Skala Terkecil (NST), kesalahan kalibrasi, kesalahan titik 
nol, kesalahan paralaks, fluktuasi pengukuran dan lingkungan serta ketrampilan 
pengamat. Dengan demikian amat sult untuk mendapatkan nilai sebenarnya suatu 
besaran melalui pengukuran. Beberapa panduan akan disajikan dalam modul ini 
bagaimana cara memperoleh hasil pengukuran seteliti mungkin serta cara melaporkan 
ketidakpastian yang menyertainya. 
 Beberapa alat ukur dasar yang akan dipelajari dalam modul adalah jangka sorong, 
micrometer sekrup, barometer, neraca teknis, penggaris, busur derajat, stopwatch dan 
bebera alat ukur besaran listrik. Masing-masing alat ukur memiliki cara untuk 
mengoperasikaannya dan juga cara untuk membaca hasil yang terukur. 

 
Gambar 5.A.1. Alat ukur analog 

 
 

Gambar 5.A.2. Alat ukur Digital 
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A.1. Nilai Skala Terkecil 
 Pada setip alat ukur terdapat suatu nilai skala yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, 
inilah yang disebut Nilai Skala Terkecil (NST). Ketelitian alat ukur bergantung pada NST 
ini. Pada gambar dibawah ini tampak bahwa NST=0,1 satuan ; NST=0,2 satuan dan 
NST=0,25 satuan 
 

0 1 2 3  

0 1 2 3 4 5 6  

0 1 2 3 4 5 6 7 8  
 

Gambar 5.A.3. Nilai Skala Terkecil (NST), dari atas 0,1satua, 0,2satuan dan 0,25satuan 
 

A.2. Nonius 
 Skala nonius akan meningkatkan ketelitian pembacaan alat ukur. Umumnya 

terdapat suatu pembagian sejumlah skala utama dengan sejumlah skla nonius yang akan 
menyebabkan garis skala titik nol dan titik maksimum skala nonius berimpit dengan skla 
utama. Cara membaca skala adala sebai berikut: 

10

0 1 2 3  
Gambar 5.A.4. Skala nonius 0,1satuan 

 
Pada gambar di atas tampak bahwa skala nonius memiliki panjang 9 satuan pada 

skala utama. Dengan demikian satu skala nonius setara dengan 0,9 satuan. Dengan 
demikian peralatan yang memiliki skala nonius seperti pada gambar di atas akan memiliki 
ketelitian 0,1 NST pada skala utamanya. 
 Contoh di bawah ini akan memberikan gambaran yang jelas bagaimana cara 
membaca alat ukur yang disertai skala nonius 

10

0 1 2 3  
Gambar 5.A.5. Pengukuran dengan skala nonius 0,1satuan 

 
a. Baca posisi 0 dari skala nonius pada skala utama. 
b. Angka desimal (dibelakang koma) dicari dari skala nonius yang berimpit dengan 

skala utama 
 

 Pada gambar 5, hasil pembacaan tanpa nonius adalah 1,0 satuan dengan nonius 
adalah  satuan skala nonius yang berimpit dengan skala 
utama adalah skala ke 7 atau N1=7 
 Jika sebuah jangka sorong pada gambar 5.A.6. di bawah ini , dengan skala nonius 
sebanyak 20. Diskusikanlah hasil pengukuran yang dihasilkan oleh jangka sorong 
tersebut. 
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Gambar 5.A.6. Jangka sorong 

 
Kadang-kadang skala utama dan nonius dapat 

berbentuk lingkaran seperti dijumpai pada meja putar 
untuk alat spektroskopi yang ditunjukkan oleh  gambar 
5.A.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.A.7. Spektrometer 
A.3. Parameter Alat ukur 

Ada beberapa istilah dan definisi dalam pengukuran yang harus dipahami 
diantaranya: 

• Akurasi, kedekatan alat ukur membaca pada nilai yang sebenarnya dari variable 
yang diukur. 

• Presisi, hasil pengukuran yang dihasilkan dari proses pengukuran atau derajat 
untuk membedakan satu pengukuran dengan lainnya. 

• Kepekaan, ratio dari sinyal output atau tanggapan alat ukur terhadap perubahan 
input atau variable yang diukur 

• Resolusi, perubahan terkecil dari nilai pengukuran yang mampu ditanggapi oleh 
alat ukur 

• Kesalahan, angka penyimpangan dari nilai sebenarnya variabel yang dikur 
 

A.4. Ketidakpastian 

Suatu pengukuran selalu disertai oleh ketidak pastian. Beberapa ketidak pastian 
tersebut antara lain adanya nilai skala terkecil (NST), kesalahan kalibrasi, kesalahan titik 
nol, kesalahan pegas, adanya gesekan, kesalahan paralaks, fluktuasi 
parameterpengukuran dan lingkungan yang sangat mempengaruhi hasil pengukuran. Hal 
ini disebabkan karena sistem yang diukur mengalami suatu gangguan. Dengan demikian 
sangat sulit untuk mendapatkan nilai sebenarnya suatu besaran melalui penguuran oleh 
sebab itu , setiap hasil pengukuran harus dilaporkan dengan ketidakpastian.  

Ketidakpastian dibedakan menjadi dua, yaitu ketidakpastian mutlak dan relative. 
Masing-masing ketidakpastian dapat digunakan dalam pengukuran tunggal dan berulang. 
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a. Ketidakpastian Mutlak 
 Suatu nilai ketidakpastian yang disebabkan oleh keterbatasan alat ukur itu 

sendiri. Pada pengukuran tunggal, ketidakpastian yang umumnya digunakan 
bernilai setengah NST. Untuk suatu bacaan X maka ketidakpastian mutlaknya 
dalam pengukuran tunggal adalah: 

 …………………………………………………………….(1) 

 
  …………………………………………………………….(2) 

 Melaporkan hasil pengukuran berulang dapat dilakukan dengan berbagai 
cara, diantaranya adalah menggunakan kesalahan ½-rentang atau dapat juga 
menggunakan statdar deviasi 
 
 

b. Kesalahan ½-rentang 
 Pada pengukuran berulang, ketidakpastian dituliskan tidak lagi seperti 
pada pengukuran tunggal, kesalahan 1/2 –rentang merupakan salah satu cara 
untuk menyatakan ketidakpastian pada pengukuran berulang. Cara untuk 
melakukannya adalah sebagai beikut: 
• kumpulkan sejumlah hasil pengukuran variabel x, misalnya n buah yaitu: x1 ,x2 

,……xn 
• Cari nilai rata-rata yaitu  

 …………………………………………………………(3) 

• Tentukan xmax dan xmin dari kumpulan data n tersebut dan ketidakpastian (∆x) 
dapat dituliskan: 
 

 …………………………………………………………(4) 

• Penulisan hasil 
 ………………………………………………………………(5) 

 
Contoh: 
Hasil pengukuran lebar balok 153,2 mm; 153,6mm; 152,8mm dan 153,0mm 
Rata-rata dari hasil pengukuran tersebut adalah: 

 
Nilai terbesar dalam pengukuran tersebut adalah 153,6mm dan yang terkecil 
adalah 152,8mm, sehingga ketidakpastian hasil pengukuran tersebut : 
 

 
 

 
 

c. Standar Deviasi 
Bila dalam pengamatan dilakukan n kali pengukuran dari besaran X dan 
terkumpul data x1 ,x2 ,……xn, maka nilai rata-rata dari besaran ini adalah 

   ………………………………..(6) 

Kesalahan dari nilai rata-rata ini terhadap nilai sebenarnya besaran x (yang 
tidak mungkin kita ketahui nilai benarnya x0) dinyatakan oleh standar deviasi. 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI FISIKA 225 



  …………………………………………………….(7) 

 ……………………………………………….(8) 

Standar deviasi diberikan oleh persamaa …, sehingga kita hanya dapat 
menyatakan bahwa nialai benar dari besaran x terletak dalam rentang  
Ketidakpastian relative adalah ketidakpastian yang dibandingkan dengan hasil 
pengukuran terdapat hubungna hasil pengukuran terhadap KTP yaitu 

    …………………………………………………….. (9) 

Apabila menggunakan KTP relatip maka hasil pengukuran dilaporkan sebagai 
………………………………………(10) 

 
d. Ketidakpatian pada fungsi variabel  (perambatan ketidakpastian) 

Jika suatu variabel merupakan suatu fusngsi dari variabel lain yang 
disertai oleh ketidakpastian, maka variable ini akan disertai pula oleh 
ketidakpastian. Hal ini disebut sebagai perambatan ketidakpastian. Untuk 
jelasnya ketidakpastian variabel yang merupakan hasil operasi variabel-
variabel lain yang disertai oleh ketidakpastian akan disajikan dalam table 1 
berikut ini. 

Misalkan dari suatu pengukuran diperoleh  
kedua hasil pengukuran tersebut akan dilakukan operasi matematik dasar 
untuk memperoleh besaran baru. 
 

Variabel yang 
dilibatkan Operasi Hasil Ketidakpastian 

 
 

Penjuamlahan   
Pengurangan   
Perkalian   
Pembagian 

  
Pangkat   

 
e. Angka Berarti (Significant Figures) 

Angka Berarti (AB) menunjukkan jumlah digit angka yang akan 
dilaporkan pada hasil akhir pengukuran. AB berkaitan dengan KTP relative 
(dalam %). Semakin kecil KTP relative, maka semakin tinggi mutu pengukuran 
atau semakin tinggi ketelitian hasil pengukuran yang dilakukan. Aturan praktis 
yang menghubungkan antara KTP relative dan AB adalah sebagai berikut: 

…………………………………………(11) 
 

Nilai yang terukur KTP relative 
(%) AB Hasil Penulisan 

 
0,1 4  

1 3  
10 2  
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A.5. Multimeter 
 

Tujuan : 
Setelah membaca modul ini diharapkan dapat : 
a. Menggunakan alat ukur multimeter untuk mengukur resistensi/hambatan, arus dan 

tegangan. 
b. Membandingkan nilai resistensi, arus, dan tegangan yang terbaca pada rangkaian 

dengan menggunakan multimeter analog dan digital. 
 
 Multimeter yang saat ini tersedia ada dua macam, yaitu multimeter digital dan 
multimeter analog (perhatikan gambar 5.A.8.). Multimeter analog menggunakan jarum 
penunjuk (kumparan putar) untuk menunjukkan nilai ukurnya, sedangkan multimeter 
digital menampilkan harga ukur dalam bentuk angka. Perhatikanlah untuk multimeter 
analog ada yang menggunakan kumparan putar satu arah (titik nol dipaling kiri) dan ada 
yang dua arah yaitu titik nol ditengah-tengah skala. 
 Alat ukur multimeter merupakan alat ukur yang mampu dipergunakan untuk 
mengukur besaran-besaran fisis kelistrikan, yaitu: Resistansi, Tegangan (AC dan DC), 
Arus (AC dan DC). Pengukuran resistansi suatu resistor dapat diukur langsung pada 
pembacaan skala multimeter. Perlu diperhatikan untuk setiap pengukuran resistansi 
resistor dengan menggunakan multimeter analog maupun digital maka perlu diperhatikan 
posisi saklar multimeter diletakkan pada posisi Ω (ohm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.A.8. Multimeter Analog dan Digital 

 Dalam menggunakan suatu multimeter, baik analog maupun digital, maka langkah 
pertama yang harus dilakukan adalah melakukan offset nol. Untuk multimeter analog 
selalu tersedia tombol untuk offset nol. Yang dimaksud adalah tombol untuk mengatur 
jarum penunjuk agar pada titik nol ketika tidak dipergunakan. Probe pencolok multimeter 
ada dua, yaitu pencolok positif biasanya berwarna merah, dan pencolok negatif berwarna 
hitam. Walaupun pemasangan probe ini tak berpengaruh dalam proses ukur, biasakanlah 
memasang pada titik yang benar, sehingga akan memudahkan dalam pemakaian dan 
penelusuran. Untuk keperluan pengukuran arus yang besar (misal sampai 2A atau lebih), 
tersedia lubang colokan positif tersendiri. 
 Hal-hal yang perlu diingat dalam menggunakan multimeter : 
Perhatikan jenis besaran yang anda ukur, tentukan apakah Ohm, Volt atau Ampere, 
kemudian apakah DC atau AC. Set multimeter pada pilihan ukur yang sesuai. Jangan 
salah, kesalahan yang anda lakukan dapat mengakibatkan kerusakan multimeter. Jika 
harga besaran ukur yang akan diukur belum diketahui, pilihlah batas ukur yang paling 
besar. Selanjutnya anda dapat memilih ke range ukur yang lebih kecil untuk mendapatkan 
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R1

XMM1

1 2

hasil ukur yang makin baik akurasinya. Apabila tak terpakai (selesai memakai) atur pada 
posisi OFF, atau pilihlah posisi ukur pada Voltmeter-AC pada batas ukur  terbesar. 

a. Pengukuran hambatan/resistor (ohm meter) 
 Resistor/hambatan merupakan salah satu komponen dasar dari rangkaian 
elektronika. Dalam setiap pemakaian atau perencanaan rangkaian tahanan selalu 
diikutsertakan untuk maksud tertentu. Ada dua sifat utama pada tahanan, yaitu besarnya 
resistansi dan power rating-nya. power rating ini sangat bermanfaat karena menyatakan 
daya maksimum yang dapat ditanggung oleh tahanan tersebut. Nilai resistensi suatu 
resistor biasanya telah dicantumkan pada badan resistor dengan menggunakan gelang 
warna. Ada pula yang dicantumkan secara langsung nilai resistansinya. 
 Letakkan posisi saklar multimeter pada Ω (ohm). Pastikan batas ukur yang 
digunakan, pilih x1, x10 dan x1K. Setiap perpindahan batas ukur, hubungkan konektor 
hitam dan merah agar kondisi titik nol point tercapai, jika belum mencapai titik nol, atur 
posisi nol dengan cara memutar potensio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 5.A.9.a. Pengukuran hambatan Resistor dengan Multimeter Analog 
Gambar 5.A.9.b. Pengukuran hambatan Resistor dengan Multimeter Digital 

Gambar 5.A.9. Skema Pengukuran Hambatan 
 
b. Pengukuran tegangan (Voltmeter) 

Cara pengukuran tegangan DC, letakkan posisi saklar volt meter pada posisi DC 
volt pada range tertentu, hasilnya dapat dilihat pada jarum penunjuk. Begitu pula ketika 
kita menginginkan untuk mengukur tegangan AC, maka letakkan posisi saklar voltmeter 
pada posisi AC volt.  

Cara pengukuran multimeter sebagai volt meter 
1. Letakkan posisi saklar multimeter pada DC/AC volt  
2. Pilihlah batas ukur yang sesuai dengan besaran yang diukur 
3. Untuk pengukuran DC volt, polaritas kabel pencolok multimeter jangan sampai 

terbalik, jika terbalik, dapat menyebabkan kerusakan pada multimeter.   
4. Lihat hasil penunjukan multimeter dan catat hasilnya. 
Tahanan dalam alat ukur  

Tahanan dalam suatu alat ukur biasanya oleh pabrik pembuatnya telah dicantumkan 
pada alat tersebut, tetapi kenyataannya tahanan dalam ini jarang diperhatikan dalam 
pemakaian. Tahanan dalam alat ukur perlu mendapat perhatian jika kita menggunakan 
alat ukur tersebut untuk pengukuran tegangan DC maupun AC. Jika suatu alat ukur tidak 
dilengkapi dengan data-data tentang besarnya tahanan dalam untuk setiap batas ukur, 
maka biasanya pada alat tersebut dicantumkan sensitivitas alat ukur yang ditulis dalam 
ohm/volt. Dengan mencantumkan sensitivitas tersebut kita dapat menentukan hambatan 
dalam atal ukur tersebut untuk setiap batas ukur. 

Tahanan dalam = batas ukur (range) x sensitivitas  
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Gambar 5.A.10.a Pengukuran Tegangan Baterai dengan Multimeter Analog 
Gambar 5.A.10.b Pengukuran Tegangan Baterai dengan Multimeter Digital 

Gambar 5.A.10.c Skema Pengukuran Tegangan Baterai 
 
 
c. Pengukuran arus (Amperemeter) 

Arus listrik timbul karena ada gerakan elektron satu arah dari suatu bahan atau zat 
akibat pengaruh gaya luar, dengan satuan amper. Satu amper adalah jumlah muatan 
listrik dari 6,24 x 1018 elektron yang mengalir melalui suatu titik tertentu selama satu detik. 

Multimeter juga dapat digunakan sebagai alat ukur arus listrik/ ampermeter. Cara 
pemasangan ampermeter pada suatu rangkaian adalah secara seri terhadap beban yang 
akan diukur arusnya.  

Alat ukur ampermeter juga mempunyai tahanan dalam seperti halnya voltmeter 
yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran arus suatu rangkaian.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 5.A.11.a. Pengukuran arus listrik Baterai dengan Multimeter Digital 
Gambar 5.A.11.b  Skema Pengukuran arus listrik Baterai  
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Mini Lab 
A. Percobaan 1 (Ohmmeter) 
1. Ukurlah nilai-nilai resistor yang ada pada KIT dengan menggunakan multimeter 

analog dan multimeter digital. Masukkan pada tabel 1. 
2. Rangkailah resistor pada KIT seperti pada gambar 5.A.12 (a, b, c dan d) kemudian 

ukur nilai resistensi total dengan multimeter analog dan multimeter digital. Masukkan 
pada tabel 2. 

3. Bandingkan nilai resistansi secara teori dan percobaan 

 
Gambar 5.A.12.a, b, c dan d Rankain Resistor 

 
Data Percobaan 1 

Tabel 1 
Yang tertera pada resistor Hasil pengukuran 

No. Warna Nilai Analog Digital 
1. 
2. 
3. 
4. 

    

 
Tabel 2 

Gambar rangkaian R. total teori R total Praktek 
Analog Digital 

5.a 
5.b 
5.c 
5.c 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
B. Percobaan 2 (Voltmeter) 
1. Ukurlah nilai-nilai resistor yang akan anda gunakan (R1 dan R2) dengan menggunakan 

multimeter. 
2. Set tegangan sumber DC pada tegangan 10 V  
3. Rangkailah resistor pada KIT seperti pada gambar 5.A.13 (a dan b) dan 5.A.14 secara 

bergantian kemudian masukkan tegangan sumber DC pada rangkaian tersebut  
4. Ukur tegangan V dengan menggunakan multimeter analog dan multimeter digital. 

Masukkan data yang sudah didapat pada tabel 
5. Bandingkan nilai V secara teori dan percobaan 
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6. Ulangi langkah 1 sampai 5 untuk nilai R (R1 dan R2) yang berbeda 
7. Gantilah tegangan sumber DC dengan tegangan sumber AC 
8. Ulangi langkah 1 sampai 5 (untuk tegangan AC) 
9. Catat data yang didapat pada tabel  
 

 
Gambar 5.A.13.a dan b Rangkaian pembagi tegangan dengan 2 resistor 

 

V1

potensio
50%1

A B

C

XMM1

2

3

 
 Gambar 5.A.14. Rangkaian pembagi tegangan dengan potensio 

 
 
 
 
Data Percobaan 2 

Tabel 3 

V  R Hasil pengukuran dengan 
multimeter Perhitungan 

R1 R2 Analog Digital V 
 
 
 

     

 
Tabel 4 

V sumber 
DC 

Posisi  
Rv 

Hasil pengukuran dengan 
multimeter Perhitungan 

V Analog Digital 
VAC VBC VAC VBC 
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Tabel 5 

V sumber 
AC 

R Hasil pengukuran dengan 
multimeter 

Perhitungan 
V 

R1 R2 Analog Digital  
    

 
 
 

  

 
C. Percobaan 3 (Amperemeter) 

1. Ukurlah nilai-nilai resistor yang akan anda gunakan (R1, R2 dan R3) dengan 
menggunakan multimeter. 

2. Set tegangan sumber DC pada tegangan 10 V  
3. Rangkailah resistor pada KIT seperti pada gambar 8 (a, b dan c) secara bergantian 

kemudian masukkan tegangan sumber DC pada rangkaian tersebut  
4. Ukur kuat arus I dengan menggunakan multimeter analog dan multimeter digital. 

Masukkan data yang sudah didapat pada tabel 
5. Bandingkan nilai I secara teori dan percobaan 

  
Gambar 5.A.15. a, b, c. Rangkaian mengkur arus listrik 

 
Data Percobaan 3 

Tabel 1 

V Gambar 
rangkaian 

Hasil pengukuran dengan 
multimeter Perhitungan 

Analog Digital I 
 
 
 

    

 
 

Evaluasi dan pertanyaan  
1. Bandingkan resistansi, tegangan, dan arus berdasarkan pengukuran menggunakan 

multimeter dengan berdasarkan teori/perhitungan.  
2. Apa kesimpulan yang anda dapatkan dari percobaan ini.  
 

232 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI FISIKA 



A.6. Osiloskop dan AFG 
 

Tujuan  
Setelah membaca modul ini, diharapkan dapat 

1. Menjelaskan Prinsip kerja Osiloskop 
2. Menjelaskan bermacam-macam penggunaan Osiloskop  
3. Membandingkan hasil pengukuran beda potensial dari AFG dengan menggunakan 

osiloskop dan multimeter. 
 
a. Osiloskop 

Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. 
Pada kebanyakan aplikasi, grafik yang ditampilkan memperlihatkan bagaimana sinyal 
berubah terhadap waktu. Seperti yang bias dilihat pada gambar yang ditunjukkan bahwa 
pada sumbu vertical (Y) mempresentasikan tegangan V, pada sumbu horizontal (X) 
menunjukkan waktu (t). 

 
b. Prinsip kerja osiloskop 

Pada saat osiloskop dihubungkan dengan sirkuit, sinyal tegangan bergerak 
melalui probe ke system vertical. Pada gambar ditunjukkan diagram blok sederhana 
osiloskop analog. 

 
Gambar 5.A.16 Diagram Blok Osiloskop 

Selanjutnya sinyal tersebut akan bergerak melalui keping pembelok vertical 
dalam CRT (cathode ray tube). Tegangan yang diberikan pada pelat tersebut akan 
mengakibatkan titik cahaya bergerak (berkas electron yang menumbuk fosfor dan akan 
menghasilkan pendaran cahaya). Tegangan positif akan menyebabkan titik tersebut naik 
sedangkan tegangan nagatif akan menyebabkan titik tersebut turun. 

Sinyal akan bergerak juga ke bagian system trigger untuk memulai sapuan 
horizontal (horizontal sweep). Sapuan horizontal menyebabkan titik cahaya bergerak 
melintasi layar. Jadi, jika system horizontal mendapatkan trigger, titik cahaya melintasi 
layar dari kiri ke kanan dengan selang waktu tertentu . pada kecepatan tinggi titik 
tersebut dapat melintasi layar hingga per detik. 

Pada saat bersamaan kerja system penyapu horizontal dan pembelok vertical 
akan menghasilkan pemetaan sinyal pada trigger yang diperlukan untuk  menstabilkan 
sinyal berulang. Untuk lebih jelas hasil olahan system kerja sapuan horizontal maupun 
pembelok vertical dapat dilihat pada gambar. 
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Waktu 
Sumbu horizontal  (x) 

T
e
g
a

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.A.17. Fungsi Triger pada Osiloskop 
 

Layar osiloskop dibagi atas 8 kotak skala besar dalam arah vertical dan 10 kotak 
dalam arah horizontal. Tiap kotak  besar dibagi lagi menjadi skala yang lebih kecil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar 5.A.18. Skala pada layar Osiloskop 
Sejumlah  tombol pada osiloskop digunakan untuk mengubah nilai skala-skala 

tersebut. 
 

 
Gambar 5.A.19. Panel Depan Osiloskop 

 
Tombol-tombol dasar yang perlu diperhatikan pada sebuah CRO adalah: 
• Swit pemilih jenis tegangan masukan (AC, DC atau di-ground-kan) 
• Tombol pemilih pengali tegangan (Volt/div) 
• Tombol pemilih waktu sapu (S/div, mS/div, µS/div) 
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• Swit pemilih trigger 
• Pengatur posisi vertical dan horizontal 
• Pengatur Intensitas Cahaya pada layar osiloskop 
• Pengatur Fokus pada layar osiloskop 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5.A.20. Pengatur posisi Horisontal dan vertikal 

 
Masing-masing tombol tersebut di atas, memiliki setting-setting tertentu maupun 

dapat disetel secara variabel. Swit pemilih jenis tegangan masukan untuk menentukan 
sinyal jenis apa yang boleh masuk dan akan ditampilkan. Jika swit pemilih terletak pada 
posisi GND, maka titik input dihubungkan secara langsung ke titik tanah, sehingga 
tampilan yang dimunculkan adalah titik 0 Volt atau garis pada titik nol. Pengaturan 
letak titik nol dengan menggunakan tombol putar pengatur posisi arah vertical. Apabila 
swit diletakkan pada posisi AC, maka hanya sinyal bolak-balik yang akan diteruskan, 
sedangkan sinyal DC akan diblokir. Apabila pada posisi DC, maka semua jenis sinyal 
akan ditampilkan. 

Tombol pemilih pengali tegangan berfungsi untuk menentukan factor pengali bagi 
tegangan sinyal masukan. Posisi tombol ini menunjukkan berapa volt perbagian grid 
tampilan. Misalkan posisi tombol pada posisi 1 v/div, dan tegangan puncak ke puncak 
sinyal adalah 4 div, maka tegangan puncak ke puncak adalah 4 volt. Dengan demikian 
apabila sinyal masukan adalah tetap, bila tombol pemilih dipindahkan keposisi volt/div 
yang lebih kecil, maka tampilan yang dihasilkan akan lebih besar. Untuk mendapatkan 
ketelitian yang lebih baik, maka tombol v/div diatur yang kecil akan tetapi gambar sinyal 
masukan harus tetap bias dilihat dengan jelas, jangan sampai terpotong.  

 
Cara pembacaan skala pada osiloskop 
 Jika pada layar osiloskop terlihat seperti gambar 6, maka kita dapat menentukan : 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

A B 
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Gambar 5.A.21. Sinyal pada Osiloskop  
Vp  = Amplitudo puncak x V/div 
Vp-p  = Amplitudo puncak-puncak x V/div 
T  = 1 panjang gelombang A – B  x T/div 
f  = 1/T    
 
c. Audio Frekwensi Generator (AFG) 

Signal dari audio frekwensi generator (AFG) dipergunakan untuk memberikan 
sinyal masukan pada sistim elektronika yang sedang diuji. Sinyal generator biasanya 
memiliki kemampuan untuk menghasilkan bentuk gelombang keluaran yang berbeda-
beda (sinusoidal, segitiga, gigi gergaji, ataupun kotak) serta frekuensi dan amplitudo yang 
dapat diatur. 

Bentuk gelombang yang ingin dihasilkan dapat diatur dengan menyetel pilihan 
bentuk gelombang. Sedangkan frekuensi gelombang diatur dengan suatu pengatur 
variabel. Disamping itu untuk pengatur frekuensi, biasanya diberi juga pilihan untuk batas-
batas frekuensi yang dapat dihasilkan (range). Fasilitas tambahan yang dimiliki antara lain 
adalah pengatur tinggi amplitudo gelombang serta pemberian tegangan bias. 

Perlu diketahui bahwa signal generator ini merupakan suatu sistem yang output-
nya terkopel secara DC. Jadi output yang dihasilkan merupakan superposisi antara 
tegangan bias (offset) dan sinyal AC yang dihasilkan. Dengan mengatur tegangan bias 
pada posisi nol maka keluaran yang akan dihasilkan akan berupa sinyal AC murni. 

 
Gambar 5.A.22. Sinyal pada Osiloskop  

 
Cara penggunaan Osiloskop dan AFG 
1. Kalibrasi osiloskop terlebih dahulu 

- Hubungkan osiloskop dengan tegangan PLN 
- Nyalakan osiloskop dengan menekan tombol ON, tunggu hingga muncul berkas 

elektron 
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- Atur posisi gambar pada layar sehingga terletak ditengah-tengah, jika gambar masih 
bergerak atur posisi tombol singkronasi sampai diperoleh gambar yang diam 

- Menghubungkan terminal masukan chanel 1 dengan terminal kalibrasi yang ada 
pada panel depan osiloskop 

- Amplitudo sinyal kalibrasi harus sesuai dengan yang tertera padakalibrasi osiloskop 
yaitu 0,5 Vp-p. jika tidak sama, maka putar tombol kalibrasi sampai sama. 

- Ulangi langkah tersebut untuk chanel 2 
2. Hubungkan AFG dengan tegangan PLN 
3. Hubungkan keluaran sinyal AFG dengan osiloskop 
4. Atur tombol sinyal keluaran yang dikehendaki, misalnya sinyal sinusoida 
5. Atur frekwensi dan amplitudo yang dikehendaki. 
6. Lihat hasil pada layar osiloskop 

MINI LAB 
Percobaan 1 

1. Hubungkan power supply AC/DC dengan tegangan PLN 
2. Atur tegangan keluaran pada posisi tegangan AC 3 V, 6 V, 9 V dan 12 V 
3. Ukur tegangan keluaran tersebut dengan menggunakan osiloskop dan multimeter  
4. Gambar sinyal yang tampak pada osiloskop  
5. Bandingkan nilai tegangan keluaran Vo tersebut  

Percobaan 2 
1. Hubungkan AFG dengan tegangan PLN 
2. Atur sinyal keluaran AFG untuk sinyal sinusoida 
3. Masukkan sinyal keluaran AFG pada osiloskop 
4. Atur frekwensi dan amplitudo (5 Vp-p , 1 KHz) dan (2 Vp-p , 500 Hz) 
5. Gambar dan tentukan tegangan Vp-p, Vp, frekwensi dan periodenya dengan osiloskop 

dan multimeter 
6. Ulangi langkah tersebut diatas untuk sinyal kotak dan gergaji 

 
Data Percobaan 

Tabel 1 

No. Posisi Power 
supply 

Osiloskop Multimeter Gambar Vp-p Vp 
 3 V AC 

6 V AC 
9 V AC 

12 V AC 

  
 
 

  

 
Tabel 2 

No. Posisi 
AFG 

Osiloskop Multimeter Bentuk sinyal Gambar Vp-p Vp 
1 5 Vp-p     Sinusoida 2 2 Vp-p     
3 5 Vp-p     Kotak 4 2 Vp-p     
5 5 Vp-p     Gergaji 6 2 Vp-p     

 
Evaluasi dan pertanyaan  
1. Jelaskan Prinsip kerja Osiloskop 
2. Jelaskan kegunaan Osiloskop  
3. Bagaimanakah hubungan nilai yang terukur pada multimeter dengan nilai yang 

terukur pada osiloskop?. 
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B. MEKANIKA 
 
 
 
B.1. PENDAHULUAN 
  Ilmu yang mempelajari gerak benda/partikel adalah  mekanika, terdiri dari 3 
bagian keilmuan yaitu:  
1. Kinematika: pengetahuan tentang gerak benda dengan mengabaikan penyebab 

gerak atau perubahan gerak benda. 
2. Statika: pengetahuan tentang kesetimbangan benda. 
3. Dinamika: pengetahuan tentang gerak benda dengan memperhitungkan penyebab 

gerak atau perubahan geraknya. 
 Berikut akan dibahas tentang kinematika partikel meliputi konsep dan prinsip 

lintasan, kecepatan dan percepatan gerak benda yang dalam pemaparannya memerlukan 
konsep dasar  seperti vektor dan  sistem koordinat. Sebagai alat bantu untuk 
memecahkan persoalan dalam kinematika diperlukan dasar-dasar matematika seperti 
diferensial,  persamaan linier dan integral. Untuk itu sebelum mempelajari materi ini perlu 
diingat kembali konsep-konsep tersebut. 
 
 
B.2. KINEMATIKA 
B.2.1. LINTASAN, KECEPATAN DAN PERCEPATAN 

Seperti telah diungkapkan di atas bahwa benda dikatakan bergerak apabila benda 
mengalami perubahan posisi dari waktu ke waktu. Posisi benda hanya dapat ditentukan 
jika ada acuan/referensi kedudukan. Umumnya digunakan sistem koordinat dalam 
menentukan posisi/kedudukan benda terhadap pangkal koordinat  yang tetap sebagai 
acuan. Sehingga perlu disusun terlebih dahulu kerangka koordinat sebagai kerangka 
acuan.  

Dalam mekanika klasik dikenal kerangka/sistem acuan inersia dan  non inersia. 
Kerangka inersia mensyaratkan berlakunya hukum pertama Newton bahwa sistem tidak 
dipercepat. Gerak bumi yang diabaikan putarannya pada sumbunya adalah salah satu 
contoh kerangka inersia. Seperti terlihat pada gambar 1., bumi bergerak translasi sebagai 
sebuah partikel/titik dengan sistem sumbu koordinat (x,y,z) tetap pada bumi (titik), yang 
selamanya sejajar dengan kerangka acuan semula. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Berbagai macam gerak yang dilakukan benda dapat digolongkan dalam tiga kategori 
berdasarkan dimensi lintasannya, yaitu (1). gerak dalam satu dimensi, bila lintasannya 
berbentuk garis lurus, meliputi gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan 
gerak lurus berubah tak beraturan, (2). gerak dalam dua dimensi, bila lintasannya berada 
dalam bidang datar, termasuk didalamnya gerak lengkung, gerak 
peluru/trayektori/parabola, dan gerak melingkar, (3). gerak dalam tiga dimensi, bila 
lintasannya berada dalam ruang, contohnya lintasan spiral, gerak rotasi yang sekaligus 
melakukan translasi.  

 

O 

z 

y 
x 

P 

Q 
R 

x’ 

x’’ 
x’’’ 

z’ 

z’’ 
z’’’ 

y’ 

y’’ y’’’ 

 
Gbr. 5.B.1. Kerangka acuan dari gerakan bumi 
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Perubahan letak/posisi benda dapat ditentukan oleh koordinatnya, yang dapat 
diuraikan menjadi tiap-tiap komponen sumbu koordinat. Posisi benda tersebut diwakili 
oleh vektor posisi r  terhadap titik acuan. Untuk memahami perubahan posisi benda 
akibat gerakan benda, perhatikan Gambar 5.B.2.  berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saat awal to benda berada di titik A dari acuan O, sehingga posisi benda dinyatakan 

oleh vektor or


. Dalam selang waktu t∆  benda telah menempuh lintasan lengkung AB dan 
berada di titik B dengan vektor posisi r dari titik O. Perubahan posisi benda tersebut 
terhadap lamanya waktu yang digunakan untuk berubah dinamakan kecepatan rata-rata 
benda yang diformulasikan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dt
rd

t
rv

t




=
∆
∆

=
→∆ 0

lim     (1.2) 

Kecepatan benda setiap saat mengalami perubahan. Saat di titik A kecepatan benda 
adalah ov  dan ketika di titik B kecepatan benda menjadi v , sehingga benda mengalami 
percepatan. Identik dengan kecepatan di atas, maka percepatan rata-rata benda 
didefinisikan sebagai berikut: 

o

o
r tt

vv
t
va

−
−

=
∆
∆

=



    (1.3) 

Dan percepatan sesaat benda adalah: 
dt
vd

t
va

t




=
∆
∆

=
→∆ 0

lim
  

(1.4) 

Bila pers. (2) digunakan, maka pers. (4) dapat ditulis, 

2

2

dt
rd

dt
rd

dt
da




=





=     (1.5) 

Atau bentuk hubungan lainnya:   
rd
vdv

rd
rd

dt
vd

dt
vda 









=⋅==  (1.6) 

o

o
r tt

rr
t
rv

−
−

=
∆
∆

=



                 (1.1) 

Harga kecepatan rata-rata sangat bergantung pada selang waktu yang ditempuh benda. 
Untuk selang waktu yang tidak sama, kecepatan rata-rata mempunyai harga yang 
berbeda. Informasi kecepatan benda yang paling tepat adalah kecepatan sesaat, yaitu 
kecepatan benda pada suatu saat. Kecepatan ini diperoleh bila selang waktu t∆ sangat 
singkat atau mendekati nol, sehingga secara matematis dapat ditulis: 

 

or
  

r  

r∆  

ov  

ov  

v  v∆  

O x 

y 
A 

B 

 

Gbr.5.B.2. Posisi benda sebagai partikel dari A ke B 
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Dalam koordinat kartesius, posisi, kecepatan, dan percepatan partikel dapat ditulis dalam 
bentuk vektor satuan dalam arah x, y, dan z yaitu ( )kji ˆ,ˆ,ˆ  sebagai berikut: 

• Posisi  :  kzjyixr ˆˆˆ ++=


   (1.7) 

• Kecepatan : 
kvjvivk

dt
dzj

dt
dyi

dt
dx

dt
rdv zyx

ˆˆˆˆˆˆ ++=++==




          (1.8) 

• Percepatan : kajaiak
dt

dvj
dt

dv
i

dt
dv

dt
vda zyx

zyx ˆˆˆˆˆˆ ++=++==



  (1.9) 

Persamaan gerak sebuah benda dapat dinyatakan sebagai persamaan lintasan, 
kecepatan, atau percepatan sebagai fungsi waktu. Besaran lain yang digunakan secara 
umum selain di atas adalah jarak dan kelajuan/laju (speed). Kedua besaran adalah 
besaran skalar yang hanya memiliki harga tanpa arah. 

 
B.2.2. GERAK LURUS 
 

Benda yang bergerak lurus akan memiliki lintasan berbentuk garis lurus, sehingga 
posisi benda boleh dinyatakan dalam koordinat x dan notasi vektor dapat diabaikan. 
Benda dapat membentuk lintasan lurus bila kecepatan dan percepatan benda 
segaris/searah. 
 
B.2.2.1. Gerak Lurus Beraturan 

Pada gerak lurus beraturan, jarak tempuh benda tiap satu satuan waktu selalu tetap, 
atau kecepatan benda selalu tetap, benda tidak mengalami percepatan (a=0). Persamaan 
(2) dapat diintegrir sehingga diperoleh jarak yang ditempuh benda dalam waktu t∆ , 
adalah:   

tvx ∆=∆   atau  vtxx += 0      (1.10)  
 
 

Kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat 
 

Sekarang, kita tinjau sebuah mobil barang yang bergerak lurus sepanjang sumbu-x. 
Karena bergerak, maka posisinya berubah seiring dengan berubahnya waktu. Jadi, posisi 
mobil itu merupakan fungsi waktu dan ditulis sebagai r(t) = x(t) i. Persamaan terakhir ini 
menunjukkan bahwa vektor posisi mobil itu, yakni r(t), dapat dihitung bila koordinat benda 
itu, yakni x(t), diketahui. Oleh karena itu cukuplah hanya menghitung koordinatnya saja 
sebagai fungsi waktu.  

Misalkan benda tersebut berada pada posisi r(t1) = x(t1) i pada saat t1 dan berada 
pada posisi r(t2) = x(t2) i pada saat t2, dengan t1< t2. Kecepatan rata-rata benda itu pada 
selang waktu antara t1sampai t2 ditulis sebagai vrat dan didefinisikan oleh 

vrat = [r(t2) – r(t1)]/(t2 – t1) = [x(t2)i – x(t1)i]/(t2 – t1) = 
12

12 )()(
tt

txtx
−
−

i.  (1.11)         

Vektor r(t2) – r(t1) disebut vektor pergeseran. Bila ∆r = r(t2) – r(t1) dan ∆t = t2 – t1, 
maka vrat = ∆r/∆t. Jadi, kecepatan rata-rata benda itu dari saat t1 sampai dengan t2  adalah 
perbandingan antara vektor pergeseran dengan selang waktu yang dibutuhkan untuk 
pergeseran itu, yakni selang waktu t2 – t1. Satuan kecepatan rata-rata adalah satuan 
panjang dibagi satuan waktu. Oleh karena itu kecepatan rata-rata berdimensi [L][T]-1 . 
Laju rata-rata adalah besarnya kecepatan rata-rata. 
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Contoh 1 : Apabila kita berada di jalan Malioboro, andaikan pada jam 13.00 anda berada 
pada posisi –250 i (yakni 250 meter di sebelah utara rel) dan berada pada posisi 470 i 
(yakni 470 meter di sebelah selatan rel) pada jam 13.03. Dalam hal ini x(t1) = –250 meter 
dan x(t2) = 470 meter, sedang t2 – t1 = 3 menit = 3×60 detik. Kecepatan rata-rata sepeda 
anda dari jam 13.00 sampai dengan jam 13.03 adalah 
 

vrat = 
12

12 )()(
tt

txtx
−
−

i = 
603

)250(470
×
−− i =  

180
720 i = 4 i m/s. 

Jadi, laju rata-rata sepeda tersebut dari pukul 13.00 sampai 13.03 adalah 4 meter 
perdetik. 
 
Contoh 2 : Seekor lalat terbang lurus ke arah timur dari ujung tunas sebuah pohon. 
Andaikan t = 0 ketika lalat itu tepat meninggalkan ujung tunas. Dan andaikan pula ujung 
tunas itu sebagai titik pangkal dan arah timur sebagai arah posistif sumbu-x. Setelah 
diukur dengan teknik tertentu, didapatkan gambar 1.3 yang menggambarkan koordinat 
lalat tersebut sebagai fungsi waktu. (a) Berapakah kecepatan rata-rata lalat itu dari saat t1 
= 5 dt sampai dengan t2 = 10 dt? (b) Sebutkanlah dua titik waktu katakanlah t3 dan t4 
sedemikian rupa sehingga kecepatan rata-rata lalat dari t3 sampai t4 sama dengan nol! (c) 
Pernahkah lalat itu terbang kembali ke arah barat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab :  
(a) Koordinat  lalat pada saat t1 = 5 dt ialah 5,65  meter. Oleh karena itu posisinya 
diberikan oleh r(t1) = 5,65 i. Koordinat lalat pada saat t2 = 10 detik ialah 2,5 meter. Maka 
posisinya diberikan oleh r(t2) = 2,5 i. Jadi r(t2) – r(t1) = – 3,15 i meter dan ∆t = t2 – t1 = 5 dt. 
Jadi, kecepatan rata-rata lalat dari t1 = 5 dt sampai dengan t2 = 10 dt ialah  

(– 3,15 i meter)/(5 dt) = – 0,63 i meter/detik.  
 
(b) Agar kecepatan rata-rata bernilai nol maka harus dicari dua titik waktu yang berbeda 
sehingga pada kedua titik waktu itu posisi lalat sama. Dua titik waktu yang dimaksud tentu 
saja banyak sekali. Satu contoh adalah t2 = 1 dt dan t3 = 22 dt. Pada kedua titik itu posisi 
lalat adalah 1,4 meter. 
 

Waktu t  (dt) 

K
oo

rd
in

at
  x

 
 

20 30 10 

2,0 

4,0 

6,0 
Gbr. 5.B.3. Grafik 
Koordinat lalat ,  
x sebagai fungsi 
waktu t. 
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(c) Dari grafik terlihat bahwa dalam 30 detik pertama koordinat lalat maksimum adalah 5,8 
meter. Karena arah ke timur adalah arah sumbu-x positif, maka dalam 30 detik pertama 
lalat terbang ke timur paling jauh adalah 5,8 meter. Dan titik paling timur ini dicapai oleh 
lalat kurang lebih pada saat t = 4,5 dt. Setelah titik waktu itu, koordinat lalat menurun, 
artinya posisi bergeser ke barat, sampai kurang lebih t = 27 dt. Jadi, lalat pernah terbang 
kemblai ke barat. 

Kita tinjau sebuah mobil barang. Andaikan pada saat t mobil itu berada pada posisi 
r(t) dan setelah selang waktu ∆t kemudian berada pada posisi r(t + ∆t) = x(t + ∆t)i. 
Kecepatan rata-rata mobil barang itu dari saat t sampai dengan t + ∆t adalah  
 

vrat = [r(t + ∆t) – r(t)]/ (t + ∆t – t) = 
t

txttx
∆

−∆+ )()( i.  (1.12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari Gambar 5.B.4 tampak bahwa faktor  
 

t
txttx

∆
−∆+ )()( = 

t
tx

∆
∆ )(  

 
merupakan gradien dari garis L. Maka semakin kecil ∆t semakin dekat pula kedua selang 
waktu itu. Bila selang waktu ∆t dipilih sekecil mungkin tetapi tidak sampai nol atau, 
dengan kata lain, ∆t dilimitkan menuju nol, maka nilai x(t + ∆t) pun mendekati nilai x(t), 
yakni ∆x(t) = x(t + ∆t) – x(t) juga menuju nol. (Perkataan “∆t menuju nol“ selalu diartikan 
bahwa ∆t merupakan bilangan yang lebih kecil dari bilangan apapun). Oleh karena itu 
tidak perlu dikhawatirkan terjadinya pembagian dengan bilangan kecil sekali sehingga 
muncul ketakterhinggaan pada ruas kanan persamaan (1.12). Menuju nolnya ∆t diimbangi 
oleh menuju nolnya ∆x(t). Sehingga pembagian sebuah bilangan kecil dengan bilangan 
kecil yang lain tidak harus tak terhingga hasilnya. Proses ini dinamakan pengambilan limit 
dan ditulis sebagai 

t
x

t
txttx

tt ∆
∆

=
∆

−∆+

→∆→∆
limlim

00

)()(
.   (1.13) 

Faktor yang diperlihatkan oleh persamaan (1.13) tidak lain merupakan gradien garis 
singgung pada kurva x(t) di titik t, yakni garis T pada gambar 1.4. Kecepatan rata-rata 
dengan ∆t menuju nol disebut kecepatan sesaat pada saat t atau secara singkat 
kecepatan pada saat t. Jadi, kecepatan sesaat mobil barang itu pada saat t diberikan oleh 

v(t) = 
t

txttx
t ∆

−∆+

→∆

)()(lim
0

i = 
t
x

t ∆
∆

→∆
lim

0
i.  (1.14) 
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Gbr. 5.B.4. Grafik 
posisi mobil vs 
waktu 
tempuhnya  
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Kecepatan sesaat mobil barang pada saat t tidak lain adalah perubahan posisi mobil 
barang itu tiap satu satuan waktu pada saat t. Bagian  

v(t) = 
t

txttx
t ∆

−∆+

→∆

)()(lim
0

= 
t
x

t ∆
∆

→∆
lim

0
 

disebut laju koordinat atau komponen kecepatan ke arah sumbu-x. Oleh karena itu 
kecepatan sesaat dapat dituliskan sebagai v(t) = v(t) i. 

Laju sesaat adalah besarnya kecepatan sesaat |v(t)|. Inilah yang diperlihatkan oleh 
jarum spedometer pada sepeda motor anda.  
B.2.2.2. Gerak Lurus Berubah Beraturan 

Pada gerak ini jarak yang ditempuh benda tiap satu satuan waktu tidak sama besar, 
tapi arah gerak tetap. Karena nilai jarak tempuh tiap satu satuan waktu berbeda berarti 
ada perubahan kecepatan. Bila perubahan tersebut tetap maka perubahan kecepatan 
tersebut beraturan, artinya a tetap. Dari pers. (1.4), bisa diperoleh persamaan kecepatan 
melalui integrasi, ∫∫ = adtdv   . Karena a tetap,  untuk batas integrasi dari vvo → , dan 

dari tto → , serta bila to=0, akan diperoleh: 
atvv o +=      (1.15) 

Persamaan posisi benda diperoleh melalui digunakan pers. (1.2), yaitu vdtdx = . 
Dengan memasukkan pers. (1.11) ke dalamnya dan mengintegrasi persamaan tersebut 
untuk batas xxo →  dan dari tto → , didapat: 

2

2
1 attvxx oo ++=     (1.16) 

Apabila nilai t dari pers. (1.11) disubstitusikan ke dalam pers. (1.12), maka akan diperoleh 
formulasi berikut. 

)(222
oo xxavv −+=     (1.17) 

Salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan adalah gerak jatuh bebas. 
Sebuah benda dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan bila percepatan 

benda itu tetap, yakni baik arahnya maupun besarnya. Jadi, secara umum sebuah benda 
yang melakukan GLBB dengan percepatan konstan sebesar a memiliki koordinat yang 
tergantung pada waktu menurut 

x(t) = x0 + v0t + 
2
a

t2,    (1.18) 

dengan x0 koordinat benda itu pada saat t = 0 dan v0i adalah awal kecepatan benda (pada 
saat t = 0). Dari persamaan (1.15) dapat disimpulkan bahwa kecepatan benda tersebut 
berubah terhadap waktu menurut persamaan  

v(t) = v(t)i = (v0 + at) i .   (1.19) 
Terlihat bahwa yang berubah hanyalah 
komponen kecepatannya, sedang arah 
kecepatan tidak berubah.  Komponen  
kecepatan  v(t) sebagai fungsi waktu 
diperlihatkan oleh grafik pada gambar 1.5. 
Yang menarik dari grafik tersebut adalah 
luas wilayah yang diarsir. Luas wilayah itu 
dengan mudah dapat dihitung sebagai 
berikut : 
Luas total wilayah yang diarsir   
        = luas persegi panjang +  luas 

segitiga 
        = v0 × t + (1/2)t × at 
        = v0 t + (1/2)at2. 

 t 
Gbr. 5.B.5 

v(t) 

v0 

t = 0 

at 
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Dari persamaan (4.11) terlihat bahwa 

x(t) − x0  =  v0t + 
2
a

t2 = 

 luas total wilayah yang diarsir. 
Jadi, jarak tempuh benda selama selang waktu dari 0 sampai t sama dengan luas wilayah 
pada grafik kecepatan (lebih tepatnya, grafik laju koordinat) yang di batasi oleh kurva v(t), 
sumbu-t, garis t = 0 serta garis yang tegak lurus pada sumbu-t melalui titik t. Kesimpulan 
ini telah kita dapati pula untuk GLB. Apakah hal ini juga berlaku untuk gerak-gerak yang 
lain selain GLB dan GLBB? Jawabnya : YA. Bahkan bukan hanya untuk gerak lurus, 
tetapi untuk semua macam gerak. Andaikan gambar 5.B.5 memperlihatkan laju v(t) 
sebuah benda sebagai fungsi waktu t. Kaidah umum mengatakan bahwa jarak tempuh 
benda dari saat t = t1 hingga t = t2 sama dengan luas wilayah pada grafik yang diarsir, 
yakni yang dibatasi oleh sumbu t, garis t = t1, garis t = t2 dan kurva v(t). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh 3 : Sebuah benda yang dilepaskan atau dilempar vertikal ke atas dengan 
kecepatan awal tertentu dari suatu ketinggian akan mengalami gerak lurus berubah 
beraturan. Benda tersebut akan mengalami percepatan gravitasi bumi sebesar g 
berarah ke bawah yang besarnya tergantung pada posisi di muka bumi. Sebagai contoh, 
di puncak Himalaya, dengan ketinggian 8,8  km dari permukaan air laut, g = 9,8 m/dt2. 
Rata-rata di muka Bumi dengan ketinggian 0 km di atas air laut, g = 9,0 m/dt2. Dalam 
masalah ini sumbu-x dipasang vertikal dengan sumbu positif bearah ke atas. Andaikan 
sebagai titik pangkal x = 0 ditetapkan permukaan lantai. Oleh karena itu percepatan 
gravitasi diberikan oleh g = −g i karena arah g ke bawah. Bila benda dilepaskan begitu 
saja dari ketinggian h, maka x0 = h dan kecepatan awal v0 = 0. Oleh karena itu 
berdasarkan rumus umum persamaan (12), koordinat benda setiap saat diberikan oleh 

x(t) = x0 + 0.t + (g/2)t2 =  h − (g/2)t2.    
Kecepatannya diberikan oleh 

v(t) = − gt i.      
(a) Kapan benda akan tiba di lantai? (b) Dan dengan laju berapakah ia menabrak lantai?  
 
 
Jawab : (a) Tuliskanlah sebagai tL waktu benda menyentuh lantai. Pada saat itu koordinat 
benda adalah  x(tL) = h − (g/2)tL2 = 0. Dari persamaan terakhir ini,  

tL = 
g
h2 .  

 

Gbr. 1.6.   

v (m/dt) 

t (s) 

8 

4 

0 
4 8 12 16 

t  (dt) t1 t2 

v(t). 

garis t = t1 

Garis t = t2 
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(b) Oleh karena itu benda menabrak lantai dengan kecepatan 

v(t) = − gtL i = − g
g
h2  i = − gh2 i.  

