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Impuls dan momentum



HUKUM KEKEKALAN MOMENTUM 
LINIER :  Perubahan  momentum 
yang disebabkan suatu impuls, besar 
dan arahnya sama dengan besar dan 
arah impuls.





PUSAT MASSA MUATAN suatu benda yaitu satu titik pada benda 
itu yang geraknya sama dengan gerak massa titik jika pada massa 
tadi bekerja gaya luar yang sama dengan gaya luar pada benda itu.
jika  benda tadi dianggap terdiri dari massa keci m1, m2, m3 dts 
pada koordinat (x1, y1, z1) , (x2, y2, z2) dts. Maka koordinat pusat 
massa akan diberikan Xcm = (ximi)/ (mi).    Ycm = (Yimi)/ (mi). 
Zcm = (zimi)/ (mi) 



TUMBUKAN YANG DISEBUT KENYAL (LENTING) SEMPURNA 
adalah tumbukan yang jumlah energi kinetik benda-bendanya 
sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama.

Benda BERTUMBUKAN LENTING SEMPURNA : 

½ m1 U12  + ½ m2 U22 = ½ m1 v12  + ½ m2 v22 

KOEFISIEN RESTITUSI adalah tumbukan antara kedua benda 
dimana kedua benda itu selalu bergerak dalam garis lurus yang 
sama, dapat didefinisikan suatu koefisien restitusi sebagai 
berikut:

KOEFISIEN RESTITUSI : 

(V2 – V1)     
e  = ---------------
(U1 - U2 )

Dimana :
U1, U2  disebut kecepatan relatif sebelum 
tumbukan
V1, V2  disebut kecepatan relatif sesudah 
tumbukan.
Kalau tumbukan bersifat lenting sempurna e = 1;
Tumbukan tidak lenting e < 1; sesudah tumbukan 
benda tetap bersatu ( tidak lenting sempurna) e=0.



1. Pada gambar, kita anggap bahwa benda ditarik sepanjang 
jalan oleh sebuah gaya 75 N dengan arah 28o dari garis 
horisontal. Berapakah kerja atau usaha yang dilakukan gaya 
untuk menarik benda sepanjang 8 meter. 

Penyelesaian:
2. Sebuah benda dengan gerakan 30º diatas bidang miring (lihat 

gambar) bergerak ke atas karena padanya bekerja gaya, tiga 
diantaranya tergambar disebelah: F1 sebesar 40 N arah datar; 
F2 tegak lurus bidang miring sebesar 20 N; F3 sebesar 30 N 
sejajar bidang miring. Hitunglah usaha yang dilakukan 
masing-masing gaya kalau benda berpindah sepanjang 80 cm 
keatas? 

Penyelesaian:
3. Sebuah benda 300 gram meluncur sepanjang 80 cm diatas 

meja horisontal. Berapakan besar usaha yang dilakukan pada 
benda tsb oleh gaya gesekan yang diperoleh dari meja bila 
koefisien gesekan adalah 0,20? 

Penyelesaian:



4. Kalau sebuah benda kita angkat, kita melakukan 
usaha melawan gaya tarik bumi. Berapakah usaha 
itu kalau sebuah benda 3 kg kita angkat 40 cm? 

Penyelesaian:
5. Berapakan besar usaha yang dilakukan pada benda  

oleh gaya yang menahannya ketika benda 
diturunkan sepanjang jarak vertikal h ?. Berapakan 
banyak usaha yang dilakukan gaya berat (gaya 
gravitasi) padanya dalam proses yang sama?

Penyelesaian:
6. Sebuah tangga panjang 3,0 meter, berat 200N, 

pusat beratnya 120 cm dari ujung bawah. Pada 
ujungnya yang lain terdapat benda seberat 50 N. 
Tangga terletak di tanah. Berapakah besar usaha 
yang diperlukan untuk mengangkat tangga hingga 
berdiri tegak? 

Penyelesaian:



7. Hitunglah usaha yang diperlukan agar pompa 
dapat memompakan 600 liter minyak ke dalam 
tangki setinggi 20 m satu cc minyak massanya 0,82 
gram. Satu liter =1000 cm3.

Penyelesaian:
8. Sebuah benda bermassa 2 kg jatuh sejauh 400 cm. 

(a) Hitung usaha yang diakukan gaya gravitasi 
pada benda itu. (b) Energi Potensial Gravitasi 
(EPG) benda itu berkurang, berapakah 
berkurangnya?

Penyelesaian:
9. Sebuah benda 0,20 kg terletak di atas lantai licin. 

Pada benda itu bekerja gaya sebesar 1,50 N dalam 
arah datar. Setelah benda itu menempuh 30 cm. 
Berapakah lajunya? 

Penyelesaian:



10. Sebuah benda 0,50 kg bergeser di atas meja 
dengan kecepatan mula sebesar 20 cm/s, dan 
setelah 70 cm benda berhenti. Berapakah gaya 
gesek yang dialaminya (anggaplah konstan)?

