
Gambar solusi 27 



Gambar solusi 28 



Gambar solusi 29 



Gambar solusi 30 



Gambar solusi  31 



Gambar solusi 32a 



Gambar solusi 32b 



Gambar solusi 32c 



Gambar solusi 40 



Gambar soal no 27 



Gambar soal no 28 



Gambar soal no 29 



Gambar soal no 30 

 



Gambar soal no 31 



Gambar soal no 32 



Gambar soal no 33 
Kasus (b) 

Kasus (c) 

Kasus (a) 



Gambar soal no 35 

Kasus (c) 



Gambar soal no 36 



Gambar soal 37 



Gambar soal 38 



Gambar soal 39 



Gambar soal 40 



Gambar soal 41 



Gambar soal 42 



Gambar soal 43 
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Penyelesaian 27 

Benda dibebaskan : ada dua gaya yang bekerja 
padanya yakni gaya gravitasi (arah bawah) 
dan  tegangan dalam tali (arah atas). Gaya 
gravitasi pada benda adalah berat benda 
w=50N. Tegangan dalam tali dilambangkan T. 
lihat gambar! 

Dalam soal ini kedua gaya sudah dalam bentuk 
komponen, maka syarat pertama 
keseimbangan adalah: 
Fx = 0 disini menjadi  0 = 0 

Fy = 0 disini menjadi T – 50N = 0 

Maka T = 50N. Jadi bila sebuah tali datar menopang 
benda pada keseimbangan, maka tegangan dalam 
tali akan sama dengan berat benda tersebut. 

gbrjwb1.ppt


Penyelesaian 28 

Tegangan dalam tali 1 adalah sama dengan berat 
benda yang tergantung pd tali itu. Maka T1 = 
w, dan T1 atau w akan dicari. 

Perhatikan bahwa gaya T1 yang tdk diketahui 
maupun gaya 30N yg diketahui keduanya 
bekerja pada tali di titik P. Karena itu titik P 
kita bebaskan dan gaya gaya yg bekerja 
padanya tampak pada gambar. Beserta 
komponennya. syarat pertama keseimbangan 
menghasilkan: 
Fx = 0 atau  30N – T2 cos 40o = 0 

Fy = 0 atau   T2 sin 40o – W = 0 

Dari persamaan pertama diperoleh T2 =39,2N, 
substitusikan nilai ini dalam persamaan kedua. 
Hasilnya w = 25,2 N yakni berat benda tersebut. 

gbrjwb2.ppt


Penyelesaian 29 

Bagian tali yang dipegang anak adalah benda 
yang kita bebaskan. Gaya-gaya yang bekerja 
pada benda ditunjukan pada gambar. 

Setelah gaya-gaya ini diuraikan dalam 
komponennya. Syarat pertama 
keseimbangan menghasilkan persamaan: 
Fx = 0 atau  T2 cos 5o – T1 cos 10o = 0 

Fy = 0 atau   T2 sin 5o + T1 sin 10o – 90 N= 0. 

Setelah sin dan cos dihitung diperoleh : 

 0,996T2 – 0,985T1=0 dan 0,087T2+0,174T1-90=0.  

dari persamaan pertama diperoleh T2=0,990T1.Dengan 
mensubstitusikan nilai ini dalam persamaan kedua 
didapatkan 0,087T2+0,174T1-90=0, hingga T1=346 N 
dan karena T2=0,990T1, diperoleh T2=343N. 



Penyelesaian 30 

Perhatikan gambar soal. Karena bergerak dengan laju 
yang tetap, vektor kecepatan nya konstan. Karena itu 
kereta berada dalam keseimbangan translasi, sehingga 
syarat pertama keadaan keseimbangan berlaku. 

Kereta dibebaskan ketiga gaya yang bekerja padanya: 
1.Gaya tarik gravitasi w (berat kereta) dgn arah 

tegak ke bawah; 
2.Gaya P pada kereta yang sejajar bidang miring; 
3.Gaya tolak bidang miring FN pada kereta. Gaya-

gaya ini ditunjukan pd gambar (jwb4). 
Dalam soal ini adalah menguntungkan apabila sumbu X 

sejajar bidang miring, dan sumbu Y tegak lurus 
bidang miring. 