 
Contoh 4 : Sebuah bola besi dilempar vertikal ke atas dari suatu tempat yang memiliki 
ketinggian h di atas tanah dengan kecepatan awal yang besarnya v0. (a) Apakah bola 
akan bergerak semakin cepat atau semkin lambat? (b) Kalau bola bergerak semakin 
lambat, kapan dia berhenti? (c) Berapakah ketinggian bola pada saat t? (d) Berapakah 
ketinggian bola pada saat berhenti?  (e) Inikah ketinggian maksimum bola? (f) Berapakah 
waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke posisi awal? 
 
Jawab : Sebagaimana contoh sebelumnya, kita pasang sumbu-x secara vertikal dengan 
arah positif ke atas. Situasinya berbeda hanya karena sekarang kecepatan awal tidak nol 
melainkan v0i. Percepatan tetap ke bawah sebesar g. Oleh karena itu  

v(t) = v0 − gt.      
(a) Karena v0 dan g konstanta positif, maka laju bola yakni |v(t)| untuk t = 0 sampai t 
tertentu akan berkurang. Jadi, bola pada selang waktu tertentu bergerak semakin lambat. 
(b) Bola akan berhenti bila kecepatanya nol. Bila bola itu berhenti pada saat tst, maka  

v(tst) = v0 − gtst = 0. 
 
Ini sama artinya dengan v0 = gtst. Jadi, bola berhenti saat tst = v0/g.  
(c) Ketinggian bola saat t diperoleh dari persamaan (10), yakni 

x(t) = h + v0t − 
2
g

t2. 

(d) Ketinggian bola saat ia berhenti dihitung dari persamaan (1.14) dengan t = tst = v0/g. 
Hasilnya adalah 

x(tst) = h + v0 tst − 
2
g

 tst
 2 = h + v0.(v0/g) − 

2
g ( v0/g)2.  

         = h + 
g

v
2

2
0 . 

(e) Persamaan (1.14) menunjukkan bahwa ketinggian bola sebagai fungsi waktu 
merupakan fungsi kuadrat. Koefisien dari t2, yakni −g/2 merupakan tetapan negatif. Oleh 
karena itu x(t) memiliki nilai maksimum. Jadi, bola memiliki ketinggian maksimum. Dan 
ketinggian saat berhenti itulah ketinggian maksimumnya. 
(f) Dapat dibuktikan dengan mudah (untuk latihan) bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 
kembali ke posisi semula adalah v0/g setelah t = tst. Jadi, benda kembali ke posisi awal 
pada saat t = 2tst = 2 v0/g. 
 
B.2.2.3. Gerak Lurus Berubah Tidak Beraturan 

Gerak lurus berubah tidak beraturan adalah gerak benda titik yang membuat lintasan 
garis lurus dengan percepatan tidak tetap, baik besarnya saja, arahnya saja, maupun 
besar dan arahnya. Perubahan percepatan dapat dinyatakan dengan 2 cara, yaitu 
percepatan sebagai fungsi waktu )(taa = dan percepatan sebagai fungsi posisi )(xaa = . 
Pemecahan permasalahan gerak ini bergantung pada fungsi percepatan, dimana masing-
masing fungsi tersebut memiliki cara pemecahan berbeda seperti contoh berikut. 
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Contoh 5. Percepatan sebuah benda yang bergerak ke arah x, ditentukan oleh 

persamaan 2m/s)
3
22( −= xa . Bila pada x = 0, v = 10 m/s, tentukan: 

a. Kecepatan benda pada setiap saat. 
b. Kecepatan benda di titik x = 3 m. 
c. Percepatan benda ketika kecepatannya 8 m/s. 

 
Penyelesaian : 

a. 
dx
dvv

dt
dx

dx
dv

dx
dx

dt
dv

dt
dvxa =⋅===−= )

3
22(  

 atau, vdvadx =  , sehingga,  dxxadxvdv ∫∫ ∫ 





 −==

3
22  

Cxxv +−=
3
2

2
1 22  

Untuk x = 0, v = 10,  maka:  C+−= 0.
3
2010

2
1 22  

     C = 50 

Jadi kecepatan benda setiap saat, 50
3
42 22 +−= xxv    

atau,  





 +−±= 50

3
42 2 xxv  m/det 

b. Untuk x = 3 m, kecepatan benda: 8503.
3
43.2 2 ±=+−±=v  m/det 

c. Bila v = 8 m/det, maka: 50.
3
4.264 2 +−= xx       

    atau   02123 2 =−− xx   

  
6
162

6
2562

3.2
)21(3.442 ±

=
±

=
−−±

=x  

Jadi  3
6

18
==x  m 

Untuk x = 3 m, percepatan benda: 33,5
3
23.2 =−=a  m/det2 

 
 

 x
  

t  
0 

40 

6 2 10 

-32 

v
  

t  
0 6 2 10 

-24 

 a  
 

t
  

0 
6 2 

4 

(a) (b) (c) 
 

Gbr.1. 7. Grafik: (a) x-t, (b) v-t, dan (c) 
 

246 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI FISIKA 



B.2.3. GERAK LENGKUNG 
Benda yang bergerak tidak akan bergerak lurus lagi bila percepatan dan kecepatan 

benda tidak searah/segaris. Hal ini menyebabkan lintasan gerakan benda menjadi 
melengkung. Lintasan lengkung yang istimewa adalah lingkaran dan parabola. Berikut 
akan dipaparkan gerak lengkung datar, gerak melingkar, baik gerak melingkar beraturan 
maupun gerak melingkar tak beraturan, dan gerak parabola/trayektori. 
 
B.2.3.1. Gerak Lengkung Datar  

Dalam gerakan ini lintasan benda berbentuk garis lengkung yang terletak pada 
bidang datar. Pada gambar 4. benda bergerak membentuk lintasan lengkung S dari titik A 
ke titik B, yang masing-masing kedudukannya terhadap pusat koordinat bidang datar di O 
dinyatakan dengan vektor r  dan rr 

∆+ . Misalkan garis lengkung lintasan benda S 
mempunyai radius kelengkungan R. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Secara matematis,    tr vvv 

∆+∆=∆    (1.20) 
Komponen radial juga biasa disebut komponen normal/sentripetal, sedangkan komponen 
tangensial disebut dengan komponen linier. 
Percepatan benda dalam bergerak menjadi, 

   tr
t

t

r

tt
aa

t
v

t
v

t
va 




+=
∆
∆

+
∆
∆

=
∆
∆

=
→∆→∆→∆ 000

limlimlim            (1.21) 

 
Karena kecepatan tangensial/linier searah dengan garis singgung lintasan, maka 
percepatan linier/tangensial menjadi,  

2

2

0
lim

dt
sd

dt
vd

t
v

a t

tt




==
∆
∆

=
→∆

   (1.22) 

Sedangkan percepatan radial/sentripetal/normal adalah:   

R
var

2
=        (1.23) 

Berikut pemaparan gerak lengkung yang istimewa, yaitu gerak melingkar dan gerak 
parabola. 
 
B.2.3.2. Gerak Parabola 

Andaikan sebuah benda (misalnya peluru meriam) ditembakkan dari titik pangkal  
O(0,0) dengan kecepatan awal v(0) = v0 cos θ i + v0 sin θ j, dengan sumbu-x menempel 
mendatar di tanah dan sumbu-y tegak vertikal ke atas. 

Kecepatan sesaat benda dalam 

bergerak:  
dt
rdv



=  

Kecepatan benda tersebut 
berubah dari v  menjadi 

vv 
∆+ ,sehingga perubahan 

kecepatan gerak sebesar v∆ . 
Perubahan kecepatan tersebut 
secara vektor dapat diuraikan 
menjadi dua komponen yaitu 
komponen radial (r) yang 
arahnya menuju pusat 
lengkungan dan komponen 
tangensial (t) yang arahnya 
menyinggung lintasan  

 

A B 

r  

rr 
∆+  

R 

v  v  
 

vv 
∆+  

v∆  

v∆  rv∆  
 

tv∆  
 

y 

x O 

S 

 
 

Gbr. 5.B.8. Kecepatan benda  
dalam gerak lengkung datar 
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Dari ungkapan kecepatan awal ini, terlihat bahwa komponen kecepatan awal ke arah 
sumbu-x (mendatar) adalah vx(0) = v0 cos θ dan ke arah sumbu-y (vertikal) adalah vy(0) = 
v0 sin θ. Oleh karena itu  

|v(0)| = θθ 22
0

22
0 sincos vv + = v0. 

Jadi, besar kecepatan awal benda itu adalah v0. Vektor kecepatan awal membentuk 
sudut elevasi θ  terhadap sumbu-x atau tanah (lihat gambar 5.B.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ke arah mendatar benda tidak mengalami percepatan, yakni ax = 0. Sementara ke 
arah vertikal (sumbu-y) benda dipengaruhi oleh gravitasi bumi sehingga benda itu akan 
mengalami percepatan sebesar g ke bawah. Jadi, ay = − g. Oleh karena itu, ke arah 
mendatar benda mengalami GLB dan ke arah vertikal mengalami GLBB. Hal ini mirip 
dengan yang telah dibicarakan pada contoh  di atas, kecuali bahwa  

x0 = y0 = 0,  v0x = v0cosθ,   v0y = v0sinθ,   dan  ay = − g. 
Oleh karenanya, koordinat benda pada saat t diberikan oleh 

x(t) = (v0 cosθ).t     (1.24) 
dan   
    y(t) = (v0 sinθ).t − (g/2)t2.    (1.25) 
Komponen kecepatan benda ke arah sumbu-x dan sumbu-y berturut-turut adalah 

vx(t) = v0 cosθ     (1.26) 
dan  

vy(t) = v0 sinθ  − gt.    (1.27) 
 

Dari Contoh benda akan berhenti pada saat t = v0sinθ/g. Pada saat itulah benda 
mencapai ketinggian maksimum. Jadi, ketinggian maksimum, ditulis sebagai hmak, 
diberikan oleh 

hmak = v0 sinθ 
g

v θsin0  − 
2
g

2
0 sin









g

v θ
= 

g
v

2
sin 22

0 θ
.   (1.28) 

Dalam gambar 5.B.10. diperlihatkan lintasan benda untuk berbagai sudut elevasi : 30°, 
45° dan 60°. Dalam gambar itu h30° berarti ketinggian maksimum untuk penembakan 
dengan sudut elevasi 30°. Demikian pula untuk h45° dan h60°.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Gbr. 5.B.9. Lintasan  gerak benda dengan kecepatan awal membentuk sudut 

θ 

v(0) 

hmak 

R 
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Benda kembali ke tanah pada saat t = tt = 2v0sinθ/g. Oleh karena itu, jarak atau 

jangkauan tembakan, ditulis sebagai R, diberikan oleh 

R = x(tt) = v0 cosθ 
g

v θsin2 0 = 
g

v θθ cossin22
0 = 

g
v θ2sin2

0   (1.29) 

Dengan kecepatan awal yang sama, maka jangkauan maksimum tercapai bila sin2θ = 1. 
Ini terjadi bila θ = 45° dengan jangkauan R45° = v0

2/g. Karena sin60° = sin120° = 0,86, 
maka R30° = R60° = 0,86 R45° (lihat gambar 5.B.10). 
 
B.2.3.3. Gerak Melingkar Beraturan 

Pada gerak ini benda membuat lintasan berbentuk lingkaran berjari-jari R dengan 
ketentuan bahwa panjang busur yang ditempuh tiap satu satuan waktu tetap. Artinya, 
besar kecepatan benda tetap meskipun arahnya jelas berubah. Dengan demikian ada 
percepatan dalam gerakan benda. Perhatikan perubahan vektor kecepatan benda yang 
melakukan  gerak melingkar pada Gambar 5.B.11. di bawah ini. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posisi awal benda berada di 
titik A dengan kecepatan v , 
kemudian menempuh busur 
AB. Kecepatan benda di B 
menjadi 'v  tepat 
menyinggung lintasan di titik 
B. Perubahan kecepatan yang 
terjadi:  vvv 

−=∆ '  
Untuk θ sangat kecil, tali 
busur AB dapat dianggap 
sama dengan panjang AB, 
sehingga: 

tvAB ∆=
  

Teorema geometris pada ∆ 
OAB dan ∆ BCD  
menunjukkan keduanya 
sebangun, berarti: 

h60° 

h45° 

30° 

45° 

60° 

R45° 

0,86R45
 

h30° 
Gbr.5.B.10. Trayektori 
(lintasan) peluru untuk 
berbagai sudut elevasi. 

Gbr. 5.B.11. Vektor kecepatan pada gerak 
melingkar 

 

O 

A 

B 

R
 θ v  

v  

v ’ 

vvv 
−=∆ '  

C 

D 
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R

tv
R

AB
v
v ∆

==
∆







  atau  
R
v

t
v 2

=
∆
∆

 

 

Sehingga percepatan sesaat benda,         
R
v

t
va

t

2

0
lim




=
∆
∆

=
→∆

 (1.30) 

Percepatan tersebut ada setiap kali benda bergerak melingkar dan arahnya menuju 
ke pusat lingkaran, sehingga biasa disebut percepatan normal/sentripetal/radial )( ra . 

Deskripsi gerak melingkar lebih menguntungkan bila dinyatakan dalam besaran 
anguler/sudut. Melalui Gambar 6. hubungan antara besaran linier dalam gerak melingkar 
dengan besaran-besaran angular/sudut dapat dijabarkan sebagai berikut.  
Perubahan posisi benda sepanjang busur HI dinyatakan dengan perubahan sudut dθ 
melalui hubungan,  
Busur HI = θ

 Rdsd =  

Dengan demikian kecepatan linier benda adalah,  
dt
dR

dt
sdv θ




==  

Kecepatan sudut ω didefinisikan sebagai berikut, 
dt
d

tt

θθω



=

∆
∆

=
→∆ 0

lim  (1.31) 

Sehingga:     ω
 Rv =              (1.32) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bila  pers. (1.31) dapat didefensialkan terhadap waktu, dan jika untuk t0 = 0,  akan 
diperoleh persamaan sudut/angular, 

tωθθ += 0       (1.36) 
  

B.2.3.4. Gerak Melingkar Berubah Beraturan 
Pada gerak ini besar kecepatan maupun arahnya berubah. Berubahnya besar dan 

arah kecepatan benda mengakibatkan perubahan kecepatan sudut. Berdasarkan pers. 
(30) dan pers. (34), percepatan tangensial benda adalah 

    

( ) αωω 


 R
dt
dR

dt
Rd

dt
vdat ====   (1.37) 

Besaran α adalah percepatan sudut atau percepatan angular, yang didefiniskan dari 

    dt
d

tt

ωωα



=

∆
∆

=
→∆ 0

lim     (1.38) 

Bila pers. (1.33) diintegral, akan diperoleh persamaan kecepatan sudut/angular, 

 

O 
θ  

θd  

G 

H 
I 

R 

 
Gbr.5.B.12. Perubahan sudut  pada 
gerak melingkar 

Kecepatan sudut ω didefinisikan 
sebagai berikut, 

             
dt
d

tt

θθω



=

∆
∆

=
→∆ 0

lim               (1.33) 

Sehingga,     
           ω

 Rv =                       (1.34) 
Bila pers. (1-22) disubstitusikan ke 
pers. (1-20), akan didapat:   

 2ωRar =           (1.35) 
Pada gerak ini besar kecepatan sudut 
selalu tetap. 
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    tαωω


+= 0      (1.39) 
Identik dengan kecepatan pada gerak lurus, jika dilakukan substitusi pers. (1.39) ke pers. 
(1.31), maka akan diperoleh persamaan angular, 

    
2

00 2
1 tt αωθθ


++=      (1.40) 

Dengan menguraikan pers. (1.34) akan diperoleh hubungan kecepatan dan percepatan 
sebagai berikut, 

    θαωω
 dd =      (1.41) 

 
Beberapa contoh benda bergerak Melingkar 

1. Gerak benda di luar dinding melingkar. 

 

N = m.g - m.
v
R

2

 

 

N = m.g cos θ - m.
v
R

2

 

2. Gerak benda di dalam dinding melingkar. 

 

 N = m.g + m.
v
R

2

 

 

 N = m.g cos θ + m.
v
R

2

 
 

 

N = m.
v
R

2

 -  m.g cos θ 

 

 N = m.
v
R

2

 - m.g 
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3. Benda dihubungkan dengan tali diputar vertikal. 

 

T = m . g + m 
v
R

2

 

 

 T = m m . g cos θ + m
v
R

2

  

 

T = m.
v
R

2

 -  m.g cos θ 

 

 T = m.
v
R

2

 - m.g 

4. Benda dihubungkan dengan tali diputar mendatar (ayunan centrifugal/konis) 

 

T cos θ =  m . g 

T sin θ = m . 
v
R

2

 

Periodenya T = 2π 
L

g
cosθ

 

Keterangan : R adalah jari-jari lingkaran 

 
5. Gerak benda pada sebuah tikungan berbentuk lingkaran mendatar. 

 

N . µk = m . 
v
R

2

 

N = gaya normal 
N = m . g 

 
 
TUGAS KEGIATAN 1 
 
1. Sebuah benda jatuh bebas (a) Berapakah percepatannya? (b) Berapakah jarak 

jatuhnya dalam waktu 3 detik? (c) Berapa pula laju benda setelah jatuh 70 m? (d) 
Hitung waktu yang diperlukan untuk jatuh sejauh 300 m. 

2. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 30 m/s. (a) Berapa lama 
bola itu naik? (b) Berapakah ketinggian yang dapat dicapai? (c) Berapa waktu 
diperlukan agar bola itu setelah dilemparkan kembali ditangkap?  

3. Satu kali mengorbit bumi, bulan memerlukan waktu 27,3 hari. Jika keliling bumi 
mempunyai radius sekitar 384.000 km, berapakah percepatan bulan terhadap bumi? 
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(Dalam GMB hanya ada percepatan sentripetal, sehingga jika ditanyakan percepatan, 
maka yang dimaksudkan adalah percepatan sentripetal) 

4. Jika diketahui persamaan gerak partikel x = 20 – t3 ((dalam satuan cgs) 
Tentukan: 
a) Pergeseran dari partikel tersebut dalam selang waktu t = 1 s dan t = 3 s 
b) Kecepatan saat t = 3 s 
c) Buat grafik x-t dan v-t untuk t = 0 sampai dengan t = 3s. 

5. Sebuah pesawat bomber terbang horisontal dengan kecepatan tetap sebesar 360 
km/jam pada ketinggian 3000 m menuju sebuah titik tepat diatas sasaran. Berapa 
sudut penglihatan agar bom yang dilepaskan mengenai sasaran tersebut, g = 10 m/s2. 

 
 
B.3. DINAMIKA PARTIKEL 
B.3.1. HUKUM PERTAMA NEWTON 
 

Tentang gerakan benda, Galileo berpendapat bahwa suatu gaya luar diperlukan 
untuk mengubah kecepatan suatu benda bebas, tapi tidak diperlukan gaya luar untuk 
membuat suatu benda bebas bergerak dengan kecepatan konstan. Benda bebas tersebut 
adalah benda yang tidak berada di dalam pengaruh interaksi apapun. Pada kenyataannya 
benda dikatakan benda bebas bila interaksinya dengan benda lain dapat diabaikan, atau 
total interaksinya dengan benda-benda di sekitarnya saling meniadakan.  

Gerakan sebuah balok di atas meja sangat bergantung pada halus/kasarnya 
permukaan balok dan meja yang bersinggungan. Bila kedua permukaan kasar, balok 
yang telah didorong kemudan dilepaskan, akan berhenti. Bila kedua permukaan 
diperhalus, gerakan balok lebih lama dan akhirnya berhenti. Bila kedua permukaan 
dihaluskan dan diberi pelumas, balok lebih mudah bergerak, lebih lama, dan lebih jauh. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Galileo, gaya luar (dorongan tangan) diperlukan untuk 
mengubah kecepatan benda (dari diam menjadi bergerak), tapi tidak diperlukan gaya luar 
untuk membuat kecepatan konstan (balok bergerak lurus ketika permukaan balok dan 
meja licin). Prinsip gerakan tersebut disimpulkan oleh Newton dalam hukum yang 
pertama: 

Sebuah benda akan tetap berada  dalam keadaan diam atau bergerak lurus 
beraturan, apabila dan hanya bila tidak ada pengaruh dari luar yang bekerja 
pada benda tersebut. 

Hukum pertama Newton sering pula disebut hukum inersia atau hukum kelembaman.  
Hukum I Newton merupakan dasar dari konsep kesetimbangan. Jika resultan semua 

gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda tersebut dikatakan berada 
dalam  keadaan setimbang. Dengan demikian syarat kesetimbangan suatu benda adalah:
        

∑ = 0F


       
  
B.3.2. HUKUM KEDUA NEWTON 
 

Gerakan suatu benda adalah hasil interaksinya dengan benda-benda di sekelilingnya. 
Tarikan dan dorongan yang diberikan otot pada benda membuat benda bergerak. Tarikan 
dan dorongan tersebut merupakan interaksi otot pada benda. Interaksi-interaksi ini 
dikenal sebagai konsep gaya. Hubungan antara gaya dan perubahan gerak suatu benda 
dirumuskan dalam Hukum Kedua Newton, yaitu: 
 Bila gaya dikerjakan pada benda, maka benda tersebut akan memperoleh 

percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan resultan gaya-gaya 
yang bekerja pada benda, dengan suatu konstanta pembanding yang 
merupakan ciri khas benda tersebut. 
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Secara matematis hukum tersebut dapat ditulis sebagai berikut, 

Fka


=     (2.1) 

Dimana k adalah konstanta pembanding yang nilainya sama dengan 
m
1 , dan m adalah 

massa benda. Sehingga pers. (2.1) dapat ditulis:   
amF 

=             (2.2) 

Karena 
dt
vda



= , maka bentuk lain persamaan gaya adalah: 

( )
dt
pd

dt
vmd

dt
vdmF


===    (2.3) 

Jadi gaya adalah perubahan momentum persatuan waktu. Bila ada dua benda dengan 
massa berbeda 21 mm < diberi gaya F


 yang sama, maka kecepatan benda pertama lebih 

besar dari kecepatan benda kedua 21 aa > . Oleh sebab itu massa ini disebut massa 
inersia/lembam, yaitu ukuran dari inersia/kelembaman benda. Hukum ini berlaku pada 
gerak pusat massa. 

Dalam sistem satuan SI, satuan gaya adalah Newton (dyne), massa adalah kg (gr), 
dan percepatan adalah m/s2 (cm/s2). Gaya dan percepatan merupakan besaran vektor, 
sehingga dapat diuraikan menurut komponen-komponennya. 

kFjFiFF zyx
ˆˆˆ ++=


    (2.4) 

( )kajaiamF zyx
ˆˆˆ ++=


   (2.5) 

 
B.3.3. HUKUM KETIGA NEWTON 
 

Gaya yang bekerja pada suatu benda berasal dari benda lainnya. Meja yang 
didorong oleh tangan kita akan bergerak dan berpindah tempat. Mobil yang melaju 
kencang akan berhenti bila direm. Gaya yang diberikan oleh benda lain ternyata mampu 
merubah gerak benda, artinya dengan memberi gaya aksi pada benda, maka benda akan 
melakukan reaksi. Menurut Newton hal ini disimpulkan dalam hukum ketiga yaitu, 
 Dua benda yang berinteraksi akan menyebabkan gaya pada benda pertama 

karena benda kedua (gaya aksi) yang sama dan berlawanan arah dengan 
gaya pada benda kedua karena benda pertama (gaya reaksi) 

Formulasi hukum tersebut dapat ditulis, 
           

            reaksiaksi FF


−=                         (2.6) 
 
Pemakaian hukum-hukum Newton di atas bergantung pada masalah yang ada. 

Dalam penyelesaiannya dapat dilakukan beberapa tahap berikut: 
a. Tentukan benda yang akan dicari pemecahan masalahnya. 
b. Identifikasi lingkungan sekitar benda seperti: bidang miring, tali, pegas, bumi, dsb., 

karena gaya yang bekerja pada benda berasal dari lingkungan sekitar benda. Pilih 
kerangka acuan dan sumbu-sumbu koordinat untuk mempermudah perhitungan. 

c. Buat diagram gaya yang bekerja pada benda (disebut diagram bebas). 
d. Gunakan hukum Newton untuk menyelesaikan masalah. 

Beberapa contoh berikut akan memberikan ilustrasi pemakaian cara di atas. Setiap benda 
dianggap sebagai sebuah partikel dengan massa tertentu, dan tali serta katrol dianggap 
tak bermassa. 
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B.3.4. BERBAGAI MACAM GAYA 
Dalam sistem yang terdiri dari dua (2) partikel atau dua benda, gaya yang bekerja 

pada keduanya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: 
a. Gaya kontak 
b. Gaya interaksi 
Gaya kontak adalah gaya yang terjadi pada benda-benda yang bersentuhan, seperti gaya 
normal, gaya gesek, dan gaya tegang tali. Gaya interaksi adalah gaya yang ditimbulkan 
oleh satu benda pada benda lainnya meskipun letaknya berjauhan. Contoh gaya interaksi 
ini adalah: gaya interaksi, gaya listrik, dan gaya magnet. Gaya-gaya tersebut muncul 
karena adanya medan gaya yang dialami benda-benda tersebut, seperti: medan gravitasi, 
medan listrik, dan medan magnet. Berikut pemaparan dari beberapa gaya.  
 
B.3.4.1. Gaya Gesek 

Gaya gesek muncul ketika dua benda bersentuhan. Arah gaya gesek selalu melawan 
gerak relatif antara kedua benda dan arahnya sejajar dengan bidang tempat benda 
berada. Ada dua macam gaya gesek dilihat dari jenis kedua benda yang bersinggungan 
yaitu, 

1) Gaya gesek antara zat padat dan zat padat 
2) Gaya gesek antara zat padat dan zat alir  

Gaya gesek antar zat padat dan zat padat 
Bila sebuah balok di atas meja didorong (diberi kecepatan) seperti pada gambar 1, 

maka balok akan bergerak di atas meja. Jika dorongan dihentikan, gerak balok akan 
lambat dan akhirnya berhenti. Gerakan balok tersebut disebabkan adanya hambatan 
yang melawan gerak benda berupa gaya gesek luncur. Gaya ini muncul sebagai akibat 
hilangnya momentum (berkurangnya kecepatan) benda, keadaan kedua permukaan 
benda yang bersentuhan, luas permukaan yang bersentuhan, dan lain-lain. Besar gaya 
gesek berbanding lurus dengan gaya normal N dan koefisien gesek μ kedua permukaan  
benda.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gaya gesek antar zat padat dan zat cair (fluida) 

Gaya gesek ini dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida baik cair maupun gas. 
Benda yang bergerak dalam cairan dengan kecepatan v akan mengalami gaya gesek f 
yang tergantung pada jenis cairan dan dimensi/ukuran benda yang bergerak. Untuk 
benda padat berbentuk bola berjari-jari r yang dimasukkan dalam cairan dengan koefisien 
viskositas η , sehingga bola bergerak dengan kecepatan tetap, maka berlaku hukum 
Stokes dengan gaya gesek sebesar rvf πη6= . 

 

 

v 
N 

w 

fs 

 
Gbr.5.B.13. Gaya yang bekerja 
pada balok di atas meja 

Saat benda masih dalam keadaan diam 
maupun tepat akan bergerak, berlaku 
koefisien gesek statis sµ . Sehingga gaya 
gesek statis yaitu gaya terkecil yang 
diperlukan supaya benda dapat bergerak 
adalah:     Nf ss µ=                    (2.7) 
Untuk benda yang sedang bergerak 
berlaku koefisien gesek kinetis kµ , maka 
gaya gesek kinetis yang dialami benda 
sebesar: 

Nf kk µ=   (2.8) 
Nilai ks µµ > , sehingga ks ff > . 
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B.3.4.2. Gaya Sentripetal 
Sebuah benda dengan massa m diikat pada seutas tali dan ujung tali yang lain (titik 

O) dipegang, kemudian benda diayunkan dengan kecepatan v , maka pada tangan akan 
terasa adanya tarikan dari benda yang arahnya keluar.  Peristiwa ini dapat diilustrasikan 
seperti pada Gambar 2. Benda akan bergerak melingkar dengan jari-jari R, dan 
mengalami percepatan menuju ke pusat lingkaran (percepatan sentripetal)  ra yang selalu 
tegak lurus dengan vektor kecepatan v , yaitu:      

       R
R
var

2
2

ω





==  

Percepatan tersebut menyebabkan munculnya gaya tarik ke arah pusat lingkaran (gaya 

sentripetal) sebesar: Rm
R
vmamF rs

2
2

ω===



 (2.9) 

Tarikan yang dirasakan tangan saat memegang benda di atas adalah reaksi dari gaya 
sentripetal tersebut yang dikenal dengan gaya sentrifugal. Penggunaan gaya sentripetal 
antara lain pada bandul/ayunan konik dan peninggian tikungan atau kemiringan jalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh. Ayunan konik atau bandul konik adalah suatu bandul dimana suatu massa m 
terikat pada ujung tali dan berputar melingkar pada bidang datar dengan kecepatan 
konstan v (lihat Gambar 3.). Bila tali membentuk sudut θ, jari-jari lintasan lingkaran R, dan 
panjang tali  l, tentukan: 

a. tegangan tali T,  
b. gaya sentripetal yang bekerja pada ayunan, dan 
c. waktu yang diperlukan ayunan untuk bergerak melingkar dengan kecepatan v. 

 
Penyelesaian: 
a.  Gaya-gaya yang bekerja pada massa m adalah tegangan tali T dan berat benda 

mgw = . Berdasarkan uraian gaya pada Gambar 2.11. dan dengan menggunakan 
hukum pertama Newton, maka: mgwT ==θcos  

Sehingga tegangan tali: 
θcos

mgT =  

b. Gaya sentripetal yang bekerja pada bandul adalah: 
R
vmT

2

sin =θ  

c. Bila waktu yang diperlukan ayunan untuk bergerak menempuh satu kali putaran adalah 

τ, maka:   RRv 





==
τ
πω 2  

v

 
m
 

O
 
R
 

Gbr.5.B.14. Massa m terikat tali dan 
berayun membentuk lintasan 
lingkaran 

 

m 

w 

T 
θcosT  

θsinT  

θ 
l 

 

Gbr.5.B.15. Ayunan 
k k 
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Dengan memasukkan v dari gaya sentripetal, tegangan tali dan θsinlR =  akan 
didapat, 

    θθ
θ

θ
τ
π tggRmg

m
RT

m
RRv ..sin

cos
sin2

=





==






=  

  

 
g

l
tgg

l
tgg
RR

tggR
R

v
θπ

θ
θπ

θ
π

θ
ππτ cos2

.
sin2

.
2

..
22

=====  

Τ disebut juga periode gerak ayunan. 
 

B.3.4.3. Gaya Gravitasi 
Hukum Gravitasi Universal (The Law of Universal Gravitation) dari Newton 

menyatakan bahwa: “Gaya yang bekerja antara dua benda atau partikel yang bermassa 
1m  dan 2m , yang terpisah sejauh r adalah gaya tarik menarik (gaya gravitasi) sepanjang 

garis hubung kedua partikel tersebut, yang besarnya:  

2
21

r
mmGF =      (2.10) 

dengan G adalah konstanta universal yang sama untuk semua pasangan partikel.” 
Konstanta G tersebut merupakan besaran skalar yang nilainya didapat oleh P.R. Heyl dan 
P. Chizanowski dari U.S.  National Bureau of Standards (USA) pada tahun 1942 sebesar:
   G  =  6,6732 x 10-11 Nm2/kg2            
Dalam bentuk vektor persamaan (10) dapat ditulis sebagai berikut. 

123
12

21
21 r

r
mmGF 

−=     (2.11.a) 

213
21

21
12 r

r
mmGF 

−=     (2.11.b) 

 
 

dengan: 21F


= vektor gaya gravitasi yang bekerja pada 2m  oleh 1m  

   12F


= vektor gaya gravitasi yang bekerja pada  1m  oleh 2m  
    =−= 2112 rr 

 vektor posisi kedua partikel 
Kedua gaya dapat diilustrasikan seperti Gambar 5.B.16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terlihat bahwa kedua gaya 
sama besar, tapi berlawanan 
arah, jadi:  2121 FF


−=  , yang 

berarti gaya gravitasi yang 
bekerja pada kedua benda 
merupakan pasangan gaya aksi 
dan reaksi.  

Penerapan / penggunaan  
hukum gravitasi universal ini 
ditemukan pada analisis gerak 
planet-planet dan satelit-satelit 
luar angkasa. Hukum ini sejalan 
dengan Hukum Keppler          

 

1m  1m  

2m  

12r
  

2m
 

2112 rr 
−=  

1m  

2m  

12F


 

12F


 

 

Gbr.5.B.16. Gaya gravitasi/tarik dua 
partikel 
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yang dapat diturunkan dari hukum-hukum kinematika dan hukum gravitasi Newton. Ada 
tiga hukum yang dipostulatkan oleh Johanes Keppler (1571-1630), yaitu: 

1. Semua planet bergerak dalam orbit yang berbentuk ellips dengan matahari berada 
di salah satu fokusnya (hukum dari orbit). 

2. Dalam waktu yang sama, garis hubung antara planet dengan matahari melintasi 
luasan yang sama (hukum dari luasan). 

3. Kuadrat dari periode planet mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat tiga 
jarak rata-rata planet terhadap matahari (hukum dari periode).  

Dalam analisis gerak planet, kita dapat menyederhanakan persoalan orbit planet dengan 
menganggap berbentuk lingkaran. Dengan mengabaikan gaya-gaya gravitasi yang 
bekerja antara planet-planet tersebut dan cukup memperhatikan interaksi antara matahari 
dengan suatu planet, maka berdasarkan hukum Newton, gaya gravitasi antara matahari-
planet akan sama dengan gaya sentripetal yang bekerja pada planet. 
 
Contoh. Sebuah satelit komunikasi berada pada orbitnya dan dianggap tetap diam oleh 
pengamat bumi. Tentukan kecepatan satelit setelah berada pada ketinggian 2R dari bumi, 
jika R adalah jari-jari bumi (6400 km) dan massa bumi 6x1024 kg. 
 
 
Penyelesaian: 
Pada permasalahan ini kita cukup memperhatikan interaksi antara satelit dengan bumi. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
B.3.5 ROTASI BENDA TEGAR  
B.3.5.1. Momen Gaya 
• Benda tegar dapat didefinisikan sebagai benda yang tidak berubah bentuknya 

apabila diberi gaya luar. 
• Momen gaya dilambangkan τ didefinisikan sebagai kecenderungan suatu gaya untuk 

memutar suatu benda terhadap suatu sumbu. 
• Besar momen gaya yang ditimbulkan oleh F diberikan oleh persamaan: 

τ = d F                      (2.12) 
Dengan d adalah panjang lengan momen dari gaya F, yaitu panjang garis yang ditarik 

dari titik poros rotasi sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Perhatikan gambar 
berikut: 

 

2R 

M 

bumi 

m 

Fs 

Fg 

 Gbr.5.B.17. Gerak satelit terhadap 
bumi 

sg FF =  

r
vm

r
mMG

2

2 =  

r
GMv =2  

Karena periode rotasi satelit sama 
dengan periode rotasi bumi yaitu 
24jam = 86400 det , maka: 

s
v

r
v
ngkarankelilingliP 864002

===
π  

r adalah jarak satelit terhadap pusat 
bumi, r=3R, sehingga: 

86400
10.6400.63.22 3πππ

===
P

R
P

rv  

       33 10.4,110.395,1 ≈=v m/det 
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Dengan memberi contoh sebuah batang yang diputar dengan poros di titik O dengan 

gaya F yang membentuk susut β terhadap arah horisiontal batang. Lengan momen d = r 
sin β, sehingga momen gaya menjadi: 
τ = d F = r sin β F  atau τ = r (F sin β)     (2.13) 

Dari gambar jelas komponen gaya F yang cenderung menyebabkan rotasi hanyalah 
F sin β, yaitu komponen tegak lurus terhadap r, sedangkan komponen horizontal F cos β 
yang melewati titik poros O tidak menyebabkan gerak rotasi. 

Jika terdapat dua atau lebih gaya yang bekerja pada benda tegar, maka harus 
diperhatikan kecenderungan arah memutar benda dari setiap gaya. Untuk menghitung 
momen gaya total akibat kedua gaya atau lebih perlu didefinisikan tanda dari momen 
gaya. Sebagai perjanjian, tanda momen gaya dapat ditetapkan sebagai berikut: 

a) Momen gaya τ bertanda positif, jika gaya cenderung memutar benda searah putaran 
jarum jam. 

b) Momen gaya τ bertanda negatif, jika gaya cenderung memutar benda berlawanan 
arah putaran jarum jam. 

 
Perhatikan gambar berikut ini: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momen gaya total terhadap poros O dari gambar di atas adalah: 

τtotal = ∑τ = τ1 + τ2 = d1 F1 – d2 F2     (2.14) 
 
Satuan momen gaya adalah satuan panjang (m) dikalikan satuan gaya (N), yaitu Nm. Dari 
persamaan di atas dinyatakan bahwa besar momen gaya τ dinyatakan sebagai: τ = r (F 
sin β), persamaan ini merupakan hasil kali silang (cross product) antara vektor posisi titik 
kerja (r) dengan vektor gaya (F), ditulis: τ = r x F. 
 
B.3.5.2. Momen Kopel 

Kopel adalah dua buah gaya yang sejajar, sama besar dan berlawanan arah. Kopel 
yang bekerja pada sebuah benda akan menghasilkan momen kopel yang mengakibatkan 
benda berotasi. Momen kopel dilambangkan M adalah perkalian antara gaya dengan 
jarak antara kedua gaya tersebut, dituliskan dalam persamaan: 

r 

d 

F 

F cos β  

F sin β  

β  

O 

Garis kerja gaya  

d1 

d2 

O 

F2 

+ 

Gbr.5.B.18.  Momen gaya pada batang homogen 
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M = F d             (2.15) 
 

Gambar (a) menunjukkan sebuah kopel bekerja pada suatu benda. Untuk gambar (b) 
menunjukkan bahwa kopel bertanda positif jika putarannya searah dengan perputaran 
jarum jam, tetapi jika perputaran kopel berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, 
maka kopel bertanda negatif seperti pada gambar (c). 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Jika pada sebuah benda bekerja beberapa kopel, maka resultan momen kopelnya adalah 
jumlah aljabar dari masing-masing momen kopelnya, yaitu: 

M = M1 + M2 + M3 + … + Mn    (2.16) 
 
 
 
B.3.5.3. Momen Inersia 

Massa dalam gerak linier adalah ukuran kelembaman suatu benda, yaitu 
kecenderungan untuk tidak mengalami perubahan gerak. Untuk gerak rotasi 
kecenderungan untuk tidak mengalami perubahan gerak, selain ditentukan oleh massa 
juga dipengaruhi oleh distribusi massa terhadap sumbu putar yang disebut momen 
inersia. 

Momen inersia dari sebuah benda bermassa m terhadap poros yang terletak sejauh r 
dari massa didefinisikan sebagai hasil kali massa tersebut terhadap kuadrat jarak dari titik 
poros, dapat ditulis: 

I = m r2    (2.17) 
Jika terdapat banyak masing-masing m1, m2, m3, …, dan mempunyi jarak r1, r2, r3, …, 
terhadap poros, maka momen inersia total adalah penjumlahan momen inersia setiap 
yaitu: 

I = ∑ mi ri
2 = m1 r1

2 + m2 r2
2 + m3 r3

2 +…  (2.18) 
 
Momen inersia benda tegar: 

a) Untuk benda tegar yang memiliki massa berbagai (titik materi), momen inersia 
diperoleh dengan cara menjumlahkan momen inersia setiap. 

b) Untuk benda tegar yang memiliki massa yang terdistribusi kontinu, momen inersia 
diperoleh dengan cara mengintegralkan momen inersia dari elemen massa dm yang 
berjarak r dari poros, yaitu: 

I =  dm     (2.19) 
 
 
Hasil perhitungan momen inersia dari berbagai bentuk benda tegar dapat dilihat pada 
gambar berikut: 
 
 

d 

F 

F 

d 

F 

F 

+ 

d 

F 

F - 

(a) (b) (c) 

Gbr.5.B.19  Momen Kopel yang bekerja pada batang homogen 
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No. Gambar Nama Momen Inersia  

1. 

 

Batang silinder, poros 
melalui pusat I = M.l2/12 

2. 

 

Batang silinder, poros 
melalui ujung I = M.l2/3 

3. 

 

Pelat segi empat, poros 
melalui pusat I = M.(a2 + b2)/2 

4. 

 

Pelat segi empat tipis, 
poros sepanjang tepi I = M.a2/3 

5. 

 

Silinder berongga  I = M (R1
2 + R2

2)/2 

6. 

 

Silinder pejal  I = M.R2/2 

7. 

 

Silinder tipis berongga I = M.R2 

8. 

 

Bola pejal  I = 2 M.R2/5 
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No. Gambar Nama Momen Inersia  

9. 

 

Bola tipis berongga I = 2 M.R2/3 

 
 
 
LATIHAN KEGIATAN 2 
 
1. Dua benda dengan massa 10 kg dan 12 kg dihubungkan dengan tali melewati katrol 

tetap yang lain (gambar bawah) 
a. Hitunglah kecepatan benda diakhir detik ketiga 
b. Jarak yang ditempuh dalam 3 detik 
c. Jika pada akhir detik ketiga tali putus, hitunglah jarak yang ditempuh oleh 

benda-benda itu. 
 

 
 

2. Pada gambar dibawah, diketahui bahwa koefisien gesek antara benda dan meja 
adalah 0,2, selain massa ma = 25 kg dan mb = 15 kg. Berapa jauh B akan turun 
dalam waktu 3 detik setelah dilepas? 

 
3. Benda A dan B bermassa sama 40 kg. Kedua benda menggeser dengan koefisien 

gesekan = 0,15. Hitung percepatan benda dan tegangan dalam tali penghubung. 
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4. Dua buah benda seperti dalam gambar dibawah, dihubungkan dengan tali yang 
beratnya 80 N. Tali itu uniform.  Sebuah gaya ke atas sebesar 480 N dikerjakan pada 
sistem ini. 

a. Berapakah percepatan pada sistem? 
b. Berapakah tegangan pada ujung atas tali? 
c. Berapakah tegangan di tengah-tengah tali? 

 

 
 
 
 
B.4. USAHA DAN ENERGI 
B.4.1. 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 kecepatan partikel pada 
sembarang waktu. Pikirkan peristiwa gerakan sepanjang garis lurus. Kerja yang dilakukan 
oleh resultan gaya F pada perpindahan benda adalah sama dengan energi kinetikyang 
diperoleh oleh benda tersebut atau 

W = dxFdsF
x

xo

∫∫ =. = 2
2
1kxkxdx

x

o
∫ =               (3.1) 
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Dari Hukum II Newton diperoleh F= ma dan percepatan a dapat dituliskan sebagai berikut: 

               a = 
dx
dvvv

dx
dv

dt
dx

dx
dv

dt
dv

=== .                (3.2) 

dimana W = Ek sehingga diperoleh: 

               22

2
1

2
1

o

v

v

x

x

x

x
k mvmvmvdvdx

dx
dvmvdxFE

ooo

−==== ∫∫∫             (3.3) 

Berkurangnya energi kinetik berkaitan dengan bertambahnya energi potensial. Andaikan 
simbol Ep menyatakan energi potensial, terdapat hubungan: 
               pk EE ∆−=∆                      (3.4) 
Menyatakan bahwa perubahan dari energi kinetik berhubungan dengan perubahan energi 
potensial yang tandanya berlawanan, dari teorema kerja energi didapatkan: 

               ( )dxxFE
x

x
k

o

∫=∆         (3.5) 

Sehingga: 

                ( )dxxFE
x

x
p

o

∫−=∆        (3.6) 

Ek =  
Dari kedua persamaan di atas didapatkan : 
                                                                                         
      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          Δ Ep   =    

Ep(x) –  Ep(o)  =  

Ep  -  0 =  -                  
  Ep           = mgh                                        (3.7) 
 

Gbr. 5.B.20. Grafik  gaya pada benda vs perpindahan 
b d  
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Energi Potensial Pegas : 
Gaya Pegas F =- kx       
 

     Δ Ep   =    

Ep(x) –  Ep(o)  =  

 Ep  -  0        =    k   

        Ep        =     k
2
1 x2    (3.8)   

dengan k = konstanta pegas. 
Dari teorema usaha-energi diketahui: 
          W = Δ Ek 
Sedangkan dari hub. Antara perubahan energi kinetik dengan perubahan energi  
potensial: 
   Δ Ek = - Δ Ep  
Dari kedua persamaan di atas dapat disimpulkan : 
   W  = - Δ Ep 
        = - ( Ep2  –  Ep1 ) 
   W  = Ep1 – Ep2 
Menyatakan bahwa perubahan dari energi kinetik berhubungan dengan perubahan energi 
potensial yang tandanya berlawanan , dari teorema kerja energi didapatkan 

               ( )dxxFE
x

x
k

o

∫=∆  

Sehingga 

                ( )dxxFE
x

x
p

o

∫−=∆  

Ep(x) – Ep(xo) = ( )dxxF
ox

x
∫  bila di kombinasikan 

Ep(x) – Ep(xo) = ( ) 22

2
1

2
1 mvmvdxxF o

x

x

o

−=∫         atau 

                                    Ep(x) + ( ) 22

2
1

2
1

oop mvxEmv +=  

Perhatikan bahwa gaya dan percepatan telah dieliminasi pada persamaan ini. Hanya sisi 
posisi dan kelajuan. Persamaan sebelah kanan hanya tergantung pada posisi awal xodan 
kelajuan awal vo, yang berharga tertentu, sehingga konstan selama gerakan. Konstanta 
ini disebut energi mekanis total E. Kita memperoleh Hukum kekekalan energi 

( ) ExEmv p =+
2
1

2
1 2    (3.9) 

Hukum ini berlaku bila resultan gaya adalah konservatif. 
Pada permasalahan kita jumpai bahwa gaya-gaya yang terpisah tidak konservatif, 

tapi mereka kecil sehingga diabaikan. Pada keadaan semacam ini, persamaan di atas 
masih dapat dipakai. Sebagai contoh, gesekan udara kemungkinan ada, tetapi 
pengaruhnya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Hubungan antara gaya dan energi 
potensial juaga dapat dituliskan sebagai berikut: 
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                          F (x) = ( )xE
dx
d

p−    (3.10) 

Atau energi potensial adalah fungsi posisi dimana negatif derivatifnya memberikan gaya. 
Total usaha yang bekerja pada sebuah benda dapat berupa usaha oleh gaya konservatif 
Wk dan usaha oleh gaya nonkonservatif Wnk. Dari persamaan di atas, kita dapatkan: 

Wtot = Wk +Wnk = ∆Ek 
−∆U +Wnk = ∆Ek    (3.11)  

  
 
Besaran energi potensial ditambah energi kinetik disebut sebagai energi mekanik: 

Em = U + Ek 
sehingga kita dapatkan 

∆Em = ∆(U + Ek) = Wnk   (3.12) 
Perubahan energi mekanik pada suatu benda sama dengan usaha yang dilakukan oleh 
gaya nonkonservatif pada benda tersebut. Untuk kasus di mana hanya ada gaya 
konservatif yang bekerja pada suatu benda, maka perubahan energi mekanik benda 
sama dengan nol, dan energi mekaniknya tetap. 

 
 
 

B.4.2. DAYA 
Pada saat masalah usaha dibahas, sama sekali tidak mengkaitkan dengan seberapa 

lama usaha/kerja tersebut dilakukan. Apabila suatu benda dipindahkan dari suatu tempat 
ke tempat lain, dibutuhkan usaha yang tetap untuk setiap waktu. Dengan kata lain 
lamanya gaya bekerja tidak berpengaruh terhadap besarnya usaha yang dikerjakan. 

Untuk membedakan kerja tersebut, maka diperkenalkan suatu kuantitas baru yang 
disebut Daya. Daya didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan persatuan waktu. Bila 
untuk melakukan kerja secara keseluruhan sebesar W dan membutuhkan waktu t, maka 
daya rata-rata yang dilakukan adalah : 

                         

     
t

WP =             (3.13) 

Sedangkan Daya sesaat dirumuskan sebagai: 

     
dt

dWP =             (3.14) 

Jika dayanya konstan terhadap waktu, maka    = P   maka :      
                                                W = Pt             (3.15)  
         
Dalam sisten international, satuan daya adalah joule/sekon dan disebut watt (disingkat 
W). Dalam sistem Inggris satuan daya adalah pound.feet/second. Namun dalam 
pemakaian praktis sering digunakan hp (Horse Power), dimana 1 HP = 550 
pound.feet/second = 746 watt. 

 
B.4.3. MOMENTUM LINIER DARI PARTIKEL 

Momentum dari sebuah partikel adalah vektor p yang diddefinisikan sebagai 

perkalian antara massa m dan kecepatan v : 
                                     vmp =               (3.16) 
 
Dari Hukum II Newton diperoleh 
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dt

pdF =               (3.17) 

Bila massa dari benda tetap, maka 

                ( ) am
dt
vdmvm

dt
d

dt
pdF ====              (3.18)     

Bila massa dari benda tidak tetap, maka 

                 ( )vm
dt
dF =  

                      
dt
vdm

dt
dmv +=  

                      am
dt
dmv +=  

Andaikan terdapat terdapat sistem dengan n partikel, dengan massa m1,  m2, m3 ....., mn, 
sehingga massa total dari sistem: 
                    mtotal = m1 + m2 +  ......................  + mn            (3.19) 
 
Setiap partikel akan mempunyai kecepatan dan momentum. Sistem keseluruhan akan 
memiliki momentum total P  yang merupakan penjumlahan vektor dari momentum 
masing-masing partikel. Dapat dituliskan:  
                    nPPPP +++= .......21               (3.20) 

                   nFFF
dt

pd
+++= .......21              (3.21) 

Persamaan sebelah kanan adalah penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada 
partikel. Gaya ini terdiri dari gaya luar yang bekerja pada partikel dari luar sistem, juga 
termasuk gaya dalam, yaitu gaya yang bekerja diantara partikel. Menurut Hukum III 
Newton, gaya dalam tidak pernah memberikan sumbangan berhubung mereka tampak 
dalam bentuk pasangan dan berlawanan tanda. Maka ruas kanan dari persamaan diatas 
dapat diganti dengan penjumlahan gaya-gaya luar atau secara matematis dapat ditulis: 

                     extF
dt

pd
=        (3.22) 

Gerakan dari pusat massa dapat dipikirkan bahwa semua massa terkumpul pada pusat 
massa dan semua gaya luar bekerja pada pusat massa tersebut, sehingga diperoleh: 

                         ( )pmext vm
dt
dF =       (3.23) 

Digabungkan dengan persamaan diatas: 

                          ( )pmvm
dt
d

dt
pd
=  

Sehingga               pmvmp =        (3.24) 
Momentum total dari sistem terdiri darisejumlah partikel sama dengan perkalian massa 
total dengan kecepatan pusat massa. Bila resultan gaya luar yang bekerja pada sistem 
sama dengan nol, diperoleh: 

                           0=
dt

pd
 atau p  = konstan    (3.25) 

Hasil yang sederhana tapi bersifat umum ini disebut prinsip kekekalan momentum linier. 
Momentum total dari sistem ini hanya dapat diubah dengan gaya luar yang bekerja pada 
sistem ini. Gaya dalam, yang sama dan berlawanan, menghasilkan perubahan 
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momentum yang besarnya sama dan berlawanan sehingga saling meniadakan.Untuk 
sebuah sistem terdiri dari sejumlah partikel: 
                               pppp n =+++ ...............21     (3.26) 

Sehingga bila momentum total p konstan kita peroleh 

                                on pkonsppp ==+++ tan...............21   (3.27) 
Momentum dari masing-masing partikel dapat berubah, tapi jumlahnya tetap konstan bila 
gaya luar keseluruhan nol. Momentum adalah besaran vektor. Persamaan diatas dapat 
diuraikan menjadi 3 persamaan skalar , satu untuk masing-masing koordinat. Maka 
kekekalan momentum linier terdiri 3 persamaan skalar, sedangkan kekekalan energi 
hanya terdiri dari 1 persamaan skalar. 
 