Penyelesaian:
11. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 15 m/s 

dihentikan dengan jarak 2 m ketika akan menabrak 
tumpukan sampah. Berapakah besar gaya rata-rata 
yang dihasilkan sabuk pengaman mobil kepada 
penumpang 90 kg ketika mobil dihentikan?

Penyelesaian:
12. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 

awal 20 m/s ke atas. Berapakah ketinggian yang 
dicapai kalau kecepatannya tinggal 8,0 m/s? 
Gesekan udara diabaikan. 

Penyelesaian:



13. Sebutir manik-manik dapat menggeser tanpa 
gesekan berarti melalui kawat (lihat gambar). Kalau 
laju dititik A adalah 200 cm/s. (a) Berapakah laju di 
titik B? (b) di titik C?

Penyelesaian:
14. Misalkan butir manik-manik mempunyai massa 15 

gram dan kecepatan 2,0 m/s di A, dan ia berhenti 
ketika mencapai titik C. Panjang kawat dari A ke C 
adalah 250 cm. Berapakah besar gaya gesekan 
rata-rata yang menantang gerakan butiran manik 
tersebut?

Penyelesaian:
15. Mobil 1200 kg menggelinding bebas dengan 

kemiringan 30o seperti tampak pada gambar. Pada 
saat mobil berkecepatan 12 m/s, sopir mulai 
menginjak rem. Berapakah besar gaya rem F (yang 
tetap dan berarah sejajar permukaan miring) agar 
mobil dapat berhenti dalam jarak 100 m? 

Penyelesaian:



16. Sebuah bola diujung sebuah tali sepanjang 180 cm berayun 
sebagai bandul sebagaimana gambar (lihat gambar). 
Kecepatan bola adalah 400 cm/s  ketika melewati posisi 
terendah. (a) hingga ketinggian h Berapakah di atas posisi ini, 
bola tersebut akan naik sebelum berhenti? (b) sudut 
berapakah terhadap garis vertikal akan dibuat bandul 
tersebut?

Penyelesaian:

17. Sebuah balok 500 g ditembakan naik lereng sesuai gambar 
dengan kecepatan 200 cm/s.seberapa jauhkah balok itu akan 
naik lereng, jika koefisien  gesekan antara balok dan 
permukaan lereng adalah 0,15?

Penyelesaian:

18. Sebuah kereta api 60000kg ditarik gaya 3000N diatas rel yang 
miringnya 1% (untuk setiap jarak 100m, kereta akan mendaki 
sejauh 1m). Kereta api itu mengalami gesekan 4000N. Kalau 
kecepatan mulanya 12 m/s, Berapakah jarak s yang harus 
ditempuh kereta api sebelum kecepatannya tinggal 9 m/s? 

Penyelesaian:



19. Dalam iklan disebut bahwa mobil tertentu (yang 
massanya 1200kg) dari keadaan diam dapat mencapai 
kecepatan 25 m/s dalam waktu 8,0 s. Berapakah daya 
rata-rata mesin mobil itu? Anggap tak ada gesekan.

Penyelesaian:
20. Mesin dengan daya 0,25 hp dipakai untuk mengangkat 

beban dengan kecepatan 5,0 m/s yang tetap. Berapakah 
beban yang dapat diangkat?

Penyelesaian:
21. Ulangi soal 19 bila data tersebut digunakan pada mobil 

yang naik lereng 20o? 
Penyelesaian:
22. Muatan Gandum akan dibongkar dari palka kapal 

dengan mesin”elevator”. Alat ini dapat mengangkat 
gandum setinggi 12 m sebanyak 2,0 kg setiap detik, 
untuk kemudian dijatuhkan dengan kecepatan 3,0 m/s. 
Mesin dengan hp berapakah sedikit-dikitnya dapat 
mengerjakan ini?

Penyelesaian:



PROBLEMA-SOLUSI
23. Sebuah peluru 8 gram ditembakan ke dalam balok 

kayu 9 kg dan menancap didalamnya. Balok itu yang 
dapat bergerak bebas, setelah tertumbuk 
mempunyai kecepatan 40 cm/s. Berapakah 
kecepatan awal peluru itu ? Jawab!

24. Massa 16 gram melaju dalam arah +X dengan 
kecepatan 30 cm/s, sedangkan massa kedua 4 gram 
bergerak dalam arah –X dengan kecepatan 50 cm/s. 
Kedua massa itu bertumbukan, dan sesudahnya 
kedua benda tetap bersatu. Berapa kecepatan 
sistem sesudah tumbukan? Jawab!

25. Sebuah batu 2 kg bergerak pada kecepatan 6 m/s. 
Hitunglah gaya F yang dapat menghentikan batu itu 
dalam waktu 7x10-4 detik? Jawab!

26. Sebuah peluru 15 gr bergerak dengan kecepatan 300 
m/s melewati sebuah lapisan tebal foam plastik dan 
muncul dengan kecepatan 90 m/s. Berapakah gaya 
rata-rata yang menghalangi gerakan melalui plastik 
tersebut. Jawab!