Syarat keseimbangan menghasikan: 
  Fx = 0 atau  P – 0,50w = 0 
  Fy = 0 atau   FN – 0,87w= 0. 

Dari persamaan pertama diperoleh P=0,50w dan dengan 
mengingat bahwa w = 200N didapatkan P=100N. Gaya 
tarik yang diperlukan itu adalah 100N. 

gbrsoal4.ppt
gbrsoal4.ppt
gbrsoal4.ppt
gbrjwb4.ppt


Penyelesaian 31 

Perhatikan gambar soal dimana tergambar semua 
gaya yang bekerja pada balok. f  adalah gaya 
gesek, dan gaya normal, yakni gaya oleh lantai 
pada balok, adalah FN pada gambar (jwb5) 
menunjukan kotak dibebaskan dari semua 
komponen gaya. Karena kotak bergeser dengan 
laju konstan, benda itu berada dalam keadaan 
keseimbangan. 

Syarat pertama keseimbangan menghasikan: 

Fx = 0 atau  25 cos 400 – f = 0 

a) Dari sini f  dapat segera diketahui, yakni f = 19,2 N 

b) Agar FN dapat diketahui, ingat bahwa 

   Fy = 0  atau   FN + 25 sin 40o – 50 = 0. 
Maka FN = 33,9N 

c) Dari definisi µ k, kita dapatkan 

  µ k = f / FN = 19,2N/33,9N = 0,57. 

  

gbrsoal5.ppt
gbrjwb5.ppt


Penyelesaian 32 

Misalnya kita pilih bagian tali A sbg benda y akan kita bebaskan. 
Pilihan ini kita buat dgn alasan karena mengetahui salah satu 
gaya yg bekerja padanya. Gaya berat bekerja dalam arah 
tegak lurus pada titik A, hingga diagram gayanya adalah yg 
ditunjukan oleh gambar. syarat pertama keseimbangan 
menghasilkan: 

Fx = 0 atau T2 cos 60o – T1 cos 60o = 0 
Fy = 0 atau T1 sin 60o + T2 sin 60o – 600 = 0  

Persamaan pertama diperoleh T1 = T2, (karena simetris maka,   
T3 = T4 ) Dengan substitusikan nilai ini dalam persamaan 
kedua. Hasilnya T1 = 346N demikian jugaT2 = 346 N. 

Selanjutnya perhatikan titik B diagram benda bebasnya tampak 
pd gambar. 

T2 = 346N, sehingga syarat  keseimbangan menghasilkan: 

Fx = 0 atau T3 cos 20o – T5 – 346 sin 30o = 0 
Fy = 0 atau T3 sin 20o - 346 cos 30o  = 0  

Pers terakhir ini memberikan T3 = 877N dan bila hasil ini di 
substitusikan dalam persamaan sebelumnya diperoleh T5 = 
651N. 

Sesuai pernyataan karena simetris T4 = T3 = 877 N. 

gbrjwb6a.ppt
gbrjwb6b.ppt
gbrjwb6c.ppt


Penyelesaian 33 

Perhatikan gambar, pakailah 

syarat :  Fy = 0, dalam setiap 

kasus 

a.FN + 200 sin 30o – 500 = 0,  

 maka  FN = 400N 

b.FN -  200 sin 30o – 100 = 0,  

 maka  FN = 250N 

c.FN - 200 cos  = 0,  

 maka  FN = (200 cos ) N 

gbrsoal7.ppt


Penyelesaian  34 

Kita telah menemukan FN . Untuk mendapat 
kan gaya gesek f, kita pakai Syarat 

pertama keseimbangan Fx = 0. 
kemudian kita mengunakan definisi µk. 

a) Kita dapatkan 200 cos 30o –  f  = 0 
sehingga  f = 173N 

 Maka µk = f / FN = 173/400 = 0,43 

b) Kita dapatkan 200 cos 30o –  f  = 0 
sehingga  f = 173N 

 Maka µk = f / FN = 173/250 = 0,69 

c) Kita dapatkan  - 200 sin  + f  = 0 sehingga  
f = (200 sin )N 

 Maka µk = f / FN = (200 sin  )/(200 cos  ) = 
tan  . 