B.4.4. IMPULS DAN MOMENTUM 

Pada tumbukan gaya yang besar akan bekerja pada partikel yang bertumbukan pada 
waktu yang pendek. Raket pemukul bola tennis atau partikel inti menumbuk partikel lain, 
merupakan contoh yang spesifik. Selama waktu yang pendek, raket bersentuhan dengan 
bola, gaya yang besar akan bekerja pada bola. Gaya ini berubah terhadap waktui dalam 
bentuk yang komplek yang sukar ditentukan fungsinya. Baik bola maupun raket berubah 
bentuk selama tumbukan. Gaya semacam ini dinamakan gaya impulsif. Dari hubungan 
antara gaya dan momentum sebuah benda dalam waktu dt diperoleh: 

                                          d p = F  dt      (3.28) 
Selama tumbukan perubahan momentum dapat diperoleh dengan mengintegralkan 
persamaan dalam kurun waktu selama terjadi tumbukan yaitu  

                               dtFpdpp ∫∫ ==−
2

1

2

1
12      (3.29) 

Integral dari gaya dalam kurun waktu selama gaya bekerja disebut impuls dari gaya 
tersebut. Baik impuls maupun momentum kedua-duanya adalah besaran vektor dan 
mempunyai dimensi dan satuan yang sama. 

Tumbukan diantara 2 partikel seperti terlukis pada gambar dengan massa m1 dan 
m2. Selama tumbukan yang singkat ini kedua partikeal saling mengerjakan gaya yang 
besar. Pada saat 1F  adalah gaya yang bekerja pada partikel 1 disebabkan partikel 2 dan 

2F  adalah gaya pada partikel 2 disebabkan oleh partikel 1. Dari Hukum III Newton kedua 
gaya ini besarnya sama tapi berlawanan arah. Lebih lanjut kedua gaya bekerja pada 
kurun waktu yang sama, disebut waktu tumbukan. 12 ttt −=∆ `` 
                                                 m1      
                                                                 m2 

               1F  2F  
 
 

Gbr. 5.B.21. Tumbukan antara 2 bola 
 

Perubahan momentum dari partikel 1 hasil dari tumbukan adalah:  

                  ==∆ ∫ dtFp
t

t

2

1

11 tF rata∆1     (3.30) 

Dengan rataF 1  adalah harga rata-rata dari gaya 1F  dalam kurun waktu 
                  12 ttt −=∆     (3.31) 
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Perubahan momentum dari partikel 2 selama tumbukan berlangsung adalah 

                  ∫=∆
2

1

2

t

t

p tFdtF rata∆= 22     (3.32) 

Bila tidak ada gaya lain yang bekerja pada partikel ini , maka 1p∆  dan 2p∆  memberikan 

perubahan momentum total untuk masing-masing partikel, pada setiap saat, 12 FF −  
sehingga 21 pp ∆−=∆  
Bila kita pikirkan 2 partikel yang menyusun sebuah sistem, momentum total dari sistem 
adalah  

                   21 ppp +=
        (3.33) 

Dan perubahan momentum total dari sistem sebagai hasil dari tumbukan adalah nol, 
yaitu: 
                    021 =∆+∆=∆ ppp       (3.34) 
Jadi, dalam keadaan gaya luar tidak ada, momentum total dari sistem adalah konstan. 
Gaya impulsif yang bekerja selama tumbukan adalah gaya dalam yang tidak berpengaruh 
terhadap momentum total dari sistem. 
          Bila kita pikirkan sistem lain terdiri dari tiga, empat atau lebih yang bertumbukan 
satu dengan lainnya, dengan cara yang sama digunakan untuk dua partikel yang 
dibuktikan bahwa momentum dari sistem kekal. Syarat utama yang dibutuhkan adalah 
tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. 
          Tumbukan elastisitas dalam satu dimensi ini terjadi diantara dua bola yang 
bergerak lurus sepanjang garis hubung pusat bola . Keadaan ini terlukis pada gambar 
                               
 m2                                      m2                                m2 
                                            F                                     F 
 
 
                     u1                u2                                                                                           v1              v2 
     
sebelum tumbukan                       tumbukan                         setelah tumbukan 

 
Gbr.5.B.22. Tahap-tahap Tumbukan 

 
Massa dari bola m1 dan m2, komponen kecepatan u1 dan u2 sebelum tumbukan, v1 dan v2 
setelah tumbukan. Diambil arah dari momentum dan kecepatan positif kekanan . dari 
kekekalan momentum diperoleh: 

m1  u1 + m2 u2 = m1 v1 + m2 v2    (3.35) 
dan dari kekekalan energi kinetik diperoleh 

                                 2
22

2
11

2
22

2
11 2

1
2
1

2
1

2
1 vmvmumum +=+    (3.36) 

Persamaan momentum dapat dituliskan sebagai 
m1( u1 – v1 ) = m2 ( v2 – u2)    (3.37) 
 

dan persamaan energi dapat dituliskan sebagai 
                                          ( ) ( )2

2
2
22

2
1

2
11 uvmvum −=+    (3.38) 

 
Kedua persamaan dibagi diperoleh: 
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( )( )
( )

( )( )
( )222

22222

111

1111

uvm
uvuvm

vum
vuvum

−
−+

=
−

−+
   (3.39) 

                     u1 +  v1 = v2 +  u2 
 
Bila disusun kembali diperleh: 

                     u1 -  u2 = v2  -  v1      (3.40) 

untuk menentukan komponen kecepatan v1 dan v2 setelah tumbukan dari  komponen 
kecepatan u1 dan u2 sebelum tumbukan, dapat digunakan persamaan: 

                             v2 = u1 +  v1  -  u2       (3.41) 

substitusi ke persamaan: 
                   m1 ( u1  -   v1 )  =  m2 (  u1  +  v1  -  u2  -  u2 ) 
                    ( m1  +  m2 ) v1 = ( m1  -  m2 ) u1 + 2 m2 u2 

                    2
21

2
1

21

21
1

2 u
mm

mu
mm
mmv

+
+

+
−

=       (3.42) 

idem dengan substitusi  v1= v2 +  u2  -  u1 diperoleh 

                     2
21

12
1

21

1
2

2 u
mm
mmu

mm
mv

+
−

+
+

=      (3.43) 

Hasil diatas berlaku untuk tumbukan elastisitas dalam satu demensi. Kita perhatikan 
kejadian tumbukan tidak elastisitas dalam satu dimensi, dalam hal ini kekekalan energi 
tidak berlaku, sehingga: 

                      2
22

2
11

2
22

2
11 2

1
2
1

2
1

2
1 vmvmumum +≥+  

                               ( ) ( )2
2

2
22

2
1

2
11 uvmvum −≥+     (3.44) 

Bila persamaan diatas dibagi dengan     m1( u1 – v1 ) = m2 ( v2 – u2)  diperoleh 

                  
( )( )

( )
( )( )

( )222

22222

111

1111

uvm
uvuvm

vum
vuvum

−
−+

≥
−

−+
 

                          u1 +  v1  ≥  v2 +  u2 
                                     u1 -  u2 ≥  - (v2  -  v1) 

                                  1
21

21 ≤
−
−

−
uu
vv

        (3.45) 

Bila perbandingan dari selisih kecepatan setelah dan sebelum tumbukan disebut koefisien 
tumbukan e: 

                                     
21

21

uu
vve

−
−

−=       (3.46) 

Maka diperoleh  e ≤  1 atau 0 ≤   e  ≤  1. Jika tumbukan elastis sempurna e = 1 
sedangkan jika tidak elastis e = 0 . Pada umumnya jenis tumbukan adalah tidak elastis 
sempurna atau elastis sebagian , dengan 0 < e < 1. 
 
 
Contoh 
Ayunan balistik digunakan untuk mengukur kecepatan dari peluru. Ayunan tersebut terdiri 
dari balok kayu massa M digantung dengan 2 utas tali . Sebuah peluru dengan massa m, 
bergerak secara horisontal dengan kelajuan u, menumbuk ayunan dan tetap tinggal 
didalamnya.Bila kenaikan ayunan setinggi y berapakah kelajuan awal dari peluru ? 
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Penyelesaian: 
     
 
 
 
 
             L 
 
 
 
 
                                               u                                            y 
                                

Gbr. 5.B.23. Ayunan Balistik 
 
Momentum mula-mula dari sistem adalah dari peluru mv, sedang momentum sistem 
ketika tumbukan , 

                                 m u = ( m + M ) v 
Setelah tumbukan berlalu , sistem ini masih setunggi maksimum y, dengan energi kinetik 
semuanya diubah menjadi energi potensial 

                            ( ) ( )gyMmvMm +=+ 2

2
1  

                                              v2= 2 g y 
                                              v  = gy2  

                                   gyu
Mm

m 2=
+

 

                                               gy
M

Mmu 2+
=  

Maka kecepatan awal peluru dapat dihitung dengan mengukur m, M dan y 
 
Gabungan gerak Translasi dan Rotasi 

Tinjau sebuah benda dengan posisi pusat massa rpm yang bergerak dengan 
kecepatan vpm Misalkan benda ini selain bertranslasi, juga berotasi. Kecepatan suatu 
bagian dari benda tadi dapat dituliskan menjadi v = v’ + vpm dengan v’ adalah kecepatan 
relative terhadap pusat massa, sehingga energy kinetic benda menjadi 

  
 

Atau dapat dituliskan  

 
Suku terakhir lenyap karena merupakan kecepatan pusat massa dilihat dari kerangka 
pusat massa, sehingga 

 
Dengan  adalah energy kinetic benda tegar, maka suku terakhir ini adalah energy 
kinetic rotasi terhadap pusat massa 

 
 
 

M 
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B.5. FLUIDA 
Fluida dapat berupa cairan maupun gas, materi ini dinamakan fluida karena memiliki 

sifat dapat mengalir. Karena partikel-partikel dalam fluida mudah bergerak, maka secara 
umum rapat massanya tidak konstan. Kita akan mempelajari fenomena-fenomena fisis 
dari fluida, khususnya terkait dengan sifatnya yang dapat mengalir. Hidrostatika adalah 
ilmu yang mempelajari  zat alir (fluida) dalam keadaan tak bergerak, sedangkan 
hidrodinamika mempelajari zat alir dalam keadaan bergerak. 
 
B.5.1. Tekanan 

Sebuah gaya yang bekerja pada sebuah permukaan fluida selalu tegak lurus pada 
permukaan tersebut. Karena fluida yang diam tidak dapat menahan komponen gaya yang 
sejajar dengan permukaannya, mengakibatkan fluida tersebut mengalir. Oleh sebab itu 
kita dapat mendefinisikan suatu besaran yang terkait dengan gaya normal permukaan 
dan elemen luasan permukaan suatu fluida. 
 
B.5.1.1. Tekanan Hidrostatika 

Dalam suatu fluida yang diam, setiap bagian dari fluida itu berada dalam keadaan 
kesetimbangan mekanis. Kita tinjau sebuah elemen berbentuk cakram pada suatu fluida 
yang berjarak y dari dasar fluida, dengan ketebalan cakram dy dan luasnya A (lihat 
gambar). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total gaya pada elemen cakram harus sama dengan nol. Untuk arah horizontal, 

gaya yang bekerja hanyalah gaya tekanan dari luar elemen cakram, yang karena 
simetri haruslah sama. Untuk arah vertikal, selain gaya tekanan yang bekerja pada 
permukaan bagian atas dan bagian bawah, juga terdapat gaya berat, sehingga 

       (4.1) 
Dengan dw=ρgAdy adalah elemen gaya berat. Kita dapatkan 

                                                              (4.2) 

Persamaan ini memberikan informasi bagaimana tekanan dalam fluida berubah 
dengan ketinggian sebagai akibat adanya gravitasi. 

Tinjau kasus khusus bila fluidanya adalah cairan. Untuk cairan, pada rentang 
suhu dan tekanan yang cukup besar, massa jenis cairan ρ dapat dianggap tetap. 
Untuk kedalaman cairan yang tidak terlalu besar kita dapat asumsikan bahwa 
percepatan gravitasi g konstan. Maka untuk sembarang dua posisi ketinggian y1 dan 
y2, kita dapat mengintegrasikan persamaan di atas 

       (4.3)  
atau       (4.4) 

Bila kita pilih titik y2 adalah permukaan atas cairan, maka tekanan yang beraksi di 
permukaan itu adalah tekanan udara atmosfer, sehingga 

Gbr. 5.B.24.  Tekanan pada benda yang berada di 
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        (4.5) 
Dengan  adalah kedalaman cairan diukur dari permukaan atas. Untuk 
kedalaman yang sama tekananya sama. 

Kasus lain adalah bila fulidanya adalah gas, atau lebih khusus lagi bila fluidanya 
adalah udara atmosfer bumi. Sebagai titik referensi adalah permukaan laut 
(ketinggian nol), dengan tekanan p0 dan massa jenis ρ0. Kita asumsikan gasnua 
adalah gas ideal yang mana massa jenisnya sebanding dengan tekanan, sehingga 

          (4.6) 

Dengan menggunakan persamaan (2), maka 
                                          (4.7) 

atau                                   (4.8) 

Yang bila diintegralkan akan menghasilkan 

                                                                               (4.9) 
 

 
B.5.2 Prinsip Pascal dan Archimedes 

Untuk suatu cairan dalam wadah tertutup, tetap berlaku persamaan (4.4), karena 
itu bila terjadi perubahan tekanan pada titik 1 sebesar Δp1, maka 

               (4.10) 

Tetapi untuk cairan, perubahan rapat massanya dapat diabaikan Δρ ≈0, 
sehingga Δp2=Δp1. Ini berarti tekanan yang diberikan pada titik 1 akan diteruskan 
tanpa pengurangan ke sembarang titik dalam cairan tersebut. Inilah yang dikenal 
sebagai prinsip Pascal. Prinsip ini hanya konsekuensi dari persamaan tekanan 
hidrostatika. 

Kita tinjau sebuah benda yang tercelup kedalam suatu fluida. Fluida tadi akan 
memberikan gaya tekan kepada setiap bagian permukaan benda. Gaya tekan pada 
bagian yang lebih dalam tentunya lebih besar (karena tekanannya lebih besar). 
Karena itu total gaya tekan yang bekerja pada seluruh permukaan benda tadi akan 
menimbulkan total gaya ke atas. Besar gaya ke atas tadi bisa diperoleh sebagai 
berikut. Seandainya pada tempat benda tadi digantikan dengan fluida yang sama 
dengan lingkungannya, maka tentunya akan berada dalam keadaan kesetimbangan. 
Sehingga total gaya ke atas tadi tentunya sama dengan berat fluida yang 
menggantikan benda tadi. Prinsip ini terkenal sebagai prinsip Archimedes. Jadi 
pada sebuah benda yang tercelup ke dalam suatu fluida akan terdapat total gaya ke 
atas (gaya apung) yang besarnya sama dengan fluida yang ditempati benda tadi. 
 
B.5.2.1. Prinsip Archimedes 

Apabila anda mengangkat sebuah batu 
dalam air terasa lebih ringan dibandingkan saat 
anda mengangkat batu di udara. Mungkin anda 
pernah melihat balok kayu di sekitar anda yang 
dapat terapung di air, melayang dan tenggelam. 
Jika benda dicelupkan dalam zat cair 
sesungguhnya berat benda itu tetap sebesar  mg  
akan tetapi karena zat cair memberikan tekanan ke 
atas pada benda yang tercelup di dalamnya 
sehingga berat benda seakan-akan berkurang. 

 Gbr. 5.B.25.  Menghitung tekanan 
pada  Kedalaman h dalam zat cair 

h =  h2 –h1 

h1 

h2 

F2 

F1 

A 
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Gaya apung terjadi karena tekanan pada fluida  bertambah  terhadap  kedalaman, 
sehingga tekanan ke atas pada permukaan bawah benda lebih besar daripada tekanan 
ke bawah pada permukaan bagian atas benda. Perhatikan     gambar 2 sebuah balok 
silinder dengan alas (A) dan ketinggian (h) terbenam dalam fluida yang massa jenisnya 
( fρ ). Fluida memberikan tekanan pada permukaan atas benda sebesar 11 ghP fρ=  

sehingga gaya tekan ke bawah balok sebesar 111 ghAPF fρ==  begitu juga gaya tekan 

ke atas balok sebesar 222 ghAPF fρ== . 
Gaya total (F2)yang disebabkan tekanan fluida ini merupakan gaya apung (Fa) yang 

arahnya ke atas dengan besar : 

gV
gAh

hhgA
FFF

f

f

f

a

ρ

ρ

ρ

=

=

−=
−=

)( 12

12

            (4.11)  

dimana V = Ah merupakan volume balok. Karena fρ  adalah massa fluida, hasil kali 

gmgV ff =ρ  merupakan berat fluida yang mempunyai volume sama dengan volume 
balok. Hal ini merupakan penemuan Archimedes (287-212 SM) yang dikenal dengan 
prinsip Archimedes : 

 
 
 
 
Sebuah benda yang dimasukkan dalam fluida akan mengalami peristiwa terapung, 

melayang dan tenggelam. 
 

Terapung 
Pada saat benda terapung maka hanya sebagian volume benda yang tercelup dalam 
fluida sehingga volume fluida yang dipindahkan lebih kecil dari volume benda. 

Pada saat seimbang resultan gaya yang bekerja pada 
benda sama dengan nol. 

0=∑F  

   gmF ba =  
                     bbtf gVgV ρρ =  

  bbtf VV ρρ =            (4.12) 
karena volume benda tercelup (Vt) lebih kecil dari volume benda (Vb) maka syarat suatu 
benda terapung apabila massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Contoh 
benda terapung adalah gabus dalam air. 
 

Melayang 
Pada peristiwa melayang volume fluida yang 
dipindahkan (Vt) sama dengan volume benda (Vb) 
sehingga : 

0=∑F  

   gmF ba =  
                     bbtf gVgV ρρ =  

  bf ρρ =           (4.13) 

Gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan dalam fluida 
sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. 

Benda terapung 

Fa 

w = mg 

Benda melayang 

Fa 

w = mg 
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sehingga benda akan melayang benda apabila massa jenis benda sama dengan massa 
jenis fluida. 
 

Tenggelam  
Pada peristiwa tenggelam volume fluida yang 
dipindahkan (Vt) sama dengan volume benda (Vb) 
tetapi benda bertumpu pada dasar bejana sehingga 
ada gaya normal dasar bejana pada benda sebesar N 
sehingga : 

0=∑F  

   gmNF ba =+  
                     bbtf gVNgV ρρ =+  

  gVgVN tfbb ρρ −=             (4.14) 
karena Vt = Vb maka ρb > ρf  sehingga benda akan tenggelam apabila massa jenis benda 
lebih besar dari massa jenis fluida. 

Adapun beberapa penerapan dari hukum Archimedes adalah alat pengukur massa 
jenis (hidrometer), kapal selam, galangan kapal dan balon udara. 

 
 

Gambar 8.12 Benda tenggelam 

Fa 

w = mg 

N 
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C. TERMODINAMIKA 
 
 
 
C.1. PENDAHULUAN 
 
Standar Kompetensi: 
Memahami konsep-konsep termodinamika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-
hari 
Kompetensi Dasar: 
Menerapkan konsep suhu, kalor, dan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari 
 
Tujuan Kegiatan Pembelajaran 1: Kalor, diagram fase, dan perpindahan kalor 
 
 Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran diharapkan mahasiswa dapat:  

- Menggambarkan diagaram fase 
- Membedakan kalor sensibel dan kalor laten 
- Menjelaskan hubungan antara titik didih dan tekanan 
- Membandingkan perubahan suhu dua benda yang mendapatkan kalor sama, 

berdasarkan massa dan kalor jenis benda 
- Menjelaskan pengaruh kapasitas panas dan kalor jenis terhadap fenomena 

kecepatan perubahan suhu suatu benda  
- Membedakan konduksi, konveksi, dan radiasi 
- Menentukan suhu pada sambungan dua logam, berdasarkan koefisien konduksi 

dan suhu kedua batang logam 
- Menentukan massa es batu yang diperlukan untuk menurunkan suhu air teh 

panas pada suhu tertentu 
 
Tujuan Kegiatan Pembelajaran 2: Konversi Kalor Menjadi Kerja, Proses Siklus dan 
Efisiensi Mesin 
Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran diharapkan mahasiswa dapat:  

- Menjelaskan dan memberikan minimal 1 contoh proses kuasistatik 
- Memberikan penjelasan mengenai proses berbalik (reversibel) 
- Menjelaskan dua persyaratan agar proses dikatakan berbalik (reversibel) 
- Menjelaskan konversi kalor menjadi kerja dan sebaliknya 
- Menjelaskan proses siklus dengan benar  
- Menjelaskan prinsip kerja mesin kalor atau mesin pemanas  
- Menentukan efisiensi mesin Carnot, berdasarkan data perubahan suhu gas yang 

terdapat pada diagram PV 
- Menjelaskan prinsip kerja mesin pendingin 
- Menentukan koefisien daya guna mesin pendingin 
- Menjelaskan pengaruh tekanan terhadap titik lebur, titik beku, dan titik embun 

berdasarkan diagram PT 
- Menjelaskan pengaruh tekanan dan ketinggian suatu tempat terhadap titik didih 

air. 
 
 
C.2. KALOR, DIAGRAM FASE, DAN PERPINDAHAN KALOR 
 
Standar Kompetensi: 
Memahami konsep-konsep termodinamika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-
hari 
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Kompetensi Dasar: 
Menerapkan konsep suhu, kalor, dan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari 
 
Tujuan Kegiatan Pembelajaran 1 
 Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran diharapkan mahasiswa dapat:  

- Menggambarkan diagaram fase 
- Membedakan kalor sensibel dan kalor laten 
- Menjelaskan hubungan antara titik didih dan tekanan 
- Membandingkan perubahan suhu dua benda yang mendapatkan kalor sama, 

berdasarkan massa dan kalor jenis benda 
- Menjelaskan pengaruh kapasitas panas dan kalor jenis terhadap fenomena 

kecepatan perubahan suhu suatu benda  
- Membedakan konduksi, konveksi, dan radiasi 
- Menentukan suhu pada sambungan dua logam, berdasarkan koefisien konduksi 

dan suhu kedua batang logam 
- Menentukan massa es batu yang diperlukan untuk menurunkan suhu air teh 

panas pada suhu tertentu 
 
C.2.1. Kalor dan Diagram Fase 

Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah. Kalor berpindah 
dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Kalor dapat mengubah 
suhu suatu benda (kalor sensibel) dan dapat menyebabkan perubahan wujud suatu 
benda (kalor laten). Makin besar kenaikan suhu suatu benda, makin banyak kalor yang di 
butuhkan. Banyaknya kalor yang di berikan sebanding dengan perubahan suhu benda itu, 
dan makin besar massa benda makin besar pula kalor yang diperlukan untuk menaikkan 
suhu benda tersebut. Setiap zat mempunyai kalor jenis yang berbeda. Kalor jenis adalah 
banyaknya kalor yang di perlukan oleh 1 Kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 K.  

 
Secara matematis dirumuskan : 

 

...............................................(1) 

 

 

Dimana C adalah kapasitas kalor, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk 
menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 K. 

Selanjutnya, energi kalor sensibel yang di perlukan sebanding dengan massa zat, 
jenis zat, dan kenaikan suhu. 

 
...............................................(2) 

 

Dimana : 
 Q : banyaknya energi kalor (Joule) 
 m : massa zat (Kg) 
 c : Kalor jenis zat (Joule/Kg K) 
 C : Kapasitas kalor (Joule/ K) 
 Δt : Perubahan suhu (K) 
 

m
Cc =  

Q = m.c.Δt = C. Δt 
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Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk mengubah 
wujudnya per satuan massa. Pada Gambar 5.c.2 ditunjukkan oleh garis BC dan DE. 
Secara matematis besarnya dinyatakan oleh persamaan 3. 
 

................................(3) 

 
Macam-macam perubahan wujud zat diilustrasikan pada Gambar 5.c.1:  

1. Mencair  : Perubahan wujud zat dari padat menjadi cair 
2. Membeku  : Perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. 
3. Menguap  : Perubahan wujud zat dari cair menjadi gas 
4. Mengembun : Perubahan wujud zat dari gas menjadi cair 
5. Menyublim : Perubahan wujud zat dari padat menjadi gas dan sebaliknya. 

 

   

   

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.c.3. Ilustrasi proses pencampuran dua benda 

L = Q/m atau Q = m.L 

 

PADAT GAS 

CAIR 1 

2 

5 

3 

4 

Gambar 5.c.1 
Diagram perubahan wujud zat 

Gambar 5.c.2 
Diagram Fase Perubahan Wujud 

 

A 
m1.T1.c1 

B m2.T2.c2 

T 
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Menurut hukum kekekalan energi bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau 
dimusnahkan, yang terjadi hanyalah perubahan bentuk energi yang satu ke bentuk energi 
yang lain. Sebagai contoh sebuah benda A yang bermassa m1, suhu T1 dan massa 
jenisnya c1, kita masukkan kedalam air B yang massanya m2, suhunya T2 dan massa 
jenisnya c2. Setelah terjadi keseimbangan dianggap tidak ada kalor yang diserap oleh 
tempat air, suhu air menjadi T. 

Dalam hal ini benda A suhunya turun dari T1 ke T. Maka kalor yang dilepas benda A 
adalah Q1 = m1.c1.(T1-T). Sedangkan air B suhunya naik dari T2 ke T. Maka kalor yang 
diserap air B adalah Q2 = m2.c2.(T-T2). 

Berdasarkan hukum kekekalan energi, jumlah kalor yang diserap benda A sama 
dengan kalor yang diterima benda B. Hal ini dikenal dengan Asas Black. 

Q1 = Q2 

m1.c1.∆T1 = m2.c2. .∆T2 

m1.c1.(T1-T) = m1.c1.(T-T2) 

Prinsip ini ada pada asas penggunaan kalorimeter yaitu alat yang digunakan dalam 
percobaan yang berhubungan dengan kalor. Kalorimeter terdiri dari dua bejana yang 
terpisah oleh suatu ruang udara (penghantar yang buruk). Bejana bagian dalam terbuat 
dari aluminium mengkilat (untuk mengurangi penyerapan kalor oleh dinding bejana). 
Tutup bejana terbuat dari kayu yang merupakan penghantar yang buruk. 

Kalorimeter dapat digunakan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Zat yang 
ditentukan kalor jenisnya dipanaskan sampai suhu tertentu. Dengan cepat zat tersebut 
dimasukkan dalam kalotimeter yang berisi air dengan suhu dan massa yang sudah 
diketahui, kalorimeter diaduk sampai suhunya tidak berubah lagi. Dengan menggunakan 
hukum kekekalan energi, kalor jenis dapat dihitung. 

Gambar 5.c.4 di bawah ini merupakan salah satu bentuk kalorimeter, yang terdiri 
dari sebuah bejana logam yang diketahui kalor jenisnya dan bejana yang lebih besar 
(jaket) di bagian luarnya yang telah diberi penyekat diantara keduanya, batang pengaduk 
yang bahannya sama dengan bejana bagian dalam, termometer, dan penutup (biasanya 
terbuat dari isolator). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.c.4. Sistem Kalorimeter 

 

 

 

 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI FISIKA 279 



Contoh-contoh Soal  
Bila diperlukan, gunakan data berikut ini: 
kalor lebur es = 80 kkal/kg 
kalor jenis es = 0.5 kkal/kg0C = 0.5 kal/ gr0K 
kalor jenis air = 1 kkal/kg0C = 1 kal/gr0K 
panas jenis penguapan = 540 kal/gr 
titik lebur es = 00 C 
titik didih es = 1000 C 

 
1. Tentukan panas yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es dari 200 C menjadi 500 C 

jika diketahui ces = 0.5 kkal/kg0C.  
 
Petunjuk Penyelesaian: 
diketahui: ( 1 poin) 
m = 1 kg = 1000 gr 
T1 = 200C 
T2 = 500C 
ces = 0.5 kkal/kg0C = 0.5 kal/gr0C 
ditanya: ( 1 poin) 
 Q…? 
Jawab: ( 3 poin) 
 

 
 

 
 

 
2. Es sebanyak 110 gram pada suhu 00 C diberi kalor sebesar 1000 kalori. Tentukan 

suhu air yang dihasilkan. 
 
Petunjuk Penyelesaian: 
diketahui: ( 1 poin) 
mes = 110 gr 
T1 = 00C 
Q = 1000 kalori 
ces = 0.5 kkal/kg0C = 0.5 kal/gr0C 
L = 80 kkal/kg = 80 kal/gr 
cair = 1 kal/gr0K 
ditanya: ( 1 poin) 
T2…? 
jawab: ( 3 poin) 

 

 
 

 
3. Suatu bejana berisi 1 kg es dengan temperature -100 C. kapasitas panas bejana dapat 

diabaikan, kepada sistem diberi panas rata-rata 2000 kal/menit selama 100 menit. 
a. Buatlah diagram fase yang menyatakan hubungan antara temperatur dan waktu. 
b. Berapakah banyak es yang menguap? 
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Petunjuk Penyelesaian: 
diketahui: 
m = 1 kg = 1000 gr 
T1 = -10 0C 
Q = 2000 kal/menit 
T = 100 menit 
ces = 0.6 kal/gr0K 
cair = 1 kal/gr0K 
Les = 80 kal/gr 
Luap = 540 kal/gr 
ditanya: 
a. diagram fase…? 
b. banyak es yang menguap…?  
 
jawab:        
a.                    (10 poin)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Kalor total: 

 
Kalor pada tiap fase: 

 (5 poin) 
  

 (5 poin) 
  

 (5 poin) 

 
 (5 poin) 

 
 

Tidak semua es berubah jadi uap sehingga panas untuk penguapan adalah: 
 

  (10 poin) 

es 

es + air 

air + 
 

air 

uap 

-10 

0 

100 

T (0C) 

t 
( k ) Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 
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Kalor pada fase air + uap adalah: 
 

  

 (10 poin) 
 

Latihan Mandiri 
4. Apabila pada tekanan udara 1 atm 10 gram es dengan suhu 0oC dicampur dengan 20 

gram air dengan suhu 0oC, maka pada akhirnya akan diperoleh .... 
A. suhu campuran 0 oC, 10 gram es dan 20 gram air 
B. suhu campuran 0 oC, 30 gram air 
C. suhu campuran 0 oC, 30 gram es  
D. suhu campuran > 0 oC, 10 gram es dan 20 gram air 
E. suhu campuran < 0 oC, 10 gram es dan 20 gram air 

 
 
C.2.2. Perpindahan Kalor 

Jika benda panas disentuhkan dengan benda dingin maka tak lama kemudian suhu 
benda panas turun sedangkan suhu benda dingin naik. Hal ini terjadi karena benda panas 
memberikan kalor kepada benda dingin. Jadi kalor berpindah dari benda atau sistem 
bersuhu tinggi ke benda atau sistem bersuhu rendah.  

Ada tiga cara kalor untuk berpindah dari satu benda ke benda lain, yaitu konduksi, 
konveksi dan radiasi. 

C.2.2.1. Konduksi 

Peristiwa perpindahan kalor dari ujung logam yang panas ke ujung logam yang 
dingin diakibatkan karena molekul-molekul  ujung besi yang panas bergetar lebih cepat. 
Molekul-molekul itu meneruskan kalornya ke molekul berikutnya, demikian seterusnya 
sampai ujung yang dingin menjadi panas. Peristiwa tersebut dapat digambarkan seperti 
berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.c.5.  Perambatan molekul pada peristiwa konduksi 

Molekul Penyusun Zat Padat 

Inti Molekul 

Pergetaran merambat ke molekul di sampingnya 
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Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor yang disebabkan 
atom-atom yang mengalami kenaikan suhu bergerak translasi, vibrasi sehingga molekul-
molekul atau atom-atom bergerak lebih cepat, perpindahan panas ini tanpa disertai 
perpindahan partikel. 

 

 

 

 

Gambar 5.c.6. Aliran konduksi pada pemanasan logam 

Sebagai konsekuensi kemampuan logam dalam menghantarkan kalor secara 
konduksi maka dikelompokkan zat-zat ke dalam konduktor dan isolator. Zat yang mudah 
menghantar kalor adalah konduktor dan zat yang sukar menghantar kalor adalah isolator. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.c.7. Arus konduksi yang terjadi pada dua benda dengan beda temperatur 
yang dihubungkan oleh sebuah isolator 

 
Perpindahan kalor secara konduksi dapat terjadi dalam dua proses berikut : 

1. Pemanasan pada satu ujung zat menyebabkan partikel-partikel pada ujung itu 
bergetar lebih cepat dan suhunya naik, atau energi kinetiknya bertambah. 
Partikel-partikel yang energi kinetiknya lebih besar ini memberikan sebagian 
energi kinetiknya kepada partikel-partikel tetangganya melalui tumbukan 
sehingga partikel-partikel ini memiliki energi kinetik lebih besar. Selanjutnya, 
partikel-partikel ini memberikan sebagian energinya ke partikel-partikel tetangga 
berikutnya. Demikian seterusnya sampai kalor mencapai ujung yang dingin 
(tidak dipanasi). Proses perpindahan kalor seperti ini berlangsung lambat karena 
untuk memindahkan lebih banyak kalor diperlukan beda suhu yang tinggi di 
antara kedua ujung. 

2. Dalam logam, kalor dipindahkan melalui elektron-elektron bebas yang terdapat 
dalam struktur atom logam. Elektron bebas ialah elektron yang dengan mudah 
dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Di tempat yang dipanaskan, 
energi elektron-elektron bertambah besar. Oleh karena elektron bebas mudah 
berpindah, pertambahan energi ini dengan cepat dapat diberikan ke elektro-
elektron lain yang letaknya lebih jauh melalui tumbukan. Dengan cara ini kalor 
berpindah lebih cepat. Oleh karena itu, logam tergolong konduktor yang sangat 
baik. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor konduksi 

1. Beda suhu di antara kedua permukaan ΔT = T1 – T2; makin besar beda 
suhu, makin cepat perpindahan kalor. 

2. Ketebalan dinding d; makin tebal dinding, makin pelan perpindahan kalor. 
3. Luas permukaan A; makin besar luas permukaan, makin cepat perpindahan 

kalor. 
4. konduktivitas termal k, merupakan ukuran kemampuan zat menghantarkan 

kalor; makin besar nilai k, makin cepat perpindahan kalor. 

Berdasarkan penjelasan di atas, banyak kalor Q yang melalui dinding selama waktu t, 
dinyatakan oleh: 

d
TT

kA
t
Q dinginpanas )( −

=
∆
∆

  ...............................(4) 

Aplikasi konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut : 

a. Memasak air menggunakan panci logam 
b. Solder  
c. Setrika listrik 

 
C.2.2.2. Konveksi 

Apabila fluida dipanaskan, misalnya udara di atas api, maka volume fluida akan 
bertambah dan massa jenisnya mengecil. Sesuai dengan prinsip Archimedes, fluida yang 
panas dan massa jenisnya kecil itu akan bergerak ke atas. Pada saat fluida panas 
didorong ke atas, fluida dingin yang berada di sekililingnya segera menggantikan 
tempatnya. Pada gilirannya, fluida dingin itu dipanasi kemudian didorong ke atas. Maka 
akan terjadi aliran fluida yang berlangsung terus menerus. Aliran fluida yang membawa 
energi kalor seperti itu disebut konveksi. Secara umum, energi yang dipindahkan akibat 
gerakan sejumlah gas atu cairan disebut perpindahan secara konveksi. 

Perpindahan kalor secara konveksi ada 2 macam, yaitu : 

a. Konveksi paksa adalah jika bahan yang dipanaskan, aliran panasnya dipaksa 
bergerak dengan alat peniup atau pompa 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.c.8. Aliran konveksi pada radiator mobil 

b. Konveksi alamiah adalah jika bahan itu mengalir karena perbedaan massa jenis 
akibat pemuaian volum, seperti udara panas yang bergerak naik. 
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Gambar 5.c.9. Aliran konveksi pada peristiwa angin laut (a) dan angin darat (b) 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor konveksi 

Laju kalor Q/t ketika sebuah benda panas memindahkan kalor ke fluida sekitarnya 
secara konveksi adalah sebanding dengan luas permukaan benda A yang bersentuhan 
dengan fluida dan beda suhu ΔT di antara benda dan fluida. Secara matematis ditulis: 

t
QΔ

= h A ΔT   ........................................(5) 

dengan h adalah konvektivitas termal zat (W m-2 0C). Besaran konvektivitas termal h 
tergantung pada bentuk dan kedudukan permukan, yaitu tegak, miring, mendatar, 
menghadap ke bawah atau menghadap ke atas. 

Aplikasi konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut : 

a. Terjadinya angin darat dan angin laut 
b. Radiator mobil 
c. Hair dryer 

 
C.2.2.3. Radiasi 

Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk 
gelombang elektromagnetik, oleh karena itu tidak memerlukan medium.Makin baik benda 
menyerap radiasi kalor, makin baik pula benda itu memancarkan radiasi kalor. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gambar 5.c.10. Aliran radiasi matahari 
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Penyerap radiasi hitam sempurna disebut radiasi benda hitam. Permukaan yang 
hitam kusam adalah penyerap dan pemancar kalor radiasi yang sangat baik, sedangkn 
permukaan yang putih mengkilat dalah penyerap dan pemancar kalor yang sangat buruk. 

Laju energi radiasi dari permukaan benda berbanding lurus dengan luas 
penampang A benda itu. Laju iniakan meningkat dengan cepat seiring dengan kenaikan 
suhunya, sebab laju energi berbanding lurus dengan pangkat empat suhu mutlaknya. Laju 
juga bergantung pada sifat permukaan. Hal ini dideskripsikan dengan besaran e yang 
disebut dengan emisivitas. Bahan dan harganya terletak antara 0 dan 1. Emisivitas 
adalah besaran yang menunjukkan besarnya pancaran energi kalor suatu benda 
dibandingkan dengan besar pancaran radiasi benda hitam sempurna. Jadi, emisivitas 
tidak mempunyai satuan. Permukaan benda yang sangat legam seperti batu bara, 
mempunyai emisivitas mendekati 1. Permukaan benda yang sangat terang memilki 
emisivitas mendekati 0. Harga emisivitas ini bergantung dengan suhu. Dengan demikian, 
arus panas H = dQ l dT akibat radiasi benda yang luas permukaannya A dengan 
emisivitas e pada suhu mutlak T dapat dinyatakan sebagai : 

      

       .............................(6) 

 

Dengan σ = 5,6705119.10-8 W/m.K4 adalah tetapan Stefan-Boltzmann. Sehingga 
persamaan tersebut disebut Hukum Stefan-Boltzmann. 

Aplikasi radiasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut : 

a. Oven microwave 
b. Pendiangan 
c. Rumah kaca 

 

Contoh-contoh soal 

1. Jelaskan secara singkat pengertian perpindahan kalor secara konduksi beserta 
faktor-faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor tersebut! 
Jawab: 
Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor yang disebabkan 
atom-atom yang mengalami kenaikan suhu bergerak translasi, vibrasi sehingga 
molekul-molekul atau atom-atom bergerak lebih cepat, perpindahan panas ini 
tanpa disertai perpindahan partikel. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor konduksi 

a) Beda suhu di antara kedua permukaan ΔT = T1 – T2; makin besar beda 
suhu, makin cepat perpindahan kalor. 

b) Ketebalan dinding d; makin tebal dinding, makin pelan perpindahan kalor. 
c) Luas permukaan A; makin besar luas permukaan, makin cepat perpindahan 
kalor. 

d) konduktivitas termal k, merupakan ukuran kemampuan zat menghantarkan 
kalor; makin besar nilai k, makin cepat perpindahan kalor. 
 

2. Sebuah keping besi dengan tebal 2 cm dan luas penampang 5000 cm2. Sisi yang 
satu bersuhu 150℃ dan yang lain bersuhu 140℃. Berapa kalor yang berpindah 
melalui keping tersebut bila nilai konduktifitasnya 80 W/m°K? 

H = A e σ T4 
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Petunjuk Penyelesaian: 
k = 80 W/m°K 
A = 5000 cm2 = 0,5 m2 
T1 = 150℃ = 423,15°K 
T2 = 140℃ = 413,15°K 
L = 2 cm = 0,02 m 
∆T = T1 - T2 = 423,15 – 413,15 = 10°K 
 
∆Q/∆t = k . A . ∆T/L 
= 80 . 0,5 . 10/0,02  
= 20000 watt = 20000 J/s 

 
Latihan Mandiri 
 
1. Jika koefisien konduktivitas panas suatu kaca jendela adalah 0,84 W/m oC dan 

memiliki ketebalan 2,5 mm serta luas penampang 2,5 m2, jika suhu dalam dan luar 
masing-masing 21oC dan 20oC, berapakah banyaknya kalor yang merambat melalui 
jendela tersebut selama 1 jam? 

2. Berikan penjelasan singkat mengenai perpindahan kalor secara konveksi dan faktor 
yang mempengaruhi laju kalor tersebut! 

3. Mengapa rumah dengan sistem ventilasi udara yang baik terasa lebih nyaman! 
4. Sebuah bejana listrik yang berisi air, memiliki luas penampang 110 cm2 dan 

mempunyai beda suhu antara permukaan bejana dan permukaan air 50oC. berapakah 
panas atau kalor yang dialirkan tiap sekon jika koefisien konveksi rata-rata adalah 3,5 
J/s m2 K? 

5. Sebuah benda mempunyai emisivitas 1, luas permukaan 100 cm2 dan suhunya 
727oC. Jika σ = 5,67 x 10-8 J/m2sK4, Berapakah besar panas yang dipancarkan 
selama 1 menit? 

6. Bagaimana proses perpindahan energi kalor dari matahari dapat melalui atmosfer 
bumi dan menghangatkan bumi! 

 
 
C.3. KONVERSI KALOR MENJADI KERJA, PROSES SIKLUS DAN EFISIENSI MESIN 

 
Standar Kompetensi: 
Memahami konsep-konsep termodinamika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-
hari 
 
Kompetensi Dasar: 
Menerapkan konsep mesin kalor, diagram PV, dan diagram PT dalam kehidupan sehari-
hari 
 
Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran diharapkan siswa dapat:  

- Menjelaskan dan memberikan minimal 1 contoh proses kuasistatik 
- Memberikan penjelasan mengenai proses berbalik (reversibel) 
- Menjelaskan dua persyaratan agar proses dikatakan berbalik (reversibel) 
- Menjelaskan konversi kalor menjadi kerja dan sebaliknya 
- Menjelaskan proses siklus dengan benar  
- Menjelaskan prinsip kerja mesin kalor atau mesin pemanas  
- Menentukan efisiensi mesin Carnot, berdasarkan data perubahan suhu gas yang 

terdapat pada diagram PV 
- Menjelaskan prinsip kerja mesin pendingin 
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- Menentukan koefisien daya guna mesin pendingin 
- Menjelaskan pengaruh tekanan terhadap titik lebur, titik beku, dan titik embun 

berdasarkan diagram PT 
- Menjelaskan pengaruh tekanan dan ketinggian suatu tempat terhadap titik didih 

air. 
 

C.3.1. Pengantar 
 Apabila dalam Hukum Pertama Termodinamika Pertama dinyatakan bahwa terjadi 

kesetimbangan energi dalam suatu proses, maka Hukum Kedua Termodinamika akan 
dirumuskan dan ditunjukkan arah yang mungkin bagi proses tersebut. 

 Tinjau suatu sistem yang pada awalnya tidak dalam kesetimbangan, katakanlah hal 
ini disebabkan akibat adanya perbedaan temperatur atau perbedaan tekanan atau juga 
dapat karena akibat perbedaan konsentrasi. Maka sistem tersebut akan mengalami 
perubahan terus menerus menuju ke arah keadaan kesetimbangan.  

 Untuk memperjelas pengertian proses akan digunakan pembatasan-pembatasan. 
Proses reversibel merupakan proses perubahan dari suatu keadaan awal ke keadaan 
tertentu, dan dari keadaan akhir tersebut dimungkinkan terjadinya proses berbalik ke 
keadaan awal semula dengan mudah bila pada sistem dikenai kondisi tertentu. 

 
 Suatu proses dikatakan terbalikkan (reversibel), apabila juga memenuhi persyaratan:  

a. proses tersebut merupakan proses kuasistatik 
b. dalam proses tersebut tidak terjadi efek-efek disipasi 
Sedangkan proses kuasistatik didefinisikan sebagai suatu proses yang pada setiap 

tahap perubahan sistem secara berturutan selalu mencapai keadaan kesetimbangan. Ini 
berarti bahwa persamaan keadaan sistem pada setiap tahapan proses tetap dapat 
dituliskan. Tentu saja pendefinisian tersebut hanya merupakan idealisasi keadaan nyatanya. 
Karena pada umumnya proses alam/ natural process selalu tidak terbalikkan (irreversibel).  

Sebagai contoh, kalor itu sendiri tidak dapat mengalir dari benda yang lebih dingin 
ke benda yang lebih panas. Walaupun dalam proses tersebut memenuhi Hukum Pertama 
Termodinamika, tetapi proses tersebut tidak pernah dapat terjadi bila tanpa ada perubahan 
lain. 

Demikian pula Hukum Pertama Termodinamika tidak memberikan persyaratan 
terhadap proses perubahan kerja menjadi kalor dan atau sebaliknya proses perubahan 
kalor menjadi kerja; walaupun memang benar bahwa dalam proses tersebut terpenuhi 
Hukum Kekekalan Energi.   
 Dalam praktek mudah diperlihatkan pengubahan kerja secara keseluruhan 
menjadi kalor, sebagai contoh pada proses ekspansi volume sistem gas ideal secara 
isotermal. Demikian pula dalam percobaan Joule dapat diperlihatkan bahwa kerja dapat 
diusahakan secara keseluruhan diubah menjadi kalor, namun proses tersebut 
berlangsung hanya satu tahap saja. 
 Untuk mengulangi proses tersebut secara terus menerus diperlukan pembalikan 
proses, yang tentunya diperlukan sejumlah kerja. Dalam praktek sering kali diusahakan 
agar kerja yang dihasilkan sistem lebih besar dibandingkan dengan kerja pada 
pembalikan proses. 
 Suatu proses yang terdiri atas beberapa tahapan dari suatu keadaan setimbang 
ke suatu keadaan setimbang lain, kemudian kembali ke keadaan setimbang semula 
disebut daur atau siklus. 
 
 
C.3.2. Konversi Kalor Menjadi Kerja  
 Pada pembahasan mengenai Kalor dan Hukum Pertama Termodinamika telah kita 
pelajari bahwa apabila kita berikan kalor kepada suatu sistem, maka kalor tersebut dapat 
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dipakai untuk melakukan perubahan tenaga internal dan kerja luar. Pernyataan ini 
dirumuskan didalam Hukum Pertama Termodinamika. 
 Andaikan temperatur sistem tetap, maka kalor yang diberikan kepada sistem 
mungkin dipakai untuk kerja atau usaha luar. Sebagai contoh, gas yang melakukan 
proses isotermal dan menyerap kalor. Andaikata volume sistem tetap, maka kalor yang 
diberikan kepada sistem akan dipakai untuk menaikkan temperatur sistem, sehingga 
energi dalam sistem bertambah. 

 Pada contoh tersebut di atas, kalor yang diberikan kepada suatu sistem telah dipakai untuk 
melakukan kerja maupun dipakai untuk mengubah energi dalam sistem. Namun, didalam 
pengubahan kalor menjadi kerja, proses hanya berlangsung satu arah artinya setelah 
perubahan kalor menjadi kerja berlangsung, maka proses berhenti, jadi proses hanya 
berlangsung satu tahap saja. Gas yang dipanasi secara isotermal akan memuai hingga 
seluruh kalor dipakai untuk kerja. Namun, pemanasan itu terhenti setelah tekanan gas 
sama dengan tekanan udara luar. Dalam proses satu arah semacam itu, tidak ada masalah 
kalor yang diubah secara keseluruhan menjadi kerja atau sebaliknya. 
 Apabila diinginkan suatu proses yang secara terus menerus mengubah kalor 
menjadi kerja, maka sistem harus dikembalikan dari keadaan akhir ke keadaan awal. 
Jadi, yang diperlukan adalah suatu proses keliling, daur atau proses siklus. Suatu daur 
atau proses siklus terdiri atas sederetan proses yang memungkinkan aliran kalor dari atau 
kepada sistem. 

 
C.3.3. Proses Siklus 
 Dari pengalaman atau eksperimen diketahui bahwa usaha dapat diubah menjadi 
kalor seluruhnya. Sebagai contoh, jika dua benda digosokkan yang satu terhadap yang 
lain didalam suatu sistem (fluida), maka usaha yang dilakukan akan dikonversikan dan 
timbul sebagai kalor di dalam sistem. 
 Selanjutnya ingin diketahui, apakah proses kebalikannya juga dapat terjadi?. 
Dapatkah kalor diubah menjadi usaha seluruhnya, hal ini sangat penting untuk kehidupan 
kita sehari-hari, karena konversi ini merupakan dasar kerja dari semua mesin bakar atau 
mesin kalor dan kalor ini dikonversikan menjadi usaha mekanis. 
 Pengubahan kalor seluruhnya menjadi usaha dalam satu tahap saja dapat terjadi. 
Sebagai contoh dapat dipelajari dalam uraian mengenai proses isotermik. Jadi, apabila 
diperhatikan pada suatu proses ekspansi isotermal sistem gas ideal adalah suatu proses 
dimana energi dalam tidak berubah (∆U=0, karena temperatur sistem tetap) maka Q = -W 
Akan ditinjau contoh itu dengan memperhatikan gambar 5.c.11 berikut 

 Misalkan gas ideal banyaknya tertentu mula-mula bervolume V1, tekanan P1 dan 
temperaturnya T1. Karena temperatur tetap, maka ∆U=0 ; dQ=dW. 

 
 

   P1 
       Q=W 
            isoterm 
   P2 
   
 
           V 
          V1  V2 
   

Gambar 5.c.11. Proses isotermik 
 

Setelah volume sistem menjadi V2, maka usaha yang dilakukan sistem adalah: 
 W = nRT ln V2/V1 
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Berarti kalor yang diserapnya juga sama sebesar itu. Jelaslah bahwa seluruh kalor 
itu diubah menjadi usaha luar. Keadaan ini dapat pula diilustrasikan sebagai berikut: 

 
 
                                                             W             
 
    
 
 
 
 

Gambar 5.c.12. Kalor diubah seluruhnya menjadi usaha luar 
Keterangan : 
Q = kalor yang diserap sistem 
W = usaha yang dilakukan sistem 

  
Namun apabila ditinjau dari segi praktiknya, proses yang demikian itu tidak dapat 

diambil manfaatnya. Sebab, kita menghendaki perubahan kalor menjadi usaha luar tanpa 
henti. Selama siklus diberi kalor, sistem diharapkan dapat menghasilkan usaha. Didalam 
proses ekspansi isotermal ini berarti bahwa piston harus bergeser terus, maka sistem 
harus mempunyai volume yang tidak terbatas. Tetapi karena volume sistem itu ada 
batasnya, pada suatu saat proses itu harus berhenti, yaitu ketika volume mencapai harga 
maksimum. Agar dapat mengubah kalor menjadi usaha lagi, sistem itu harus 
dikembalikan ke keadaan semula. Dapatkah digunakan proses kebalikannya? Yaitu 
isotermik lagi sampai keadaannya sama dengan keadaan awalnya?. Kalau hal ini 
dilakukan, maka pada sistem dilakukan usaha sebesar W dan sistem melepaskan kalor 
sebesar Q juga. 

 Agar secara praktis dapat berguna, konversi harus dapat berjalan tanpa henti, tanpa 
memerlukan volume yang tak terhingga. 