27. Inti suatu atom dan massanya 3,8 x 10-25 kg. Karena 
bersifat radioaktif maka inti ini pada suatu saat 
mengeluarkan partikel yang bermassa 6,6 x 10-27 kg  
dengan kecepatan 1,5 x 107 m/s. Karena itu sisa inti 
tersentak kebelakang (‘recoil”) Berapakah kecepatan 
sentakan itu ? Jawab!

28. Sebuah bola 0,25 kg yang melayang dengan 
kecepatan 13 m/s dalam arah x positif dipukul 
dengan bat, hingga mendapat kecepatan 19 m/s 
dalam arah –x. bat menyentuh bola hanya selama 
0,010 detik. Berapa gaya rata-rata pada bola oleh bat? 
Jawab!

29. Dua orang gadis (m1 dan m2)  berada di atas sepatu 
roda dan dalam keadaan diam, saling berdekatan 
dan berhadapan muka. Gadis 1 mendorong tepat 
pada gadis 2 dan menjatuhkannya dengan 
kecepatan v2. misalkan gadis-gadis itu bergerak 
bebas diatas sepatu roda mereka, dengan kecepatan 
(v1) berapa gadis itu bergerak? Jawab!

PROBLEMA-SOLUSI



30. Pada gambar tampak peluru 15 gr ditembakkan 
dalam arah datar kedalam balok kayu 3 kg yang 
digantungkan pada tali yang panjang. Peluru 
menancap dalam kayu itu. Tentukan kecepatan 
peluru kalau tumbukan ini menyebabkan balok 
itu bergerak sampai 10 cm di atas kedudukan 
semula? Jawab!

31. Tiga buah massa ditempatkan pada sumbu x: 
200 gr di x= 0,500 gr di x=30 cm dan 400 gr di 
x=70 cm. berapakah pusat massanya? Jawab!

32. Sebuah sistem terdiri dari massa-massa berikut 
di bidang xy: 4kg, dikoordinat-koordinat (x=0, 
y=5 cm), 7 kg di (3m, 8m), dan 5 kg di (-3m, -6m). 
Carilah pusat massanya? Jawab!

PROBLEMA-SOLUSI



33. Sebuah bandul yang terdiri dari bola dengan massa m 
dilepaskan dari posisinya sesuai gambar dan memukul  balok 
bermassa M. Balok tersebut meluncur pada suatu jarak D 
sebelum berhenti oleh pengaruh suatu gaya gesekan tetap 0,2 
Mg. Berapakah D jika bola tersebut dipantulkan ke suatu sudut 
200? Jawab!

34. Dua buah bola dengan massa yang sama mendekati titik asal 
koordinat; yang satu sepanjang sumbu +y dengan kecepatan 
2,00 m/s dan yang lain sepanjang sumbu –x dengan kecepatan 
3,00 m/s. setelah mereka tubrukan, satu  bola bergerak keluar 
sepanjang sumbu +x dengan 1,20 m/s. Berapakah komponen-
komponen kecepatan dari bola lainnya? Jawab!

35. Sebuah truk 7500 kg yang sedang menuju ke arah Timur 
dengan kecepatan 5 m/s, bertabrakan dengan mobil 1500 kg, 
yang bergerak dalam arah 300 arah barat-daya (dihitung dari 
arah barat) dengan kecepatan 20 m/s. Sesudah bertabrakan 
kedua kendaraan tetap menyatu. Kearah manakah bangkai 
kedua mobil itu terhempas dan berapa kecepatannya? Jawab!

36. Dua bola identik bertumbukan dengan kecepatan masing-
masing 0,75 m/s dan -0,43 m/s. Kalau tumbukan bersifat linier 
lenting sempurna, berapakah kecepatan masing-masing bola 
sesudah tumbukan ? Jawab !

PROBLEMA-SOLUSI



37. Sebuah bola 1 kg dengan kecepatan 12 m/s. 
Bertumbukan dengan  bola 2 kg yang bergerak dalam 
arah tepat berlawanan dengan kecepatan 24 m/s. 
Tentukan kecepatan masing-masing bola sesudah 
tumbukan jika (a) e =⅔, (b) kedua bola menjadi satu, ( c ) 
tumbukan bersifat lenting sempurna? Jawab!

38. Sebuah bola dari ketinggian h dijatuhkan dan mental 
mencapai ketinggian 0,65 h. Berapa koefisien restitusi 
antara lantai dan bola? Jawab!

39. Kedua bola pada gambar bertumbukan (a) Berapakah 
kecepatan akhir bola 500 gram jika sesudah tumbukan 
bola 800 gram diketahui berkecepatan 15 cm/s. (b) 
adakah tumbukan itu lenting sempurna? Jawab!

40. Air disemprotkan dalam arah datar mengenai lempengan 
kaca, lihat gambar. Diketahui bahwa Vair = 80 cm/s dan air 
sebanyak 30 mL, mengenai lempengan itu setiap detik. 
Andaikan air mengalir sejajar lempengan setelah 
mengenai lempengan. Satu sentimeter kubik air 
massanya satu gram. Berapakah gaya yang dilakukan air 
pada lempengan? Jawab!

PROBLEMA-SOLUSI