Penyelesaian 35 

Apabila benda tepat akan bergerak, gaya 
gesek mencapai kritisnya. Maka µs = f / FN  

pada saat itu. Dengan mengulang cara-

cara pada penyelesaian 7. diperoleh FN .= 
w cos .  Dan  f = w sin . 

 Maka pada saat pergeseran tepat akan 

terjadi : 

 µs = f / FN = w sin  / w cos  = tan . 

Tetapi secara eksprimen,  telah ditemukan 

adalah 42o, maka µs = tan 42o = 0,90. 



Penyelesaian 36 

Berhubung balok 20 N bergerak dengan kecepatan 
konstan, maka balok ini berada dalam keadaan 
setimbang(equilibrium). Dan karena katrol 
tersebut tanpa gesekan, tegangan pada tali yang 
berlanjut(continous) adalah sama pada kedua sisi 
katrol. Sehingga kita peroleh: T1 = T2 = 8,00 N.  

Dengan melihat benda bebas dalam gambar dan 
mengingat bahwa balok dalam keadaan 
setimbang, kita dapati 

  Fx  = 0 atau  f  = T2 = 8,00 N 

  Fy  = 0 atau FN = 20,0 N 

Maka dari definisi µk, 

 µ k = f / FN = 8,00 / 20,0 = 0,40. 

gbrjwb10.ppt


Penyelesaian soal no 37 

• Kita gunakan  = r F sin, dengan mengingat bahwa 

momen-momen gaya searah jarum jam adalah negatif, 

sedangkan yang menyebabkan putaran belawanan arah 

jarum jam adalah positif. Momen-momen gaya yang 

disebabkan oleh ketiga gaya adalah: 

– Untuk 10 N;  = -(0,80m)(10 N) (sin90o)=-8,0 Nm. 

– Untuk 25 N;  = +(0,80m)(25 N) (sin25o)=+8,45 Nm 

– Untuk 20 N;  = ±(0,80m)(20 N) (sin 0o)= 0 Nm 

• Garis gaya 20 N akan melalui sumbu dan dengan demikian 

=0o untuk hal tersebut. Atau dengan perkataan lain, 

berhubung gaya melalui sumbu atau titik tumpu, maka 

lengan tuasnya adalah nol. Bagaimanapun juga momen 

gaya harus nol agar garis gayanya melalui sumbu. 



Penyelesaian soal no 38 

• Tanpa mengambakan batang yang dibebaskan, gaya-gaya 
yang bekerja pada batang dapat dilihat pada gambar, karena 
batang diketahui homogen maka titik pusat beratnya berimpit 
dengan titik pusat geometrinya. Tampak berat benda 200 N 
bekerja pada titik pusat batang. Gaya F1 dan F2 adalah gaya 
oleh penyanga pada batang. 

• Karena tidak ada gaya yg bekerja dalam arah X pada batang, 
maka kita hanya mempunyai dua persamaan untuk 
mengatakan keadaan kesetimbangan ini, Fy = 0 dan F = 0. 

    Fy = 0 menghasilkan F1 + F2 -200 N – 450 N =0. 
• Sebelum persamaan torsi dijabarkan, kita harus 

memilih poros perputaran. Sebaiknya poros dipilih 
melalui titik A, karena dengan demikian gaya F1 yang 
tidak diketahui itu torsinya nol. Diperoleh : 

    -(200 N)(L/2) – (450 N)(3L/4)+(F2)(L) =0 
    seluruh persamaan dapat dibagi L, an dengan mudah 

diperoleh F2= 438N. 
 untuk mendapatkan F1, nilai F2 disubstitusikan dalam 

persamaan pertama. Kita peroleh F1 = 212 N. 