 Suatu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan rangkaian 
proses, tidak hanya satu proses tunggal saja, atau proses satu tahap saja. Rangkaian 
proses yang dimaksud adalah siklus, yaitu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga 
keadaan sistem pada akhir proses sama dengan keadaan awalnya, sehingga proses 
dapat diulang. Proses siklus terlukis seperti dalam gambar 5.c.13 berikut ini. 

 
   
     
           
 
      
         
                                      
           
        
          

    
 
 
 
 
 

Gambar 5.c.13. Proses Siklus 
 

V2 V1 

Q2 

V  

Q1 
Q0 

P2 

P1 

P 

 
 
 
  
 
 
 
 

W 

Q 

290 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI FISIKA 



Perhatikan dengan seksama Gambar 5.c.13,  mulai dari P1V1 sistem gas 
mengalami proses isotermik sampai P2V2. Kemudian proses isobarik mengubah sistem 
sampai P2V1 dan akhirnya proses isokhorik membuat sistem kembali ke P1V1. Netto 
usaha yang dilakukan sistem dinyatakan oleh luas bagian yang diarsir pada diagram itu.  

 Pada akhir proses kedaan sistem kembali ke keadaan semula. Dengan demikian 
pada akhir siklus energi internal sistem sama dengan semula. Dapatlah sekarang 
disimpulkan bahwa agar dapat melakukan usaha terus menerus, sistem itu harus bekerja 
dalam suatu siklus. Pada diagram siklus tergambar sebagai kurva tertutup. Perhatikan 
gambar di bawah ini beberapa ilustrasi diagram proses bersiklus sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.c.14. Diagram Siklus 
 

Perhatikan bahwa pada siklus-siklus tersebut berlaku 3 (tiga) hal sebagai berikut: 
1. Nampak bahwa keadaan sistem akhir siklus sama dengan keadaan awal. Mengingat 

bahwa energi dalam U adalah fungsi keadaan, maka dapat dinyatakan: 
            Uf  =  Ui 

  Atau   
   ∫dU = 0, sehingga Hukum pertama Termodinamika dapat dinyatakan :  

Q = -W 
2. Jelas pula bahwa selama satu siklus sistem melakukan sejumlah usaha dan sejumlah 

usaha lain diadakan pada sistem. 
- Apabila siklus dijalani searah dengan jarum jam (clock wise), maka mesin akan 

menghasilkan usaha [W=- W ]  
 Mesin yang demikian disebut mesin kalor. 
- Apabila siklus yang akan dijalani berlawanan dengan arah gerak jarum jam (counter 

clock-wise), maka mesin memerlukan usaha luar: W = W Namun tetap berlaku:  
∫dU = 0 

 Mesin yang demikian disebut mesin pendingin. 
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3. Ternyata pula bahwa pada suatu siklus terdapat cabang dimana sistem menyerap kalor 
tetapi selalu terdapat pada cabang yang lain sistem melepas kalor. 

Dari hampir semua hasil eksperimen menyatakan bahwa tidak mungkin mesin 
kalor dalam suatu siklus hanya menyerap kalor saja selain menghasilkan sejumlah usaha. 
Selalu akan ada bagian tertentu dari siklus dimana mesin melepas sejumlah kalor pada 
lingkungan. 

 Dengan pernyataan lain mesin kalor tidak mungkin mengkonversikan seluruh kalor 
yang diserap menjadi usaha. Ketidakmungkinan ini kemudian dinyatakan sebagai Hukum 
Kedua Termodinamika. Perumusan Hukum Kedua Termodinamika dapat juga ditentukan 
dari Hukum Pertama Termodinamika sebagai berikut:  

    dQ = dU - dW 
Apabila diintegrasikan, untuk satu siklus mesin kalor, maka akan didapat: 

 
∫ dQ =  ∫ dU -  ∫ dW 

  atau: 
    Q = -W 

Dengan  Q adalah kalor yang dikonversikan menjadi usaha. 
Jadi, 
          Q  =    Qm  -  Qk  
 
dan          W adalah usaha yang dihasilkan mesin kalor dalam siklus 
 
dimana    W adalah luas siklus pada diagram P-V 
 
Agar lebih jelas perhatikan ilustrasi gambar 5.c.15 berikut ini. 

          
 

     
 
 
 
     
     
          
  
 
 

 
 
 

Gambar 5.c.15. W = Luas Siklus Pada Diagram P-V 
 
Catatan:  Dalam menentukan Q dan W selama satu siklus, sebaiknya digunakan harga-

harga mutlak. 
 
 

C.3.4. Efisiensi Mesin Kalor dan Mesin Pendingin 
 Ada banyak cara untuk mengungkapkan Hukum Kedua Termodinamika. Dalam 

uraian ini dipilih cara yang dekat dengan segi pemanfaatannya. Jadi perumusan yang 
akan kita kemukakan adalah seperti perumusan awal, yaitu perumusan yang berkaitan 
dengan kegunaan yang menjadi titik tolak ditemukan Hukum Kedua Termodinamika. 
Dalam hal ini kita memerlukan pengertian mengenai konsep mesin kalor dan mesin 
pendingin. 

P 

V 

Qm  

Qk 
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 Mesin kalor, sebagai contoh seperti motor bakar atau mesin letup pada mobil, 
adalah suatu alat/sistem yang berfungsi untuk mengubah energi kalor/energi panas 
menjadi energi usaha/energi mekanik. 

 Sedangkan mesin pendingin, sebagai contoh lemari es/refrigerator adalah suatu 
alat/sistem yang berfungsi yang berfungsi untuk secara netto memindahkan kalor dari 
reservoar dingin ke reservoar panas dengan menggunakan usaha yang dimasukkan dari 
luar. Ciri utama mesin kalor atau mesin panas adalah sebagai berikut: 
a. berlangsung secara berulang (siklus) 
b. hasil yang diharapkan dari siklus mesin ini adalah usaha mekanik 
c. usaha ini merupakan hasil konversi dari kalor yang diserap dari reservoar panas 
d. tidak semua kalor yang keluar dan terambil dari reservoar panas dapat dikonversikan 

menjadi usaha mekanik. Ada yang dibuang ke reservoar dingin dalam bentuk kalor pada 
suhu rendah 

Sifat-sifat tadi secara skematik dikemukakan dalam diagram gambar 5.c.16(a), jika 
kemudian arah-arahnya dibalik, seperti pada diagram gambar 5.c.16(b) akan diperoleh 
skema kerja mesin pendingin. Agar lebih jelas perhatikan dengan seksama Gambar 
berikut ini. 

 
 

Gambar 5.c.16. Prinsip Kerja Mesin Panas (a) dan Mesin Pendingin (b) 
 

Perhatikan pada gambar 5.c.16(a), Q1 adalah total kalor yang diambil dari reservoar 
panas selama satu siklus, bertanda positif karena kalor masuk ke dalam sistem (siklus). 
Sedangkan W adalah usaha yang dilakukan oleh sistem selama satu siklus, bertanda 
negatif karena sistem melakukan usaha terhadap lingkungan. Selanjutnya kalor Q2 adalah 
kalor yang mengalir dari sistem ke reservoar dingin. 

  Untuk mesin pendingin, prinsip kerjanya adalah merupakan kebalikan dari mesin pemanas, 
seperti ditunjukkan pada gambar 5.c.16(b). Tanda Q1, Q2 dan W pada gambar ini adalah 
kebalikan dari gambar 5.c.16(a). 

 Pada mesin pendingin hasil yang diharapkan adalah pengambilan pada suhu 
rendah (yaitu dari benda-benda yang didinginkan). Perlu diperhatikan, bahwa untuk 
memindahkan kalor sebesar Q2 dari reservoar dingin ke reservoar panas dalam satu 
siklus diperlukan adanya usaha dari luar sebesar +W (tanda positif karena usaha 
dilakukan terhadap sistem). Usaha sebesar W ini pada akhirnya akan masuk bersama-
sama dengan kalor Q2 ke reservoar panas sebagai kalor dengan jumlah total Q1. 

 Parameter penting pada kedua macam alat itu adalah “efisiensi” yang dinyatakan 
dengan notasi (η) bagi mesin panas dan “koefisien daya guna” yang dinyatakan dengan 
(θ) bagi mesin pendingin. Atau dapat didefinisikan besaran efisiensi mesin untuk 
menggambarkan atau membandingkan kinerja dari mesin-mesin tersebut. Secara umum 
dapat dinyatakan bahwa: 
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    Hasil yang diinginkan 
 Efisiensi  = 
   Yang harus disediakan  
 

Jadi, 
- untuk mesin panas/mesin kalor dapat didefinisikan atau dinyatakan bahwa: 

  
                  W 

Efisiensi    η = - 
                  Q1 
Dan  

- untuk mesin pendingin dapat dinyatakan atau didefinisikan bahwa: 
Koefisien Daya Guna:              

          Q2 
ω =  

                       W 
Besarnya koefisien ini bergantung pada keadaan detail dan masing-masing proses 

yang membentuk siklus atau daur. Dengan mengingat proses yang dijalani sistem adalah 
proses lingkar, sehingga dapat dinyatakan ∆U=0, sebab itu         

W = -Q = -(Q1+Q2) pada kedua hal, maka diperoleh: 
 

- Efisiensi untuk mesin panas adalah η =  -W 
                     Q1 

atau  
η = +(Q1 + Q2) = 1 +  Q2 

       Q1              Q1 
 
sehingga  

η = 1 -     Q2 
          Q1 

- Koefisien Daya Guna mesin pendingin adalah  θ = Q2 
                                W 

atau 
 ω =      Q2___ 

           -Q1 – Q2       
sehingga 

 ω =       Q2___ 
            Q1 – Q2       

 
Parameter-parameter itu besarnya tentu bergantung pada jenis proses yang 

dijalani sistem. Proses yang terjadi umumnya tidak kuasistasik karena berlangsung cepat 
dan dengan suhu yang tidak serba sama/uniform pada bagian-bagian sistem. Namun kita 
dapat mangaproksimasikannya dengan suatu proses kuasistatik tertentu. Untuk itu berikut 
akan kita bahas beberapa contoh proses bersiklus. 

 
Contoh-Contoh Soal 
Contoh 1 
 Berikan penjelasan mengenai proses kuasistatik 
Jawab: 
 Proses kuasistatik adalah suatu proses yang pada setiap saat atau pada setiap 
tahap perubahan sistem secara keseluruhan selalu mencapai keadaan kesetimbangan. Hal 
ini berarti bahwa sistem pada setiap tahapan proses, tetap dapat dituliskan persamaan 
keadaannya.  
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Dapat dinyatakan juga bahwa proses kuasistatik adalah proses yang merupakan rentetan 
keadaan setimbang tak terhingga banyak; setiap saat keadaan setimbang itu hanya 
menyimpang sedikit dari keadaan setimbang sebelumnya. 
 
Contoh 2  
 Berikan penjelasan dan tuliskan komentar untuk pernyataan berikut ini: 
Sebuah silinder yang dilengkapi dengan piston berisi sejumlah gas. Di atas piston 
diletakkan 2 (dua) anak timbangan masing-masing dengan massa 1 kg, jika satu anak 
timbangan diambil maka tekanan dan volume sistem gas akan berubah. 
Bagaimana pendapat anda, contoh ini merupakan proses kuasistatik atau proses 
nonkuasistatik? 
Jawab: 
 Jelas sistem ini mengalami proses nonkuasistatik, sebab bukan merupakan rentetan 
keadaan setimbang tak terhingga banyak, melainkan hanya dua keadaan setimbang yaitu 
setimbang awal dan setimbang akhir. 
 
Contoh 3 
 Bagaimana supaya proses yang dijalani pada contoh 2 menjadi proses kuasistatik? 
Jawab: 
 Agar proses yang dijalani sistem pada contoh 2 menjadi proses kuasistatik, maka 
salah satu anak timbangan itu harus diganti sejuta pemberat kecil-kecil anak timbangan 
dengan massa total 1 kg dan satu per satu pemberat kecil-kecil itu diambil, sehingga proses 
yang dijalani sistem adalah proses kuasistatik. 
 
Contoh 4 
 Berikan dan tuliskan penjelasan mengenai proses reversibel. 
Jawab: 
 Proses reversibel adalah merupakan proses dari suatu keadaan awal ke keadaan 
tertentu dan dari keadaan akhir tersebut dimungkinkan terjadinya proses balik ke keadaan 
awal kembali melalui jalan yang sama. Sedemikian rupa dengan mudah jika pada sistem 
dikenai kondisi tertentu. 
 
Contoh 5 
 Tuliskan 2 (dua) persyaratan agar proses dikatakan berbalik (reversibel) 
Jawab: 
a. proses tersebut merupakan proses kuasistatik  
b. dalam proses tersebut tidak terjadi efek-efek disipasi 
 
Contoh 6 
 Berikan dan tuliskan penjelasan mengenai daur atau siklus. 
Jawab: 
 Daur atau siklus adalah proses terus menerus yang merupakan sederetan proses 
yang terdiri atas beberapa tahapan dari suatu keadaan setimbang ke keadaan setimbang 
lain kemudian kembali keadaan setimbang semula yang hasilnya adalah pengubahan kalor 
menjadi kerja atau usaha luar. 
 
Contoh 7 
 Apakah pengubahan kalor seluruhnya menjadi usaha dapat terjadi. 
Jawab: 
 Pengubahan kalor seluruhnya menjadi tenaga/usaha dalam satu tahap saja dapat 
terjadi; yaitu pada proses ekspansi isotermal sistem gas ideal.  
- pelajari lebih lanjut, apakah proses yang demikian dapat diambil manfaatnya? (bacalah 
kembali uraian dengan seksama dan kembangkan wawasan dan penalaran anda). 
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C.3.5. Diagram PT dan Titik kritis 

Diagram PT untuk zat murni secara umum dapat dilihat dalam gambar berikut ini. 
Diagram ini sering juga disebut dengan diagram fasa zat karena menunjukkan ketiga 
jenis fasa zat yang dipisahkan oleh garis. 
 

 
Gambar 5.c.17. Diagram PT zat murni 

 
Berdasarkan Gambar 5.c.17, Garis Sublimation line (garis sublim) memisahkan 

daerah uap (vapor) dengan daerah beku (solid). Garis vaporization line (garis 
penguapan) memisahkan daerah  cair dari daerah uap. Garis  melting line (garis 
leleh) memisahkan daerah beku dari daerah cair. Pada gambar, terlihat dua lokasi untuk 
garis melting line yang dibedakan dengan jenis garis. Garis putus-putus melting 
line merupakan garis melting line untuk zat yang memuai saat beku, sementara untuk zat 
yang menyusut saat beku garis melting line nya berupa garis biasa. Dari gambar di atas 
terlihat bahwa kondisi liquid (cair) hanya dapat terjadi pada tekanan dibawah 
tekanan triple point.  

Untuk zat yang menyusut saat beku, kondisi liquid ini juga harus memenuhi syarat, 
bahwa suhunya haruslah berada diatas suhu triple point. Bila suhunya dibawah suhu 
triple point, maka zat tersebut sudah dapat dipastikan berada dalam keadaan beku. Untuk 
zat yang memuai saat beku seperti air, kondisi liquid dapat terjadi pada suhu dibawah 
suhu triple point apabila tekanannya jauh lebih tinggi dari tekanan triple point. Sebagai 
contoh, air akan berada dalam bentuk es pada tekanan 1 atm dan suhu dibawah 0°C. 
Tetapi, bila tekanannya jauh lebih tinggi dari 1 atm (0,1 Mpa) katakanlah misalnya pada 
tekanan 200 MPa, maka pada suhu -20 °C air tidak berada dalam bentuk es, melainkan 
dalam bentuk cair. 

Pada proses perubahan wujud zat dari beku menjadi uap dapat diilustrasikan 
seperti pada Gambar 5.c.18. 
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Gambar 5.c.18. Diagram PT untuk proses perubahan wujud zat  
dari beku ke uap (sumber: www.chemguide.co.uk) 

 
Berdasarkan Gambar 5.c.18, bidang a – b – d merupakan bidang cair dari zat 

yang memuai saat beku. Artinya, semua kombinasi Tekanan dan Suhu dari zat yang 
berada di bidang ini berada pada keadaan cair. Bidang c – b – d merupakan bidang cair 
dari zat yang menyusut saat beku. Proses perubahan wujud zat dari beku menjadi uap 
dapat terjadi melalui dua mekanisme. Pada proses yang ditandai dengan panah merah di 
atas, merupakan proses yang lazim, yakni zat dari keadaan beku berubah menjadi cair 
kemudian berubah menjadi uap. 

Sementara pada proses yang ditandai dengan panah biru, perubahan dari bentuk 
beku (padat) menjadi uap terjadi tanpa melalui proses pelelehan (mencair). Bila kita mau 
membayangkannya, bayangkanlah batu es yang berubah menjadi uap air tanpa mencair 
terlebih dahulu. Proses ini disebut dengan menyublim. Dan dapat terjadi pada tekanan 
dan suhu dibawah tekanan dan suhu triple point. 

Selanjutnya untuk perubahan dari fase padat ke cair akibat perubahan temperatur 
dilustrasikan oleh Gambar 5.c.19. Anggap, anda mempunyai zat padat dan temperatur 
bertambah dengan tekanan dijaga konstan. Karena kenaikan temperatur akan memotong 
menyilang kurva (lihat grafik), fase padat berubah menjadi cair. Dengan kata lain, zat 
tersebut melebur. 

Jika anda mengulangi keadaan tersebut untuk tekanan konstan yang lebih besar, 
temperatur peleburan akan lebih besar karena area yang dibatasi garis diantara fase padat 
dan cair semakin mendekat sebagaimana Gambar 5.c.20. 
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Gambar 5.c.19. Diagram PT untuk perubahan dari fase padat ke cair  

(sumber: www.chemguide.co.uk) 

 
Gambar 5.c.20. Diagram PT untuk perubahan dari fase padat ke cair  

pada tekanan konstan yang lebih tinggi 
(sumber: www.chemguide.co.uk) 

Jika kita menurunkan tekanan sebuah zat padat pada temperatur konstan, maka zat 
akan tetap melebur sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 5.c.21. 
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Gambar  5.c.21. Perubahan dari fase padat ke cair pada temperatur konstan  

(sumber: www.chemguide.co.uk) 
 
Untuk perubahan dari fase cair menjadi uap, dapat dilakukan pula dengan 

mengubah temperatur atau tekanannya. Zat cair akan berubah menjadi uap-mendidih-
ketika zat tersebut memotong garis batas diantara kedua area. Jika temperatur dibuat 
bervariasi, akan memudahkan kita membaca titik didih dari diagram fase. Pada Gambar 
5.c.22, peningkatan temperatur yang ditunjukkan oleh tanda panah merah yang menerobos 
kurva, akan terjadi keseimbangan antara fase cair dan uap. Garis tersebut memudahkan 
untuk menjelaskan pengaruh tekanan terhadap titik didih dari zat cair. Apabila tekanan 
bertambah maka titik didihnya akan naik dan begitu pula sebaliknya. Kondisi ini yang 
menjelaskan mengapa di daerah-daerah dengan tekanan udara rendah menyebabkan titik 
didih air semakin rendah. Sebagai contoh kalau kita memasak air di kota Malang dan 
Bandung air akan mendidih di bawah suhu 100oC. Semakin tinggi tempat dari permukaan 
air laut maka tekanannya akan turun sehingga titik didihnya semakin rendah. 

 

 
Gambar 5.c.22. Diagram PT untuk perubahan dari fase cair ke uap  

pada temperatur konstan (sumber: www.chemguide.co.uk) 
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Titik kritis 
Kita akan mencatat bahwa garis (kurva) keseimbangan pada fase cair-uap akan 

dibatasi oleh label C sebagimana pada Gambar 5.c.23. Titik tersebut dikenal dengan 
critical point. Temperatur dan tekanan yang saling berpengaruh dikenal dengan critical 
temperature dan critical pressure. 

Jika tekanan gas (uap) bertambah pada temperatur yang lebih rendah dari 
temperatur kritis, maka akan melampaui garis setimbang cair-uap dan uap akan 
terkondensasi menjadi cair. Namun tidak mungkin untuk mengkondensasi gas menjadi 
cair di atas temperatur kritis hanya dengan penambahan tekanan. Temperatur kritis 
bervariasi untuk setiap bahan tergantung kekuatan tarik –menarik diantara partikel-
partikel penyusunnya. Gaya tarik antara partikel yang kuat, temperatur kritisnya lebih 
tinggi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 5.c.23. Kurva PT untuk keadaan kritis (sumber: www.chemguide.co.uk) 
 

Titik Tripel (triple point) 
Titik T pada Gambar 5.c.23, disebut sebagai titik tripel atau triple point. Ketiga 

garis (kurva) pada diagram PT akan bertemu pada suatu titik, yang merepresentasikan 
kondisi: 

- Keseimbangan fase padat-cair 
- Keseimbangan fase cair- uap 
- Keseimbangan fase padat-uap 

Pada keadaan dimana ketiga garis (kurva) bertemu merupakan sebuah kombinasi 
yang unik untuk tekanan dan temperatur pada ketiga fase dalam keadaan setimbang 
secara bersama-sama.  
 
Titik lebur dan titik didih normal (Normal melting and boiling points) 

Titik lebur dan dan titik didih normal terjadi ketika tekanan pada angka 1 atmosfer. 
Kondisi ini akan ditemukan dari diagram fase dengan menggambarkan garis menyilang 
pada tekanan 1 atm sebagaimana Gambar 5.c.24. 
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Gambar 5.c.24. Kurva PT untuk titik lebur dan titik didih normal (sumber: 
www.chemguide.co.uk) 

 
 
Contoh-contoh Soal 
1. Jelaskan pengaruh tekanan terhadap titik didih! 

Jawab: Apabila tekanan bertambah maka titik didihnya akan naik dan begitu pula 
sebaliknya. 
 

2. Berikan penjelasan tentang titik tripel! 
Jawab: titik tripel atau triple point menyatakan titik sebagai pertemuan ketiga garis 
(kurva) pada diagram PT yang merepresentasikan kondisi: 
- Keseimbangan fase padat-cair 
- Keseimbangan fase cair- uap 
- Keseimbangan fase padat-uap 

 
 
Latihan Mandiri 
1. Tuliskan dan nyatakan parameter penting pada mesin pemanas atau mesin kalor dan 

pada mesin pendingin 
2. Dua macam gas mengalami campuran dengan jalan difusi, jelaskan prosesnya 

berbalik atau tidak?  
3. Suatu sistem menghisap panas dan diubah menjadi kerja, jelaskan apakah proses 

sistem tersebut dapat berbalik atau tidak? 
4. Jelaskan, bagaimana cara mengalirkan panas dari reservoar dingin dengan suhu T1 

ke reservoar panas dengan suhu T2 , (T1<T2) 
5. Apakah mesin panas ideal itu? Lengkapi jawaban yang diberikan dengan gambar 

diagram 
6. Apakah mesin pendingin ideal itu? Lengkapi jawaban yang diberikan dengan gambar 

diagram 
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Kunci Jawaban Latihan Mandiri 
1. 2 (dua) parameter yang dimaksud adalah sebagai berikut:    

      Q2 
a. efisiensi untuk mesin panas, yaitu:  η = 1 -    
             Q1 
           Q2 
b. koefisien daya guna mesin pendingin, yaitu:  ω =  
                  Q1  -  Q2 

 
2. Dua macam jenis gas yang mengalami campuran dan berdefusi, tidak akan dapat 

kembali lagi seperti semula dengan sendirinya. Karena itu prosesnya tidak berbalik. 
3. Suatu sistem menghisap panas dan diubah menjadi kerja, kemudian dibalik, sistem 

tersebut dikenai kerja. Proses tersebut menimbulkan kenaikan suhu. Apabila 
dihubungkan dengan reservoar panas, maka panas akan diberikan pada reservoar 
tersebut. Jadi proses pada sistem tersebut berbalik. 

4. Agar panas dapat mengalir dari reservoar dingin suhu rendah T1 ke reservoar panas 
dengan suhu tinggi T2 , maka perlu dipergunakan mesin yang dasar kerjanya 
merupakan daur atau siklus. 

5. Mesin Panas Ideal adalah mesin panas yang mempunyai nilai efisiensi sebesar 
mungkin, yaitu ηideal = 1. Ini berarti pada mesi panas ideal itu tidak ada limbah kalor. 
Gambar diagram mesin panas ideal dapat diilustrasikan sebagai berikut. 

 

      Q 

 

 

            (-W)  

 

 

6. Mesin Pendingin Ideal adalah Mesin Pendingin yang mempunyai nilai koefisien daya 
guna sebesar mungkin, yaitu θideal = ~. Hal ini berarti pada mesin pendingin itu tidak 
diperlukan usaha W untuk menjalankan mesin     (W = 0).  
Gambar diagram mesin pendingin ideal (seandainya ada) dapat diilustrasikan sebagai 
berikut: 

 

    T1 

      

 

 

 

 

 

   T2                 
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RANGKUMAN KEGIATAN BELAJAR 2 
 
1. Proses kuasistatik adalah suatu proses yang pada setiap saat atau pada setiap tahap 

perubahan sistem secara keseluruhan selalu mencapai keadaan kesetimbangan. Hal 
ini berarti bahwa sistem pada setiap tahapan proses, tetap dapat dinyatakan 
persamaan keadaannya. 

2. proses reversibel adalah merupakan proses dari suatu keadaan awal ke keadaan 
tertentu dan dari keadaan akhir tersebut dimungkinkan terjadinya proses balik ke 
keadaan awal kembali melalui jalan yang sama. Sedemikian rupa dengan mudah jika 
pada sistem dikenai kondisi tertentu. 

3. Ada 2 (dua) persyaratan, agar proses dikatakan berbalik atau reversibel, yaitu: 
a. proses tersebut merupakan proses kuasistatik 
b. dalam proses tersebut tidak terjadi efek-efek disipasi. 

4. Mesin kalor atau mesin pemanas adalah suatu alat atau sistem yang berfungsi untuk 
mengubah energi kalor atau energi panas menjadi energi usaha atau energi mekanik. 
Ciri utama mesin kalor atau mesin pemanas adalah sebagai berikut: 
a. berlangsung secara berulang (siklus) 
b. hasil yang diharapkan dari siklus mesin ini adalah usaha mekanik 
c. usaha ini merupakan hasil konversi kalor yang diserap dari reservoar panas 
d. tidak semua kalor yang keluar dan terambil dari reservoar panas dapat 

dikonversikan menjadi usaha mekanik. Ada energi yang dibuang ke reservoar 
dingin dalam bentuk kalor pada suhu rendah. 

5. Mesin pendingin adalah suatu alat atau sistem yang berfungsi untuk secara netto 
memindahkan kalor dari reservoar dingin ke reservoar panas dengan menggunakan 
usaha luar. 

6. Daur atau siklus adalah proses terus-menerus yang merupakan sederetan proses 
yang terdiri atas beberapa tahapan dari suatu keadaan setimbang ke keadaan 
setimbang lain, kemudian kembali lagi ke keadaan setimbang semula yang hasilnya 
adalah pengubahan kalor menjadi kerja atau usaha luar. 

7. Titik tripel atau triple point menyatakan pertemuan ketiga garis (kurva) pada diagram 
PT pada suatu titik, yang merepresentasikan kondisi: 
- Keseimbangan fase padat-cair 
- Keseimbangan fase cair- uap 
- Keseimbangan fase padat-uap 
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D.  LISTRIK MAGNET 
 
 

D.1.  Listrik Statis 
Listrik statis adalah cabang dari fisika yang mempelajari tentang muatan-

muatan listrik yang tidak bergerak (statis), interaksi antar muatan listrik dan aspek-
aspek yang ditimbulkan oleh muatan listrik.  
 
Muatan Listrik 

Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda, baik itu berupa proton 
sebagai muatan positif maupun elektron sebagai muatan negatif.  Muatan listrik 
sebuah benda tergantung dari muatan listrik atom-atom penyusunnya. Jika atom-
atom benda cenderung melepaskan elektron, maka zat yang disusunnya 
cenderung bermuatan positif. Sebaliknya jika atom-atom benda cenderung 
menangkap elektron, maka zat yang disusunnya cenderung bermuatan negatif. 
Dengan kata lain benda yang kelebihan sejumlah elektron akan bermuatan negatif 
dan yang kelebihan sejumlah proton dikatakan bermuatan positif. Simbol dari muatan 
listrik adalah q, dimana berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa setiap muatan q 
besar atau kecil, positif atau negatif adalah merupakan kelipatan dari: 
 

e = 1,602 x 10-19C 
 

dengan e adalah muatan untuk satu elektron dan coulomb (C) adalah satuan muatan 
listrik. 
Suatu benda dapat dimuati listrik dengan dua cara yaitu: 
a. Menggosok 
Jika batang plastik digosok dengan kain wool, atau batang gelas digosok dengan kain 
sutera, benda-benda ini ternyata dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. 
Penyelidikan selanjutnya, batang plastik dengan batang gelas tadi ternyata saling 
tarik menarik, sebaliknya dua batang plastik yang sudah digosok dengan kain wool 
atau dua batang gelas yang sudah digosok dengan kain sutera akan saling tolak 
menolak. Karena ada dua fenomena, tarik menarik dan tolak menolak, maka 
diasumsikan terdapat dua jenis muatan listrik. Dua benda bermuatan listrik sejenis 
akan saling tolak menolak, sebaliknya bila bermuatan listrik yang berlawanan jenis 
akan saling tarik menarik. Berdasarkan konvensi yang dibuat Benjamin Franklin 
(1706-1790), muatan yang ada pada gelas disebut muatan listrik positif sedangkan 
yang ada pada plastik disebut muatan listrik negatif. Peristiwa ini dapat ditunjukkan 
pada Gambar 5D.1a. 

 
Gambar 5D1.1a. Eksperimen batang gelas dan plastik 
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 Induksi 
Induksi dapat dilakukan dengan cara mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke 
benda netral. Akibatnya benda netral akan terpolarisasi.  Jika benda netral yang 
telah terpolarisasi di hubungkan dengan tanah (di-ground-kan), maka elektron-
elektronnya akan mengalir menuju tanah. Setelah penghantar yang menuju tanah di 
hilangkan dan benda bermuatan listrik dijauhkan, maka benda netral akan menjadi 
kekurangan elektron (bermuatan positif). Induksi dalam jumlah muatan tertentu dapat 
mengakibatkan muatan listrik melompati gap (jarak pemisah), dalam hal ini dapat 
menimbulkan lintasan bunga api. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5D.1b. 
 

 
 

Gambar 5D1.1b. Induksi Listrik 
 

Hukum Coulomb 
Coulomb (1785), dari serangkaian percobaan dengan memakai neraca puntir seperti 
yang dilakukan Cavendish untuk gravitasi, menyimpulkan bahwa besar gaya tarik 
menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan sebanding dengan hasil kali 
muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara 
benda, dengan arah gayanya sejajar dengan garis penghubung kedua benda. Hal ini 
dapat dirumuskan pada persamaan (1.1) dan dilukiskan pada Gambar 5D1.2. 
 

 

Gambar 5D1.2. Gaya Coulomb (a) tolak menolak (b) tarik menarik 
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Persamaan gaya coulomb, yaitu: 
 

........................................................(1.1) 

dengan q1 dan q2 adalah muatan masing-masing benda, sedangkan  dan 
adalah jarak antara (titik pusat muatan) kedua benda. Konstanta k 

adalah tetapan yang dalam sistem satuan SI nilainya: 
 

 
............................................(1.2

) 

 
Contoh Soal  
1. Berapa besar gaya coulomb pada elektron atom hidrogen yang diakibatkan oleh 

proton yang berada di dalam inti atom tersebut, jika orbit elektron terhadap 
intinya rata-rata berjarak 0,53 x 1010 m. 

2. Hitunglah gaya coulomb pada partikel ke tiga dalam gambar di bawah ini (q3 = -
4µC) yang di akibatkan oleh dua partikel bermuatan lainnya. 

 
 

 
 

 
Penyelesaian 
1. Diketahui: q1 = -1,6 x 10-19C, q2 = +1,6 x 10-19C, r = 0,53 x 1010 m 

Ditanya: F? 
Jawab: 

 

 
   (tanda minus berarti tarik menarik) 

 
2. Diketahui: q1= -3µC, q2= +5µC, q3= -4µC, r12= 0,3 m, r23= 0,2 m 

Ditanya: F3? 
Jawab: 

 

 

 

 

 
 

Gaya coulomb F31 merupakan gaya tolak menolak dan F32 gaya tarik menarik, 

0,2 m 0,3 m 
F31 

q2= 
 

q3= -4µC q1= -
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maka: 
 
   F3 = F31 + F23 
   F3 = 0,43 – 4,5 = -4,07 N 

D.2.  Medan Listrik 
Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik dimana gaya listrik masih 

dapat dirasakan oleh muatan yang lain. Konsep medan listrik dikembangkan oleh M. 
Faraday. Medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya 
menunjukkan arah gaya listrik yang dialami oleh muatan positif (muatan penguji) yang 
dimasukkan dalam medan listrik tersebut (Gambar 5D2.1). 
 

 
 

Gambar 5D2.1. Garis-garis gaya pada muatan positif dan negatif 
 
Kuat Medan Listrik 

Kuat medan listrik di suatu titik didefinisikan sebagai gaya listrik yang dialami tiap satu 
satuan muatan listrik. 
Kuat medan listrik termasuk besaran vektor. 
 

 
..........................................(2.1) 

dengan memasukkan persamaan (1.1) ke persamaan (2.1), maka: 

 
..........................................(2.2) 

dengan: 
  q = muatan uji (coulomb) 
  Q = muatan sumber (coulomb) 
  r = jarak dari muatan sumber Q ke titik pengamatan P (m) 
  E = kuat medan listrik (N/C) 
  F = gaya listrik (N) 
 
Persamaan (2.2) merupakan perumusan kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh 
muatan titik. Akan tetapi jika medan listrik tersebut ditimbulkan oleh kelompok muatan 
titik (terdistribusi), maka persamaannya menjadi: 
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..........................................(2.3) 

Jika medan listrik ditimbulkan oleh muatan yang terdistribusi secara kontinu, maka 
untuk mendapatkan besarnya medan listrik harus dilakukan proses integrasi: 

 
..........................................(2.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 5D2.2. Kuat medan listrik pada muatan positif dan negatif 

 
Perhitungan Kuat medan Listrik 
a. Metoda Vektor 
 Tentukan vektor posisi r dan jarak pisah muatan rA - rB 
 Gunakan hukum superposisi 
 
 

..........................................(2.5) 

 
 
b. Metoda grafik 
 Gambar setiap vektor medan listrik 
 Tentukan medan listrik total dengan cara penjumlahan vektor secara grafik 
 
 

 

Gambar 5D2.3. Kuat medan listrik total metoda grafik 
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Contoh soal  
Medan Listrik dari benda kontinu 
• Batang bermuatan tak berhingga 
 

 
 

Gambar 5D2.4. Batang bermuatan tak berhingga 
 
 

 

..........................................(2.6) 

 
yang memberikan kontribusi adalah medan pada arah y, maka 
 

 
 

 

 

 

..........................................(2.7) 

 
 
hubungan x dan θ adalah x = y tan θ, maka dx = y sec2θ dθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................(2.8) 
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• Cincin bermuatan 
 

 
Gambar 5D2.5. Cincin bermuatan 

 

 
........................(2.9) 

  

 
......................(2.10) 

 
• Keping cakram yang bermuatan 
 

 
Gambar 5D2.6. Keping cakram bermuatan 

 
 Sesuai dengan persamaan (2.9), maka kuat medan listrik yang berjarak x dari 
pusat cakram adalah 

 
 

 
dengan , dan  

 
 
maka, 

310 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI FISIKA 



 
 

 
 

 
........................................(2.11) 

 

 
Energi dan Potensial Listrik 
a. Energi potensial listrik 
Kerja yang harus dilakukan oleh gaya luar F terhadap medan listrik E untuk 
memindahkan muatan q dari titik a ke titik b sejauh dx adalah 
 

 ................................(2.12) 

Jumlah kenaikan energi potensial listriknya adalah 
 

 
..............................(2.13) 

Jika dimisalkan titik a terletak di titik yang tak terhingga jauhnya maka Ua = 0 dan 
energi potensial di titik b adalah; 
 

 
............................(2.14) 

di sini tanda minus menunjukkan bahwa gaya luar F besarnya sama dengan gaya 
listrik yang melawannya, dan muatan percobaan/penguji q diambil sangat kecil. 
 
b. Potensial Listrik 
Misalkan di suatu titik dalam medan listrik E ditempatkan muatan percobaan q, maka 
potensial V di titik itu adalah: 
 

 
.............................(2.15) 

 
Beda potensial antara dua titik a dan b dalam medan listrik E adalah; 
 

 
..............................(2.16) 

Jika medan listrik E adalah serba sama dan besar perpindahan dx sama dengan d, 
maka persamaan (2.16) menjadi; 
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......................(2.17) 

Atau  

 
 

 
Pada umumnya medan listrik E tidak serba sama, dan perpindahan dx dalam ruang, 
maka persamaan (2.16) dapat dinyatakan dengan: 
 

 ......................(2.18) 

 
Potensial Listrik Akibat Muatan Titik 
Medan listrik pada jarak r dari muatan titik tunggal Q besarnya adalah: 
 

 
...............................(2.19) 

 
Beda potensial antara dua titik a dan b dalam medan listrik E menurut persamaan 
(2.16) adalah: 
 

 

......................(2.20
) 

 
Untuk menghitung potensial listrik di suatu titik, biasanya diambil Vb = 0 pada jarak 
rb=∼ dari muatan titik Q. (Gambar 2.7), maka potensial V pada jarak r dari muatan titik 
Q adalah 
 

 
..................................(2.21

) 

 
Gambar 5D2.7. Potensial listrik akibat muatan titik Q 

 
Potensial Akibat Mutan Terdistribusi 
Jika dalam ruang ada n muatan titik, potensial listrik di suatu titik C adalah: 
 

 
......................(2.22) 
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disini ri adalah jarak muatan ke i (Qi) ke titik C. 
 
Jika muatannya merupakan benda bermuatan Q. maka potensial listrik di c adalah: 

 
......................(2.23) 

di sini r adalah jarak dari elemen muatan dq ke titik C. 
 
Contoh soal 
Muatan Q = 40 µC terletak pada pusat sumbu (0,0) dan titik P pada posisi x = 0,5 m, 
y = 0,8 m, z =0,6 m (Gambar 5D2.8) 
a. Tentukan potensial listrik di titik P 
b. Bila q = 9 µC ditempatkan di P, hitunglah energi potensial listriknya 
 

 
Gambar 5D2.8 Muatan Q yang terletak pada pusat sumbu (0,0) 

 
Penyelesaian: 
Diketahui  : Q = 40 µC, x = 0,5 m, y = 0,8 m, z = 0,6 m 
Ditanya  : V dan U? 
Jawab  : 
 
a.  
 
potensial listrik di titik P 

 
 
b. energi potensial listrik di titik P 
 

  
 
Hukum Gauss 
Hukum ini menyatakan bahwa jumlah garis gaya yang keluar (fluks listrik total) dari 
suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi 
oleh permukaan tertutup. Hukum Gauss merupakan cara selain Hukum coulomb 
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untuk menentukan kuat medan listrik, terutama pada benda bermuatan yang simetris 
(bidang datar, bola, dan silinder). Penentuan kuat medan listrik berdasarkan hukum 
Gauss, antara lain: 
a. Bola 
 

 
Gambar 5D2.9. Permukaan Gauss pada bola 

 

 
 

 
...............................(2.25) 

 
b. Bidang datar 

 
Gambar 5D2.10. Permukaan Gauss pada bidang datar 

 

 
 

 
 

 
 

Jadi kuat medan listrik pada bidang datar adalah  

 
..............(2.6) 

314 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI FISIKA 



dengan σ adalah muatan per satuan luas 
 
c. Tabung/silinder 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 5D2.11. Permukaan Gauss pada bidang silinder 
 

 
 

 
 

 
 

Jadi kuat medan listrik pada bidang silinder adalah  

 
..............(2.7) 

 
dengan λ adalah muatan per satuan panjang 
 
D.3.  LISTRIK DINAMIS 

Pada dasarnya arus listrik yang mengalir adalah gerakan elektron-elektron 
karena adanya beda potensial. Dua bahan yang berbeda potensialnya dapat dibuat 
menjadi sumber listrik. Baterai, accu, elemen volta merupakan beberapa contoh 
sumber listrik. Ada pula yang dibuat dari bahan yang dapat di charged ulang seperti 
alkaline, energizer. Lampu penerangan diperlukan pada malam hari terbuat dari 
bahan padat maupun gas yang mudah berpijar. Rangkaian listrik satu loop atau lebih 
harus disusun dengan benar agar arus dapat efektif dan daya maupun energi listrik 
dapat dihemat. Dalam modul ini akan dibahas tentang listrik dinamis. 

Dalam pembahasan listrik statik dipelajari tentang partikel yang bermuatan 
listrik di dalam atom, yaitu elektron dan proton. Elektron adalah pembawa muatan 
listrik negatif yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya arus listrik dan 
proton pembawa muatan positif. Listrik dinamis adalah ilmu yang mempelajari tentang 
listrik yang mengalir. Pada listrik statik, muatan listrik yang telah dipelajari itu pada 
umumnya tidak mengalir sama sekali atau kalau ada juga aliran, maka aliran tersebut 
berlangsung sangat singkat dan sangat kecil sehingga tak dapat ditunjukkan dengan 
alat pengukur arus. 
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        Seperti yang telah kita ketahui bahwa elektron-elektron itu adalah pambawa 
muatan negatif. Di dalam suatu penghantar elektron-elektron dapat berpindah dengan 
mudah, sedangkan di dalam suatu isolator elektron-elektron tersebut sukar 
berpindah. 
 
Arus Listrik 
Arus listrik adalah aliran muatan listrik atau muatan listrik yang mengalir tiap satuan 
waktu. Arah arus listrik dari arah dari potensial yang tinggi ke potensial rendah, jadi 
berlawanan dengan arah aliran elektron. Seandainya muatan-muatan positif di dalam 
suatu penghantar dapat mengalir, maka arah alirannya sama dengan arah arus listrik, 
yaitu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Perhatikan gambar 5D3.1. di bawah 
ini. 
 
 

 
Gambar 5D3.1: Penghantar yang menghubungkan dua benda yang 

                                    berbeda potensial. 
 
Dua buah benda bermuatan masing-masing A dan B dihubungkan dengan sebuah 
penghantar. Apabila potensial A lebih tinggi dari pada potensial B, maka arus akan 
mengalir dari A ke B. Arus ini mengalir dalam waktu yang sangat singkat. Setelah 
potensial A sama dengan potensial B maka arus berhenti mengalir. Supaya arus 
listrik tetap mengalir dari A ke B, maka muatan positif yang telah sampai di B harus 
dipindahkan kembali ke A. Dengan demikian maka potensial A selalu lebih tinggi 
daripada B. Jadi dapat disimpulkan bahwa supaya arus listrik dapat mengalir dalam 
kawat penghantar, maka antara kedua ujung kawat tersebut harus ada beda 
potensial. 
 
Kuat Arus Listrik 

Kuat arus listrik ialah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik melalui 
suatu penghantar. Simbol kuat arus adalah I.  Satuan kuat arus listrik ialah Ampere 
yang diambil dari nama seorang ilmuwan Perancis yaitu : Andrey Marie Ampere 
(1775– 1836). Misalkan bahwa dalam waktu t detik mengalir muatan listrik sebesar q 
coulomb dalam suatu penghantar berpenampang A, maka dirumuskan: 
Jumlah muatan yang mengalir melalui suatu penampang persatuan waktu. Karena 
arah arus adalah searah dengan arah muatan positif, maka jumlah muatan yang 
lewat adalah jumlah muatan positif. 
 

 
........................................(3.1) 

 
dengan:  
dq = jumlah muatan (Coulomb) 
dt  = selisih waktu (detik) 
   i = kuat arus (Ampere) 
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Ditinjau dari suatu konduktor dengan luas penampang A dalam suatu interval dt; 
maka jumlah muatan yang lewat penampang tersebut adalah jumlah muatan yang 
terdapat dalam suatu silinder dengan luas penampang A, yang panjangnya V dt. 
 

 
Gambar 5D3.2: Muatan listrik q melalui penampang penghantar A  

                          tiap satuan waktu. 
 
 

Apabila n adalah partikel persatuan volume dan e muatan tiap partikel maka: 
 ........................................(3.2) 

 
sehingga diperoleh besarnya kuat arus yaitu: 
 

 
........................................(3.3) 

 
Rapat arus J didefinisikan sebagai kuat arus persatuan luas. 
 

 
........................................(3.4) 

 
Pada waktu  membahas listrik, tidak akan terlepas dari alat untuk listrik baik alat ukur 
kuat arus listrik atau amperemeter, maupun untuk mengukur tegangan atau beda 
potensial antara dua titik disebut voltmeter. 
Untuk mengukur kuat arus digunakan suatu alat yang disebut amperemeter.  
Amperemeter terdiri dari galvanometer yang dihubungkan paralel dengan resistor 
yang mempunyai hambatan rendah yang bertujuan untuk menaikkan batas ukur 
amperemeter. Hasil pengukuran akan dapat terbaca pada skala yang ada pada 
amperemeter. 

 
 

Gambar 5D3.2. Rangkaian listrik yang menghubungkan amperemeter, 
             voltmeter, baterai dan lampu 
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Hukum Ohm 
Hubungan antara tegangan, kuat arus dan hambatan dari suatu konduktor dapat 
diterangkan berdasarkan Hukum Ohm. Dalam suatu rantai aliran listrik, kuat arus 
berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua ujung-ujungnya dan 
berbanding terbalik dengan besarnya hambatan kawat konduktor tersebut. Hambatan 
kawat konduktor biasanya dituliskan sebagai “R”. 
 

 
 

Gambar 5D3.4:  Arus listrik melewati hambatan yang berada 
                      antara titik A dan B 
 
 

 
........................................(3.5) 

 
dengan: 
            I = kuat arus (Ampere) 
 VA - VB = beda potensial titik A dan titik B (Volt) 
          R = hambatan (ohm) 
 
Besarnya hambatan dari suatu konduktor dinyatakan dalam rumus berikut ini: 
 

 
........................................(3.6) 

dengan: 
 

R = hambatan satuan = ohm 
l = panjang konduktor satuan = meter 
A = luas penampang satuan = m2 
ρ = hambat jenis atau resistivitas  satuan = ohm meter 

 
Harga dari hambat jenis/resistivitas antara nol sampai tak terhingga. 
ρ = 0 disebut sebagai penghantar sempurna (konduktor ideal). 
ρ = ~ disebut penghantar jelek (isolator ideal). 
Hambatan suatu konduktor selain tergantung pada karakteristik dan geometrik benda 
juga tergantung pada temperatur. Sebenarnya lebih tepat dikatakan harga resistivitas 
suatu konduktor adalah tergantung pada temperatur. 

 
Rangkaian Listrik Arus Searah 
Beberapa tahanan dapat disusun secara : 
 Seri 
 Paralel 
 Kombinasi seri dan paralel 
 Transformasi Bintang - Delta  (Y-∆) 
 Bentuk delta Δ ke bintang Y 
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a.  Susunan Resistor Seri 
Rangkaian seri  resistor dapat dilihat pada Gambar 5D3.6. Sifat dari rangkaian yang 
dihubung seri adalah arus yang melewati masing-masing elemen adalah sama besar. 

Gambar 5D3.6. Rangkaian Seri 
 

Pada hubungan seri, berlaku : 
 

321                 VVVE ++=   
             321                RIRIRI ++=  
             )          ( .    321 RRRI ++= …………...............................................(3.7) 
 

Menurut hukum Ohm : 
 

       )         ( .        .      321 RRRIRIE ++== ……………………………...... (3.8) 
 

Maka hambatan total rangkaian seri (Rs) adalah: 
 

   321                RRRR S ++= …………………………………………….. (3.9) 
 
b. Susunan Resistor Paralel 
 

Gambar 5D3.7: Rangkaian Paralel 
 

Gambar 5D3.7 menunjukkan bahwa suatu rangkaian paralel dari resistor. Dalam 
rangkaian paralel, tegangan yang melintas pada semua elemen-elemennya adalah 
sama besar. Pada Gambar 5D3.7  arus dari tegangan sumber menyebar mengalir ke 
setiap cabang,  sehingga : 

 
321                IIII S ++= ………………………………………(3.10) 

 
Dengan,     
 

          1
1        

R
EI = , 

2
2        

R
EI = , dan 

3
3        

R
EI =  

E

R1

R2

R3

I

V1

V2

V3

+ _

+_

+

_

I

R1
E R2 R3

I1 I2 I3

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI FISIKA 319 



Sehingga : 
    

         
321

                   
R
E

R
E

R
EIS ++=  

                ) 1    1    1 (  .     
321 RRR

E ++= ….........................……..............(3.11) 

 
Menurut hukum Ohm : 
 

           
) 1    1    1 (  .             

321 RRR
E

R
EI ++== ….....................................(3.12) 

 
Maka hambatan total rangkaian paralel (Rp) adalah : 
 

      321

1    1    1      1
RRRRP

++=  ……….......…………………........(3.14) 

 
c. Susunan Seri-Paralel (Kombinasi) 
Dalam rangkaian seri-paralel, terdapat kombinasi antara rangkaian seri dan  

Gambar 5D3.8. Rangkaian kombinasi seri-paralel 

 

Berdasarkan Gambar 5D3.8.  didapat, 
 

                   PVVE              1 +=  
                         PSS RIRI        .      1 +=  
                         ) R  (  .  I     )     (  .    totalS1 =+= PS RRI  
 
 
Maka hambatan total (RT) untuk rangkaian kombinasi diatas, yaitu:  
 

        








+
+=

R3    R2
R3 . R2    R      1totalR ……………………………………(3.15)  

  
d. Transformasi Bintang - Delta  (Y-∆) 
Suatu rangkaian sering dihadapkan pada rangkaian yang tidak tampak seri atau tidak 
tampak paralel.  Pada keadaan seperti ini maka perlu mengubah bentuk rangkaian 
dari salah satu bentuk ke bentuk yang lain. Dua susunan yang sering digunakan 
untuk mengatasi kesulitan ini adalah bintang (Y) dan delta (∆).  

E
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R2 R3

V1
+ _

I

V2

+

_
V3

+

_
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+

_
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                             Gambar 5D3.9.  Bentuk Transformasi Y- ∆. 
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          2
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          3
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C
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e. Transformasi dari Delta ke Bintang (∆-Y) 
 

        CBA

CB
1 R      R       R

R  .  R         R
++

= …………......................... (3.19) 

       CBA

CA
2 R      R       R

R  .  R         R
++

=  ……………………........ (3.20)  

       CBA

BA
3 R      R       R

R  .  R         R
++

= ………………………....... (3.21) 

 
Kapasitor 

Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menampung/menyimpan muatan listrik. 
Kapasitas dari suatu kapasitor didefinisikan sebagai jumlah muatan yang dapat 
ditampung kapasitor tersebut per satuan potensial listrik (tegangan). Bentuk Kapasitor 
dapat dilihat pada gambar 5D3.10 di bawah ini. 
 

R3

R2R1

RC

RA
RB

a b

c
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Gambar 5D3.10. Bentuk Kapasitor 
 

Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh isolator. Jika kapasitor 
dihubungkan dengan baterai, maka kedua plat konduktor menjadi bermuatan Q 
sehingga terjadi beda potensial antar keping, yang biasanya dikenal dengan simbol 
V, seperti terlihat pada Gambar 5D3.11. 
 

 
Gambar 5D3.11. Plat konduktor yang dihubungkan dengan baterai 

Berdasarkan Gambar 5D3.11. menunjukkan bahwa muatan kapasitornya adalah Q 
sehingga muatan total kedua plat tersebut adalah nol.  
 
Kapasitansi 
Kapasitansi merupakan besaran kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan. 
Hubungan antara kapasitansi , muatan dan beda potensial, yaitu: 
 

 
........................................(3.22) 
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Satuan dari kapasitansi adalah Farad, 1 F = 1 C/V.  Kapasitansi hanya bergantung 
pada geometri plat konduktor. 

 
Gambar 5D3.12. Plat sejajar keping konduktor 

 
Berdasarkan Gambar 5D3.12. perumusan beda potensial dan muatannya dapat 
ditentukan dengan pendekatan Hukum Gauss. 
 

 
 

 
 

 
........................................(3.23) 

 
dengan ɛo = permitivitas bahan yang besarnya 8,85 x 10-12 F/m 
       A  = Luas plat konduktor, satuan m2 
        d  = Jarak antar plat (tebal plat), satuan meter 
              C  = kapasitansi (farad) 
 
Rangkaian Kapasitor Seri dan Paralel 
• Seri 
Plat konduktor (keping sejajar) disusun seri dengan muatan Q dan nilai kapasitansi 
masing-masing C1 dan C2, yang terlihat pada Gambar  5D3.13. di bawah ini. 

 
Gambar 5D3.13. Plat sejajar yang disusun seri 

 
Berdasarkan gambar 5D3.13. nilai kapasitansinya adalah 
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........................................(3.24) 

 
• Pararel 
Plat konduktor (keping sejajar) disusun pararel dengan muatan Q dan nilai 
kapasitansi masing-masing C1 dan C2, yang terlihat pada Gambar  5D3.14. di bawah 
ini. 

 
Gambar 5D3.14. Plat sejajar disusun pararel 

 
Berdasarkan gambar 5D3.14, nilai kapasitansinya adalah 

  

  

  

 
..........................(3.25) 

D.4.  Medan Magnetik 
Garis-garis Medan Magnet 

Medan magnetik didefinisikan sebagai daerah atau ruang di sekitar magnet 
yang masih dipengaruhi gaya magnetik. Kuat dan arah medan magnetik dapat juga 
dinyatakan oleh garis gaya magnetik. Jumlah garis gaya per satuan penampang 
melintang adalah ukuran “kuat medan magnetik”, dilambangkan dengan huruf  
“B”dan satuannya “Wb/m2 ” atau “Tesla” dan Bumi adalah medan magnet alam. 
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Gambar 5D4.1. Medan magnet bumi 

 
Ada tiga aturan garis-garis medan magnet, yaitu : 
1. Garis-garis medan magnet tidak pernah memotong satu sama lain 
2. Garis-garis medan magnet selalu keluar dari kutub utara dan memasuki kutub 

selatan dan membentuk kurva tertutup. 
3. Jika garis-garis medan magnet di daerah tertentu rapat, maka medan magnetis 

pada daerah itu kuat, demikian sebaliknya jika garis-garis medan magnet 
renggang, maka medan magnetis di daerah itu lemah. 

 

 
Gambar 5D4.2. Garis-garis medan magnet 

 
Hukum Biot Savart 

Seutas kawat lurus jika dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet 
dengan garis-garis gaya magnetnya berupa lingkaran-lingkaran di sekitar kawat 
tersebut. Arah garis-garis gaya magnet ditentukan dengan kaidah tangan kanan 
(Hukum Oersted). 

 
Gambar 5D4.3. Penentuan arah arus listrik dan arah medan magnet 

    berdasarkan kaidah tangan kanan 
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Secara matematis Hukum Biot - Savart tentang medan magnet di sekitar kawat 
berarus listrik adalah : 
 

 
........................................(4.1) 

 
dengan, dB = perubahan medan magnet (Tesla) 
           k  = µo/2π 
            i  = kuat arus (Ampere) 
          dl = perubahan elemen panjang (meter) 
            θ = sudut antara elemen berarus dengan jarak ke titik 
             r = jarak titik P ke elemen panjang (meter) 
 

 
 

Gambar 5D4.4. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik 
 

Medan magnet merupakan besaran vektor. Sebagaimana halnya dengan konsep 
medan listrik, konsep medan magnet juga diperlukan untuk menjelaskan gaya antara 
dua benda yang tak bersentuhan. 
 
Gaya Lorentz 

Muatan q berada dalam medan magnet. Jika partikel yang bermuatan tersebut 
diam maka gaya magnetnya nol. Akan tetapi jika partikel bermuatan tersebut 
bergerak maka arah gaya magnetnya akan berbelok arah. Jika muatan q yang 
bergerak dengan kecepatan v dalam suatu medan magnet B, maka terdapat gaya 
magnet F, yang terlukis pada Gambar 5D4.5. 

 

 
 

Gambar 5D4.5. Arah gaya magnet berdasarkan muatan yang bergerak 
 
Berdasarkan Gambar 5D4.5. perumusan gaya magnet antara lain: 
 
(a). F = 0, jika v = 0 atau v sejajar dengan B 
(b). F = qvBsinφ 
(c). F = q v x B, jika v tegak lurus B, dan nilai gaya ini bernilai maksimum 
 
Secara umum perumusan gaya magnet adalah 

(a) (b) (c) 
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 ........................................(4.2) 

dengan, F = gaya lorentz (N) 
              q = muatan (coulomb) 
        v = kecepatan (m/s) 
        B = medan magnet (Tesla) 
 
Muatan dilewatkan pada sebuah medan magnet dan medan listrik sehingga 
mengalami gaya magnet dan gaya listrik. Jika kedua gaya sama besar dan 
berlawanan arah, maka kedua muatan akan tetap berjalan lurus (tidak dibelokkan), 
terlihat pada Gambar 5D4.6. 

 
Gambar 5D4.6. Arah gaya magnet dan gaya listrik 

 
Berdasarkan Gambar 5D4.6 di atas, maka  
 

  

  

 
........................................(4.3) 

 
Jika muatan bergerak dalam medan magnet mengalami pembelokan arah sehingga 
membentuk lintasan lingkaran, maka perumusannya adalah gaya magnet sama 
dengan gaya sentripental, seperti yang terlukis pada Gambar 5D4.7 di bawah ini. 
 

 
 

Gambar 5D4.7. Muatan bergerak membentuk lintasan lingkaran 
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........................................(4.4) 

 
........................................(4.5) 

dengan T = periode (sekon) 
  R = jari-jari lintasan (meter) 
  m = massa elektron atau proton (kg) 
 
 
D.5.  Transformator 
Transformator 

Transformator adalah alat yang dapat digunakan untuk mengubah tegangan 
arus bolak-balik. Transformator ini terdiri atas inti besi B, dan dua kumparan masing-
masing Primer dan Sekunder. 
 

 
 

Gambar 5D5.1. Transformator 
 
Kumparan yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik disebut kumparan 
primer (input) dan kumparan yang lainnya disebut kumparan sekunder (output). 
Perubahan kuat arus dalam kumparan primer menimbulkan perubahan flux magnetik 
dalam inti besi. Perubahan flux magnetik dalam inti besi membangkitkan GGL induksi 
pada kumparan sekunder. 

Ep = 
t

 
d
dφ  . Np 

Es = 
t

 
d
dφ  . Ns 

Es = 
p

s

N
N

 . Ep 

      Ep : Es = Np : Ns ...................................................(5.1) 
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dengan,  
 Ep = GGL induksi primer (volt) 
 Es = GGL induksi sekunder (volt) 
 Np = lilitan primer  
 Ns = lilitan sekunder 
 dφ/dt = perubahan fluk magnetik tiap satuan waktu 
 
Jadi jika jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan 
kumparan primer, tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer (step-up 
transformator). Kita anggap tidak ada energi listrik yang hilang pada perpindahannya 
dari kumparan primer ke kumparan sekunder maka : 
 

Es . Is . t = Ep . Ip . t 
 

Is = 
s

p

E
E  . Ip      ........................................................(5.2) 

 Is = 
s

p

N
N  . Ip    ………………………………........(5.3) 

Ip : Is = Ns : Np     .................................................(5.4) 
 

Dari hubungan itu dapat kita lihat bahwa jika jumlah lilitan pada kumparan sekunder 
lebih banyak, kuat arus pada kumparan sekunder lebih kecil daripada kuat arus 
dalam kumparan primer. 
Pada alat las listrik kumparan sekunder hanya terdiri atas beberapa lilitan saja, 
karenanya I-nya sangat besar. Arus yang besar mampu menghasilkan panas yang 
sangat besar. 
 
Efisiensi Transformator. 
Bagaimanapun sempurnanya transformator yang kita buat, tidak mungkin dapat 
mencapai efisiensi 100 %. 
Efisiensi transformator didefinisikan sebagai daya keluaran dibagi dengan daya 
masukan. 

 η  = 
masukan daya
keluaran daya

 = 
masukan daya

hilang daya -masukan  daya

     
…...…...(5.5) 

 
Daya hilang terdiri dari 
:   

• Daya hilang karena arus pusar pada inti 
transformator. 

 • Daya hilang pada kawat lilitan. 
Daya hilang = i2.R 
Untuk transformator dengan efisiensi (η ) tertentu berlaku : 

η  = 
masukan daya
keluaran daya

…………………………………… (5.6) 

   η  = 
p

s

P
P

 atau Ps = η .Pp 
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   Es . is = η  Ep . ip  

               s

p

i
i  = 

p

s

E
E

 . 
η
1

……………………………....... (5.7) 

Karena 
p

s

E
E

 = 
p

s

N
N

 maka perbandingan arus untuk trafo tidak ideal adalah :  

   s

p

i
i  = 

p

s

N
N

 . 
η
1

   
……………..……………….....  (5.8) 

 
D.6.  Arus Bolak-balik (AC) 

Arus bolak-balik/alternating current (AC) adalah arus yang berubah tanda 
(polaritas) pada selang waktu tertentu. Arus bolak balik dapat berupa sinyal periodik 
maupun sinyal tak periodik. Sinyal periodik adalah suatu sinyal yang bersifat berulang 
untuk selang waktu tertentu yang sama (perioda) yang biasanya dinyatakan dalam 
fungsi sinusoidal. Perbedaan sinyal DC dan AC (Gambar 5D6.1 dan Gambar 5D6.2) 

 
 

Gambar 5D6.1. Contoh grafik arus searah 

Berdasarkan Gambar 5D6.1. menunjukkan bahwa: 
(a) Arus searah yang besarnya selalu konstan dan bertanda positif  
(b) Arus searah yang besarnya selalu konstan dan bertanda negatif 
(c) Arus searah yang nilainya makin lama makin mengecil. Arus semacam ini sering 

disebut arus transien. 
(d) Arus searah yang besarnya berubah-ubah mengikuti pola sinusoidal. Walaupun 

arus berubah mengikuti pola sinusoidal, tetapi karena nilai arus selalu positif maka 
arus tersebut termasuk arus searah. 
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(e) Arus selalu memiliki arah yang sama dan nilainya berubah-ubah mengikuti pola 
persegi. 

(f) Arus selalu memiliki arah yang sama (negatif) dan nilainya berubah-ubah 
mengikuti pola segitiga. 

 

 
 

Gambar 5D6.2. Contoh grafik arus bolak-balik 
 

Berdasarkan Gambar 5D6.2. menunjukkan bahwa: 
(a) Arus bolak-balik berubah secara sinusoidal. Setengah periode arus bergerak 

dalam satu arah dan setengah periode lainnya arus bergerak dalam arah 
sebaliknya. 

(b) Arus bolak-balik yang berubah secara persegi. Dalam setengah periode arus 
bergerak dalam satu arah dan setengah periode lainnya arus bergerak dalam arah 
sebaliknya. 

(c) Arus bolak-balik yang berubah dengan pola segitiga. 
(d) arus bolak-balik yang berubah secara transien. 
 
Arus Bolak-balik Sinusoidal 

Bentuk arus bolak-balik yang paling sederhana adalah arus sinusoidal. Arus yang 
dihasilkan oleh semua pembangkit tenaga listrik adalah arus bolak-balik sinusoidal. 
Kebergantungan arus terhadap waktu dapat dinyatakan oleh fungsi kosinus (Gambar 
6.3). 
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Gambar 5D6.3. Contoh kurva tegangan dan arus bolak-balik 
 

Berdasarkan Gambar 5D6.3, maka perumusan arus bolak-balik adalah 
 

 
.................................................(6.1) 

 
dengan Im adalah arus maksimum (amplitudo arus), T : periode arus, t : waktu, dan ϕ0 : 
fase mula-mula (saat t = 0). Jika arus tersebut melewati sebuah hambatan, maka 
tegangan antara dua ujung hambatan memenuhi hukum Ohm. Sedangkan untuk 
perumusan tegangan bolak-balik adalah 
 

 
 

 
...........................................(6.2
) 

 
Dengan  adalah tegangan maksimum. Tegangan yang mengalir pada 
jaringan listrik PLN merupakan tegangan bolak-balik sinusoidal. Tegangan sinusoidal 
merupakan tegangan yang paling mudah dihasilkan. Dengan memutar lilitan dalam 
medan magnet pada kecepatan sudut konstan, maka dihasilkan tegangan sinusoidal.  
 
Tegangan Rata-rata 

Ada sejumlah alat ukur yang dirancang yang hanya dapat mengukur nilai rata-
rata suatu besaran. Jika ada alat ukur tagangan rata-rata, berapa tegangan rata-rata 
yang dihasilkan arus bolak-balik? Berapa juga arus rata-ratanya? Maka untuk mencari 
nilai tegangan rata-ratanya adalah 

 
 
 
 

.............................................................(6.3) 
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Integral persamaan (6.3) dilakukan terhadap waktu dan perata-rataan dilakukan pada 
selang waktu τ menuju tak berhingga. Untuk fungsi sinusoidal, perata-rataan di atas 
menghasilkan nilai yang sama dengan perata-rataan selama satu periode saja. Jadi, 
tegangan rata-rata dapat ditulis dalam bentuk 
 
 
 
 
Dengan menggunakan persamaan (6.2) maka didapat 
 

 
Untuk memudahkan penyelesaian integral di atas, maka dilakukan permisalan, yaitu 
 
 
 
Diferensiasi ruas kiri dan kanan maka 
  
 
Atau   
 
 
 
Substitusi persamaan (6.6) dan (6.7) ke dalam persamaan (6.5) diperoleh 
 

 
 
Dengan menerapkan sifat periodisitas fungsi sinus pada periode 360° atau 2π radian, 
yaitu  maka nilai rata-rata tegangan bolak-balik sinusoidal 
adalah nol. Dengan menggunakan Hukum Ohm, nilai rata-rata arus bolak-balik adalah 

 
 
 
Jadi, nilai rata-rata arus bolak balik sinusoidal juga nol. Nilai 
rata-rata nol dapat dimengerti karena selama setengah periode, tegangan dan arus 
memiliki nilai positif dan setengah periode berikutnya memiliki nilai negatif. Dengan 
demikian, nilai tegangan atau arus pada masing-masing setengah periode tersebut 
saling menghilangkan. Akibatnya tegangan dan arus rata-rata menjadi nol. 
 
Tegangan Root Mean Square (rms) 

Tegangan rms adalah tegangan yang terukur pada alat ukur. Sebenarnya 
tegangan maksimum juga dapat diukur dengan menggunakan osciloscop, namun pada 
alat ukur seperti Voltmeter yang terukur adalah tegangan rms, karena akibat adanya 

..........................................................(6.4) 

............(6.5) 

..........................................................(6.6) 

..........................................................(6.7) 

..........................................................(6.8) 
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arus berlebih pada saat terdapat beban yang dikonversi menjadi energi panas. 
Tegangan dan arus rms didefinisikan sebagai: 

 
 

 

 
V.rms menggunakan prinsip root mean square. Oleh karena itu disingkat rms. V.rms ini 
adalah V effektif yang digunakan. Berikut penurunan rumusnya: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan memasukkan persamaan (6.6) dan (6.7) ke dalam persamaan (6.11) maka, 
 
 
 
Untuk menyelesaikan integral di atas, maka dengan mentransformasi cos2x sebagai 
berikut: 
 
 
 
Dengan demikian, 
 
 
 
 
 
 
Subsitusi (6.13) ke persamaan (6.11) 
 

 
 

..........................................................(6.9) 

..........................................................(6.10) 

.........(6.11) 

.............................(6.11) 

..........................................(6.12) 

.........................................(6.13) 

...................................(6.14) 
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Mengingat sifat periodisitas fungsi sinus maka  sehingga 
tegangan rms, 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daya dan Daya Rata-rata 
Seperti pada arus searah, pada arus bolak-balik disipasi daya pada sebuah 

hambatan juga merupakan perkalian arus dan tegangan antara dua ujung hambatan. 
Misalkan sebuah hambatan R dialiri arus bolak-balik. Misalkan tegangan antara dua 
ujung hambatan memenuhi 

 
Berdasarkan hukum Ohm, arus yang mengalir pada hambatan adalah 

 
Disipasi daya pada hambatan memenuhi 

 
 

Disipasi daya rata-rata pada hambatan adalah 
 
 

 
 
 
 
Tegangan bolak-balik pada dua ujung hambatan 

Misalkan arus bolak-balik yang mengalir pada hambatan adalah 

 
Dengan  maka tegangan antara dua ujung hambatan (gambar 5D6.4) adalah 

 

................................................................(6.15) 

................................................................(6.16) 

..........................................................(6.17) 

..........................................................(6.18) 

......................................................(6.19) 
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Gambar 5D6.4a. Arus bolak-balik melewati sebuah hambatan 

 

 
Gambar 5D6.4b. Kurva tegangan dan arus sebagai fungsi waktu ketika  

                                    arus bolakbalik dilewatkan 
 
Berdasarkan persamaan (6.19) tampak bahwa arus dan tegangan berubah secara 
bersamaan. Ketika arus nol, tegangan pun nol dan ketika arus maksimum, tegangan 
pun maksimum. 
 
Tegangan antara dua ujung kapasitor     

Misalkan arus yang mengalir pada kapasitor, maka tegangan antara dua ujung 
kapasitor (gambar 5D7.5) adalah 

 

 

 

 

  
Dengan  
 
 
 
 

..........................................................(6.20) 

.........................................................(6.21) 

........................................................(6.22) 
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Peranan Xc sama dengan peranan hambatan. Jadi pada arus bolak-balik kapasitor 
berperan sebagai hambatan dengan nilai hambatan XC. Besaran ini sering dinamakan 
reaktansi kapasitif. 
 

 
Gambar 5D7.5a. Arus bolak-balik melewati sebuah kapasitor 

 

 
Gambar 5D7.5b. Kurva arus dan tegangan ketika arus bolak-balik  

                          melewati sebuah kapasitor 
 
Hambatan kapasitor bergantung pada frekuensi arus yang melewati kapasitor 

tersebut. Jika frekuensi arus sangat besar maka hambatan kapasitor makin kecil. 
Untuk frekuensi yang menuju tak berhingga maka hambatan kapasitor menuju nol, 
yang berarti kapasitor seolah-olah terhubung singkat. Sebaliknya jika frekuensi arus 
yang mengalir pada kapasitor menuju nol maka hambatan kapasitor menuju tak 
berhingga. Dalam kondisi ini kapasitor berperilaku sebagai sebuah saklar yang 
terbuka. Ini penyebab mengapa kapasitor tidak dapat dilewati arus DC. Arus DC 
memiliki frekuensi nol. Berdasarkan gambar 5D7.5b menunjukkan bahwa tegangan 
antara dua ujung kapasitor muncul lebih lambat daripada arus. Atau tegangan pada 
kapasitor mengikuti arus dengan keterlambatan fasa π/2. 

 
 

 
Tegangan antara dua ujung induktor 

Misalkan induktor dengan indultansi L juga dialiri arus yang memenuhi 
persamaan (6.18). Tegangan antara dua ujung induktor dapat ditentukan dari 
persamaan (6.23). 

 
Dengan menggunakan persamaan (6.18), maka 

 
Jika  , maka perumusan tegangan pada induktor adalah 

..................................................(7.23) 
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Besaran XL 

 
sering juga disebut reaktansi induktif. Nilai hambatan ini makin besar jika 

frekuensi arus makin besar. Jika frekuensi arus menuju tak berhingga maka hambatan 
induktor menuju tak berhingga. Dalam kondisi ini, induktor berperan sebagai sebuah 
saklar terbuka. Sebaliknya, jika frekuensi arus menuju nol maka hambatan induktor 
juga menuju nol, atau induktor seperti terhubung singkat. Berdasarkan gambar 5D7.6b 
menunjukkan bahwa tegangan antara dua ujung inductor mendahului arus dengan 
fasa sebesar π/2. 
 

 
Gambar 5D7.6a. Arus bolak-balik melewati sebuah induktor 

 

 
Gambar 5D7.6b. Kurva arus dan tegangan ketika arus bolak-balik 

                            melewati sebuah induktor 
 
Disipasi Daya 
Disipasi daya pada kapasitor 

Disipasi daya pada kapasitor memenuhi 

 
Dengan substitusi persamaan (6.18) dan (6.22) ke dalam persamaan (6.24) 
 

 
 

..................................................(7.23) 

..................................................(6.24) 
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Maka disipasi daya rata-rata, 

 

 
Mengingat  maka 

 
Karena sifat periodisitas fungsi sinus dengan  maka, 
 

 

Jadi, disipasi daya rata-rata pada kapasitor adalah nol. Kapasitor yang dilewati arus 
bolak-balik tidak mengalami pemanasan seperti yang dialami resistor, walaupun pada 
rangkaian bolak-balik kapasitor berfungsi seperti hambatan. 
 
 
Disipasi daya pada induktor 

Disipasi daya pada kapasitor memenuhi  
 

 
Dengan substitusi persamaan (6.18) dan (6.23) ke dalam persamaan (6.26) 

 
Maka disipasi daya rata-rata, 
 

 

..................................................(6.26) 

...........................(6.25) 
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Karena sifat periodisitas fungsi sinus dengan  maka, 

 
 
Jadi, disipasi daya rata-rata pada induktor juga nol, sama dengan disipasi daya pada 
kapasitor. 
 
Rangkaian Arus Bolak-Balik 
Rangkaian RL Seri 

Rangkaian ini hanya mengandung resistor dan inductor yang disusun secara seri 
(Gambar 5D7.7). Diberikan  tegangan antara dua ujung hambatan 
memiliki fasa yang sama dengan arus, maka 

 

 

Gambar 5D7.7. Rangkaian RL seri 
 

Tegangan antara dua ujung inductor memiliki fasa yang mendahului arus sebesar π/2. 
 

 

 
 

Dengan menggunakan diagram fasor (gambar 5D7.8) 

 
Gambar 5D7.8. diagram fasor RL 

.............................(6.27) 
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dan 

 

 

 
Dengan  
 
 
Contoh  
Hambatan 30 kΩ dihubungkan secara seri dengan induktor 0,5 H pada suatu 
rangkaian ac. Hitung impedansi rangkaian jika frekuensi sumber arus adalah (a) 60 Hz, 
dan b) 5,0 × 104 Hz 
Jawab  
a) f = 60 Hz maka  
 

 
 
 
 
 

 
 

• Rangkaian RC Seri  
Rangkaian ini hanya mengandung resistor dan kapasitor yang disusun secara 

seri (Gambar 5D7.9). 
 

 
Gambar 5D7.9. Rangkaian RC 

 

.......................................(6.28) 

Disebut impedansi rangkaian RL 
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Diberikan  tegangan antara dua ujung hambatan memiliki fasa 
yang sama dengan arus, maka 
 

 
Tegangan antara dua ujung kapasitor memiliki fasa yang mengikuti arus dengan 
keterlambatan sebesar π/2.  

 
 
Dengan  

 
 
Tegangan antara ujung kiri resistor dengan ujung kanan kapasitor menjadi 
 

 
 
Dengan menggunakan diagram fasor (gambar 5D7.10). 

 
Gambar 5D7.10. Diagram fasor RC 

 

 

 

 

 
 
Dengan 

 disebut dengan impedansi rangkaian seri RC 
 
 

...............................................(6.29) 
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Contoh.  
Rangkaian seri RC mengandung hambatan 100 Ω dan kapasitansi 1 μF. Jika tegangan 
antara dua ujung kapasitor adalah 10 cos(2000 t + π/6) volt. 
Tentukan: 
a) Arus yang mengalir  
b) Tegangan antara dua ujung resistor 
c) Tegangan total antara ujung resistor dan ujung kapasitor 
Jawab: 
Diberikan  
R = 100 Ω 
C = 1 μF = 10

-6 
F  

Tegangan antara dua ujung kapasitor,  
VCm= 10 volt 
ω = 2000 rad/s 
a) Impedansi kapasitif 

 
 

Amplitudo arus yang mengalir 

 
Pada rangkaian seri RC, fase tegangan antara dua ujung kapasitor mengikuti arus 
dengan keterlambatan fase π/2. Atau fase arus mendahului fase tegangan antara 
dua ujung kapasitor dengan beda fase π/2. Karena fase tegangan antara dua 
ujung kapasitor adalah (2000 t + π/6) maka fase arus adalah = 

(2000 t + 4π/6). Dengan demikian fungsi arus adalah 

 
b) Tegangan antara dua ujung resistor 

Fase tegangan antara dua ujung resistor sama dengan fase arus. Amplitudo 
tegangan antara dua ujung resistor adalah 

 
Karena sama dengan fase arus, maka 

 
c) Tegangan total antara ujung resistor dan ujung kapasitor 

Impedansi total antara dua ujung komponen adalah 

 
Amplitudo tegangan 

 

Beda fase antara tegangan total dan arus adalah θ yang memenuhi 

 
Atau  

 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI FISIKA 343 



Untuk rangkaian RC, fase tegangan mengikuti arus dengan keterlambatan fase θ = 
0,44π. Karena fase arus adalah (2000 t + 4π/6) maka fase tegangan adalah (2000 t 
+ 4π/6 - θ) = (2000 t + 4π/6 -0,44π) = (2000 t + 0,23π). 
Jadi, kebergantungan tegangan total terhadap waktu memenuhi 

 
 
Rangkaian LC seri 

Rangkaian ini hanya mengandung induktor dan kapasitor yang disusun secara 
seri (gambar 5D7.11) 

 
Gambar 5D7.11. Rangkaian LC seri 

 
Diberikan  Tegangan antara dua ujung induktor mendahului arus 
dengan fase sebesar π/2.  

 
 

Dengan XL = ω.L. Tegangan antara dua ujung kapasitor memiliki fasa yang mengikuti 
arus dengan keterlambatan sebesar π/2. 

 

 

 

 
 

Gambar 5D7.12. Diagram fasor LC 
 

jikaVab = 0, maka XL = XC, Kondisi ini terpenuhi apabila 
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Kondisi ini disebut kondisi resonansi dan frekuensi pada persamaan (6.30) dinamakan 
frekuensi resonansi. Pada kondisi resonansi terdapat beda tegangan antara dua ujung 
induktor dan antara dua ujung kapasitor. Tetapi kedua tegangan tersebut sama besar 
dan berlawanan fasa sehingga saling menghilangkan. Akibatnya, ketika induktor dan 
kapasitor tersusun secara seri maka tegangan antara ujung-ujung luar induktor dan 
ujung luar kapasitor nol. 
 
Contoh 
Pada rangkaian seri LC terukur ujung induksor memenuhi 2 sin(1000t) volt. Induktasi 
induktor adalah 2 mH dan kapasitansi kapasitor adalah 0,25 mF. Tentukan: 
a) arus yang mengalir dalam rangkaian 
b) tegangan antara dua ujung kapasitor 
c) tegangan total antara ujung induktor dan ujung kapasitor 
d) frekuensi arus agar tegangan total antara ujung kapasitor dan ujung induktor nol  
Jawab 
Diberikan L = 2 mH = 2 × 10-3 H  
C = 0,25 mF = 2,5 × 10-4 F  
ω = 1000 rad/s, VLm = 2 V 
Reaktansi induktif 

 
Reaktansi kapasitif 

 
 
a) arus yang mengalir dalam rangkaian, arus maksimum yang mengalir memenuhi 

 
Fase antara dua ujung inductor mendahului arus sebesar π/2 radian. Karena fase 
antara ujung induktor. Karena fase antara ujung inductor adalah sin(1000t) maka 
fase arus adalah sin(1000t - π/2). Dengan demikian fungsi arus menjadi 

 
 

b) tegangan antara dua ujung kapasitor 
tegangan maksimum antara ujung kapasitor memenuhi 

 
Fase antara dua ujung kapasitor mengikuti arus dengan keterlambatan sebesar π/2 
radian. Karena fase arus adalah sin(1000t - π/2) maka fase antara dua ujung 
kapasitor adalah sin(1000t - π/2)= sin(1000t - π/2). Dengan demikian, fungsi 
tegangan antara dua ujung kapasitor adalah 

 
c) tegangan total antara ujung inductor dan ujung kapasitor 

..............................................................(6.30) 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI FISIKA 345 



 
d) frekuensi arus agar tegangan total antaraujung kapasitor dan ujung induktor nol. 

Kondisi ini dicapai saat resonansi memenuhi: 

 
 

Rangkaian RLC seri 
Pada rangkaian (gambar 5D7.13) mengalir arus . 

Perhitungan untuk Vab, Vbc, Vcd, Vac, Vbd, Vad. 

 
Gambar 5D7.13. Rangkaian RLC 

 
 
Antara titik a dan c terdapat resistor dan induktor yang disusun secara seri sehingga  

 
 
Dengan tan θ1 = XL/R 
Antara titik b dan d terdapat induktor dan kapasitor yang tersesun seri, 

 
Antara titik a dan d terdapat tiga komponen yang disusun secara seri sehingga 
tegangan total memenuhi  

 
 

 
Gambar 5D7.14. Diagram fasor RLC 
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Dengan dalil Phitagoras maka 
 

 

adalah impedansi rangkaian seri RLC 
 

 
 

Dengan demikian, bentuk umum tegangan antara titik a dan d sebagai fungsi waktu 
adalah  

 
 
Contoh 
Rangkaian RLC seri mengandung hambatan 100 Ω, inductor 0,05 H, dan kapasitor 5 
μF. Tegangan antara dua ujung kapasitor adalah 8 cos(1000t + π/3) volt. Tentukan: 
a. fungsi arus yang mengalir 
b. tegangan antara dua ujung resistor 
c. tegangan antara dua ujung induktor 
d. tegangan total antara ujung kiri komponen paling kiri dan ujung kanan komponen 

paling kanan 
 
Jawab  
Diberikan  
R = 100 Ω  
L = 0,05 H 
C = 5 μF = 5 × 10-6 F 
ω = 1000 rad/s  
Tegangan antara dua ujung kapasitor 

, VCm= 8 Volt 
Reaktansi Induktif, XL= ωL= 1000 x 0,05= 50 Ω 
Reaktansi kapasitif,  

 
a) Arus maksimum yang mengalir 

 
Fase arus mendahului fase tegangan antara ujung kapasator dengan fase sebesar 
π/2. Fase tegangan antara ujung kapasitor adalah (1000t + π/3). Maka fase arus 
adalah (1000t + π/3 + π/2) = (1000t + 5π/6). Jadi fungsi arus menjadi 
 

 
 
b) Tegangan maksimum antara dua ujung resistor 
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Fase tegangan antara ujung resistor sama dengan fase arus. 

 
c) Tegangan maksium antara dua ujung induktor 

 
Fase tegangan antara ujung induktor mendahui fase arus dengan fase sebesar π/2. 
Fase arus adalah (1000t + 5π/6). fase tegangan antara ujung induktor adalah (1000t 
+ 5π/6 + π/2) = (1000t + 8π/6). Jadi, fungsi tegangan antara ujung induktor adalah  

 
d) Impedansi total rangkaian 

 
Tegangan maksimum, Vm 

 
Beda fase antara arus dan tegangan maksimum, 

 
Karena sifat kapasitif lebih kuat daripada sifat induktif, maka rangkaian listriknya 
bersifat kapasitif. Fasa tegangan antara ujung ke ujung rangkaian mengalami 
keterlambatan dari fasa arus. Tegangan totalnya adalah 

 
 
Faktor Daya 

Faktor daya adalah suatu besaran yang sangat bergantung pada frekuensi arus. 
Simbol faktor daya adalah cos θ. Perhitungannya adalah 

 

 
 

Dengan  adalah daya rata-rata pada rangkaian RLC. Jika faktor daya bernilai satu 
maka disipasi dayanya maksimum. Kondisi ini dapat tercapai saat terjadi resonansi, 
dimana XC=XL. Daya rata-rata juga dapat ditulis dalam bentuk lain, mengingat ImZ= Vm 
 

 
Soal! 
1. Rangkaian RLC disusun seri, dengan R = 25Ω, L= 30 mH, dan C= 12µF. Rangkaian 

tersebut dihubungkan dengan tegangan ac 90 V (rms) pada frekuensi 500 Hz. 
Tentukan: 

a. Arus dalam rangkaian 
b. Pembacaan voltmeter pada dua ujung masing-masing komponen 
c. Beda fase, θ 
d. Disipasi daya dalam rangkaian 
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Jawab 
R= 0,25 Ω 
L= 30 mH = 0,03H 
C= 12 µF = 1,2 x 10-6 F 
Vrms = 90 V, f = 500 Hz 
ω = 2πf = 2π × 500 = 3 140 rad/s 
Reaktansi induktif 
XL = ωL= 3140 x 0,03 = 94,2 Ω 
Reaktansi kapasitif 

 
 
Impedansi total 

 
a. Arus rms yang mengalir dalam rangkaian 

 
Pembacaan voltmeter adalah tegangan rms. Beda tegangan antar ujung-ujung 
komponen yang dibaca voltmeter.   
 
2. Hitung impedansi dan arus rms dalam kumparan radio 160 mH yang dihubungkan 

ke tagangan 220 V (rms) pada frekuensi 10,0 kHz. Abaikan hambatan kumparan 
Jawab. 
Diberikan  
L = 160 mH = 0,16 H 
Vrms = 200 V 

 
Karena hanya ada induktor maka impedansi sama dengan reaktansi kapasitif,  

 
 
Arus rms yang mengalir 

 
 
3. Tegangan V=4,8 sin (745t) diterapkan dalam rangkaian RLC seri. Jika L=3 mH, R = 

1,4 kΩ, dan C = 3 µF. berapa disipasi daya dalam rangkaian? 
Jawab. 
Diberikan 
L = 3,0 mH = 3,0 × 10-3 H  
R = 1,4 kΩ = 1,4 × 103 Ω  
C = 3,0 μF = 3,0 × 10-6 F 
Persamaan umum tegangan dapat ditulis 

 

 
Reaktansi kapasitif 
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Reaktansi Induktif 

 
 
Impedansi rangkaian 

 
 

Sudut fase antara arus dan tegangan, θ, memenuhi 

 
Arus maksimum yang mengalir dalam rangkaian 

 
Disipasi daya rata-rata dalam rangkaian 

 
 
D.7. Kesetaraan Kalor Listrik 

Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi dapat berubah dari 
suatu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh salah satu bentuk energi adalah panas. 
Manusia sangat membutuhkan panas seperti memasak nasi, menjemur pakaian, atau 
menyetrika pakaian. Perpindahan energi panas dapat terjadi di benda padat, cair 
maupun gas. Perpindahan panas dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu.  
Panas atau sering disebut dengan kalor adalah salah satu bentuk energi. Benda-
benda menjadi panas karena diberi energi. Perpindahan energi panas terjadi dari 
benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan energi panas sama dengan 
satuan energi yang lain yaitu joule (j), atau satuan yang lain yang sering digunakan 
adalah kalori (kal).  Kesetaraan antara satuan joule dan kalori adalah sebagai berikut 
:  

 

Sebuah konduktor memiliki hambatan R (ohm) dan dialiri arus listrik I (Ampere) 
selama t (sekon) akan menimbulkan energi listrik W (joule).  Apabila energi listrik 
dalam konduktor itu seluruhnya diubah menjadi energi kalor, Q, maka energi kalor 
yang ditimbulkan oleh penghantar tersebut sejumlah, 

 ........................................(7.1) 

      
........................................(7.2) 
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Jika dua benda dengan suhu berbeda disentuhkan, benda yang bersuhu tinggi akan 
mengalami penurunan suhu. Sebaliknya, benda yang bersuhu rendah akan 
mengalami kenaikan suhu. Pada akhirnya suhu benda sama. Hal ini terjadi karena 
adanya perpindahan panas dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. 
Energi kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu tertentu, adalah 
 

 ........................................(7.3) 

dengan: 
  m = Massa benda (kg) 
  c   = Kalor jenis (J/kg.°C) 
  T1 = Suhu awal (°C) 
  T2 = Suhu akhir (°C) 
 
Menurut hukum Joule, kawat yang memiliki hambatan besar akan menghasilkan 
energi panas dalam jumlah yang besar pula. Jenis logam-logam tertentu jika dialiri 
listrik dapat menghasilkan energi kalor yang besar, misalnya nikel, krom, dan nikrom 
serta campuran antara nikel dan krom. Logam-logam ini apabila dialiri arus listrik 
suhunya cepat meningkat hingga tampak membara. Oleh karena itu, jenis 
logamlogam ini banyak dipakai sebagai elemen pemanas pada setrika listrik, kompor 
listrik, dan solder. Pada umumnya konduktor yang baik merupakan penghantar panas 
yang baik pula. Pada las listrik dan sekering juga menggunakan prinsip perubahan 
energi listrik menjadi energi kalor. Dalam proses las listrik, konduktor melebur dan 
menyatu dengan bahan lain. Sedangkan pada pengaman atau sekering terdapat 
kawat yang mampu membawa sejumlah besar arus listrik. Jika arus melebihi batas 
sekering, maka kawat tersebut akan melebur dan menyebabkan rangkaian putus. 
Contoh alat-alat pemanas listrik dan elemennya ditunjukkan oleh Gambar 5D71. 
berikut ini. 
 

 
 

Contoh Soal 
Sebuah alat pemanas berhambatan 160 ohm dan padanya mengalir arus listrik 
sebesar 2 Ampere. Jika alat yang digunakan selama 15 menit. Hitung kalor yang 
dihasilkan alat pemanas tersebut? 
 
 
Penyelesain: 
Diket  : R = 160 ohm, i = 2 A, t = 15 menit=15 x 60 detik = 900 detik 
Ditanya : Q? 
Jawab  : 
  Q = W = 0,24 x i2 x R x t 
      = 0,24 x 22 x 160 x 900 
      = 1,38 x 105 kalori 
 
 

Gambar 5D7.1.  Alat-alat pemanas 
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E. GELOMBANG DAN OPTIK 
 
 
E.1. ALAT-ALAT OPTIK 
E.1.1 Pengertian Alat Optik 

 
Adalah alat penglihatan manusia baik yang buatan ataupun yang alamiah. Yang 

termasuk alat optik alamiah adalah mata. Sementara itu, alat optik buatan adalah  alat 
bantu penglihatan manusia untuk melihat benda yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh 
mata manusia. Yang termasuk alat optik jenis buatan adalah lup, kamera, mikroskop, 
teropong  dan periskop. 

 
E.1.2. Alat Optik- Mata 

Mata merupakan alat optik yang memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan. 
Gambar 5.E.1. menunjukkan penampang mata sebelah kanan bila dilihat dari atas. Mata 
merupakan alat indera yang peka terhadap cahaya. Mata hanya akan berfungsi untuk 
melihat benda, bila ada cahaya yang masuk ke dalamnya.   Adapun bagaian-bagian dari 
mata adalah sebagai berikut: 

1. Kornea mata: berfungsi sebagai penerima 
rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian 
mata ynag lebih dalam. 

2. Otot siliar: berfungsi untuk mengatur panjang focus 
(kelengkungan) lensa. 

3. Iris: untuk mengatur lebar pupil sehingga banyaknya 
cahaya yang masuk ke mata bisa dikendalikan. 

4. Pupil: merupakan tempat lewatnya cahaya yang 
menuju ke retina. 

5. Lensa mata: untuk memfokuskan cahaya atau 
bayangan benda agar tepat jatuh di retina. 

6. Retina: berfungsi sebagai layar penerima cahaya 
atau bayangan benda. 

 
 
 
 
 
1. Proses Pembentukan Bayangan Benda pada Retina 
  Pupil adalah bagian mata yang berfungsi mengatur besar kecilnya cahaya yang 
masuk ke bola mata. Retina adalah selaput tipis di bagian belakang bola mata. Lapisan 
itu paling banyak mengandung saraf penglihatan. Fovea atau bintik kuning adalah bagian 
retina, tempat berkumpulnya ujing-ujung saraf penglihatan sehingga paling peka terhadap 
rangsang (impuls) cahaya. Syarat kita dapat melihat benda adalah harus ada cayaha. 
Cahaya dapat berasal langsung dari sumber cahaya atau berasal dari cahaya yang 
dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekeliling kita. Cahaya masuk menembus 
kornea, terus melewati lensa mata, dan akhirnya sampai ke retina. Bayangan benda jatuh 
tepat di bintik kuning, bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan itu merupakan 
rangsangan atau informasi yang dibawa oleh syaraf penglihatan menuju pusat syaraf 
penglihatan di otak. Dari retina cahaya kemudian dikirim dalam bentuk  listrik ke otak 
melalui saraf mata. Impuls diproses oleh otak sehingga terbentuk  bayangan nyata dan 
tegak yang memberi kesan bahwa kita melihat benda tersebut. 

Mata memiliki jarak  bayangan tetap, ini karena jarak antara lensa dan retina sebagai 
layar adalah tetap. Karena itu, satu-satunya cara agar benda-benda dengan jarak berbeda di 
depan lensa dapat difokuskan pada retina, maka  jarak  fokus pada lensa harus bisa diatur, 

Gambar 5.E.1. Bagian–
bagian mata 
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pengaturan jarak fokus lensa dilakukan oleh otot siliar (ciliary muscles). Ketika mata melihat 
benda yang sangat jauh, otot siliar mengendor penuh (relaks) sehingga lensa mata paling 
pipih, hal ini berarti  jarak fokus paling panjang. Dalam kondisi ini, mata disebut tidak 
berakomodasi dan sinar-sinar yang berasal dari benda membentuk bayangan tajam pada 
retina, seperti ditunjukkan pada gambar  5.E.2. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 5.E.2. Proses pembentukan bayangan pada mata, a. Benda jauh, b. Benda dekat 
 

Ketika benda bergerak lebih dekat ke mata, otot siliar otomatis menegang sehingga 
lensa mata lebih cembung. Ini berarti, jarak fokus lebih pendek, dan membuat bayangan 
tajam kembali pada retina. Dalam kondisi ini mata disebut akomodasi maksimum. 

Proses lensa mengubah jarak fokus (mencembung atau memipih) agar bayangan 
tepat pada retina disebut daya akomodasi mata. Akomodasi mata terjadi secara otomatis 
sehingga kita biasanya tidak menyadarinya. 

Titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata dengan akomodasi 
maksimal disebut titik dekat (punctum proximum). Titik dekat untuk mata normal terletak 
sekitar 25 cm dari mata. Sementara itu, titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas 
oleh mata tanpa berakomodasi disebut titik jauh (punctum remotum). Titik jauh untuk mata 
normal terletak d tempat yang jauhnya tak berhingga. 

 
2. Cacat Mata dan Cara Menanggulanginya 

Mata normal (emetrop) merupakan mata yang masih dapat berakomodasi dengan 
baik. Bila kemampuan berakomodasi sudah tidak ada lagi, mata tergolong mata cacat. Mata 
yang cacat tidak dapat melihat benda dengan baik. Ada beberapa cacat mata diantaranya : 

 
a. Rabun Jauh (miopi) 

Mata yang tidak dapat melihat benda-benda yang letaknya jauh, tetapi dapat 
melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya dekat disebut miopi. Cacat mata mata 
ini dikarenakan bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina. Untuk memperbaiki 
kelainan mata seperti ini diperlukan lensa yang bersifat memancarkan berkas sinar, yaitu 
lensa cekung (divergen). 

 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 5.E.3. a. Miopi, b. Ditolong dengan kacamata berlensa cekung 
 

(a) (b) 

bayangan 

bayangan 

Lensa tegang 

Benda dekat 

Benda jauh 

Lensa relaks 
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Sesuai perjanjian tanda, agar dapat melihat benda pada jarak tak hingga (s = ∞), 
dan bayangan di depan lensa bertanda negatif (s’ = - PR) sehingga diperoleh fokus lensa 
kacamata (f) yang digunakan yaitu: 

'
111
ssf

+=  

PRf −
+

∞
=

111
 diperoleh   f = -PR                         ..........(1.1) 

Dan kekuatan lensa kacamata (P) yang digunakan adalah : 

f
P 100
=    atau 

PR
P

−
=

100                            .........(1.2) 

Keterangan : f dan RP dalam satuan cm, P dalam dioptri 
 
Contoh Soal 1.1 ( Miopi) 
Seseorang hanya mampu melihat titik terjauh 2 m. Tentukan fokus dan kekuatan lensa 
kacamata yang diperlukan! 
Penyelesaian :  
Diketahui PR = 2 m  =  200 cm 

Memilih persamaan  f = -PR dan 
PR

P
−

=
100  

                                     f = -PR  = - 200 cm = -2 m   

dan 0,5
200

100
PR

100P −=
−

=
−

=  dioptri, dengan demikian diperoleh fokus -2 m dan 

kekuatan lensa digunakan  -0,5 dioptri 
 
b. Hipermetropi 

Hipermetropi merupakan cacat mata di mana penderitanya tidak dapat melihat 
benda yang dekat dengan jelas. Cacat mata ini terjadi karena lensa mata tidak dapat 
dicembungkan sebagaimana mestinya. Pada penderita hipermetropi letak titik dekat mata 
telah bergeser menjauhi mata. Dengan demikian, mata hipermetropi hanya dapat melihat 
benda yang agak jauh. Cacat mata hipermetropi dapat ditolong dengan kacamata 
berlensa cembung, sebagaimana tersebut pada gambar 5.E. 4.b. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Gambar 5.E.4. a. Rabun dekat, b. Ditolong dengan kacamata berlensa cembung 
 
c. Presbiopi  

Mata tua atau rabun dekat dan rabun jauh diakibatkan karena melemahnya daya 
akomodasi terjadi karena bayangan jatuh dibelakang retina saat melihat dekat dan 
bayangan jatuh di depan retina pada saat melihat jauh, hal ini terjadi karena daya 
akomodasi lensa mata lemah. Agar dapat melihat jelas baik benda yang dekat maupun 
yang jauh maka perlu dibantu dengan menggunakan gabungan lensa cembung 
(konvergen) dan cekung(divergen). Cacat mata ini sering juga dikenal dengan nama cacat 
mata tua. Berapa ukuran lensa yang digunakan? Untuk menjawab pertanyaan ini maka 
titik jauh maupun titik dekatnya harus diketahui. Selanjutnya dengan menggunakan cara 

(b) (a) 
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sebagaimana pada cacat mata miopi dan cacat mata hipermetropi,ukuran lensa dapat 
diketahui. 

 
 
 
 

 
 
 

Gambar 5.E.5. Mata tua atau rabun dekat 
 
E.1.3. Lup 
 

Mata kita tidak dapat mempunyai 
kemampuan untuk melihat benda-benda yang 
sangat kecil dan yang sangat jauh serta tidak 
mampu merekam suatu peristiwa untuk waktu 
yang lama. Karena itu kita memerlukan alat bantu 
yang disebut alat optik. Pada dasarnya prinsip 
kerja alat optik adalah memperbesar bayangan 
benda atau mempertajam supaya bayangan 
benda tanpak lebih jelas. 

 
 

Sehingga alat optik banyak 
menggunakan lensa positif untuk 
membentuk bayangan benda yang lebih 
besar.  Lup merupakan alat optik yang 
menggunakan sebuah lensa positif dan 
merupakan alat optik yang paling 
sederhana. Jika benda objek diletakkan 
pada jarak antara titik fokus lensa dengan 
pusat kelengkungan (s<f), akan terbentuk 
bayangan yang bersifat maya, tegak dan 
diperbesar. Lup berguna untuk mengamati 
benda-benda kecil agar tampak besar dan 
jelas. 

 
 

1. Penggunaan Lup 
a. Mata Tidak Berakomodasi 

Menggunakan lup dengan mata tidak 
berakomodasi, benda yang diamati harus 
diletakkan di titik fokus lup tersebut (s  = f) 
seperti gambar 5.E.8. 
Dengan rumus perbesarannya menjadi   

f
SM n=                         .........(1.3) 

 
 
 
 

Gambar 5.E.6. Penggunaan 
Lup 

Gambar 5.E.7.  Penglihatan dengan 

 

 

s 

s’ 

p’ 

 

Gambar 5.E.8. Bayangan lup untuk 
mata tanpa akomodasi 

 

f 
f 

s = f  
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b. Mata Berakomodasi Maksimum 
Untuk mata yang menggunakan lup dengan berakomodasi maksimum, sifat 

bayangannya adalah maya, tegak, lebih besar dan terletak pada titik dekat mata. 
Sehingga s’ = sn, dengan syarat benda yang diamati harus diletakkan pada jarak kurang 
dari jarak titik api lup (s<f). Maka perbesaranya dirumuskan : 

 1
f

SM n +=                                          

........(1.4) 
 

Adapun mata yang menggunakan lup dengan berakomodasi 
dengan jarak X, maka nilai perbesarannya  
untuk lup adalah sebagai berikut: 

x
nn S

f
SM +=  

                                                                      
 
 
 

Gambar 5.E.9. Bayangan lup untuk mata 
                                                                   berakomodasi 

Contoh Soal 1.2 (Lup) 
Sebuah lup mempunyai jarak fokus 10 cm. Tentukan perbesaran lup untuk mata 
berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi maksimum. 
Diketahui:  f = 10 cm 

Gunakan persamaan lup untuk mata tanpa akomodasi 
f

SM n= ,  

adapun untuk mata berakomodasi maksimumadalahi 1+=
f

SM n  

     Tanpa akomodasi       kali
f

S
M n 5,2

10
25

===  

    Akomodasi                   kali
f

S
M n 5,31

10
251 =+=+=

 
 
E.1.4. Kamera  

Kamera merupakan suatu alat optik yang digunakan untuk merekam suatu tempat, 
situasi, atau peristiwa. Bagian utama kamera adalah sebuah kotak kedap cahaya. Pada 
bagian depan terdapat sistem lensa dan pada bagian belakang terdapat sebuah film.  
1. Adapun fungsi dari bagian-bagian tersebut adalah: 

 lensa cembung yang berfungsi untuk membiaskan 
berkas cahaya dan membentuk bayangan pada 
film. 

 Diafragma yang berfungsi mengatur celah 
(shutter). Fungsi diafragma pada kamera sama 
dengan fungsi iris pada mata. 

 Celah (shutter) berfungsi untuk mengatur banyak 
sedikitnya cahaya yang mengenai film. Diameter 
celah disebut juga aperture yang memilki fungsi 
sama denga pupil mata. Gambar 5.E.10. 

Kamera 

s’=-x 

M 

 s = f   
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 Ulir sekrup berfungsi untuk memfokuskan cahaya dengan menggeserkan lensa 
kamera sesuai dengan objek yang akan dipotret. 

 Penutup/pembuka lensa berfungsi untuk menentukan bisa tidaknya cahaya masuk 
mengenai film. 

 Film berfungsi sebagai layar tempat terbentuknya bayangan atau gambar. 
 
2.Mekanisme Kerja Kamera  

Mekanisme Kerja Kamera mirip dengan mekanisme kerja mata manusia. Lensa 
pada kamera digunakan untuk menghasilkan suatu bayangan dari objek pada sebuah 
film. Fungsi film  seperti retina pada mata, sebagai layar untuk menangkap dan 
merekam bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Bayangan yang dihasilkan nyata, 
terbalik dan diperkecil 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak seperti pada mata, lensa pada kamera tidak dapat membuat jarak fokus 

yang berubah-ubah, untuk mencapai fokus yang baik pada film, lensa harus 
digerakkan maju mundur, yang menyebabkan jarak obyek berubah. Kamera yang 
tidak mempunyai penggerak lensa biasanya mempunyai lubang yang sangat kecil di 
depan lensa, yang bekerja seperti pinhole kamera. Di mana tidak ada lensa tetapi 
menggunakan lubang kecil untuk mendapatkan cahaya pada film. 

Hubungan antara fokus lensa kamera (f), jarak benda terhadap lensa (s), serta jarak 
bayangan (s’) dirumuskan dengan persamaan umum yaitu : 

   '
111
ssf

+=                              .........(1.5) 

Perbesaran lensa kamera : 

'' h
h

s
sM ==                                        .........(1.6)  

 
Contoh Soal 1.3 (Kamera) 
Sebuah kamera menggunakan lensa cembung dengan 20 cm dan jarak lensa dengan film 
10 cm digunakan untuk mengambil gambar pada jarak 4 m, apabila tinggi benda 1 m 
maka tinggi bayangan adalah ... 
Diketahui: 

f =  20 cm,      s’ =  10 cm,     
           s =400 m    dan    h = 100 c m 
Ditanyakan  h’ = ..?  

O
φ

s’ s 

Gambar 5.E. 11. Pembentukan bayangan pada  kamera 
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Gunakan persamaan kamera terkait untuk Perbesaran 
'' h

h
s
sM ==  

                                                                   
'' h

h
s
sM ==  → 

'
100

10
400

h
= → cmh 5,2'=  

 
E.1.5. Mikroskop 

Mikroskop adalah alat optik untuk 
mengamati benda-benda yang sangat kecil. 
Mikroskop sederhana terdiri atas dua buah 
lensa positif (cembung). Lensa positif yang 
berdekatan dengan mata disebut lensa 
okuler. Lensa ini berfungsi sebagai lup. 
Lensa positif yang berdekatan dengan 
benda disebut lensa objektif. Jarak titik api 
lensa objektif lebih kecil dari pada jarak titik 
api lensa okuler.  
 

 
 
 

 
1. Pembentukan Bayangan Pada Mikroskop 

 
Gambar 5.E.13. Pembentukan bayangan oleh mikroskop 

 
Benda yang akan diamati diletakkan diantara f dan 2f dari lensa objektif. Bayangan 

yang dihasilkan bersifat nyata, diperbesar dan terbalik. Bayangan ini akan menjadi benda 
bagi lensa okuler. Sifat bayangan yang dihasilkan lensa okuler adalah maya, diperbesar, 
dan terbalik dari pertama.  

 
2. Perbesaran Mikroskop  
a. Perbesaran benda untuk mata tidak berakomodasi 

   Syarat agar mata tidak berakomodasi : S’ok = ~, sehingga perbesaran total mikroskop 
dapat dirumuskan : 

ok

n

ob

ob
total

okobtotal

f
S

S
SM

MMM

.'
=

×=
                           .........(1.7) 

Panjang mikroskop (L) dinyatakan dengan persamaan berikut. 

Gambar 5.E.12. Bagian-bagian mikroskop 
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okob SSL += '                             .........(1.8) 
 
 

b. Perbesaran untuk mata berakomodasi maksimum. 
Agar mata berakomodasi maksimum, bayangan yang dihasilkan lensa okuler tepat 
jatuh pada jarak mata normal atau S’ok = - Sn. sehingga perbesaran total mikroskop 
dapat dirumuskan : 

 

         







+=×= 1'

ok

n

ob

ob
okobtotal f

S
S
SMMM                                                    .........(1.6) 

 
Contoh Soal 1.4 (Mikroskop) 
Sebuah mikroskop dengan jarak fokus lensa objektif 10 mm dan jarak fokus lensa okuler 
4 cm. Sebuah benda ditempatkan 11 mm di depan lensa objektifnya. Maka perbesaran 
yang dihasilkan untuk mata tak berakomodasi adalah ... 
Diketahui:   fob = 10 mm, fok = 40 mm, sob = 11 mm  
Ditanyakan  sob’ dan M   
Gunakan  persamaan sebagai berikut:  

'
111

obobob ssf
+=

 
 

obob

obob
ob fs

fs
s

−
=

.
'    dan 

ok

n

ob

ob
total f

S
S
SM .'

=
 

 
Pemecahan masalah 

obob

obob
ob fs

fs
s

−
=

.
'

          
=

1011
10.11
−

= 110 mm 

  ok

n

ob

ob
total f

S
S
SM .'

=  = kalix 25,6
40
25

11
110

=
 

 
E.1.6. Teleskop 

Teleskop merupakan alat optik yang 
digunakan untuk melihat benda-benda yang 
sangat jauh sehingga tampak lebih dekat. Saat ini 
dikenal dua macam teleskop. 

a. Teleskop bias yaitu terdiri dari beberapa 
lensa untuk membiasakan sinar yang dating 
dari benda. Beberapa contoh teleskop bias : 

- Teleskop bintang 
- Teleskop bumi 
- Teleskop prisma 

b. Teleskop pantul yang terdiri dari beberapa 
cermin dan lensa sebagai pemantul dan 
pembias sinar datang. 
 
 

Gambar 5.E.14. Teropong 
bintang 
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1. Teropong Bias 
Teropong jenis ini disebut teropong bias karena sebagai objektif digunakan lensa 

yang berfungsi membiaskan cahaya.  Ada beberapa macam teropong yang tergolong 
teropong bias, diantaranya : 
a. Teropong bintang digunakan untuk mengamati benda-benda di angkasa, misalnya 
bulan, bintang, dan planet. Pada dasarnya, teropong bintang terdiri dari dua lensa positif. 
Salah satu lensa positif ditujukan ke benda yang diamati. Lensa ini disebut lensa objektif. 
Lensa positif yang lain berada di dekat mata disebut lensa okuler. Pengamatan dengan 
teropong bintang umumnya dilakukan dengan mata tak berakomodasi. 

Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif bersifat sejati, terbalik, dan diperkecil. 
Bayangan ini terbentuk di titik fokus utama lensa objektif. Bayangan yang dibentuk oleh 
lensa objektif kemudian dilihat melalui okuler (berfungsi sebagai lup). Bayangan yang 
dibentuk oleh lensa okuler bersifat maya dan ukurannya lebih besar daripada bayangan 
yang dibentuk oleh lensa objektif. 

Penggunaan teleskop bintang dianjurkan dengan posisi mata tidak berakomodasi 
maksimum agar maka tidak lekas lelas, pada pengamatan ini bayangan yang dibentuk 
oleh lensa okuler jatuh di titik jauh mata (Sn= ~ = S’ok).  

 
 

 

  

 

 

 

 

Perbesaran teleskop bintang untuk mata tanpa akomodasi: 

                                                                                                                        

.........(1.7) 

 

Panjang teropong :  okob ffL +=                                                        .........(1.8) 

Contoh Soal 1.5 (Teropong) 
Sebuah teropong mempunyai lensa obyektif 120 cm. Jika perbesaran teropong untuk 
mata tanpa akomodasi adalah 15 kali maka panjang teropong adalah ... 
 
Diketahui   fob = 120 mm, M = 15 kali 
Ditanyakan fok, dan L   

Gunakan persamaan  
M
f

f
f
f

M ob
ok

ok

ob =→=   

                                 dan L = fob + fok 

 
Pemecahan masalah 

                           
cm

M
f

f ob
ok 8

15
120

===  

Diperoleh panjang teropong  L = fob + fok  = 120 + 8 = 128 cm 
 

ok

ob

f
fM =

fob fok 

Bayangan di 
takhingga 

Lensa obyektif Lensa okuler 

Gambar 5.E.15.  Bayangan pada teleskop bintang 
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E.2. GELOMBANG 
E.2.1. Pengertian Gelobang 

Gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Pada 
gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Satu 
gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit 
(gelombang tranversal) atau menghitung jarak antara satu rapatan dengan satu 
renggangan (gelombang longitudinal).  

E.2.2. Macam-macam Gelombang 
1. Berdasarkan arah rambatannya ada dua macam gelombang, yaitu : 

 Gelombang transversal 
 Gelombang longitudinal 

2. Berdasarkan medium perambatannya : 
 Gelombang mekanik 
 Gelombang elektromagnetik 

3. Berdasarkan amplitudonya : 
 Gelombang berjalan 
 Gelombang stasioner 

1. Gelombang transversal 
Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus 

dengan arah rambatannya. Satu gelombang terdiri atas satu lembah dan satu bukit, 
misalnya seperti riak gelombang air, benang yang digetarkan, dsb.  
 
bukit             arah getar 
 
                                       arah rambat 
     
lembah 
Perambatan gelombang trasversal berbentuk bukit dan lembah. 
                      λ 
          b              f                     j 
          
    
 a    A    c         e           g         i           k 
   
                d                      h             
           λ 
Gambar 5.E.16. Perambatan gelombang transversal 
Beberapa istilah yang berkaitan dengan gelombang transversal, antara lain : 
- Puncak gelombang adalah titik-titik tertinggi pada gelombang, misal: b dan f. 
- Dasar gelombang adalah titik-titik terendah pada gelombang, misal: d dan h. 
- Bukit gelombang, misalnya lengkungan a-b-c , e-f-g dan i-j-k. 
- Lembah gelombang, misalnya cekungan c-d-e dan g-h-i. 
- Amplitudo (A) adalah nilai simpangan terbesar yang dapat dicapai partikel. 
- Panjang gelombang (λ) adalah jarak antara dua puncak yang berurutan,misalnya b-f, 

atau jarak antara dua dasar yang berurutan, misalnya d-h. 
- Periode (T) adalah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang, 

atau selang waktu yang diperlukan untuk dua puncak yang berurutan atau dua dasar 
yang berurutan. 
 

2. Gelombang longitudinal 
Gelombang longitudinal adalah gelombang yang merambat dalam arah yang 

berimpitan dengan arah getaran pada tiap bagian yang ada. Gelombang yang terjadi 
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berupa rapatan dan renggangan. Contoh gelombang longitudinal seperti slingki / pegas 
yang ditarik ke samping lalu dilepas yang arah getarnya searah dengan rambatannya , 
gelombang pada bunyi. 

Panjang gelombang (λ) merupakan jarak antara dua pusat regangan yang 
berdekatan atau jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan, sedangkan jarak antara 
pusat regangan dan pusat rapatan yang berdekatan adalah setengah panjang gelombang 
( ½ λ). 

 
 
 
 
             regangan          regangan 
      rapatan           λ           rapatan 
               λ           
Gambar 5.E.17. Perambatan gelombang longitudinal 
 
Adapun persamaan –persamaan gelombang  terkait dengan periode, frekuensi, jarak 
dankecepatan dari gelombang adalah sebagai berikut: 

• Periode (T) : 

                                 
n
t

mbangbanyakgelo
uselangwaktT ==  

• Frekuensi (f) : 

                                
t
n

uselangwakt
mbangbanyakgelof ==

 
Adapun hubungan antara  periode dan frekuensi adalah : 

                             
f

T 1
=  

• Cepat rambat gelombang (v):adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu 

                                
t
sv

uselangwakt
jarakv =⇒=  

               untuk s = λ dan t = T,  maka  
T

v λ
=      atau v = λ f 

 
Contoh 2.1 : 
Dalam waktu 5 sekon 20 gelombang melewati sebuah kapal. Jarak dua puncak 
gelombang 20 cm. Tentukan : 
a. Panjang gelombang 
b. Periode gelombang 
c. Frekuensi gelombang 
d. Cepat rambat gelombang 

 
Penyelesaian : 
Jika waktu (t) = 5 sekon  

n (jumlah gelombang) = 20 yang melewati kapal dengan λ = 20 cm 

Perhitungan : 

a. λ = 20 cm 

b. T = 5/20 = ¼ sekon 
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c. f = 1/T = 4 Hz  

d. v = λ f = 20 x 4 = 80 m/s 

 

E.2.3. Simpangan Gelombang Berjalan 
      v 
           P 
     O 
                            X 
       
 
Gambar  5.E.18. Simpangan gelombang berjalan 
 
 Gambar 5.E.18. di atas menunjukkan gelombang O telah bergetar selama t sekon 
dengan kecepatan merambat v m/s. Maka titik P yang berjarak x dari O telah bergetar 
selama tp sekon. 

  
v
xtt p ±=  

fase di P : 





 ±=

±
=

v
xt

TT
v
xt

T
tP 1  

 
Simpangan di titik P = Y, dimana Y= = A sin πφ2 , maka : 

                               t =
λ
x

T
t

T
tP −=  

                              Y = A sin 2π 



 −

λ
x

T
t , dengan      λ = v/f = vT. Maka 

                           Y = A sin 



 −

v
xt

T
π2      

            atau       Y = A sin 



 −

v
xtω  

 
Contoh 2.2 : 
1. Persamaan gelombang berjalan dari seutas tali Y = 8 sin 2π (50t – 4x). 

Jika x dan Y dalam cm dan t dalam sekon, hitunglah : 
a. amplitudo 
b. panjang gelombang 
c. frekuensi 

 
Penyelesaian : 

Diketahui : Y = 8 sin 2π(50t – 4x) 

Perhitungan Y = A sin 2π 



 −

λ
x

T
t  

a. amplitudo = 8 cm 

b. 
λ
x  = 4x maka λ = ¼ cm 
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c. 
T
t  = 50t maka T = 

50
1 sekon 

Dengan demikian frekuansi f =  50
50/1
11

==
T

Hz 

2. Gelombang merambat dari titik A ke titik B dengan periode 0,2 sekon. Jarak AB 0,3 
meter. Jika cepat rambat gelombang 2,5 m/s, dan A telah bergetar selama 2 sekon, 
amplitudo 1 meter, hitunglah : 
a. Beda sudut fase di A dan B 
b. Fase titik B 
c. Frekuensi gelombang 
d. Panjang gelombang 
e. Simpangan di titik B 

Penyelesaian : 
Diketahui : 
v = 2,5 m/s,   T = 0,2 sekon,     t = 2 sekon,   A = 1 meter dan x = 0,3 meter 
Perhitungan : 
a. Beda sudut fase A dan B = 2πx/λ 

λ = v x T = 2,5 x 0,2 = 0,5 m 
2πx/λ = 2π. 0,3/0,5 = 1,2π rad 

b. Frekuensi gelombang (f) 
f = 1/T = 1/0,2 = 5 Hz 

c. Panjang gelombang (λ) 
λ = v x T = 2,5 x 0,2 = 0,5 m 

d. Fase di B = tB/T 

 88,0
5,2
3,01 =−=−=

v
xttB  

 Jadi fase di B = 0,88/0,2 = 4,4 
e. Simpangan di B 

Y = A sin (2π/T) tB 
    = 1 sin (360o/0,2) x 0,88  =   1 sin 360o x 4,4 
                                            =   1 sin(360ox 4) + 1 sin(360ox 0,4) 
                                            =   1 sin (360ox 0,4) 
                                                     =   sin 144 o 
                                            =   0,587 m 
 
E.2.4. Fase Gelombang 

Perhatikan gambar 5.E.19.  berikut ini ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                        Gambar  5.E.19. Fase gelombang 
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Fase gelombang menyatakan keadaan getaran suatu titik pada gelombang yang 
berkaitan dengan sama. Demikian pula dua titik memiliki fase berlawanan, apabila 
simpangannya simpangan dan arah getarannya. Dua titik dikatakan fasenya sama, 
apabila arah getaran dan simpangannya sama tetapi arahnya berlawanan.       
  
Titik-titik pada gelombang yang memiliki fase sama : 

1. O dan U 
2. P dan V 
3. S dan Y, dan seterusnya. 

Jarak antara dua titik berdekatan yang memiliki fase sama : ∆x 
 ∆x = (2n) x ½ λ 
 n = 0,1,2, …… 
Titik-titik yang memiliki fase berlawanan antara lain : 

1. O dan R 
2. P dan S 
3. S dan V, dan seterusnya. 

Jarak antara dua titik berdekatan yang fasenya berlawanan : 

                                      ,    dimana    2n+1 = bilangan ganjil 

 

E.2.5. Energi Gelombang 
Sewaktu gelombang melalui medium, energi dipindahkan dalam bentuk getaran dari 

partikel satu ke partikel lainnya dalam medium, tetapi partikel-partikel sendiri tidak ikut 
berpindah. Ternyata energi yang dipindahkan oleh gelombang sebanding dengan : 
1. Kuadrat amplitudonya 

E ∝ A2 atau E = A2 
2. Kuadrat frekuensinya 

E ∝ f 2 atau E = f 2 
 

Contoh  2.3: 
Suatu gelombang memindahkan energi sebesar 1000 Joule. Berapakah energi yang akan 
dipindahkan oleh gelombang itu jika : 

a. Amplitudo diperbesar 2x dan f tetap 
b. Amplitudo tetap dan f diperbesar 2x 
c. Amplitudo dan frekuensi diperbesar 2x. 

Penyelesaian : 
a. E ∝ A2 atau E = A2 

1000 = A2→ A = √1000  
A’ = 2xA = 2√1000 
E’ = (A’)2 = (2√1000)2 = 4000 J 
 

b. E ∝ f 2 atau E = f 2 
1000 = f 2→ f = √1000  
f ’ = 2x f  = 2√1000 
E’ = (f’ )2 = (2√1000)2 = 4000 J 
 

c. E’ = (f’ )2(A’)2 . E 
E’ = 22x22x√1000 = 16 000 J 
 

∆x = (2n+1) x ½ λ 
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E.2.6. Sifat-sifat Gelombang 
Ada lima sifat gelombang, yaitu dapat : 

1. Dipantulkan (reflection) 
2. Dibiaskan (refraction) 
3. Dilenturkan (difraction) 
4. Dipadukan (interference) 
5. Diserap arah getarnya (polaritation) 

Kelima sifat gelombang di atas dimiliki oleh gelombang transversal, sedangkan 
gelombang longitudinal hanya memiliki empat sifat gelombang kecuali sifat polarisasi. 

 
1. Pemantulan gelombang  

Pemantulan gelombang terjadi jika gelombang mengenai penghalang, misalnya 
gelombang pada tali. 

a. Bukit gelombang dipantulkan sebagai bukit untuk ujung bebas 

 
 
 
 

 

 

 

b. Pada ujung tetap, bukit gelombang dipantulkan sebagai lembah gelombang 
 
 
 
 

 
 
 
 Gambar  5.E.20. Pemantulan gelombang terjadi gelombang pada tali. 
 
Pada pemantulan gelombang berlaku hukum pemantulan, yaitu : sudut pantul 

sama dengan sudut datang. 
 

         bidang penghalang 
                 
                                            i 
   r       garis  normal  
 dimana,  < i = < r 

 
Gambar  5.E.21. Hukum pemantulan gelombang 
 

2. Pembiasan gelombang 
Pembiasan gelombang adalah peristiwa pembelokan gelombang, ketika gelombang 

merambat dari satu medium (misalnya udara) menuju medium lain (misalnya air). Pada 
peristiwa ini frekuensi dalam kedua medium tetap sama, tetapi cepat rambat dan panjang 
gelombangnya tidak sama.  Pada pembiasan berlaku hukum pembiasan sebagai berikut : 
a. Gelombang datang, garis normal, dan gelombang bias terletak pada satu bidang 

datar. 
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b. Gelombang yang datang dari medium rapat (air) ke medium kurang rapat (udara)  
dibiaskan menjauhi garis normal 

c. Gelombang yang datang dari medium kurang rapat (udara) ke medium rapat (air) 
dibiaskan mendekati garis normal 

 

 
          Gambar 5.E.22. Hubungan antara sudut datang dan sudut bias 

 Adapun Hubungan antara sudut datang dan sudut bias  sebagai berikut : 

v
cn

n
n

v
v

r
i

=⇒==
1

2

2

1

sin
sin  

Dimana : i = sudut datang 
     r = sudut bias 
   v1 = cepat rambat dalam medium 1 
   v2 = cepat rambat dalam medium 2 
   n1 = indeks bias nedium 1 
   n2 = indeks bias medium 2 
   n  = indeks bias meium 
   c  = cepat rambat cahaya = 3 x 108 m/s 

 
 
Contoh  2.4: 
1. Gelombang merambat dari udara (nu=1) ke air (na=1,34). Jika sudut datangnya 40o. 

Tentukan sudut biasnya ! 
Penyelesaian : 

                                           
1

2

sin
sin

n
n

r
i
=  

                                      
1
34,1

sin
40sin

=
r

o

 

                    477,064,0
34,1
140sin

34,1
1sin === xxr o  

                    Maka : r = 28,2o 

 

2. Suatu gelombang melalui udara (nu=1)  dengan kecepatan 5.103m/s dan panjang 
gelombangnya 4,6.10-2m, menuju ke plastik (np=1,6). Hitunglah : 
a. Kecepatan gelombang dalam plastik 
b. Panjang gelombang dalam plastik 

      Penyelesaian : 
v1 = 5.103m/s     λ1 = 4,6.10-2m 

n1 = 1                   n2 = 1,6 
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a. n1 . v1 = n2 . v 

smx
n

vnv /10.125,3
6,1
10.51. 3

3

2

11
2 ===  

b. n1 . λ1 = n2 . λ2 

1 x 4,6.10-2 = 1,6 x λ2       dengan demikian m2
2

2 10.875,2
6,1
10.6,4 −

−

==λ
 

 

3. Difraksi gelombang 
Difraksi gelombang adalah suatu sifat gelombang, dimana gelombang mengalami 

pembelokan karena adanya penghalang berupa celah tipis/sempit. 
Untuk lebar celah yang tetap, makin besar panjang gelombangnya makin kuat difraksinya, 
makin pendek panjang gelombangnya makin lemah difraksinya. 
Untuk panjang gelombang tetap, makin sempit celahnya makin kuat difraksinya. 

 
     Gambar 5.E.23. Difraksi Gelombang 
 

4. Interferensi gelombang 
Interferensi gelombang adalah pengaruh fisis yang ditimbulkan oleh pertemuan 

dua gelombang dalam suatu medium. Pengaruh fisis tersebut dapat menguatkan atau 
melemahkan. 

 
 
       A→            ←B                A+B 
Interferensi konstruktif 
 
 
 
 
        A→            ←B                A+B 
Interferensi destruktif 
Gambar 5.E.24. Interferensi gelombang kosetruktif dan destruktif 
 
 
E.3. INTERFERENSI, DIFRAKSI DAN POLARISASI GELOMBANG 
E.3.1. Interferensi Gelombang 
 Salah satu karakteristik yang sangat penting dari gerak gelombang adalah gejala 
interferensi, yang terjadi apabila dua atau lebih gelombang bergerak dalam ruang dan 
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waktu yang bersamaan. Thomas Young (1773-1829) telah mengadakan percobaan 
interferensi cahaya, yang sekaligus mengukuhkan pernyataan bahwa cahaya adalah 
gejala gelombang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Gambar 5.E.25. Percobaan Young untuk interferensi dua celah. 
 

Bila fungsi gelombang cahaya dari celah S1 dapat dituliskan : 

 ( ) 111 coscos φω AtkrAY =−=  
dan fungsi gelombang cahaya dari celah S2 adalah 

 ( ) 222 coscos φω AtkrAY =−=  
dengan r1 dan r2 masing-masing adalah jarak titik P dengan celah S1 dan S2, sedangkan  

1φ dan  2φ  adalah sudut fase gelombang dari S1 dan S2 tersebut. Jelaslah bahwa kr1 
dan kr2 berturut-turut adalah fase awal (t=0) gelombang Y1 dan Y2. Beda fase antara Y1 
dan Y2 di titik P, dapat ditulis: 

 ( )2121
2 rrkrkr −=−=
λ
πσ  

Dengan menggunakan pengertian fasor, maka resultan kedua gelombang di P 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.E.26. Amplitudo resultan dari interferensi dua gelombang. Sumbu X dipakai 

sebagai acuan. 
Gelombang resultan di P mempunyai amplitudo A, sudut fase, dengan: 

σcos2 21
2
2

2
1 ΑΑ+Α+Α=Α

 

Jelaslah amplitudo gelombang resultan bergantung pada cos σ,  untuk        cos σ = 
1   atau σ = 2 n π, dengan n = 0, ±1, ±2, .... 
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yang bersesuaian dengan keadaan interferensi membangun.  Sedangkan untuk cos  σ = -
1  atau  σ = ( 2n + 1 ) π, dengan n = 0, ±1, ±2, ±3, dan seterusnyaa adalah bersesuaian 
dengan keadaan interferensi merusak. 
 
 Bila dikaitkan dengan jarak antara celah dengan titik pengamatan , maka dapat 
dituliskan hubungan: 

           ( )





+
=− merusak siinterferenuntuk  ,

2
12

membangun siinterferenuntuk  ,
21 λ

λ

n

n
rr   

 Pola terang bersesuaian dengan intensitas maksimum sedangkan pola gelap 
bertepatan dengan daerah berintesitas minimun. Pola gelap ini biasa dinamakan frinji. 
 Secara geometris maka interferensi dua sumber koheren dapat dilukiskan sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.E.27. Diagram skema untuk menentukan intensitas hasil interferensi dua 

sumber koheren 
 
 Dari gambar 5.E.27.,  diatas dapat diperoleh :   r1 – r2 = S1B = a sin θ, sedangkan 
syarat terjadinya interferensi membangun adalah: 
                        r1 – r2 = n λ dengan n = 0, ±1, ±2, ±3, .... 
maka dapat dituliskan: 
                                                n λ = a sin θ 
bila sudut θ adalah kecil maka berlaku: 

                                         
D
yn≈≈ θθ tansin

 
 
 
  Dengan yn adalah jarak antara O dengan P yaitu titik maksimum, akhirnya diperoleh: 

    λ
a

nDyn =
, 

dengan demikian jarak antara dua titik berintensitas maksimum adalah ( D λ / a). 
 Dengan cara yang sama, maka kedudukan titik-titik berintensitas minimum dapat 
ditulis: 

    
( )

λ
a

Dnyn 2
12 +

=  

 Sekarang, kedua faktor yang menentukan keadaan interferensi diperhitungkan 
bersama-sama, yaitu perbedaan panjang lintasan optis dan perubahan-perubahan fase 
pada refleksi. Bila kedua sinar dianggap datangnya normal, maka syarat agar diperoleh 
intensitas maksimum adalah: 
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 2 d    = ( m + ½ ) λn dengan λn = λ / n, sehingga diperoleh: 
 2 d n = ( m + ½ ) λ   dengan m = 0, 1, 2, ........(maksimum) 
Syarat untuk intensitas minimum adalah: 
 2 d    = m λn    dengan  λn = λ / n , sehingga diperoleh: 
 2 d n = m λ   dengan m = 0, 1, 2, ........(minimum) 
 Kedua persamaan di atas, berlaku baik untuk indeks refraksi medium di kedua sisi 
selaput. Jika ketebalan selaput tidak merata, maka interferensi konstruktif hanya terjadi 
pada tempat-tempat tertentu saja, dan pada tempat-tempat yang lain terjadi interferensi 
destruktif. Disini akan tampak garis-garis dengan intensitas maksimum maupun minimum 
yaitu garis-garis interferensi. Garis-garis ini disebut garis-garis ketebalan konstan, dimana 
masing-masing garis merupakan tempat kedudukan titik-titik yang menyatakan tebal 
seperti tebal selaput di  yang sama. 
 
Contoh Soal : 
1. Pada percobaan Young, digunakan dua celah yang terpisah pada jarak 0,8 mm. Celah 

tersebut disinari dengan cahaya ekarona (monokromatik) dengan panjang gelombang 
5,9 x 10-7 m, dan pola interferensi diamati pada layar yang berjarak 0,5 m dari celah.  
Tentukan jarak pisah antara dua frinji terang atau gelap yang berdekatan! 
Jawab :  
a = 0,8 mm = 8 x 10-4 m 
D = 5 x 10-1 m 
λ = 5,9 x 10-7 m 
kedudukan frinji-frinji terang diperoleh dari 









=






=

−

−−

mx
mxmxn

a
DnYn 4

71

108
109,5.105λ

 

 = n 3,7 x 10-4 m 
 = n 0,37 mm 
Jadi jarak antara dua frinji terang berdekatan adalah 0,37 mm. Dengan cara yang 
sama dapat dihitung bahwa jarak antara dua frinji gelap berdekatan juga 0,37 mm. 
 

2. Sebuah selaput air (n=1,33) di udara tebalnya 320 nm. Jika selaput disinari oleh 
cahaya putih dalam arah normal, warna apakah yang akan muncul pada cahaya yang 
direfleksikan? 
Jawab: 
Bila λ dicari dengan mempergunakan persamaan 2 d n = ( m + ½ ) λ, maka 
didapatkan: 

2
1

2
+

=
m

dnλ  

 ( )( )( )

2
1

33,13202
+

=
m

 

 
2

1
850
+

=
m

  nm    (maksimum) 

Untuk minimumnya didapatkan: 

m
650

=λ   nm   (minimum), jadi untuk m = ...., maka λ = ..., dan warna ... dan 

seterusnya. 
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E.3.2. Difraksi Gelombang 
 Disamping interferensi karakteristik gelombang juga terlihat pada gejala difraksi, 
yang terjadi bila suatu gelombang yang dalam penjalarannya terganggu oleh suatu 
penghalang yang berukuran dalam orde panjang gelombang.   Peristiwa difraksi cahaya 
teramati bila cahaya melewati celah sempit, sehingga hanya sebagian kecil cahaya 
datang tersebut dapat diteruskan, atau bila cahaya membentur benda ukuran kecil (atom 
kristal), atau juga cahaya yang mengenai kawat atau pinggiran lempeng. 
 Menurut prinsip Huygens, apabila cahaya datang pada suatu celah maka semua 
titik-titik pada celah tersebut menjadi sumber gelombang sekunder, yang memancarkan 
gelombang-gelombang baru yang disebut gelombang terdifraksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambar 5.E.28. Difraksi pada celah sempit yang panjang. 
 
 Peristiwa difraksi dapat ditinjau sebagai kumpulan dari peristiwa interferensi. Untuk 
meninjau difraksi celah sebesar b, maka diandaikan pada celah tersebut ada lima sumber 
cahaya: A, B, C, D, dan E. Hasil interferensi merusak terjadi apabila antara dua sinar 
mempunyai beda lintasan. 

   xnrr 





=−

221
λ

   

dengan n = bilangan ganjil. 
 Tinjau sinar yang jauh di A dan di C, maka selisih panjang lintasan: 







===−

2
sin2

1 λθ nbCFrr AC  

 Jadi untuk n = 1, 3, 5, .... dua sinat tersebut, seperti halnya untuk pasangan sinar 
lain yang berjarak b/2 juga akan menghasilkan interferensi merusak, sehingga tidak ada 
gelomabang yang teramati dalam arah θ. Sekarang tijau titik A dan B yang berjarak b/4, 
maka beda lintasan sinar A dan B adalah 














===−

22
sin2

1 λθ nbBCrr AB  

dengan n = 2, 6, 8, ...., kedua sinar dari A ke B tersebut seperti halnya pasangan sinar-
sinar lain yang berjarak b/4 akan menghasilkan interferensi destruktif. 
 Bila cara tersebut di atas diulang terus, hingga semua bilangan bulat tercakup maka 
disimpulkan bahwa intensitas nol terjadi apabila b sin θ = n λ untuk n ≠ 0. Jadi intensitas 
nol terjadi untuk: 
   

bbb
λλλθ 3;2;sin ±±±=  

 Antara setiap titik berintensitas nol terjadi intensitas maksimum, namun secara 
berangsur intensitas berkurang terhadap orde yang semakin besar, seperti diperlihatkan 
oleh gambar 5.E.29. 
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                               Gambar 5.E.29.  Besarnya intensitas pada peristiwa difraksi  
 
 Untuk panjang gelombang yang sangat kecil dibandingkan ukuran lebar celah maka 
kedudukan titik-titik berintensitas nol terhadap pusat yang berintensitas maksimum dapat 
didekati sebagai: 

b
λθθ ±=≈ sin

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambar 5.E.30.  Pelebaran sudut pada intensitas puncak  
                                   di pusat pola difraksi celah tunggal. 
 
 Fisikawan Inggris Lord Rayleigh mengembangkan konsep difraksi dalam pengertian 
daya pemisah (resolving power) dari suatu celah, yang didefinisikan sebagai sudut 
minimum antara dua gelombang datang dari dua sumber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.E.31. Pola intensitas dari dua sumber gelombang yang terjadi pada 
difraksi celah tunggal. 

 
 Apabila gelombang datang dari sumber S1 dan S2 yang saling membentuk sudut θ 
satu sama lain melewati celah selebar b, maka pada layar teramati pola difraksi yang 
merupakan gabungan dari masing-masing sumber. Kedua pola tersebut dapat terbedakan 
dengan baik apabila maksimum pusat pola dari S1 berimpit dengan daerah pertama 
berintensitas nol pola difraksi S2. 
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 Menurut definisi Rayleigh maka daya pisah suatu celah adalah 
 

 Bila digunakan suatu celah lingkaran berjejari R maka pola terang gelap yang 
melingkari dapat teramati pada layar. Dengan tanpa meninjau penurunan matematisnya 
maka sudut yang bersesuaian dengan cincin gelap pertama (karena dipusat selalu 
terang) adalah 

          22,1sin2
=

λ
θR

       atau           R2
22,1sin λθ =  

                               D
λθ 22,1sin =  

dengan D adalah diameter lubang (dalam radian). Pernyataan tersebut juga merupakan 
daya pisah suatu lubang melingkar. Sesuai dengan definisi Rayleigh, untuk sudut θ kecil, 
berlaku: 

                       
D
λθ 22,1=  

Contoh soal 
1. Hitunglah jejari piringan pusat dari pola difraksi yang teramati dalam suatu bidang 

pada fokus lensa berdiameter 2 cm dan panjang fokus 40 cm. Andaikan lensa disinari 
dengan berkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 5,9 x 10-7 m. 

        Jawab: 
Sudut yang dibentuk pada piringan pusat pola difraksi adalah: 

mx
mxx

2

7

104
109,522,1

−

−

=θ  

 θ   =  1,80 x 10-5 rad = 3,7111  
dengan θ juga merupakan daya pisah lensa. Jejari piringan pusat adalah 
r = f θ  =  40 cm x 1,80 x 10-5 rad 
 =  7,2 x 10-4 cm 
Ukuran luas lingkaran berjejari r tepat di fokus lensa dalam keperluan praktis dianggap 
sebagai titik. 
 

E.3.3.  Polarisasi  Gelombang 
Pengertian Polarisasi  peristiwa perubahan arah getar gelombang pada cahaya 

yang acak menjadi satu arah getar; dari sumber lain mengatakan bahwa Polarisasi adalah 
peristiwa penyerapan arah bidang getar dari gelombang. 
Gejala polarisasi hanya dapat dialami oleh gelombang transversal saja, sedangkan 
gelombang longitudinal tidak mengalami gejala polarisasi. Fakta bahwa cahaya dapat 
mengalami polarisasi menunjukkan bahwa cahaya merupakan gelombang transversal. 

 

                  Gambar 5.E.32. Polarisasi Gelombang 

b
λθ =
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Pada umumnya, gelombang cahaya mempunyai banyak arah getar.  Suatu 
gelombang yang mempunyai banyak arah getar disebut gelombang tak terpolarisasi, 
sedangkan gelombang yang memilki satu arah getar disebut gelombang terpolarisasi.   

Gejala polarisasi dapat digambarkan dengan gelombang yang terjadi pada tali 
yang dilewatkan pada celah. Apabila tali digetarkan searah dengan celah maka 
gelombang pada tali dapat melewati celah tersebut. Sebaliknya jika tali digetarkan dengan 
arah tegak lurus celah maka gelombang pada tali tidak bisa melewati celah tersebut. 

Sinar alami seperti sinar Matahari pada umumnya adalah sinar yang tak 
terpolarisasi. Cahaya dapat mengalami polarisasi dengan berbagai cara, antara lain 
karena peristiwa pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorbsi selektif, dan hamburan. 

 
1. Polarisasi karena Pemantulan 
 Cahaya yang datang ke cermin dengan sudut datang sebesar 57o, maka sinar yang 
terpantul akan merupakan cahaya yang terpolarisasi. Cahaya yang berasal dari cermin I 
adalah cahaya terpolarisasi akan dipantulkan ke cermin. 
Apabila cermin II diputar sehingga arah bidang getar antara cermin I dan cermin II saling 
tegak lurus, maka tidak akan ada cahaya yang dipantulkan oleh cermin II. Peristiwa ini 
menunjukkan terjadinya peristiwa polarisasi. Cermin I disebut polarisator, sedangkan 
cermin II disebut analisator. Polarisator akan menyebabkan sinar yang tak terpolarisasi 
menjadi sinar yang terpolarisasi, sedangkan  analisator akan menganalisis sinar tersebut 
merupakan sinar terpolarisasi atau tidak. 

 

Gambar  5.E.33. Polarisasi Gelombang Karena Pemantulan 

2. Polarisasi karena Pemantulan dan Pembiasan 
Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan para ilmuwan Fisika menunjukkan 

bahwa polarisasi karena pemantulan dan pembiasan dapat terjadi apabila cahaya yang 
dipantulkan dengan cahaya yang dibiaskan saling tegak lurus atau membentuk sudut 90o. 
Di mana cahaya yang dipantulkan merupakan cahaya yang terpolarisasi sempurna, 
sedangkan sinar bias merupakan sinar terpolarisasi sebagian.  Sudut datang sinar yang 
dapat menimbulkan cahaya yang dipantulkan dengan cahaya yang dibiaskan merupakan 
sinar yang terpolarisasi. 

Sudut datang seperti ini dinamakan sudut polarisasi (ip) atau sudut Brewster. Pada 
saat sinar pantul dan sinar bias saling tegak lurus (membentuk sudut 90o) akan berlaku 
ketentuan bahwa : 

                                   i + r = 90o atau r = 90o – ip 

Dari hukum Snellius tentang pembiasan berlaku bahwa: 

n
n
n

r
i

==
1

2

sin
sin
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tg ip  =  n 
 

 

 

3. Polarisasi karena Bias Kembar (Pembiasan Ganda) 
Polarisasi karena bias kembar dapat terjadi apabila cahaya melewati suatu bahan 

yang mempunyai indeks bias ganda atau lebih dari satu, misalnya pada kristal kalsit.   
Cahaya yang lurus disebut cahaya biasa, yang memenuhi hukum Snellius dan cahaya ini 
tidak terpolarisasi. Sedangkan cahaya yang dibelokkan disebut cahaya istimewa karena 
tidak memenuhi hukum Snellius dan cahaya ini adalah cahaya yang terpolarisasi. 

 

                     Gambar 5.E.34. Polarisasi karena Bias Kembar (Pembiasan Ganda) 

4. Polarisasi karena Absorbsi 

Selektif Polaroid adalah suatu bahan yang dapat menyerap arah bidang getar 
gelombang cahaya dan hanya melewatkan salah satu bidang getar. Seberkas sinar yang 
telah melewati polaroid hanya akan memiliki satu bidang getar saja sehingga sinar yang 
telah melewati polaroid adalah sinar yang terpolarisasi. Peristiwa polarisasi ini disebut 
polarisasi karena absorbsi selektif. Polaroid banyak digunakan dalam kehidupan sehari-
hari, antara lain untuk pelindung pada kacamata dari sinar matahari (kacamata sun 
glasses) dan polaroid untuk kamera. 

 

Gambar 5.E.35. Polarisasi karena Absorbsi Selektif 
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5. Polarisasi karena Hamburan 

Polarisasi cahaya karena peristiwa hamburan dapat terjadi pada peristiwa 
terhamburnya cahaya matahari oleh partikel-partikel debu di atmosfer yang menyelubungi 
Bumi. Cahaya matahari yang terhambur oleh partikel debu dapat terpolarisasi. Itulah 
sebabnya pada hari yang cerah langit kelihatan berwarna biru. Hal itu disebabkan oleh 
warna cahaya biru dihamburkan paling efektif dibandingkan dengan cahaya-cahaya 
warna yang lainnya. 

 

Gambar 5.E.36. Polarisasi karena Hamburan 

6. Pemutaran Bidang Polarisasi 

Seberkas cahaya tak terpolarisasi melewati sebuah polarisator sehingga cahaya 
yang diteruskan terpolarisasi. Cahaya terpolarisasi melewati zat optik aktif, misalnya 
larutan gula pasir, maka arah polarisasinya dapat berputar. 

 

Gambar 5.E.37. Pemutaran Bidang Polarisasi 

Contoh soal 
1. Dua lembar pengutub mempunyai arah-arah pemolarisasi yang sejajar sehingga 

intensitas lm dari cahaya yang ditransmisikan adalah maksimum. Melaui sudut 
berapakah salah satu lembar tersebut harus diputar agar supaya intensitasnya 
turun sebanyak setengah? 
Jawab: 

 Oleh karena I = ½ Im =, maka : ½ Im = Im cos2  θ 
            θ = ± 450 : 1350 

 
2. Sebuah plat gelas ingin dipergunakan sebagai sebuah pengutub. Berapakah sudut 

pemolarisasi, dan sudut refreksi bila indek bias gelas 1,5? 
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Jawab: 

 θp       =  tan-1 1,5 = 56,30 
 sin θp =  n sin θr 
 sin θr =  sin 56,30 / 1,5 
   =  0,555 

 
E.4. GELOMBANG BUNYI 
E.4.1. Hakekat Bunyi 

 

 

          Gambar 5.E.38. Gelombang bunyi yang terjadi ketika drum dipukul 
 
Bunyi adalah energi yang dirambatkan dalam bentuk gelombang, yang dapat 

menyebabkan sensasi aural, artinya gelombang bunyi dapat kita dengar. Perhatikan 
ketika Anda berjalan-jalan di taman. Anda dapat mendengar burung berkicau, anjing 
menggonggong dan masih banyak bunyi-bunyian lain. Di tempat yang gelap pun Anda 
masih dapat mendengarkan dentang lonceng, atau suara kendaraan di jalan. Alat-alat 
musik, juga menghasilkan bunyi, bunyi yang indah, dan salah satu di antaranya adalah 
drum yang dipukul seperti tampak pada gambar  5.E.38. 

Tampak dari gambar bahwa bunyi dimulai dari getaran drum ketika ia dipukul. 
Selanjutnya getaran itu dirambatkan dan menghasilkan gelombang, dan karena dapat 
didengar manusia maka ia disebut gelombang bunyi. Jadi setiap kali Anda mendengar 
bunyi pasti entah di mana ada sesuatu yang bergetar sebagai sumber bunyi tersebut. 
Perhatikan Tabel 1, yang menggambarkan berbagai sumber bunyi. 
                             Tabel 1. Sumber bunyi dan bunyi yang dihasilkan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.4.2. Perambatan Gelombang Bunyi 

Gelombang bunyi yang dirambatkan di udara menghasilkan pemampatan dan 
peregangan  lihat Gambar 5.E.39., dan pemampatan serta peregangan ini dirambatkan. 
Jadi gelombang bunyi yang merambat di udara termasuk gelombang longitudinal, karena 
arah rambatnya sama dengan arah perapatan dan peregangan. 

Sumber –Sumber Bunyi 
Bunyi   Sumber Getaran 
a. Biola   Dawai 
b. Suara drum  Membran Drum 
c. Suara Orang  Pita Suara 
d. Ketukan Pintu  Daun Pintu 
e. Deruman Mobil Mesin Mobil 
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                      Gambar 5.E.39. Pemampatan dan peregangan pada gelombang bunyi 
 

Gelombang bunyi membutuhkan medium untuk merambatkannya. Ia tidak seperti 
gelombang elektromagnet yang dapat merambat di ruang hampa. Karena itu para 
astronaut tidak dapat menggunakan bunyi untuk berkomunikasi di bulan. Di bulan tidak 
ada udara, sehingga tidak ada bunyi di sana, seperti tampak pada gambar 5.E.40.  

 
Gambar 5.E.40. Di bulan tidak ada bunyi. 

 
Perambatan gelombang menjadi sarana dari binatang-binatang untuk 

berkomunikasi. Kelelawar misalnya menggunakan bunyi ultra untuk mengetahui letak 
mangsa yang mau ditangkapnya (lihat Gambar 5.E.41.).  

 
    Gambar 5.E.41. Kelelawar menemukan mangsanya dengan bunyi ultra 

 Gelombang bunyi tidak hanya merambat di udara tetapi dapat juga merambat di zat 
cair maupun zat padat. Lumba-lumba dan ikan paus misalnya, dapat berkomunikasi 
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dengan sesamanya melalui bunyi yang dirambatkan di air (lihat Gambar 5.E.42.). Bunyi 
yang dihasilkan lumba-lumba berkisar dari 250 Hz sampai 150.000 Hz. Diduga bahwa 
lumba-lumba mempunyai bahasa di antara mereka seperti halnya manusia.  

 

Gambar 5.E.42. Lumba-lumba yang mengeluarkan bunyi untuk menentukan letak 
                                                             suatu obyek 
 

Bunyi merambat lebih cepat di air dibandingkan di udara. Gelombang bunyi juga 
merambat lebih cepat di zat padat. Bukti bahwa gelombang bunyi merambat lewat zat 
padat dapat dibuktikan kalau telinga ditempelkan di dinding pemisah antara dua kamar. 
Bukankah bunyi-bunyi yang ada di ruang sebelah dapat didengar? Jadi gelombang bunyi 
merambat di zat cair, gas dan zat padat, namun dengan kecepatan rambat yang berbeda. 
Kecepatan rambat bunyi di udara adalah 346 m/s (jauh lebih kecil dari kecepatan rambat 
cahaya; itulah sebabnya ketika terjadi badai, kilat akan terlihat terlebih dahulu sebelum 
suara guruh/petir terdengar), sedangkan di air kecepatan rambatnya 1498 m/s. Di zat 
padat kecepatan rambatnya tergantung pada jenis zat padatnya. Dalam baja 
kecepatannya 5200 m/s, di karet hanya 60 m/s, sedangkan di kayu 1850 m/s.  

Kecepatan rambat bunyi di udara yang besarnya 346m/s dinamakan 1 Mach. Pada 
14 Oktober, 1947 itulah Chuck Yeager menerbangkan pesawat dengan kecepatan yang 
lebih dari 1 Mach. Dengan berkembangnya teknologi, sekarang pesawat supersonik 
sudah dapat terbang dengan kecepatan 2 Mach bahkan sampai 3 Mach. Contohnya 
adalah pesawat Concorde yang menyeberangi Lautan Atlantic dalam waktu yang sangat 
singkat. Satusatunya kerugian dari pesawat supersonik adalah sonic boom yang 
dihasilkannya. Sonic boom itu sedemikian kerasnya hingga dapat memecahkan jendela 
bahkan dapat menjatuhkan pigura-pigura yang digantungkan di dinding. Karena itulah 
pesawat supersonik tidak diperkenankan terbang di atas daerah yang banyak 
penduduknya. 
Gelombang bunyi mempunyai sifat sebagai berikut: 

• Pada medium elastik padat gelombang tersebut menjalar secara longitudinal dan 
transversal.  

• Pada gelombang longitudinal, partikel berosilasi sejajar dengan arah penjalaran, 
sedang pada gelombang transversal partikel berosilasi tegak lurus dengan arah 
penjalaran. 

• Pada gas dan fluida tidak terdapat viskositas puntir sehingga yang menjalar hanya 
gelombang longitudinal yang tidak dapat berpolarisasi. 

Gelombang longitudinal menjalar pada medium elastik dalam bentuk permukaan 
yang berbeda kerapatannya. Permukaan yang lebih rapat memiliki tekanan yang tinggi. 
Selain itu pada ruang hampa tidak terjadi penjalaran gelombang. Setiap objek yang 
mediumnya bergetar akan menghasilkan gelombang bunyi. Panjang gelombang bunyi 
dapat dihitung dengan menggunakan persamaan : 
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λ = v / f 
dimana :  λ = panjang gelombang 
   v = kecepatan bunyi 

f = frekuensi bunyi.  
Senar atau dawai adalah sumber bunyi linear, dimana karakter getarannya adalah 

gelombang berdiri. Pada titik-titik tertentu dari dawai terdapat sampul getaran. Panjang 
gelombang dari gelombang berdiri adalah: 

λ = 2L/n 
dimana : λ = panjang gelombang  

l= panjang dari objek yang bergetar  
n = 1, 2, 3, ... .  

Untuk n =1 karakter getaran disebut getaran dasar, dan untuk n = 2, 3, ... disebut getaran 
atas. Besar frekuensi dasar dari suatu dawai yang telah ditegangkan adalah: 
 
 
Di mana : T = tegangan normal dari dawai yang besarnya T = ( F / A) ; 
                  F = adalah besar gaya yang bekerja pada dawai,  
                  A= penampang lintang dawai  
                  Ρ= massa jenis dari material dawai.  

Karena frekuensi getaran sebanding dengan akar dari gaya F, maka maka frekuensi 
ini dapat diatur dengan menegangkan atau merenggangkan dawai seperti yang dilakukan 
pemain gitar sebelum bermain. 

Gelombang ultra-bunyi (ultrasonic) diukur dengan alat interferometer. Kecepatan 
gelombang bunyi diperoleh dari hasil kali antara frekuensi dan panjang gelombang. Selain 
itu v dengan bantuan pengukuran selang waktu, suatu paket gelombang bunyi dapat 
ditentukan misalnya pada gaung, petir dan dentuman suatu ledakan. Dari data mekanik 
dan termodinamik dari medium pengantar, kecepatan bunyi v dapat pula ditentukan. 

Selanjutnya akan ditinjau kecepatan suara dalam medium gas. Dari hukum Newton, 
bahwa resultan gaya pada elemen fluda yang mengalami kompressi adalah: 

 
Dengan P dan A masing-masing adalah tekanan dan luas penampang. Volume 

elemen fluida yang mengalami kompressi di mana v adalah kecepatan aliran fluida dan 
massanya adalah m . Perlambatan a yang dialami oleh elemen fluida sewaktu memasuki 
daerah kompressi adalah (karena v bernilai negatif maka a positif), sehingga persamaan 
di atas menjadi: 

 
 
 
 
 
 
Karena volume fluida ketika memasuki daerah kompressi adalah 

 
  
 

 
Maka, perbandingan perubahan tekanan (∆P) kepada bagian perubahan volume 

yang dihasilkan ( v/v) yang dinamakan modulus Bulk 
Sehingga :  
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Dimana K dan ρ  masing-masing adalah kompresibilitas dan massa jenis dari gas. 
Untuk gas ideal berlaku: 
 
dengan  P adalah tekanan gas.  

Karena gelombang bunyi adalah gelombang tekanan adiabatik, maka perbedaan 
tekanan antara simpul dan perut tidak dapat setimbang secara cepat satu sama lain, 
maka berlaku persamaan Laplace untuk gas nyata: 
 
 
 
 
 
E.4.3. Gelombang Stasioner (longitudinal) pada pipa 

Jika gelombang stasioner terjadi dalam fluida elastis yang diletakkan dalam pipa, 
maka partikel-partikel fluida di ujung pipa yang tertutup, tidak akan bergerak dengan 
leluasa. Sedangkan partikel fluida di ujung pipa yang terbuka akan bergetar ke dalam 
dank e luar pipa. Dengan syarat batas yang demikian itu, maka di ujung pipa tertutup 
terjadi simpul dan di ujung pipa tebuka terjadi perut.  

 
Macam-macam pipa organa antara lain : 
a. Pipa organa terbuka 

 
Gambar 5.E.43.  Pipa terbuka : titik perut pada setiap ujungnya 

Gelombang sinusoid yang tergambar di dalam pipa, menunjukkan perpindahan 
amplitude. ingat bahwa gelombang bunyi adlah getaran longitudinal. Dari gambar, 
diperoleh panjang gelombang yang mungkin menghasilkan harmonik adalah : 

λn = 2L/n , di mana n = 1,2,3,4,…. 
dan v = c/λ dengan c = √γP/ρ = √γRT/M 

karenanya, v1 = c/λ1 = c/2L = 1/2L √γRT/M 
          v2 = 2v1 
          v3 = 3v1,  v4 = 4v1 
 

secara umum :    vn = n/2L √γRT/M = nv1 

b. Pipa organa tertutup 
 Perhatikan sebuah pipa yang salah satu ujungnya tertutup dan disebut pipa 
tertutup. Jadi terjadi simpul di ujung yang tertutup, dan perut pada ujung pipa yang 
terbuka. 
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                    Gambar 5.E.44.  Pipa terbuka : titik simpul pada setiap ujungnya 
Frekuensi dari gelombang berdiri yang terjadi adalah : 

v1 = 1/4L   √γRT/M, harmonik pertama 
v3 = 3/4L √γRT/M, harmonik ketiga 

v5 = 5v1 , harmonik kelima 
secara umum :  v2n + 1 = 2n + 1 / L √γRT/M 
di mana, n = 0, 1, 2,…. 
Pada pipa terbuka, semua harmonik dapat muncul, sedangkan pada pipa tertutup, hanya 
harmonik ganjil yang dimungkinkan. Sehingga nada yang dihasilkan oleh pipa organa 
terbuka berbeda kualitasnya dari yang dihasilkan oleh pipa organa tertutup.  
 
E.4.5. Intensitas Bunyi 

Telah dijelaskan bahwa bunyi adalah energi yang dirambatkan dalam bentuk 
gelombang. Banyak sedikitnya energi bunyi yang diterima di suatu tempat dinyatakan 
melalui besaran intensitas bunyi, I. Intensitas bunyi I adalah energi yang dirambatkan tiap 
sekon melalui satu satuan luasan yang tegaklurus arah rambat gelombang bunyi itu. 
Karena energi per satuan waktu menyatakan daya, maka intensitas dapat juga dikatakan 
sebagai daya yang menembus tiap satuan luasan yang tegaklurus arah rambat 
gelombvang bunyi itu. Dalam bentuk matematika hubungan itu dituliskan sebagai berikut: 

 
 
 

     Dimana P  = daya bunyi(Watt) 
                    A = luas bidang yang ditembus tegak lurus oleh gelombang bunyi(m2) 
 

Bila sumber bunyi berbentuk sumber titik (dimensi sumber kecil), maka bunyi akan 
disebarkan ke segala arah dengan cara yang sama. Dalam hal ini maka muka 
gelombangnya akan berbentuk bola, dan gelombang ini dinamakan gelombang sferis. 
Pada gelombang sferis intensitas bunyi di suatu titik pada jarak r dari sumber tersebut 
adalah: 

 
 
 
dengan  P = daya bunyi (watt) 

                r = jarak dari sumber bunyi ke pendengar/titik ukur (m)  

Persamaan diatas menunjukkan bahwa di sebuah lapangan terbuka, kita makin sulit 
mendengar suatu bunyi ( I kecil ), semakin jauh kita berada dari sumber bunyi itu ( r 
besar). Intensitas bunyi 1000 Hz terendah yang dapat didengar manusia (ambang 

2/ mwatt
A
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2
2 /

4
mwatt

r
PI ==
π
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pendengaran) pada umumnya adalah 10 -12 watt/m2, sedangkan intensitas bunyi yang 
mulai menimbulkan rasa sakit pada telinga manusia adalah 1 watt/m2. Tampak di sini 
bahwa ada rentang intensitas yang sangat lebar yang dapat didengar manusia. Karena itu 
dimunculkan besaran baru yang disebut Taraf Intensitas (TI) untuk memampatkan 
rentang yang lebar itu, yaitu dengan mengambil skala logaritmis. Taraf Intensitas 
bersatuan dB (desibel) dan didefinisikan sebagai berikut: 

 
 

 
dengan I = intensitas bunyi (watt/m2) 
              Iac= intensitas acuan =10-12watt/m2 (yaitu ambang pendengaran) 

 
Taraf Intensitas beberapa bunyi yang ada di sekitar kehidupan kita dapat dilihat di 

Tabel 2.  berikut ini. 
 
                            Tabel 2. Taraf Intensitas beberapa sumber bunyi 

 
 
 

E.4.5. Efek Doppler 
Apabila seseorang pengamat atau pendengar bergerak mendekati suatu sumber 

getar (sumber bunyi) yang diam, maka frekuensi bunyi yang akan didengarnya lebih tinggi 
dibandingkan bila ia diam. Jika pendengar dalam keadaan bergerak menjauhi sumber, ia 
mendengarkan bunyi dengan frekuensi lebih rendah. Juga akan terjadi hal yang sama bila 
pendengar diam, sumber yang bergerak mendekati atau menjauhi pendengar. 

Christisn Johann Doppler (1803 – 1853) menerangkan kejadian ini dalam suatu 
tulisannya, yang mengatakan bahwa frekuensi yang didengarkan seorang pengamat akan 
berubah jika terdapat gerak relatif antara sumber dan pengamat. Jika sumber dan 
pengamat atau pendengar diam dan angin bertiup mendekati pengamat, tidak terjadi 
perubahan frekuensi yang didengar. Gerak angin hanya mempercepat muka gelombang 
tiba di pengamat. 

 
Gambar 5.E.45.  Sumber S di sebelah kiri pengamat P 

dB
I
ITI
ac

log=
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Pandang suatu sumber yang memancarkan gelombang dengan frekuensi fs yang 
bergerak dengan kecepatan vs (m.s-1) mendekati seorang pengamat yang bergerak 
dengan kecepatan vp (m.s-1) menjahui sumber. 

Andaikan juga medium bergerak dengan kecepatan vm (m.s-1), dalam hal ini kita 
pilih vm searah vs seperti Gambar (1), sedangkan cepat rambat gelombang dari sumber  
dalam medium adalah v. Cepat rambat gelombang v adalah relatif terhadap medium; jadi 
kecepatan gelombang tersebut  relative terhadap bumi adalah (v + vm) m.s-1 ; vs dan vp 
adalah kecepatan relatif terhadap bumi. 

Dalam satu detik, muka gelombang itu telah menempuh jalan sejauh v + vm meter 
ke kanan dan sementara itu sumber telah menempuh jalan sejauh vs meter. Frekuensi 
sumber fs buah gelombang jadi berdasarkan pusat referensi kita, maka ada vs buah 
gelombang  di dalam (v + vm – vs)m, artinya kecepatan gelombang relative terhadap 
sumber yang bergerak, maka panjang gelombang dari gelombang tersebut adalah (λ) : 

                                       

Sekarang kita mengamati pengamat. Gelombang dengan kecepatan (v + vm) m.s-1 
relatif terhadap bumi mendekati pengamat. Tetapi si pengamat juga bergerak dengan 
kecepatan  vp m.s-1 relatif terhadap bumi. Jadi kecepatan gelombang ini relatif terhadap 
pengamat yang bergerak adalah    (v + vm – vp) m.s-1. Frekuensi fp yang diterima oleh 
pengamat adalah sama dengan jumlah gelombang yang sampai kepada pengamat setiap 
detik. Gelombang ini mempunyai panjang gelombang  λ  dan merambat dengan 
kecepatan (v + vm – vp) m.s-1 relatif terhadap pengamat, maka jumlah gelombang yang 
sampai kepadanya  setiap detik atau frekuensi yang didengarnya adalah: 

 

                                 

Subtitusi  λ  dari kedua persamaan menghasilkan: 

                             

  
Atau secara umum: 

                                   

Perhatian  untuk rumus diatas: 
Tanda aljabar (+ atau _) yang pada bagian atas digunakan bila vm, vp, vs bergerak 

kee kanan dan S berada di sebelah kiri P, atau garis hubung SP ke kanan. 

Jika    vm = 0, maka :                

Ingat sumber harus berada di sebelah kiri pengamat. Lebih lanjut dapat dijelaskan 
pada Gambar  9, bahwa jika sumber bunyi bergerak ke kanan dalam medium yang diam 
(udara atau air), maka pada arah gerak akan terlihat gelombang-gellombang yang lebih 
rapat daripada di sebelah yang berlawanan, ini menunjukkan λ mengecil atau frekuensi 
membesar jika sumber mendekati pengamat. 
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       Gambar  5.E.46.  a. Efek Doppler, jika sumber yang bergerak ke kanan 
                                    b. Efek Doppler pada permukaan air 
 

Hal ini dapat diperlihatkan pada percobaan tanki riak, yaitu nampan yang berisi air 
dan sebuah garpu tala yang salah satu ujung garpunya diberi jarum dan digetarkan . 
ujung jarum diletakkan tepat pada permukaan air. Jika garpu tala diam, terlihat adanya 
gelombang berbentuk lingkaran-lingkaran sepusat yang berjarak sama. Jika garpu tala 
digerakkan ke kanan, maka lingkaran-lingkaran gelombang di sebelah kanan jarum akan 
rapat, sedangkan yang disebelah kiri renggang. Jarak yang merapat berarti λ  mengecil, 
frekuensi membesar. 

Persamaan  adalah panjang gelombang di depan sumber, di 

antara sumber (S) dan pengamat (P) atau dibelakang pengamat yang bergerak ke kanan, 
asal saja vp lebih besar daripada vs.  

Ternyata persamaan ini juga menunjukkan panjang gelombang yang sama dengan 

  Menentukan panjang gelombang di belakang sumber dapat dilakukan 

apabila pengamat berada di belakang sumber ( sumber bergerak ke kanan menjauhi 
pengamat). 

Jika sumber diam, jarak antara muka gelombang (lingkaran-lingkaran) tetap, artinya 
panjang gelombang di depan atau dibelakang sumber sama besar.  

Perhatikan, jika vs = 0 
 

  (P menjahui sumber) 

 

λ  diantara S dan P adalah   

 
  (P mendekati sumber) 

λ  diantara S dan P adalah  
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LATIHAN SOAL-SOAL 
1. Sebuah mikroskop optic laboratorium standar terangkai dengan jarak antar focus 

obyektif dan okuler 16 cm, memiliki perbesaran 20X pada lensa obyektif dan 10X 
pada okuler. Tentukanlah : 

a. Perbesaran total mikroskop 
b. Panjang focus lensa obyektif, dan  
c. Panjang focus lensa okuler 

Jawaban: (a. 200x, b. 0,80 cm, c. 2,5 cm) 

 
2. Panjang focus lensa okuler dan lensa objektif pada sebuah mikroskop optic standar 

(lensa terangkai dengan jarak antar focus obyektif dan okuler 16 cm) berturut-turut 
adalah 2,5 cm dan 0,32 cm. Tentukanlah : 

a. Perbesaran masing-masing lensa okuler dan lensa obyektif 
b. Perbesaran total dari mikroskop 
Jawaban: (a. 5x dan 10x, b. 50x) 

 
 

3. Sebuah gelombang harmonic merambat pada sebuah tali dengan kecepatan 10 m/s. 
Tentukanlah  frekuensi gelombang tersebut jika diketahui jarak antara dua puncak 
gelombang yang berdekatan pada tali adalah 2,5 meter ? 

Jawaban: (4 Hz) 

 
 

4. Mata manusia sensitive terhadap cahaya dengan kisaran panjang gelombang 400 nm 
hingga 700 nm. Berapakah kisaran frekuensi cahaya yang bersesuaian dengan 
panjang gelombang tersebut jika kecepatan cahaya adalah 3x108  m/s ? 

Jawaban: (7,5 x1014Hz sampai 4,286x1014 Hz) 

 
 

5. Tentukanlah panjang gelombang terpendek dan terpanjang yang dihasilkan di udara 
oleh sound system sterio yang menggunakan kisaran frekuensi 50 Hz sampai 17000 
Hz.  Bila cepat rambat gelombong bunyi diudara pada suhu ruang 340 m/s? 

Jawaban: (6,8 meter sampai 0,02 meter) 

 
 

6. Gambar di bawah memperlihatkan dua saat kondisi gelombang yang terjadi pada tali. 
Selang waktu pengambilan dua gambar tersebut adalah 0,1 sekon. Kita ketahui 
bahwa gelombang merambat ke kanan dan merambat kurang dari satu panjang 
gelombang antara dua gambar tersebut.  
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Tentukan: 
a. Panjang gelombang 
b. Cepat rambat gelombang 
c. Frekuensi gelombang 
d. Tulis persamaan perambatan gelombang fungsi waktu dan 

kedudukan.(simpangan maksimum  3,0 cm) 
Jawaban: (a. 2,0 m, b. 10 m/s, c. 5,0 Hz, d. y(x,t) = (3 cm) sin (3,1x – 31t)) 
 

7. Sebuah sirine mobil polisi diatur pada pengaturan awal dengan frekuensi 250 Hz. 
Berapakah frekuensi yang didengar seorang pengamat jika mobil polisi tersebut 
mendekati pengamat dengan kecepatan 27,0 m/s ? dan tentukan pula frekuensi yang 
terdengar pengamat jika mobil polisi menjauhi pengamat dengan kecepatan 27 m/s ? 
( cepat rambat gelombong bunyi diudara pada suhu ruang 340 m/s) 

Jawaban: (272 Hz dan 232 Hz) 

 
 

8. Ketika Anda berdiri ditepi rel kereta api, sebuah kereta api melintas dan 
membunyikan klakson dengan frekuensi 750 Hz, jika kecepatan kereta api 80 
km/jam, tentukanlah perbedaan frekuensi yang Anda dengar saat kereta api 
mendekat dan menjauh? ( cepat rambat gelombong bunyi diudara pada suhu ruang 
340 m/s) 

Jawaban: (∆f =802.447 Hz -703.9882 Hz = 98.45883 Hz) 

 
 

9. Jika Anda mendekati sebuah sumber suara 2300 Hz dengan kecepatan 18 m/s . 
Sementara itu sumber bunyi juga mendekati Anda dengan kecepatan 30 m/s (acuan 
terhadap tanah). Tentukanlah frekuensi bunyi yang Anda dengar? ( cepat rambat 
gelombong bunyi diudara pada suhu ruang 340 m/s) 

Jawaban: (2656.129 Hz) 

 
 

10. Gelombang bunyi dengan frekuensi 5000 Hz diarahkan menuju benda yang bergerak 
dengan kecepatan 3,5 m/s kea rah sumber diam. Berapakah besarnya frekuensi 
gelombang pantulnya? 

Jawaban: (5103 Hz) 
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11.  Pada sebuah pesta dinyalakan sebuah tape deck sterio dengan volume maksimum. 
Tiba-tiba seorang penari menyangkut kabel dan sehingga sebuah speaker mati. 
Berapakah penurunan taraf intensitas bunyi yang diukur dalam dB ? 

Jawaban: (-3 dB) 

 
 

12. Taraf intensitas bunyi yang dihasilkan dari sebuah pabrik 93 dB ketika 7 mesin 
pengepres logam semuanya dioperasikan. Jika 4 mesin dimatikan untuk perbaikan, 
tentukan taraf intensitas bunyi yang dihasilkan mesin yang tetap beroprasi ? 

Jawaban: (-34,22 dB) 
 

 
 

13. Lima mesin identik pada sebuah pabrik tekstil dioprasikan bersama-sama 
menghasilkan taraf intensitas bunyi 85 dB. Jika dioprasikan lagi dua mesin dengan 
spesifikasi sama pada ruang tersebut, berapakah taraf intensitas bunyi sekarang? 

Jawaban: ( 12,42 dB) 

 
 

14.  Suatu riak gelombang air di sebuah bejana bergerak dengan persamaan: 
y = A sin  (ωt – kx) 

dengan amplitudo  4 mm, periode 0,1 detik dan panjang gelombang 20 mm.  
a) Tuliskan persamaan gelombang secara lengkap. 
b) Tentukan kecepatan gelombang. 
c) Gambar gelombang pada  t = 0 dan  t = 0,05 detik. 

 
15. Persamaan gelombang transversal yang merambat di tali adalah: y = 10 sin π (2t – 

0,0x) dimana x dan y dinyatakan dalam cm dan t dalam detik. Tentukan: 
a) Amplitudo, frekuensi, kecepatan fasa, dan panjang gelombang 
b) Kecepatan maksimum transversal suatu partikel di dalam tali 
Jawab: Persamaan soal di atas dapat ditulis 

y = 10 sin 2π (t -   
a) Amplitudo A = 10 cm 

Periode T = 1 detik 
Panjang gelombang λ = 200 cm 
Kecepatan fasa c = λf = 200 cm.s-1 

b) Dari persamaan y = 10 sin 2π (t -  Ambil partikel pada x = 0 dan GHS yang 

dialami partikel tersebut adalah:  
y = 10 sin 2πt 
Turunkan y terhadap waktu t menghasilkan kecepatan partikel di dalam tali 
(dalam arah tegak lurus) 
    vy =   = 2π. 10 cos 2πt 

     = 20π cos 2πt dan vy (maks) = 20π cm.s-1 

 
16. Gelombang bunyi dengan frekuensi 500 Hz mempunyai kecepatan 350 ms-1 dan 

amplitudonya 0,3 mm.  
a) Tuliskan persamaan gelombangnya 

f = 500 Hz, ω = 2πf = 1000π rad.s-1 
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k = ω/c = 1000π/350 m-1 
Jadi y = 0,3 sin (1000 π(t-  

b) Seberapa jauh dari titik asal, suatu titik lain dengan fasa tertinggal 600? 
Catatan:  Semua sudut harus dinyatakan dalam radian 
600 = 60 X  =  radian 

Di titik asal ( x = 0), y0 = 0,3 sin 1000 πt, (mm) 
Di titik sejarak x’, y’ = 0,3 sin (1000πt -  x’) 

Jadi,  

x’ = 0,117 m 
Panjang gelombang λ =  dan x’ = λ = λ/6 untuk fasa 

tertinggal    adalah   

c) Berapakah perpindahan partikel pada x = 0 dan x = λ/4 setelah waktu 10-3 
detik? 
Pada t = 10-3 detik,  y = 0,3 sin (π - ) = 0,3 sin  

Di titik x = 0, maka y = 0  
Di titik x = λ/4 = 0,7/4 = 0,175 m, maka 
   y = 0,3 sin (  

   y = 0,3 sin   

17. Gelombang transversal merambat dari kiri ke kanan dengan panjang gelombang 10 
m dan kecepatan 20 ms-1. Amplitudo gelombang adalah 0,25m, dan ujung gelombang 
pada titik x = 0, berada dalam keadaan seimbang y = 0 pada saat t = 0. Tuliskan 
persamaan gelombang, anggap gelombangnya sinusoidal.  

Persamaan yang dicari secara umum berbentuk 
y = A sin (ωt – kx – φ) 
Dan pada x = 0 dan t = 0, maka y = 0, sehingga 0 = A sin (-φ) 
∴ φ = 0, π, 2 π, 3 π, …………. 
Ambil φ = 0 pilihan  paling sederhana maka y = A sin (ωt – kx) dengan A = 0,25 m,  
ω = 2π   =  
Jadi, y = 0,25 sin (4 merupakan persamaan gelombang yang dicari, 
dengan x,y dalam meter dan t dalam detik. Ambil kemudian φ = π, maka  
Y  = A sin (ωt – kx – π) = - A sin (ωt – kx) 
 = -0,25 sin (4πt – 0,2πx) 

 
18. Model matematis suatu gelombang trasnsversal sepanjang sebuah dawai yang 

panjang adalah: 
y = 5 sin 2π (100 t -  ), dimana x dan y dalam cm dan t dalam detik. 

a) Kearah manakah gelombang di atas merambat? 
b) Berapakah amplitudo gelombang? 
c) Berapakah periode getaran partikel pada dawai? 
d) Berapakah panjang gelombangnya? 
e) Berapakah kecepatan fasa gelombang? 
f) Bagaimanakah persamaan gerak partikel pada posisi seimbang x = 0? 
g) Tentukan kecepatan v partikel pada posisi seimbang x = 0 sebagai fungsi 

waktu t. 
h) Berapakah kecepatan maksimum partikel pada x = 0? 
i) Tentukan persamaan lengkungan dawai pada t = 0! 
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19. Tuliskan persamaan gelombang transversal yang merambat dalam arah x negatif 
dengan amplitudo 0,02 m, frekuensi 550 Hz dan kecepatan 330 ms-1. Anggap bahwa 
pada x = 0,  t = 0, maka y = 0 

 
20.  
 
 
 

 
 

 
Grafik di atas menyatakan sebagian gelombang transversal yang merambat pada 
dawai tegang, saat t = 0. Amplitudo 3 cm, panjang gelombangnya 10 cm dan 
frekuensi 100 Hz.  
a) Tuliskan persamaan gelombangnya 
b) Berapakah kecepatan gelombangnya? 
c) Gambar kembali grafik di atas untuk menyatakan posisi dawai pada saat t =    

, dimana T adalah periode gelombang.  

 
21. Gelombang dengan frekuensi 1 Hz merambat sepanjang tali dengan kecepatan 10 

ms-1. Berapkah beda fasa antara gerak titik-titik tali yang berbeda jarak 1 m? 
 

22. Suatu celah ganda, jarak antara celah adalah 5 nm dan jarak layar dari celah 1 
meter. Pada layar tampak dua pola interferensi, yang satu ditimbulkan oleh cahaya 
dengan panjang gelombang 480 nm dan yang lain 600 nm. Berapa jarak pisah pada 
layar antara garis-garis interferensi orde ketiga dari kedua pola interferensi tersebut? 

 
23. Suatu celah ganda menghasilkan garis-garis interferensi untuk cahaya natrium. Bila 

panjang gelombang cahaya tersebut 589 nm yang terpisah dengan sudut sebesar 
0,2o. Berapakah panjang gelombang yang harus digunakan agar pemisahan 
sudutnya lebih besar 10 % ?  

Jawaban: (650 nm) 

24. Cahaya yang tak terpolarisasi jatuh pada dua lembar pemolarisasi yang ditempatkan 
bertindihan satu sama lain. Berapakah seharusnya sudut di antara arah-arah 
karakteristik dari lembar-lembar tersebut, jika intensitas cahaya yang ditransmisikan 
adalah: 

a. Sepertiga intensitas maksimum sinar yang masuk; 
b. Sepertiga sinar masuk 
Petunjuk: Anggaplah bahwa pemolarisasi adalah ideal, yakni bahwa lembar 
pemolarisasi tersebut mereduksi intensitas cahaya yang tak terpolarisasi persis 
sebanyak 50 % 

25. Seberkas sinar cahaya yang terpolarisasi bidang membentuk dua lembar 
pemolarisasi. Arah karakteristik dari lembar pertama adalah pada sudut θ terhadap 
sinar masuk, dan arah karakteristik dari lembar kedua adalah pada 90o terhadap sinar 
masuk. Carilah sudut θ untuk sebuah intensitas sinar yang yang ditranmisikan yang 
sama dengan 1/10 intensitas sinar masuk. 

Jawaban: (20o atau 70o) 
 

26. Sebuah plat gelas akan digunakan sebagai sebuah pengutub (polarisator). 
Berapakah sudut pemolarisasi dan sudut refraksi bila indek bias gelas 1,5 ? 

Jawaban: (33,7o) 

3 
 

Arah rambat 

X 

Y 
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27. Seberkas sinar cahaya yang tak terpolarisasi masuk pada kelompok yang terdiri dari 
empat lembar pemolarisasi dibariskan sehingga arah karakteristinya dari setiap 
lembar dirotasikan 30o di dalam arah putaran jarum jam terhadap lembar yang 
mendahuluinya. Berapa bagiankah besar intensitas yang masuk ditransmisikan? 

 
28. Sebuah kisi difraksi yang mempunyai 5000 goresan per 1 cm.  Kisi tersebut di lewati 

cahaya kuning dari lampu gas Na. Cahaya tersebut mempunyai 2 garis yang 
berdekatan dengan panjang gelombang 5890.0 and 5895.9 A  (dikenal sebagai 
doublet Na).  a)  Pada sudut  berapakah terjadi orde pertama maximum untuk  garis 
cahaya 5890.0 A line?  b)Berapakah separasi sudut antara maksimum pertama dari 
kedua garis cahaya Na tersebut? 

 
29. Laser helium-neon (λ = 6328 A) dipakai untuk kalibrasi kisi difraksi. Jika orde pertama 

maksimum terjadi pada 20.50, berapakah jarak antar celah dalam kisi difraksi 
tersebut?  

 
30. Tiga spektrum garis terjadi pada sudut 10.090, 13.710 dan 14.770 dalam spektrum 

orde pertama dari spektroskopi kisi.  
a) Jika kisi memiliki 3660 celah per centimeter, berapakah panjang gelombang  

cahaya?  
b)  Pada sudut berapa saja akan diperoleh garis spektrum orde kedua ? 
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F. FISIKA MODERN 
 
 
 
F.1. TEORI KUANTUM RADIASI GELOMBANG  
        ELEKTROMAGNETIK 
F.1.1. Pendahuluan 

Pada fisika klasik kita memandang elektron, proton dan neutron sebagai partikel, 
sedangkan radiasi elektromagnetik, cahaya sinar x dan sinar γ dipandang sebagai 
gelombang. Sebenarnya sifat gelombang dan sifat partikel merupakan suatu sifat yang 
berkaitan satu sama lain yang hanya bergantung pada jenis eksperimen yang diamati, 
berarti pada suatu keadaan tertentu partikel dapat berkelakuan seperti gelombang, 
sedangkan dalam keadaan tertentu lainnya gelombang dapat berkelakuan sebagai 
partikel jadi terdapat sifat dualisme dari partikel dan gelombang. 

Pada abad ke 17 Newton mengenalkan teori  korpuskular (Corpuskular theory) 
yang menganggap cahaya terdiri dari partikel-partikel yang dipancarkan oleh suatu 
sumber. Sebaliknya teori gelombang dari Christian Huygens(1629-1695) menyatakan 
bahwa cahaya terdiri dari gelombang-gelombang.  Eksperimen yang menunjang untuk 
teory Huygens yaitu : 
- Eksperimen   Young   yang  menunjukkan  gejala   difraksi   dan   interferensi    hanya 

dapat  diterangkan  dengan  teori gelombang cahaya. 
-  Persamaan-persamaan   dari   Maxwell    tentang    medan     elektromagnetik 
-  Percobaan  Herz (1887)  yang membuktikan  bahwa  energi  elektromagnetik   (yang  

meliputi cahaya)  mengalir secara  kontinu dan terdiri dari  gelombang-   gelombang. 
Pada abad ke 20 terdapat beberapa eksperimen fisika yang tidak dapat 

diterangkan dengan teori gelombang tapi dapat dijelaskan dengan memakai teori 
korpuskular dari Newton diantaranya gejala fisika tersebut adalah : 

- Spektrum radiasi dari benda hitam 
- Efek foto listrik 
- Spektrum dari sinar X dan Hamburan Compton 
Untuk selanjutnya kita misalkan bahwa aliran dari energi radiasi elektromagnetik 

tidak lagi kontinu, tetapi dalam bentuk berkas-berkas energi yang diskrit dan disebut 
foton, karena dengan asumsi ini gejala-gejala diatas lebih mudah dijelaskan. 

 
F.1.2. Kuantisasi dari Radiasi 

Semua atom terdiri dari kelipatan elektron, proton dan neutron. Semua elektron, 
proton dan neutron masing-masing mempunyai massa yang sama. Muatan dari suatu 
atom merupakan kelipatan bulat dari muatan suatu elektron yang  disebut  muatan  
elementer (e), sehingga  dapat  ditulis : q = n e , dimana n = 1,2,3,4……. 

Fakta tersebut menyatakan bahwa muatan adalah terkuantisasi. Energi dari 
gelombang elektromagnetik juga menunjukkan sifat kuantisasi. Teori kuantum radiasi 
mula-mula diusulkan oleh Max Planck (1858 – 1947). Pada tahun 1901 yang berkenaan 
dengan radiasi panas yang dipancarkan oleh suatu benda hitam. 

Kemudian diperluas oleh Einstein pada tahun 1905 yang meliputi semua radiasi 
sinar cahaya, sinar γ dan lain-lain. Dari radiasi benda hitam dapat disimpulkan bahwa 
absorpsi dan radiasi dari energi panas bukanlah merupakan proses yang kontinu 
melainkan dalam jumlah yang diskrit. 

 
F.1.3. Teori Kuantum dari Planck 
Planck menyatakan : 

1. Suatu sistem fisika tersusun dari sejumlah besar dari  partikel-partikel yang  berosilasi 
dengan frekwensi yang berbeda-beda yang disebut osilator. 
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2. Bila partikel-partikel tadi bergetar dalam suatu arah dengan frekwensi ν, maka energi 
yang dimiliki adalah : 

3.  
                      E = nhν,                   n = 1,2,3,4………                    ………..(1.3.1) 
 
       dimana ν  adalah  frekwensi  dari   osilator 
                     h   adalah   konstanta   Planck, h = 6.625x10-34 j.s.  
Berdasarkan teori ini dapat disimpulkan : 
a. Sistem tadi hanya mungkin berada pada salah satu keadaan (state)  dari energi yang 

diskrit, disebut keadaan-keadaan kuantum . 
b. Sistem yang berosilasi dapat memancarkan dan menyerap energi sebesar hν, yang 

disebut  foton. 
c.  Bila energi yang dipancarkan atau diserap sebesar hν, maka radiasi   itu di katakan 

terkuantisasi. 
Dengan memakai persamaan dari Planck E = hν dan statistik, dapat ditunjukkan 

bahwa rapat energi pada radiasi benda hitam mempunyai bentuk sebagai berikut : 
 

                    
1e

1
c
hv8E(v) hv/kT3

3

−
=

π
                                          …………(.1.3.2) 

 
dimana h = konstanta Planck 
               ν = frekwensi   
               c = kecepatan cahaya  
               k = konstanta Boltzman.  

 
F.1.4. Teori Foton 

Postulat dasar tafsiran kuantum adalah bahwa radiasi elektromagnetik terdiri atas 
paket-paket energi diskrit yang disebut foton atau kuanta. Tiap-tiap foton memiliki energi 
E yang hanya bergantung pada frekwensi ν, dan diberikan oleh : 

 
   E = h ν  =  h c/λ                                                                                ……….(1.4.1) 

Dalam berinteraksi, tiap-tiap foton memberikan seluruh energinya atau tidak sama 
sekali. Karena foton bergerak pada kecepatan cahaya, maka menurut teori relativitas 
khusus, massa diamnya harus nol , karena itu, energi foton seluruhnya adalah energi 
kinetik. Jika sebuah foton ada, maka ia bergerak pada kecepatan cahaya c, dan jika tidak 
bergerak dengan kecepatan c, maka foton itu tidak ada. Untuk  mo = 0 , hubungan  
momentum-energi   relativistik   menjadi :   

                                          E = P c.   
Jadi tiap-tiap foton memiliki momentum sebesar: 

    
λ
h

c
hv

c
EP ===                            ……….(1.4.2) 

 
dimana:  P = momentum foton 
                 E = Energi foton 

                        h = Konstanta Planck 
                        ν = Frekwensi   
                        c = Kecepatan cahaya 
  Dari sudut pandangan kuantum, seberkas energi elektromagnetik tersusun atas 
foton-foton yang bergerak dengan kecepatan c. Intensitas berkas sebanding dengan 
jumlah foton yang menembus suatu satuan luas per satuan waktu. Oleh karena itu, jika 
berkas monokromatik (satu frekwensi) , intensitas I akan diberikan oleh  
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 waktux Luas
foton Jumlah x foton) satu (energiI =

 
Untuk menyederhanakan perhitungan, kita dapat memakai nilai-nilai tetapan berikut 
dalam satuan tak baku  
 h   =  4.136 x 10-15 eV. det 
 hc =  12,4 k eV. Å 

 

F.1.5. Penyerapan Foton 
Intensitas suatu berkas foton akan berkurang bila melewati bahan karena foton-foton 
akan terpantul atau dihamburkan kedepan dengan gabungan proses efek fotolistrik, efek 
Compton, dan penciptaan pasangan. Pengurangan intensitas ini mengikuti hukum 
atenuasi eksponensial seperti tampak pada gambar 5.F.1. 

 
 

                            
 
                 

                                        
                                 

 
                     Gambar 5.F.1.  Pelemahan  intensitas radiasi 
 
 

                                   I=Ioe-µx                                                        …….(1.5.1) 
 
Dimana :   Io  =   Intensitas awal foton 
                   µ  =  Koefisien serap linier (bergantung pada jenis bahan penyerap) 
                  (-)  = intensitas berkurang 

Untuk sembarang bahan µ berubah terhadap energi foton karena interaksi-interaksi 
yang berbeda akan lebih dominan pada energi yang berbeda. 

 
A. Contoh Soal 
 
1. Tentukanlah panjang gelombang dan frekwensi sebuah foton yang energinya 1,0 keV 

Penyelesaian : 

Å4,12Å
===

eV k 1,0
 eV k 12,4

E
hcλ  

 Hz1042,2det/ 17x
m -x10 12,4

m3x10cv
10

8
===

λ
 

2. Berapa besar momentum dari foton yang berenergi 15 MeV 
Penyelesaian : 

  cMeV
c

eV  M5
c
Ep /5===

 
3. Carilah ketebalan aluminium, jika µ = 0,07 mm-1 dimana intensitas foton setelah 

melewati bahan menjadi ½ nya. 
Penyelesaian : 
  I    =  Io e-µ x 

Io I 

x 
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  Io/2 =  Io e-µ x   
  ½   =   e –(0,07 mm ) x 
          ln ½   =  -0,07 x 
  x    =  9,9  mm 

 
 
F.2. SIFAT PARTIKEL GELOMBANG 
F.2.1. Pendahuluan 

 
Dalam dunia makroskopis partikel dan gelombang merupakan dua konsep yang 

berbeda dan juga merupakan dua disiplin ilmu yang terpisah. Berbeda dengan dunia 
mikroskopis seperti halnya atom, molekul, elektron dan inti. Electron dengan muatan dan 
massa tertentu berkelakuan sebagai partikel mengikuti hukum mekanika partikel seperti 
dalam gambar tabung TV. Dalam hal lain elektron juga dapat bergerak sebagai suatu 
manifestasi gelombang seperti halnya pada sinar-X, gelombang pada peristiwa difraksi, 
interferensi dan polarisasi. Sedangkan dalam keadaan lain , berlaku seolah-olah sebagai 
berkas partikel seperti pada peristiwa efek foto listrik dan efek Compton 

 
F.2.2. Efek Foto Listrik 
Efek fotolistrik merupakan suatu fenomena terlepasnya electron dari permukaan logam 
ketika logam tersebut dikenai cahaya. Elektron yang terlepas ini disebut dengan foto 
electron. Fenomena ini ditemukan oleh Hertz pada tahun 1887 dan kemudian di kaji lanjut 
oleh Lenard pada tahun 1900. 

 
                                                                    
                                    Gambar 5.F.2. Percobaan efek fotolistrik  

Eksperimen fotolistrik,  dimana cahaya sebagai foton berenergi hv diarahkan   
pada   sebuah permukaan logam yang berada dalam sebuah tabung hampa, dan sebagai 
akibatnya elektron-elektron dipancarkan dari permukaan ini memperoleh energi besarnya 
K, seperti yang dilihatkan pada Gambar 5.F.2. Frekuensi cahaya v dan intensitas cahaya 
I, tegangan balik retarding voltage, V, dan bahan emitter dapat divariasi. Jika energi 
elektron-elektron cukup tinggi mereka akan mampu mengatasi tegangan balik V sehingga 
akan berhasil mencapai kolektor dan diamati sebagai arus (I) dalam ampermeter A                           

Untuk dapat mencapai kolektor, elektron-elektron harus memiliki energi kinetik 
yang sama dengan atau lebih besar dari pada energi  potensial listrik yang   harus mereka 
peroleh dalam perjalanan emiter ke kolektor, yakni :  

     K(mak) ≥ eV             atau    ½ mev2 ≥ Ev 
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Jika  energi  elektron  lebih  kecil  dari  nilai  ini,  elektron  akan   ditolak kembali 
sebelum mencapaikolektor sehingga  tidak akan terekam  sebagai arus. 
Pada tahun 1905, Einsten mengatakan bahwa hasil percobaan ini dapat dijelaskan jika 
energi cahaya itdak didistribusikan secara kontinu di ruang, tetapi terkuantisasi dalam 
partikel kecil yang disebut foton. Energi setiap foton itu besarnya hv, dengan  v adalah 
frekuensi dan h adalah tetapan Planck.  

 Energi fotoelektron hanya bergantung pada frekwensi  cahaya  yang digunakan. 
Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron-elektron yang terikat paling lemah 
disebut fungsi kerja (work function) hνo bahan . 

 
 
 
 

                     
                                                
                                                                          
 
 
 
 Gambar 5.F.3. a. Frekwensi konstan          Gambar 5.F.3.b.Frekwensi berubah                                                                                                                  
                                             
Energi kinetik fotoelektron maksimum  (Kmaks) 
 
 Kmaks  = h (ν  -  νo)  ,                                 
                  = h ν  - h νo                                                                      …………  (2.1.1)                               
 
dikaitkan dengan teori kuantum cahaya : 
 
                                    E  = h ν                                                               .……(2.1.2)  

Keterangan  
    hνo  =   Energi ambang untuk melepaskan elektron dari  dari permukaan 
                            logam 

     Kmaks   =   Energi elektron maksimum (energy kinetik)  
         hν   =  Energi kuantum cahaya. 
 
Maka:     
                  h ν  = K + hνo                                                                           .…...(3.1.3) 
 
Energi kuantum   =    Energi elektron maksimum + Fungsi kerja permukaan  
 

F.2.3. Efek Compton 

Tafsiran gelombang meramalkan bahwa apabila radiasi elektromagnetik 
dihamburkan dari sebuah partikel bermuatan, maka radiasi yang terhambur akan memiliki 
frekwensi yang sama seperti radiasi yang datang, dalam semua arah. Arthur H Compton, 
pada tahun 1922, memperagakan bahwa jika tafsiran kuantum tentang radiasi 
elektromagnetik diterima, maka radiasi yang terhambur akan memiliki frekuensi yang lebih 
kecil dari radiasi yang  d dan juga bergantung pada sudut hamburan. Menurut teori  
kuantum  cahaya, foton  berlaku   sebagai  partikel, hanya  foton  tidak mempunyai massa 
diam. Dibawah ini diberikan contoh tumbukan antara foton sinar x (λ = 0,7 Å) dari bahan 

v  = konstan 
3I 

2I 

I 

Arus foto 
elektron 

V Vo 
Potensial Perintang 

v1>v2>v3 

v1 v2 v3 

Vo(3) Vo(2) Vo(1) V 

Arus foto 
elektron 
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grafit berenergi (1,8 x 104 eV) dengan elektron dan kemudian mengalami hamburan  dari 
arah semula sedangkan elektronnya menerima impuls dan mulai bergerak. 
 Menurut teori kunatum cahaya, foton berlaku sebagai partikel yang tidak 
mempunyai massa diam. Jika ini benar dapat dianalisa dengan tumbukan antara foton 
dan electron, seperti tampak pada gambar 5.F.4. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Gambar 5.F.4.    Efek Compton 
 
 Foton menumbuk elektron, mengalami hamburan dari arahnya semula. 
Sedangkan elektronnya menerima impuls dan mulai bergerak.                                                          
         Kehilangan energi foton  =   Energi yang diterima elektron 
             hν - hν’   =      K                                                    ……………(2.3.1) 

Partikel tak bermassa : E = pc, Momentum foton : 
c
hv

c
E

p ==   

Momentum merupakan besaran vector yang mempunyai besar dan arah, dalam 
peristiwa efek Compton berlaku hukum kekekalan momentum yaitu :  

 
                           Momentum Awal  = Momentuk Akhir  

 
Dalam menganalisisnya pertama kita perlu tinjau berdasarkan sumbu-sumbu yang 

ada, yaitu pada sumbu  x: 

                      0+
c
hv

   =  θφ coscos
'

p
c

hv
+                ………..    (2.3.2) 

 
 

Pada sumbu y : 

                                              0    =  θφ sinsin
'

p
c

hv
+          ………..(2.3.3) 

Kemudian dikalikan dengan   c  diperoleh :   
 

p c Cos θ  =  h ν - h ν’ Cos φ                          ..……..(2.3.4) 
                                                       
 p c Sin θ   = h ν’ Sin φ                                         ….….(2.3.5) 
 
Dikuadratkan masing-masing persamaan diatas  kemudian eliminasikan diperoleh : 

c
hv

p
'

=  

φ
 

θ φ
 

c
hv

p =  

e- 

E = hv’ 

E = hv Eo = moc2 

p = 0 

2242 cpcomE +=  Elektron 

Foton 
datang e- 

Foton  
hamburan 
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 p2 c2   = (h ν)2  -2 (h ν)( h ν’ ) Cos φ   +  ( h ν’ )2                       …..…(2.3.6) 
Energi total untuk partikel : 

 2c
o

mKE +=      ,   2242 cpcomE +=                             

                       Kc
o

mKcp 22222 +=                                                      ……. (2.3.7) 

Diketahui juga    K  =    h ν - h ν’  

Maka persamaan ( 2.3.6) dan persamaan( 2.3.7) dapat ditulis : 

  p2 c2   = (h ν)2  -2 (h ν)( h ν’ ) Cos φ   +  ( h ν’ )2                
               p2c2   =  (h ν)2  -2 (h ν)( h ν’ ) +  ( h ν’ )2  + 2moc2 (h ν - h ν’ )    _ 
 
          2moc2 (h ν - h ν’ )  =  2 (h ν)( h ν’ )( 1 - Cos φ ) ;   dibagi dengan  2h2c2 

)
'

(
c
v

c
v

h

com
−    =   )cos1(

.'
φ−

cc
vv

 

)
'

11
(

λλ
−

h

com
   =   )cos1(

'
11

φ
λλ

−  

)
'

11
('

λλ
λλ −    =   )cos1( φ−

com
h  

 λλ'−    =   )  cos(1
com

h
φ−                                           ………….(2.3.8) 

Besaran h/moc biasanya disebut panjang gelombang Compton, nilainya untuk sebuah 
elektron adalah 0.0243 Å. Perhatikan bahwa pergeseran panjang gelombang ini hanya 
bergantung pada sudut hamburan φ, dan tak bergantung pada energi foton yang datang . 
 
F.2.4. Produksi Pasangan 

Proses lain yang dapat terjadi apabila foton menumbuk atom adalah produksi 
pasangan, dimana foton dapat menyerahkan  seluruh atau sebagaian  energi sebagian 
energi hν pada sebuah elektron. Mungkin juga terjadi foton menjelma menjadi sebuah 
elektron dan sebuan positron (elektron positip), suatu proses perubahan energi 
elektromagnetik menjadi energi diam. 

 
 
 
                                 
 
              
 
                     Gambar 5.F.5. Produksi pasangan  
 
Energi diam moc2 dari elektron atau positron ialah 0,511 MeV,  jadi produksi 

pasangan memerlukan energi foton sekurang-kurangnya = 2x0,51 MeV = 1,02 MeV. 
Setiap tambahan energi foton akan menjadi energi kinetik elektron atau positron. Panjang 
gelombang yang bersesuaian  dengan itu ialah 0,012 Å yang merupakan gelombang 
elektromagnetik dan disebut dengan sinar gamma   (dialam sebagai pancaran  inti 
radioaktif dan dalam sinar kosmik). Kebalikan dari produksi pasangan terjadi bila elektron 
dan positron bertemu dan musnah dan tercipta sepasang foton (anihilasi). 

 

+ 
Inti 

Foton 
- 

Elektron
 

Positron 
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F.2.5. Sinar X 
Efek fotolistrik merupakan bukti yang meyakinkan bahwa foton cahaya dapat 

mentransfer energi pada elektron. Apakah proses sebaliknya bisa terjadi?. Dapatkah 
seluruh energi kinetik atau sebagian energi kinetik elektron yang bergerak diubah menjai 
foton. Pada tahun 1895 Wihelm Roentgen mendapatkan bahwa radiasi yang kemampuan 
tembusnya besar yang sifatnya belum diketahui, ditimbulkan jika elektron cepat 
menumbuk materi dengan energi tinggi (1 100 k eV) dan panjang  dalam orde 1 Å . Sinar 
X merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat seperti garis lurus dapat 
menembus bahan, dengan mudah, menyebabkan bahan fosforesen berkilau dan 
menyebabkan perubahan pada pelat fotografik. Bertambah cepat elektron semula, 
bertambah hebat kemampuan tembus sinar x, dan bertambah banyak jumlah elektron , 
bertambah besar pula intensitas berkas sinar x. 

Sebuah elektron dapat menghasilkan banyak sekali foton seperti itu sebelum ia 
berhenti. Jelas foton  yang paling mungkin berenergi tinggi adalah terjadi ketika sebuah 
elektron kehilangan seluruh energi kinetik awalnya dalam suatu interaksi tunggal, yang 
menghasilkan sebuah foton dengan frekwensi maksimum atau panjang gelombang 
minimum yang diberikan : 

min
λ

c h
max

h.v =  = eV                                ………… (2.5.1) 

V

V.m6-10x  1,24
min

λ =                                                                         ……..(2.5.2) 

dimana :       V  = Potensial pemercepat 
       λmin = Panjang gelombang sinar x 
                   ν max = Frekwensi sinar x  

                                                    

 

 

                                      

             
                       Gambar  5.F.6.  Sebuah tabung sinar x 
             

 

 

                                      

 

                                   

 

 
 
  Gambar 5.F.7.  Sektrum sinar x tungsten pada berbagai  potensial  pemercepat 
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F.2.6. Difraksi Sinar X 
Berkas sinar x jatuh pada sebuah kristal akan dihamburkan kesegala arah, tetapi 

karena keteraturan letak atom-atom, pada arah tertentu gelombang hambu itu akan 
berinterferensi konstruktif sedangkan yang lainnya berinterferensi destruktif. Atom-atom 
dalam kristal dapat dipandang sebagai unsur yang membentuk keluanrga bidang datar 
seperti gambar 5.F.8. 

Max von Laue, pada tahun 1912, menyarankan bahwa karena susunan atom-atom 
dalam kristal beraturan, maka kristal dapat dipakai sebagai kisi-kisi difraksi sinar x. Sinar x 
adalah radiasi elektromagnetik yang panjang gelombangnya 1 Å, orde ukuran yang sama 
dengan jarak antar atom dalam sebuah kristal. 

Teori tentang difraksi sinar x dikembangkan oleh Sir William H Bragg pada tahun 
1913. Bragg memperlihatkan bahwa sebuah susunan atom-atom dalam sebuah kristal, 
yang disebut bidang Bragg, akan memantulkan radiasi tepat seperti cahaya yang 
dipantulkan dari sebuah bidang cermin.  

Seberkas sinar x yang panjang gelombangnya λ jatuh pada kristal dengan dengan 
sudut θ1 terhadap permukaan bidang Bragg yang jarak antaranya d. Berkar sinar yang 
mengenai atom A pada bidang pertama dan atom B pada bidang  berikutnya, dan 
masing-masing atom menghambur sebagai berkas interferensi konstruktif hanya terjadi 
antara sinar  terhambur yang sejajar dan beda jaraknya tepat λ, 2λ, 3λ, dan sebagainya. 
Jadi beda jarak jalan harus n λ, dengan n menyatakan bilangan bulat. Berkas cahaya 
yang dihamburkan A dan B harus memenuhi sudut hambur bersama, sama dengan sudut 
jatuh θ.  B harus memenuhi sudut hambur bersama, sama dengan sudut jatuh  θ. 

 

   
 
 
                                                                           
                                                                                  
                                                                     
                                                                
 
 

 
 
Gambar 5.F.8. Bidang Bragg 

                                               
 
         
                                                                                                        
                                                                                                                                                 
                                                                            
                                        
                                                                                         
                                      
 

 

 

 

 
 
 

Gambar 5.F.9. Hamburan sinar X dari kristal kubus 
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 Untuk syarat Bragg berlaku : 
2 d sin θ  = n λ             n = 1,2,3…….                       

 .…….(2.6.1) 

 
F.2.7. Absorbsi Sinar X 

Sinar X dapat menembus benda yang tak tembus cahaya. Sinar X berinteraksi 
dengan bahan melalui peristiwa fotolistrik. Bila seberkas foton sinar- X  jatuh pada kertas 
karton, tak semua menumbuk atom dan menyebabkan eksitasi dan ionisasi pada atom 
dalam kertas karton yang menyebabkan sebagian dari curahan foton yang datang keluar 
dari karton dengan intensitas yang kurang  dan ini artinya sinar X menembus karton. 
Besarnya eksitasi dan ionisasi tergantung kepada jenis bahan yang ditembus. Perbedaan 
ini dinyatakan dalam besaran yang disebut koefisien atenuasi. 
Besarnya absorbsi  sinar-X oleh suatu bahan tergantung pada tiga faktor sebagai berikut. 

a. Panjang gelombang sinar-X,  Jika kV rendah maka akan dihasilkan sinar-X 
dengan gelombang yang panjang dan sebaliknya dengan kV tinggi maka panjang 
gelombang sinar-X akan semakin pendek. 

b. Susunan obyek yang terdapat pada alur berkas sinar-X, penyerapan sinar-X oleh 
suatu bahan juga tergantung pada susunan obyek yang dilaluinya, sedangkan 
susunan obyek tergantung pada nomor atom unsur, misalnya nomor atom 
alumunium lebih rendah dari nomor atom tembaga. Ternyata penyerapan sinar-X 
alumunium lebih rendah dari penyerapan sinar-X oleh tembaga. Timah hitam 
mempunyai nomor atom yang besar, maka daya serap terhadap sinar-X juga 
besar. 

c. Ketebalan dan kerapatan obyek, bahan yang tebal akan lebih banyak menyerap 
sinar-X dibanding dengan bahan yang tipis, tentunya pada unsur yang sama. 

F.2.8. Contoh Soal 
1. Tentukan panjang gelombang  de Broglie sebuah butiran 0.01 kg yang memiliki 

kecepatan  20 m/det. 
            Penyelesaian : 

det/.20...01,0
det.1063,6

 v

34

mxkg
Jx

m
h −

==λ  

  λ  =  3,315x10-33 m  
      =  3.315 x 10-23 Å 

2. Hitung panjang  gelombang de Broglie dari neutron 0.05 eV, sama dengan  
0.08 x10-19 J 

            Penyelesaian: 

                   
Km

h
p
h

o2 
==λ   

                                 =   
Kcm

hc

o )(2 2
             

                 Jxxmxxkgx
mxxJx

192819

834

1008.0.det)/103()101,9(2
det/103..det.1063,6

−−

−

=λ
 

3. Hitunglah fluks foton  yang berhubungan dengan berkas cahaya monokromatik 
yang panjang gelombangnya 3000Ao dan intesitasnya 3x10-14W/m2 
Penyelesaian 
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    =      6,63x10-34J.det.3x108m/dt 
                          3x10-7m 
 
    =      6,63x10-19J/foton 
 
N  =   I/h 
     =    3x10-14J/det.m2 

                                   6,63x10-34J/foton 
 
                            =    4,5x104 foton/det.m2 

 
 
F.3.  STRUKTUR ATOM 
F.3.1.  Pendahuluan 

Manusia telah menduga bahwa materi walaupun kelihatannya kontinyu, memiliki 
struktur tertentu pada tingkat mikroskopik diluar jangkauan mata indera kita. Struktur 
tersebut pada saat ini dikenal dengan sebutan atom atau molekul. Adapun partikel dasar 
atom atau molekul ini adalah berupa electron proton dan neutron.  Pada saat ini sasaran 
kita adalah memahami beberapa hal yang terinci dari struktur atom tersebut, yang 
lazimnya diperoleh lewat percobaan. 
Sebelum kita mempelajari model atom, terlebih dahulu dirangkum beberapa sifat dasar 
atom: 

1. Atom sangat kecil dengan jari-jari atom 0,1 nm (0,1.10-9) m atau tidak 
dapat  dilihat dengan cahaya tampak (λ=500nm) 

2. Semua atom stabil, karena semua gaya dalam atom haruslah berlawanan 
jika tidak semua atomakan berantakan. 

3. Semua atom terdiri dari proton pada inti dikelilingi oleh electron. 
4. Atom memancarkan dan menyerap radiasi elektromagnetik. Spektrum 

radiasi bermaca-macam yaitu : cahaya tampak, sinar X, ultraviolet dan infra 
merah. 

Teori struktur atom yang  akan disusun harus dapat menjelaskan berbagai sifat 
dasar diatas, struktur atom bertanggung jawab mengenai hampir semua sifat materi 
(bahan). 
F.3.2. Sifat Dasar Atom 

Pada dasarnya sifat atom antara lain 
a. jari-jari atom 0,1 nm(0,1.10-9)m atau tidak dapat  dilihat dengan cahaya Nampak 

(λ=500nm) 
b. Semua atom stabil, karena semua gaya dalam atom haruslah berlawanan jika 

tidak semua atom akan berantakan. 
c. Semua atom terdiri dari proton pada inti dikelilingi oleh electron. 
d. Atom memancarkan dan menyerap radiasi elektromagnetik. Spektrum radiasi 

bermacam-macam yaitu : cahaya tampak, sinar X, ultraviolet dan infra merah. 
 

F.3.3. Model Atom Thomson 
Model struktur atom yang dikemukakan oleh Thomson, telah terkenal dengan 

keberhasilannya mencirikan electron dan mengukur perbandingan muatanterhadap 
massa (e/m ) electron.  Model atom Thomson ini berhasil menerangkan banyak sifat-sifat 
atom seperti ukuran, massa,jumlah electron dan kenetralan muatan listrik. Dalam hal ini, 
sebuah atom dipandang mengandung Z electron yang dibenamkan dalam sustu bola 
yang bermuatan positif seragam. Muatan positif total bola adalah Z electron,massanya 
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dianggap massa atom karema massa elektron relatip terlalu ringan sehingga tidak 
mempengaruhi massa atom. Model atom ini lazimnyajuga dinyatakan sebagai model kue 
( plum pudding ) Thomson, karena electron-elektron tersebar diseluruh atom seperti 
halnya kismis yang tersebar dalam roti. 

 

                                                Gambar 5.F.10.   Model Atom Thomson 
Kelebihan Model Atom Thomson dapat membuktikan adanya partikel 

lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan 
bagian terkecil dari suatu unsur. Adapun kelemahan Model Thomson ini 
tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola 
atom tersebut. 

 
F.3.4. Model Atom Rutherford 

Pada tahun 1911 Ernest Rutherford bermaksud melanjutkan penelitian Philipp 
Lenard, hanya saja Rutherford mengganti partikel elektron dengan partikel dan lempeng 
alumunium dengan lempeng emas. Setelah penembakan partikel terhadap lempeng 
emas, Rutherford menyimpulkan: 
a. Sebagian  besar  ruang dalam atom adalah ruang hampa/kosong. Hal ini didasarkan 

adanya     berkas partikel yang tidak dibelokkan atau tetap diteruskan. 
b. Adanya  suatu bagian  yang sangat kecil  dan padat dalam atom yang disebut   inti  

atom.   Hal ini dibuktikan   oleh   partikel  yang  dipantulkan kembali oleh atom 
dengan jumlah yg kecil. 

c. Adanya   muatan   inti   yang   sejenis   dengan   muatan   partikel  yaitu muatan 
positif   (proton). Hal ini didasarkan adanya berkas partikel yang dibelokkan akibat 
terjadi gaya tolak-    menolak   dengan muatan listrik yang sejenis. 

Hasil penelitian Rutherford sekaligus menggantikan model atom Thomson, 
Rutherford mengajukakan model atom   yang menyatakan bahwa atom tersusun dari inti 
yang bermuatan positif dikelilingi   oleh  electron - elektron yang bermuatan negatif, 
seperti planet mengelilingi matahari.  Massa  atom  terpusat pada inti dan sebagian besar  
volum atom merupakan ruang hampa / kosong. Karena atom bersifat netral, maka jumlah 
muatan positif dalam inti (proton) harus sama dengan jumlah elektron. 

 Tidak  beberapa   lama  Rutherford  mengajukan   model  atomnya,  ternyata   
terdapat beberapa kelemahan. Model atom Rutherford bersifat tidak stabil karena 
bertentangan dengan hukum  fisika  klasik   Maxwell.  Berdasarkan   hukum  tersebut,  
jika   ada   partikel   bermuatan (elektron)  mengelilingi  inti   atom   yang   memiliki   
muatan   yang   berlawanan (proton) maka elektron     akan    memiliki     percepatan    
dan     memancarkan     energi    berupa   gelombang ektromagnetik,    dengan    
demikian    lama     kelamaan    electron  akan  kehilangan energinya. Akibatnya, jari-jari 
lintasan semakin kecil, hingga suatu saat elektron akan bergabung inti atom. 

Selang waktu 2 tahun dari penelitian Rutherford, pada tahun 1913, Niels Bohr 
berhasil memperbaiki kelemahan model atom Rutherford, melalui percobaannya terhadap 
spektrum atom hidrogen.  Bohr berpendapat jika elektron bergerak mengelilingi inti atom 
berbentuk spiral (seperti yang disampaikan Rutherford) adalah benar, maka energi yang 
dipancarkan elektron akan menghasilkan spektrum yang bersifat kontinu. Akan tetapi, 

404 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI FISIKA 



hasil pengamatan Bohr terhadap spektrum atom menggunakan spektrometer bahwa 
spektrum bersifat diskrit (terputus-putus). Hal ini menandakan bahwa elektron hanya 
memancarkan energi dengan panjang gelombang tertentu atau dengan besaran energi 
tertentu.  

 
 

    
  elektron     Inti bermuatan positif 
 
                          
 
 

Gambar 5.F.11.  Model atom Rutherford 
 
 

F.3.5. Model Atom Bohr 
Pada tahun 1913, pakar fisika Denmark bernama Neils Bohr memperbaiki 

kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. 
Percobaannya ini berhasil memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati 
daerah disekitar inti atom. Penjelasan Bohr tentang atom hidrogen melibatkan gabungan 
antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck, diungkapkan dengan 
empat postulat, sebagai berikut: 

a. Hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi satu elektron 
dalam atom hidrogen. Orbit ini dikenal sebagai keadaan gerak stasioner (menetap) 
elektron dan merupakan lintasan melingkar disekeliling inti. 

b. Selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi elektron tetap sehingga 
tidak ada energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan maupun diserap.  

c. Elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner 
lain. Pada peralihan ini, sejumlah energi tertentu terlibat, besarnya sesuai dengan 
persamaan planck, ΔE = hv. 

d. Lintasan stasioner yang dibolehkan memilki besaran dengan sifat-sifat tertentu, 
terutama sifat yang disebut momentum sudut. Besarnya momentum sudut 
merupakan kelipatan dari h/2∏ atau nh/2∏, dengan n adalah bilangan bulat dan h 
tetapan planck. 
Menurut model atom bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan 

tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Tingkat energi paling rendah 
adalah kulit elektron yang terletak paling dalam, semakin keluar semakin besar nomor 
kulitnya dan semakin tinggi tingkat energinya. 

 
 Gambar 5.F.12.  Model atom Bohr 
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F.3.6. Orbit Elektron 
Kita tinjau dinamika klasik atom hidrogen dengan elektron yang tunggal yang 

membuatnya menjadi atom yang sederhana, seperti gambar 5.F.13., bila elektron dalam 
keadaan orbit mantap dengan jarak r dari intinya maka : 
                                                           
 
                                                              
                                                             
                                                             
                                                                  
    
 
 
 
 
 
Gambar 5.F.13. Kesetimbangan gaya  dalam atom hidrogen 
 
Syarat kemantapan orbit :   Fc  =    Fe  

                        
r

m 2v.
   =   2

2

.4
1

r
e

oεπ
                         

                           2v      =   
rm

e

o ..4
1 2

επ
 

                           v        =   
rm

e

o ..4 επ
 (kecepatan electron)                   …..(3.6.3) 

 kecepatan elektron berhubungan dengan jari-jari atom. 
 

F.3.7. Spektrum Atom Hidrogen 
Banyak eksperimen yang telah dilakukan untuk menganalisa spektrum radiasi 

diskrit yang dipancarkan apabila lucutan muatan-muatan listrik dihasilkan dalam gas. 
Atom paling ringan dan paling sederhana adalah hidrogen  yang tersusun dari sebuah 
inti dan sebuah elektron.  Pengukuran spektroskopis yang sangat teliti menunjukkan 
bahwa hidrogen memiliki spektrum yang lebih sederhana dari semua unsur. Didapatkan 
garis dalam daerah-daerah optis dalam berbagai deret, yang diberikan dengan 
persamaan empiris ( Rumus Ryberg) : 

                                
λ
1

   =   











− 22

11

if nn
R                      

…………………(3.7.1) 
dimana :  R  =  1.0967758 x 10-3 Å-1 

dengan :  
 nf = 1  dan  ni = 2,3,4………merberikan deret Lyman  (daerah ultraviolet)   
 nf = 2  dan  ni = 3,4,5………memberikan deret Balmer (daerah optis)                   
 nf = 3  dan  ni = 4,5,6……… memberikan deret Paschen(daerah inframerah)                            
 nf = 4  dan  ni = 5,6,7……… memberikan deret Brackett(deret inframerah jauh )                      
 nf = 5  dan  ni = 6,7,8……… deret Pfund. 
 
 
 
 

Orbit 

 

+ 

 r 

Fc Fe 

v 

e- 

Gaya sentri petalnya : 

r
mFC

2v.
=                                 …….  (3.6.1) 

Gaya listrik : 

2

2
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r
eF

o
e επ
=                              ………  (3.6.2) 
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Gambar  5.F.14.  Deret Spektral Hidrogen 
 

Garis spektrum dengan panjang gelombang berkisar antara 3,643 Å sampai 
6,563 Å yang bersesuaian dengan  n = ∼  sampai  n = 3. Ketika ditinjau kelakuan 
elektron dalam orbit inti hidrogen mempunyai panjang gelombang de Broglie : 

λ    =  
v.m

h
   

  v   =  
λ.m

h
 

dengan v menyatakan kelajuan elektron seperti yang diberikan oleh pers (3.6.3) 

                                             v      =   
rm

e

o ..4 επ
           

         jadi    λ dapat ditulis : 
 

                λ    =   
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em

h

o ..4
.

επ

  

                       =   
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e
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π  

                λ    =   33 x 10-11 m 
 

50.000 Å 

20.000 Å 

Pfund 
Brackett 

Paschen 

Balmer 

Lyman 

10.000 Å 

5.000 Å 

1.000 Å 
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Panjang gelombang ini tepat dengan keliling orbit elektron 
   λ     =  2πr  = 2 x 3.14 x 5.3 x 10-11

 m 
                        = 33 x 10-11 m. 

Jika orbit elektron dalam atom hidrogen sesuai dengan gelombang elektron yang 
titik pangkalnya dihubungkan oleh gambar dibawah ini : 
 
 
                                                               
                                                                                   
                                                                                  
                                                                               
                                                                                      
                                                                                      
 
 
                                                              
                                                                           =    Lintasan elektron 
                                                                           =    Gelombang elektron de Broglie 
 
 
 
 
 
Gambar 5.F.15.  Orbit elektron dalam atom hidrogen  bersesuaian dengan   satu 
                             gelombang de  Broglie   yang      titik ujung    pangkalnya      
                             dihubungkan 

Syarat kemantapan orbit berkaitan juga dengan panjang gelombangnya dan 
ditulis sebagai berikut : 
                  n λ =  2πrn                                                          ……………. (3.7.2)    
           
 di mana n = 1,2,3,……. ( kemantapan orbit ) 
Karena kejadian vibrasi elektron pada lintasannya sehingga dapat juga ditulis  
 

               
m

r
e

nh noεπ .4
  =  2π rn              …………..….. (3.7.3) 

 
Orbit elektron yang diizinkan jari-jarinya diberikan oleh pers (3.7.3) 

                                     
n

o r
me

hn 2
2

22

4.4 πεπ
=  

                                                   me
hnr o

n 22

22

4
4

π
πε

=
      

 

                                                  me
hnr o

n 2

22

π
ε

=  dengan n=1,2,3..        .….  (3.7.4) 

                                                    =   (jari-jari orbit atom Bohr )    
                                                        
Jari-jari terdalam dari atom Bohr (ao) : 

 
)101,9()106,1(14,3

)/1085,8().1063,6(1
31219

122342

1 kgxCxx
mFxxsJxxrao −−

−−

==  

                   ao       =     5.292 x 10-11 m   =     0.5292 Å 
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Sehingga : 
    rn  =  n2 ao                                                                 …….…….   (3.7.5) 
Maka jarak antara orbit yang berdekatan bertambah besar. 
 
F.3.8. Tingkat Energi dan Spektrum 
Setiap orbit yang diizinkan untuk elektron berkaitan juga dengan energi yang dimiliki 
oleh elektron (En), maka untuk rn dapat ditulis : 

 
no

n r
eE
επ .8

2

−=                   …………..  (3.8.1) 

Dari persamaan (3.7.4) 

 me
hnr o

n 2

22

.π
ε

=  

Maka dari persamaan (3.8.1) dan persamaan (3.7.4) kita dapatkan : 

 



−=



















−= 222

4

2
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2 1
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1
.8 nh

me

me
hn

eE
ooo

n ε
π

εεπ

 

             



−= 222

4 1
8 nh

meE
o

n ε                                          …………… (3.8.2) 

n = 1,2,3….. tingkat energI dari atom  hidrogen                                          
      Jika n = ∼  En = 0  
 
                                        Energi, J              energi, eV 
                               n = ∼           -  0 J                    - 0      eV           
                                                                                                     Elektron bebas 
                                 n = 5     -  0.87 x 10-19 J        - 0.54  eV 
 
                            n = 4        -  1.36 x 10-19 J        - 0.85  eV 
 
 
                                                                                                   Keadaan eksitasi 
                           n = 3         -  1.36 x 10-19 J       - 1.51  eV 
 
 
                            n = 2        -  1.36 x 10-19 J       - 3.40  eV 
 
 
                           n = 1         -  21.76 x 10-19 J      -13.6  eV        Keadaan dasar 
 
 
                              
 
 
 
 

                                  Gambar 5.F.16.  Keadaan tingkat transisi energy 
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Jika terjadi proses transisi elektron maka kita difinisikan : 
                     ni  = Tingkat energi lebih tinggi     
                     nf = Tingkat energi lebih rendah 
Hukum kekekalan energi : 
 Energi Awal – Energi Akhir  = Energi Foton     
             Ei     -    Ef     =  hν 
 









−= 222

4 1
8 io

i nh
meE
ε

 

         











−−=− 2222

4 11
8 fio

fi nnh
meEE
ε

 












−= 222

4 1
8 fo

f nh
meE
ε

                                                                               ....(3.8.3) 

Frekuensi foton dalam keadaan transisi ini : 

h
EE

v fi −=  












−−= 2232

4 11
8 fio nnh

mev
ε

  (spectrum Hidrogen) 

Dimana :  vc λ= , vc /=λ , cv //1 =λ  
 












−= 2232

4 11
8 ifo nnh

mev
ε

                                                       ………….(3.8.4) 

 
Sehingga kaitannya dengan rumus deret : 

 











−= 2232

4 11
8

1

ifo nnch
me
ελ

     
                                                        ……... (3.8.5) 

Ini persamaan Deret Lyman, nf = 1,  ni = 2,3,4………. 












−= 2232

4 11
8

1

ifo nnch
me
ελ

                                                         ..……... (3.8.6) 

 
Untuk Deret Balmer, nf  = 2,  ni = 3, 4, 5 ………… 
dan seterusnya : Paschen, nf  = 3,  Brackett, nf = 4,  Pfund,  nf = 5. 
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Gambar 5.F.17.   Garis spektral dari transisi energy 
 
Yang perlu diingat dari persamaan (3.1.1) dengan persamaan (3.8.5) didapat nilai R : 

                     

171-3
32

4

1,097x10Å10097,1
8

−− === mx
ch

meR
oε

 

Maka   

                     Å.3,3Å.5292,0..14,3..22 1 === xxrπλ  

                     mx 1110..33 −=λ  (keliling orbit electron) 
 
Dari teori atom Bohr atau persamaan (3.7.5) diperoleh nilai - nilai : 
 r1  =  ro  = 0,529 Å ,             rn   =   n2 ro 
 E1 = Eo = 13,58 eV ,           En  =   Eo/n2 

Jumlah maksimum electron pada kulit n :  
 N = 2 n2 

 v1  = vo = 
0,137

c
                 vn  =   vo/n 

 
 
F.3.9. Contoh Soal 

1. Tentukan dalam amstrong, panjang gelombang terpendek dan terpanjang atom 
hidrogen dari deret Lyman 
Penyelesaian : 
Panjang gelombang deret Lyman diberikan oleh nf = 1 

  
λ
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   n = 1 

Deret Lyman 

Deret Balmer 

Deret Paschen Deret Brakett 

Batas Deret 

Energi 
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min

1
λ

 =   ,1
1
1Å 3-10 x 1,097 22

1-






∞
−  ni =   ∼ 

  minλ   =   Å. 912   
 

2. Tentukanlah panjang gelombang yang dipancarkan ketika sebuah atom hidrogen  
mengalami transisi dari ni = 5 ke nf = 2  dari model atom Bohr  tingkatan energi 
adalah : 

 
 

   Penyelesaian : 

  2
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          energi foton yang dipancarkan : 
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          Panjang gelombang foton ini diberikan oleh : 
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3. Sebuah atom hydrogen  tereksitasi dari keadaan n=1 ke keadaan n= 4. Berapakah 

tenaga yang harus diserap oleh atom hydrogen tersebut (dalam eV) 

Penyelesaian : 
                      En  = 13,6  (eV) 
                                  n2 

                            = 12,75 eV 
Jadi tenaga yang diserap oleh atom hydrogen sebesar  12,75 eV 
 
 

F.4.  RADIOAKTIVITAS 
F.4.1  Pendahuluan 

Sifat atom ditentukan oleh keadaan electron dalam atom baik jumlah maupun 
letaknya. Dengan mengetahui keadaan electron, dapat ditentukan tingkat-tingkat energi 
electron, intensitas dan energy foton dalam radiasi atom. Dengan menggunakan 
persamaan Schodinger problema atom atau ion berelektron tunggal dapat dipecahkan 
secara lengkap, sedangkan untuk atom berelektron banyak persamaan Schodinger tidak 
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lagi dapat menyelesaikannya secara eksak. Untuk itu perlu pendekatan lain yaitu dengan 
menngunakan teori gangguan.  Hampir semua persoalan atom dapat dipecahkan dengan 
menggunakan teori ini. 

Untuk inti atom persoalannya jauh lebih sulit, sampai saat ini orang belum berhasil 
membentuk teori tentang inti atom secara lengkap seperti halnya teori atom. Persoalan 
yang belum terpecahkan adalah bagaimana bagian-bagian didalam inti saling 
berinteraksi. Berbagai atom mengeluarkan radiasi berupa electron , inti atom helium, foton 
berenergi diatas sinar X. Dan ternyata radiasi ini berasal dari inti atom dan disebut radiasi 
nuklir. Radiasi ini telah banyak digunakan untuk kehidupan manusia baik dalam bidang 
biologi, pertanian, pengobatan dan lain sebagainya. Dari uraian diatas terlihat bahwa 
walaupun teori mengenai inti masih jauh dari selesai, namun teknologi pemanfaatan 
proses ini sudah berkembang cukup pesat. 

 

F.4.2. Peluruhan Radioaktif 
Peluruhan radioaktif adalah peristiwa berubahnya sebuah materi radioaktif 

menjadi materi lainnya dengan pemancaran radiasi. Banyaknya bagian yang meluruh 
tergantung pada waktu paruh dari materi tersebut. Sebagai contoh, sebuah bahan 
radioaktif misalkan seberat satu kilogram dan memiliki waktu paruh seratus tahun. Maka 
seratus tahun kemudian, bahan radioaktif yang asli hanya tersisa setengah kilogram saja, 
sedangkan setengah kilogram lainnya telah meluruh menjadi materi yang berbeda. 
Metode penentuan usia fosil dan batuan biasanya memanfaatkan fenomena peluruhan 
radioaktif berbagai isotop unsur, sehingga dapat dipakai menentukan umur benda yang 
berusia ratusan hingga miliaran tahun. 

Radioaktivitas ditemukan oleh H. Becqurel pada tahun 1896, dimana Becqurel 
telah menemukan bahwa  garam uranium bersifat sebagai suatu fosfor. Ia ingin 
menyelidiki apakag garam uranium mengeluarkan sinar X atau tidak. Ia telah mencoba 
dengan berbagai jenis garam yang berfosforensi dengan meletakkan diatas plat fotografi 
setelah dijemur, namun tidak menghitamkan plat. Berbeda dengan garan uranium yang 
secara kebetulan berdekatan dengan plat fotografi  walaupun tidak dijemur, sudah 
menimbulkan penghitaman yang kuat. Ini artinya uranium juga menghasikan sinar tembus 
seperti halnya sinar X. Selanjutnya  sinar tembus ini ternyata terjadi pada semua bahan  
mengandung uranium baik yang berfosforensi atau tidak. Peristiwa ini oleh Marie Curie 
diberinama radioaktivitas. 

 

 
 

Gambar 5.F.18. Percobaan Becqurel tentang Radioaktivitas 
 

Penemuan radioaktivitas ini mendorong orang  untuk mencari bahan radioaktif 
yang lain. Marie Curie di Paris dan Schimdt di Berlin secara independent  pada tahun 
1898 mendapatkan bahwa torium beserta senyawanya juga bersifat radioaktif. 
Penyelidikan selanjutnya oleh Curie menghasilkan dua unsure radioaktif berikutnya yaitu 
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polonium dengan aktifitas 400 kali uranium dan unsure berikutnya radium dengan aktifitas 
900 kali uranium. Padatahun 1903, Ernest Rutherford mengemukakan bahwa radiasi 
yang  dipancarkan zat radioaktif dapat dibedakan atas dua jenis berdasarkan muatannya. 
Radiasi yang berrmuatan positif dinamai sinar alfa, dan yang bermuatan negatif  diberi 
nama sinar beta.  

Selanjutnya Paul U.Villard menemukan jenis sinar yang ketiga yang tidak 
bermuatan dan diberi nama sinar gamma.  

 
a. Sinar Alfa ( α ) 
adalah inti Helium ( He4

2  = α4
2 ), dibelokan oleh medan magnetik, memiliki massa dan 

daya ionisasi terbesar, daya tembus dan kelajuannya terkecil dan mempunyai jejak yang 
lurus didalam kamar kabut. Pada peristiwa pemancaran partikel α inti induk X berubah 
menjadi inti baru Y, ditunjukan skema reaksi sebagai berikut : 

                                                     α+→ −
−

4
2

4A
2Z

A
Z YX  

 
b. Sinar Beta (β)  
adalah partikel elektron ( e0

1−  = β−
0
1 ) , dibelokan dengan kuat oleh medan magnetik, 

jejak dalam kamar kabut berbelok-belok. Pada peristiwa pemancaran partikel β inti induk 
X berubah menjadi inti baru Y, ditunjukan skema rekasi sebagai berikut : 

 

β+→ −+
0
1

A
1Z

A
Z YX  

c. Sinar Gamma ( γ ) 
 

adalah gelombang elektromagnetik dengan frekwensi paling tinggi, massa hampir nol, 
daya ionisasi paling kecil, daya tembus dan kelajuannya terbesar, tidak dibelokan oleh 
medan magnetik. Dan disimbulkan dengan γ0

0 . Pemancaran sinar γ  biasanya terjadi 
bersama-sama dengan pemancaran partikel α dan partikel β. Inti induk X yang meluruh 
menjadi inti baru Y tanpa mengalami perubahan nomor atom (Z) maupun nomor massa 
(A) , berikut skema reaksi pemancaran sinar γ . 

γ+→ 0
0

A
Z

A
Z YX  

Dengan demikian daya radiasi dari ketiga sinar seperti tampak pada gambar  
5.F.19. dibawah ini 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 Gambar 5.F.19. Daya serap radiasi sinar α ,β dan γ  

 
 
 

Timbal 3cm  Al 3 mm 
kertas 

sinar α 

sinar β sinar γ  
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                                               Tabel 4.1 Sifat-sifat sinar radioaktif 

Jenis Identik dengan Massa 
(sma) Muatan Kelajuan  Daya 

tembus 

Dlm medan 
listrik & 
magnet 

Sinar 
α 
 

Sinar 
β 

 
Sinar 
γ  

Inti helium 
 
Elektron 
berkecepatan 
tinggi 
 
Radiasi 
elektromagnetik 
frekwensi tinggi 

4 
 

1/1084 
 
 
 

0 

+2e 
 

-1e 
 
 
 

0 

1/10c 
 

9/10C 
 
 
 

C 
 
 

Selembar 
kertas 
 
Aluminium 
tebal 3 mm 
 
Timbal 
tebal 3 cm 

Dibelokan 
 
 
Dibelokan 
 
 
Tidak 
dibelokan 

 
 

F.4.3. Umur Paruh 
Aktivitas sebuah sampel nuklide radioaktif ialah laju perubahan inti atom 

pembentuknya jika N menyatakan banyaknya inti dalam sampel pada suatu saat, 
aktivitasnya R ialah sebagai berikut : 

 

                                       
dt
dNR −=                                                             ………   (4.3.1) 

 
Tanda minus dipakai supaya R menjadi kuantitas positif karena dN/dt secara intrinsik 
berharga negatif.  Setiap radioisotop memiliki umur-paruh karakteristik, Hukum aktivitas : 
                                              R  =  Ro e-λt                                     .................(4.3.2) 
 

Dengan λ disebut sebagai konstanta peluruhan, mempunyai harga yang berbeda 
untuk setiap radioisotop. Hubungan antara λ dengan T1/2 adalah mudah untuk 
menentukannya. Kemudian umur-paruh akan berlaku, yaitu apabila t = T1/2,   aktivitas R 
telah menurun menjadi ½ Ro.  

Jadi :             R    =  Ro e-λt 
                       ½ Ro  =  Ro e-λT1/2 

                         λT1/2 =  2 
                       λT1/2  =  ln 2 

                                    T1/2    =  
λ

0,693
λ

ln2
=                                ………………..(4.3.3) 

 
Hukum aktivitas empiris didapatkan langsung dari anggapan peluang masing-

masing inti isotop tertentu untuk meluruh per satuan waktu ialah konstan λ. Karena λ 
adalah peluang per satuan waktu. λdt adalah peluang setiap inti untuk meluruh dalam 
selang waktu dt. Jika sampel itu mengandung N inti yang belum meluruh, banyaknya inti 
dN yang meluruh dalam selang waktu dt ialah perkalian antara banyaknya inti N dan 
peluang λdt untuk masing-masing inti meluruh dalam selang waktu dt. Ini berarti, 

 
                                 dN = - Nλdt                                         ........................(4.3.4) 
 
tanda minus diperlukan, karena N berkurang ketika t bertambah. Persamaan diatas dapat 
ditulis  
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                                 λdt
N

dN
−=  

masing-masing ruas dapat diintegrasi : 

                                 ∫ ∫−=
N

No

t

0
dtλ

N
dN

 

                                 ln N – ln No =  -λt  
                                 N = Noe-λt 

Rumus-rumus diatas dapat juga dituliskan : 
                                            dN = Rdt - λNdt 

                                          λNR
dt
dN

−=  

dimana R = laju tetap  

  λ = tetapan peluruhan = 
1/2t

0,693
 

 N(t) =  )e(1
λ
R λt−−  

Sehingga aktivitasnya:      
                    a(t) =  λN = R (1 – e-λt)                                                    .....................(4.3.5) 
untuk t yang harganya kecil maka,    a(t) ≅ Rλt        
 
 
F.4.4. Aktifitas Inti Radioaktif 

 
Berkurangnya massa unsur radioaktif selama proses peluruhan sebanding dengan 

turunnya aktivitas dan jumlah atom unsur tersebut. Penurunan aktivitas unsur tersebut 
dapat dinyatakan dengan rumus : 

 2/1T
t

o 2
1

AA 




=      ........... (4.4.1) 

Catatan : satuan aktiviatas = Curie (Ci) 
 1 Ci = 3,7 x 1010 pancaran partikel /detik 

  1  Becquerel (Bq) = 1 pancaran partikel/detik 
1 Ci  = 3,7 x 1010 Bq 

 
 
 
 1. Dosis Serap 

Sinar radioaktif α, β, dan γ  merupakan partikel yang bergerak sehingga memiliki 
energi dan juga intensitas. Bila sinar radioaktif mengenai suatu bahan, energinya akan 
diserap sebagian atau seluruhnya. Jika seluruh energi diserap bahan, sinar radioaktif 
tidak tembus bahan , tapi jika sebagian energi diserap bahan, sinar tembus bahan. 
Banyaknya energi radiasi pengiaon yang diserap aleh materi (bahan) persatuan massa 
atau perkilogram disebut dosis serap. 

 
m
E

D =               .................(4.4.2) 

dimana :         E  = energi yang diserap (J) 
m = massa yang menyerap (kg) 
D = dosis serap (J/kg = gray) 
Catatan :  1 gray = 1 J . kg-1 = 100 Rd ( Rd = rutherford) 
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 2. Reaksi Inti 
Dalam peluruhan inti terjadi perubahan inti menjadi inti lain yang lebih stabil 

(secara alamiah). Perubahan inti menjadi inti lain juga dapat terjadi dengan cara 
menembak inti dengan partikel dengan kecepatan tinggi, peristiwa ini disebut reaksi inti. 
Penulisan persamaan reaksi dapat diformulasikan sebagai berikut : 

QYbXa ++→+  atau QYbaX +),(  
Formulasi diatas dibaca : inti atom X ditembak dengan partikel berkecepatan tinggi 

a, sehingga terbentuk inti baru Y dengan memancarkan/menghamburkan partikel b dan Q 
adalah energi yang terlibat dalam reaksi. 

Dalam reaksi inti harus dipenuhi persyaratan, sebagai berikut : 
1. Hukum kekekalan momentum : momentum sebelum reaksi sama dengan momentum 

sesudah reaksi. 
2. Hukum kekekalan energi : energi sebelum reaksi sama dengan energi setelah reaksi. 

Ingat bahwa massa benda identik dengan energi, 1 sma = 931,5 MeV. 
3. Hukum kekekalan nomor massa : jumlah nomor atom sebelum rekasi sama dengan 

jumlah nomor atom setelah reaksi. Jumlah proton dan neutron sebelum dan sesudah 
reaksi sama. 

4. Hukum kekekalan nomor massa: jumlah nomor massa sebelum dan sesudah reaksi 
sama. 

 
( ) ( )[ ] MeVmmmmQ ybxa 50,931×+−+=  

 
Ada dua kemungkinan mengenai energi yang dilepaskan : 

1. Jika Q > 0, maka reaksi tersebut termasuk reaksi eksoterm, karena dilepaskan 
sejumlah energi. 

2. Jika Q < 0, maka reaksi tersebut termasuk reaksi endoterm, karena dibutuhkan energi 
agar reaksi berlangsung. 

Jadi apabila pada reaksi inti terdapat perubahan massa sebelum dan sesudah 
reaksi ∆m dalam sma, energi yang terlibat dalam reaksi inti :  

 
  MeVmE 5,931×∆=  

Catatan : 1 MeV = (1,6 x 10-19) x 106 Joule 
 
F.4.5. Peluruhan Alfa 

Peluruhan α yang terjadi secara spontan dari sejumlah nuklida masih menjadi 
masalah yang menantang bagi fisika klasik. Suatu keanehan bagaimana partikel α 
dengan energi antara 4 – 9 MeV dapat meloloskan diri dari inti yang dibatasi oleh 
penghalang coulomb sebesar ± 30 MeV, yang mencegah masuknya partikel α dengan 
energi yang sama dari luar.  Percobaan Rutherford dengan jelas menunjukkan bahwa bila 
plat tipis dari berbagai logam di bombardir dengan partikel α berenergi 8-9 MeV, ternyata 
seluruhnya dihamburkan keluar tanpa satu pun yang mapu menembus inti unsur logam 
sasaran. 

 

F.4.6. Peluruhan Beta 
Ada tiga jenis peluruhan β, yaitu : 
1. Pemancaran negatron (β-) 
2. Pemancaran positron (β+) dan 
3. Tangkapan elektron (EC) 

Bila suatu inti mempunyai kelebihan netron, relatif terhadap isobar yang lebih 
stabil, kestabilan yang lebih besar akan dicapai dengan perubahan satu netron menjadi 
proton. Proses ini disebut pemancaran negatron atau peluruhan negatron. 
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                                                                    1n          1p + -1e   +  v 
Bila suatu inti mempunyai kelebihan proton relatif terhadap isobar yang lebih 

stabil, kestabilan yang lebih besar dicapai dengan pengubahan suatu proton menjadi 
netron, pengubahan ini dapat dilakukan dengan pemancaran positron (peluruhan 
positron) atau dengan penangkapan elektron. 
                               Pemancaran positron   1p         1n    +   +1e    +  v      

Bila dua inti saling berdekatan, penyusunan kembali nukleon dapat terjadi 
sehingga terbentuk satu atau lebih inti baru. Proses seperti ini disebut reaksi nuklir. Inti 
bermuatan positif dan gaya tolak antara keduanya cukup besar untuk mencegah 
keduanya untuk berdekatan sehingga bereaksi, kecuali jika keduanya saling mendekati 
dengan kecepatan tinggi. Dalam laboratorium, orang mudah menimbulkan reaksi nuklir 
dalam skala kecil yaitu dengan memakai partikel alpa yang dipancarkan oleh radionuklida 
atau proton atau inti lebih berat yang dipercepat dengan berbagai cara. Akan tetapi hanya 
satu reaksi nuklir yang terbukti merupakan sumber energi yang praktis dibumi, yaitu fisi 
inti tertentu bila ditumbuk oleh neutron. 

Dalam reaksi nuklir sebenarnya berkaitan dengan dua langkah terpisah. Pertama 
partikel datang menumbuk inti target dan keduanya bergabung untuk membentuk inti baru 
yang disebut inti majemuk yang nomor atomik dan nomor massanya merupakan 
penjumlahan dari nomor atomik partikel-partikel semula dan penjumlahan nomor-nomor 
massanya. 

Inti majemuk tidak memiliki “ingatan” bagaimana terbentuknya, karena nukleonnya 
tercampur tidak tergantung pada asalnya dan energi yang membawanya menjadi 
keadaan tersebut oleh partikel datang dibagi-bagi diantara nukleon-nukleon tersebut. 

Dibawah ini beberapa reaksi yang menghasilkan inti majemuk 14
7 N* (tanda bintang 

menyatakan keadaan eksitasi; inti mjemuk biasanya tereksitasi dengan jumlah energi 
sekurang-kurangnya sama dengan energi ikat partikel-partikel yang datang). 

13
7 N + 1

0 n          14
7 N*  (10,5 MeV) 

13
6 C  +  1

1 H             14
7 N*  (7,5 MeV) 

12
6 C  +  2

1 H            14
7 N*  (10,3 MeV) 

11
6 C  +  3

1 H             14
7 N*  (22,7 MeV) 

Pembentukan dan peluruhan inti majemuk mempunyai tafsiran yang sangat 
menarik berdasarkan model nuklir tetes-cairan. Menurut model ini, inti tereksitasi memiliki 
keserupaan dengan tetes cairan panas dengan energi ikat partikel yang dipancarkan 
bersesuaian dengan kalor penguapan molekul cairan. Tetes cairan seperti itu pada 
akhirnya akan menguapkan sebuah atau lebih molekulnya, sehingga mendinginkannya. 
Proses penguapan terjadi jika fluktusi acak dalam distribusi energi dalam tetesan 
menyebabkan molekul tertentu memiliki energi cukup untuk melepaskan diri. Demikian 
juga, inti majemuk mempertahankan eksitasinya, sampai suatu nukleon tertentu atau 
sekelompok nukleon tertentu dalam sesaat ternyata bisa memiliki fraksi yang cukup besar 
dari energi eksitasi untuk melepaskan diri dari inti tersebut.  
 
F.4.7. Peluruhan Gamma 

Sebuah inti dapat berada dalam keadaan ikat yang energinya lebih tinggi daripada 
keadaan dasar, seperti juga atom bisa berada dalam keadaaan seperti itu. Inti tereksitasi 
diberi tanda bintang setelah lambang yang biasa dipakai. Inti tereksitasi kembali ke 
keadaan dasar dengan memancarkan foton yang energinya bersesuaian dengan 
perbedaan energi antara berbagai keadaan awal dan keadaan akhir dalam transisi yang 
bersangkutan. Foton yang dipancarkan oleh inti daerah energinya berbeda-beda hingga 
mencapai beberapa MeV dan secara tradisional disebut sinar gama. 

Sebagai alternatif lain dari peluruhan gama, dalam beberapa kasus inti tereksitasi 
dapat kembali ke keadaan dasar dengan memberikan energi eksitasinya kesalah satu 
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elektron orbital sekelilingnya.Kita dapat membayangkan proses yang dikenal sebagai 
konversi internal ini sebagai sejenis efek fotolistrik dimana sebuah foton nuklir diserap 
oleh elektron atomik. Elektron yang terpancar memiliki energi kinetik sama dengan energi 
eksitasi nuklir yang hilang dikurangi energi ikat elektron itu dalam sebuah atom. 

Kebanyakan inti tereksitasi memiliki umur paroh yang ependek terhadap 
peluruhan gamma, tetapi beberapa tetap tereksitasi selama beberapa jam. Inti tereksitasi 
yang berumur panjang disebut isomer dari inti yang sama dalam keadaan dasar. 

 
 

F.4.8. Contoh Soal 
1. Suatu bahan radioaktif mengandung 3,20 μg isotop C-11 , murni yang memiliki 

tetapan peluruhan 0,0346 permenit. Tentukan (a) waktu paroh, (b) jumlah inti 
radioaktif mula-mula, (c) aktivitas radiasi mula-mula, (d) aktivitas radiasi setelah 60 
menit. 
Penyelesaian : 

(a) waktu paroh : menit20
permenit0346,0
693,0

T 2/1 ==
 

 
(b) massa inti radioaktif mula-mula : 

      

atom1075,1

mol
atom

1002,6
g

mol
11
1

g1020,3

g20,3N

17

236

o

×=







 ××








××=

µ=

−  

(c) aktivitas radiasi mula-mula : 

  
( )

Bq1001,1
s

atom
1001,1

atom1075,1s
60
0346,0

NA

1414

171
oo

×=×=

××





=λ= −

 

 
2. Suatu unsur radioaktif mempunyai waktu paroh 20 sekon. Setelah disimpan berapa 

lama unsur radioaktif tersebut tinggal 1/64 bagian. Dan berapa lama unsur tersebut 
telah disimpan. 
Penyelesaian : 

a.
20
t

oo 2
1

NN
64
1

N 





==  sehingga s120tsehingga,

2
1

2
1 20

t
6

=





=






  

b. Unsur tersebut telah disimpan selama = 2 jam. 
 
3. Suatu bahan mempunyai HVL 2 cm. Berapa bagian intensitas sinar radioaktif yang 

datang pada bahan akan diserap, jika tebal bahan 6 cm. 
Penyelesaian : 

cm2
693,0

HVL =
µ

=  sehingga 1cm3465,0
cm2
693,0 −==µ  

dan,   ( ) ( ) 125,0ee
I
I cm6cm3465,0x.

o

1

=== ×−µ− −

 ,  

sehingga bagian intensitas yang diserap adalah : 
  

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI FISIKA 419 



LATIHAN   1 
 
 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi diatas, kerjakan latihan 
berikut! 

1. Hitung frekwensi foton yang dihasilkan ketika sebuah elektron 20 keV dihentikan 
dalam suatu tumbukan dengan sebuah inti atom berat. 

2. Berapa energi yang dimiliki sebuah foton jika momentumnya sama dengan yang 
dimiliki sebuah elektron 3 MeV.? 

3. Berapa prosen tase foton sinar x yang ditembakkan kebahan yang ketebalannya 
5,0 mmm, jika koefisien serap linier adalah 0,07 mm-1. 

4. Sebuah berkas foton monokromatik jatuh pada suatu bahan penyerap. Jika 
intensitas berkas foton yang datang berkurang sebanyak separonya setelah 
melewati 8 mm bahan, berapakah koefisien serapnya ? 

5. Cahaya yang mempunyai gelombang 5000Ao jatuh pada bahan yang mempunyai 
ambang foto 1,90eV. Hitunglah   energy foton dalam eV. 

6. Jika dari cahaya  tersebut yang jatuh mengenai bahan dengan  memiliki energy 
foton 2,47 eV dan  nilai ambang foto1,90eV.  
Hitunglah  a.  energy kinetic foto electron dalam satuan eV dan J 
  b.  hitunglah stoping potensial/cut off voltage 

 
 

PETUNJUK JAWABAN LATIHAN  
 

Gunakan rambu-rambu atau kunci jawaban berikut untuk mengetahui benar 
atau tidaknya jawaban anda buat! 
 

1. Dengan anggapan bahwa semua energi kinetik terpakai untuk menghasilkan 
foton, kita peroleh :  
                                 Eawal    =   Eakhir 
                          K + moc2            =    hν   +  moc2 
                          20 x103 eV        =    ( 4,136 x 10-15 eV.det ) ν,  
                          maka        ν       =   4,84 x 1018  Hz 

2. Momentum dan energi sebuah elektron  berkaitan melalui persamaan : 

          E2   = (pc)2  +   Eo
2 

 (3 MeV + 0,511 MeV)2 =  (pe c)2  +   (0,511 MeV)2 

   pe                =    3,47  MeV/c 

sehingga energi foton menjadi : 

   E = pe c =  3,47 MeV/c x c   

                                             =  3,47 MeV 

 

3. Terkait pelemahan intensitas radiasi seperti pada persamaan(1.5.1)adalah 
sebagai berikut 
             I  =  Io e-µ x 

  I  =   e (-0,07 mm ) (0,5  mm )  = 0,705 
                  Io 

      =  70,5 % 
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4. Gunakan seperti  pada persamaan(1.5.1) 
                             I    =  Io e-µ x 
  Io/2 =  Io e-µ x   
    ½   =   e -µ (8 mm) 
            ln ½   =  -µ 8 
  µ    =   0,0866  mm-1 

 
5. Gunakan solusi ini dengan menggunakan persamaan dari teori foton berikut: 

                         E  = h ν       
 dimana  ν = c/λ 
                           E = hc/ λ 
                              = 1,24 x 1021/ λ 
                              = 12400/5000 
                              = 2,47 eV 
                                                                      

6. Persamaan photo elektrik Eisntein adalah  
           e Vc     =  -B   + h ν 
dimana, e = muatan electron 
               Vc = Cut-off Voltage 
               B  = ambang foto 

                            h  = Konstanta Planck 
               ν = Frekwensi foton 
a. Maka ,               Ek = Efoton  -  B 
                                  = 2,47  -  1,90 =  0,57 eV 
                                  = 0,57 x1,6x10-19J 
                                  = 9,11x10-20Joule 
b. Stoping potensial/cut off voltage Vc = 0,57/e  =0,57 Volt 
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LATIHAN  2 
 
 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi diatas, kerjakan 
latihan berikut! 

1. Tentukan potensial pemercepat yang diperlukan sehingga sebuah elektron 
yang dipercepat memiliki panjang gelombang de Broglie 1 Å, yang merupakan 
ukuran jarak antar atom dalam sebuah Kristal. 

2. Spectrum atom hydrogen terjadi karena loncatan electron dari lintasan no.4 ke 
lintasan nomor 2 
Hitunglah  panjang gelombanya 

b. frekuensi dari spectrum tersebut 
c. energy foton yang dipancarkan 

3. Dari soal no. 2 diatas tentukan  frekuensi dari spectrum tersebut dan   
         energy foton yang dipancarkan oleh atom hydrogen. 

              Penyelesaian: 
                   dimana  ν =  c/λ 
                                      =  3   x108 
                                          4,8x10-7 

 

                                                        =   6,2x1014 Hz 
Dan energy foton yang diperlukan sebesar E  = h ν     
                                                   =   6,6x10-34  x  6,2x1014 
                                                   =  4,1 x 10-19 J   

 
PETUNJUK JAWABAN LATIHAN  

Gunakan rambu-rambu atau kunci jawaban berikut untuk mengetahui benar 
atau tidaknya jawaban anda buat! 

1. Potensial pemercepat yang lakukan dengan perhitungan non relativisik : 
2

0

2
2

2
1

2
v

 2
1





===
λ
h

mm
pmeV

o
o  

        Kita gunakan persamaan diatas :  

                   
2

02
1





=
λ
h

m
eV      

 Sehingga didapatkan potensial: 
2

02
1V 



=
λ
h

em
  

    2101931

234

)101)(106,1)(1011,9(2
det).1063,6(V −−−

−

=
xCxkgx

jx  

        =   151 V 
Perhatikan bahwa energi kinetik 151 eV sangat kecil dibandingkan dengan energi 
diam 0,511 MeV, dan kenyataan ini membenarkan perhitungan nonrelativistik. 
2. Panjang gelombang dari spectrum atom hydrogen untuk loncatan electron dari 

lintasan no.4 ke lintasan nomor 2 

λ
1

   =   











− 22

11

if nn
R
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           = 1,0968x107 (1/22-1/42) 
Maka     λ = 4,86x10-7m 

 
3. Frekuensi dari spectrum dan energy foton yang dipancarkan oleh atom hydrogen 

adalah : dengan menggunakan persamaan  
                                   ν =  c/λ        
                                      =  3   x108 
                                          4,8x10-7 

 

                                                        =   6,2x1014 Hz 
 
Dengan  energy foton yang diperlukan sebesar: 
                                               E  = h ν     
                                                   =   6,6x10-34  x  6,2x1014 
                                                   =  4,1 x 10-19 J   
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LATIHAN   3 
 
 
1. Tentukan panjang gelombang hidrogen yang terletak dalam spektrum optis 3800 Å  

sampai  7700 Å. 
2. Menurut teori Bohr, berapa banyakkah revolusi (putaran) yang akan dilakukan 

elektron dalam keadaan eksitasi pertamanya, jika waktu hidup dalam keadaan 
demikian 10-8 det 

3. Hitunglah prosentase perubahan panjang gelombang  sebuah sinar-X dengan 
panjang gelombang  0,4Ao yang mengalami hamburan Compton 90o dari sebuah 
electron 

4. Stasiun radio beroperasi pada frekwensi  133,7 MHz dengan kekuatan output 
200kW. Tentukan jumlah fliks foton  yang dipancarkan oleh  stasiun persatuan waktu 

 
 

PETUNJUK JAWABAN LATIHAN  
 

Gunakan rambu-rambu atau kunci jawaban berikut untuk mengetahui benar 
atau tidaknya jawaban anda buat! 

1. Panjang gelombang hidrogen diberikan oleh : 

λ
1

  =  











− 2232

4 11
8 ifo nnch

me
ε

 

Dari contoh soal no 1, didapat untuk nf =1 panjang gelombang berkisar dari 912 
Å- 1215 Å sehingga tak satupun yang terletak dalam daerah optis. Untuk nf = 2 dari ni = 
3 maka : 

     
max

1
λ

  =  



 − 22

1-

3
1

2
1 Å 3-10 x 1,097 ,  ni = 3  

       makλ    =   Å. 6563  

       min

1
λ

  =  



 − 22

1-

3
1

2
1 Å 3-10 x 1,097 ,  ni = ~ 

       minλ    =   Å. 3646  
         untuk menentukan sampai berapa ni nya maka : 

 
Å)108,3(

1
3x

  =  











− 22

1- 1
2
1 Å 3-10 x 1,097

in
 

dari sini kita peroleh nilai  ni  =  9,9  berarti terjadi dari ni = 3, 4, 5, …9  
 

 
2.  Eksitasi pertama adalah dari n1  ke n2  atau n = 2 

   r2   =  n2 r1  =  n2 ro =  22 x (0,529 Å)  =  2,12 x 10-10 m 

m/det1,10x10
)137(2
det/3x10

n(137)
c

n
vv 6

8
o

2 ====
x

m
   

 kecepatan sudutnya : 

det/1012,2
det/1010,1v

10

6

2

2
2 mx

mx
r −==ω =  0,52 x 1016 rad/det 

 dan jumlah putarannya adalah : 
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.14,3..2
det)10det)(/1052,0(

2
.t 816

x
radxN

−

==
π
ω

 

  putaranxN 6103,8=  
 

3. Prosentase perubahan panjang gelombang  sebuah sinar-X adalah : 
(1-cosθ)  = 0,0243 Ao 

 

Ao    = 6% 
4. E  = n h v 

Dimana t = 200.103 J = n.6,626x10-34 
                 =  103,7x106J 
                 = 1,57x1041 
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LATIHAN  4 
 
 

1. 1. p  +   56Fe                       n   +    56Co 
Sasaran (tebal lempeng) 1 µm. σ = 1,0 cm, I = 3 µA. Jika berkasnya tersebar  
merata pada seluruh permukaan bahan sasaran, dengan laju berapakah berkas   
neutron dihasilkan? Diketahui ρ besi = 7,9 gram/cm3 dengan v sasaran = 1 cm x 
1,0 cm x 1 µm = 1 x 10-4 cm3 

2. Berapakah aktivitas 1gram Ra226
8 , yang waktu paruhnya adalah 1622 tahun? 

3. Tunjukkan bahwa inti Pu236
94  adalah tak stabil dan akan mengalami peluruhan  α. 

4. Berapakah energi maksimum elektron yang dipancarkan dalam peluruhan β    
       
 

PETUNJUK JAWABAN LATIHAN  
Gunakan rambu-rambu atau kunci jawaban berikut untuk mengetahui benar 

atau tidaknya jawaban anda buat! 

1.    
v
mρ =  sehingga m = ρ x v. 

   m = 7,9 x 10-4 gram (massa sasaran) 

   mol1,4x10
56

7,9x10
Mr

gramn 5
4

−
−

===  

   N = n x NA 
       = 1,4 x 10-5 x 6,02 x 1023 
       = 8,428 x 1018 partikel 

   partikel/s 10 x 1,9
c/partikel 10 x 1,6

c/s 10 x 3Io 13
19

6

== −

−

 

  partikel/s 10 x 9,7
A

Io NσI 7==
 

 
2. Berapakah aktivitas 1gram Ra226

8 , yang waktu paruhnya adalah 1622 tahun? 
   Jawab : 
   Jumlah atom dalam 1 gram radium adalah  

   2123 10 x 2,666g/mol
atom10 x 6,025

gram 226
g/mol 1gram 1N =














=  

    µm Tetapan peluruhan berhubungan dengan waktu hidup melalui  

           111
4

1/2

s 10 x 1,355
detik10 x 8,64

hari 1
hari 365

 tahun1
 tahun1622

0,693
T

0,693λ −−=




















==  

    maka aktivitasnya diperoleh dari aktivitas = λ N 
            = (1,355 x 10-11 s-1) ( 2,666 x 1021) 
            = 3,612 x 1010 disintegrasi/s 

3. Tunjukkan bahwa inti Pu236
94  adalah tak stabil dan mengalami peluruhan α. 

    Agar inti QHeUPu ++→ 4
2

232
92

236
94  

    Maka nilai Q-nya harus positif. Pemecahan untuk Q memberikan 
  Q = (MPu - MU – MHe ) c2 
      = (236,046071 u  -  232,037168 u  -  4,002603 u) (931,5 MeV/u) 
      =  5,87 MeV 
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     Oleh karena itu, inti Pt236
94  dapat, dan memang pada kenyataannya, mengalami       

    peluruhan α secara spontan. 
 
4. Dalam proses fisi sebuah inti U235

92  lewat penyerapan neutron membebaskan energi   
yang dapat dimanfaatkan sekitar 185 MeV. Jika U235

92  dalam sebuah reaktor secara terus-
menerus membangkitkan daya sebesar 100 MW, berapakah waktu yang  diperlukan 
untuk menghabiskan 1 Kg uranium? 
    Laju fisi yang berkaitan dengan keluaran daya yang diberikan ini adalah : 

   
det

1038,3
185

1
106,1

10
det

10 18
19

6
8 fisix

MeV
Fisi

x
J

J

MeV

=






















−

−

 

    Satu Kg  235U mengandung  

 2426 1056,2int10023,6
/235

1 x
kmol

ix
KmolKg

Kg
=















inti 

    Dengan demikian ia akan terpakai habis dalam waktu 

  t =  78,8det1058,7
det1038,3

1056,2 5
118

24

==− x
x

x
  

 
5. Berapakah energi maksimum elektron yang dipancarkan dalam peluruhan β          
    dari ?3

1 H  
    Reaksinya adalah : 

  
−

− ++→ veHeH 3
2

3
1  

 Q = (MH – MHe)c2 

         = (3,016050 u – 3,016030 u) (931,5 MeV/u) 
     =  0,0186 MeV  =  KHe  + Ke  +  Kv 

Karena massa netrino nol dan MHe  >> Me, maka energi kinetik inti He dapat  
diabaikan, sehingga energi sebesar 0,0186 MeV dibagi antara elektron dan netrino.  
Apabila energi netrino adalah nol, maka energi kinetik elektron dan memiliki nilai   
maksimum, yaitu 0,0186 MeV. 
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