Penyelesaian soal no 39 

• Gaya-gaya yang bekerja pada batang dapat 
dilihat pada gambar, misalkan penyangga ada 
pada jarak x dari ujung kiri, dan poros 
perputaran kita ambil dari penyangga. 

• persamaan F = 0 menghasilkan +(x)(200 
N)(sin 90)+(x-L/2)(100 N)(sin90)-(L-
x)(500N)(sin 90)=0. 

• Maka (800 N)(x)=(550 N)(L), sehingga 
diperoleh: x =0,69 L. penyangga harus 
dietakan pada jarak 0,69 L dari kiri. 

• Beban S yang menekan pada penyangga dapat 
dihitung dari persamaan Fy = 0 atau S – 200 
N – 100 N – 500N = 0, sehinga S=800 N. 

Gambar soal 3-3.ppt


Penyelesaian soal no 40 

• Lihat pada gambar, gaya yang dilakukan anak 
gadis itu adalah P, maka gaya yang dilakukan 
perempuan adalah 3P. Poros perputaran kita 
tentukan pada ujung kiri, persamaan torsi (F 

= 0) menghasilkan: -(x)(800 N)(sin 90)-
(L/2)(100 N)(sin90)+(L)(P)(sin 90)=0. 

• Persamaan kedua yang dapat dipakai adalah 
persamaan Fy = 0 atau 3P-800 N - 100 N+ P = 
0. 

• Ini menghasilkan P=225 N. substitusikan 
dalam persamaan pertama 
(800N)(x)=(225N)(L) – (100 N)(2L) atau x = 
0,22 L. Ini artinya beban harus digantungkan 
pada jarak 0,22 dari perempuan itu. 

Gambar soal 3-4.ppt


Penyelesaian soal no 41 

• Lihat pada gambar,  adalah gaya yang  dicari 
agar seimbang Fy = 0, maka 
P=800N+200N+300N=900N. 

• Karena batang harus dalam keadaan 
seimbang, kita pilih letak poros perputaran, 
misalnya di titik A. maka Persamaan F = 0 
menghasilkan: 

   + (x)(P)(sin90)–(3L/4)(400N)(sin90)-
(L/2)(200N)(sin90)-(L/3)(300N)(sin90)=0. 

 

• Dengan P=900N, diperoleh x=0,56L. Gaya 
yang diperlukan adalah sebesar 900N. Berarah 
ke atas, bertitik tangkap pada jarak 0,56L dari 
ujung kiri batang. 

Gambar soal 3-5.ppt


Penyelesaian soal no 42 

• Kalau mistar itu tidak terlalu lebar, maka masing-
masing lengan dapat dianggap sebagai batang yang 
tipis sepanjang L dan 2L, menyambung di titik A. 
Misalkan berat setiap cm adalah . Maka gaya-gaya 
yang bekerja pada mistar ditunjukan seperti gambar. P 
adalah gaya paku penggantung mistar. 
 

• Mari kita menulis  Persamaan momen gaya dengan 
menggunakan titik A sebagai sumbu. Karena   = r F sin  
dan karena momen gaya mengelilingi  A yg disebabkan 
F adalah nol, maka persamaan momen gaya menjadi   + 
(L/2)(L)[sin(90-)]–(L)(2L)(sin) =0. 

 
• Ingat bahwa sin (90-)=cos . Setelah melakukan 

substitusi atau penggantian dan pembagian dengan 2L2 
cos , kita peroleh bahwa  sin/cos = tan  = ¼. Yang 
menghasilkan  = 140. 



Penyelesaian soal no 43 

• Pada Gambar menunjukan gaya-gaya yang bekerja 
pada batang. Gaya oleh engsel pada batang tali, dan 
dinyatakan melalui kedua komponen-komponennya H 
dan V. mengenai tegangan dalam tali, kita dapat 
menguraikan dalam komponen-komponennya, atau 
dapat melakukan perhitungan langsung dengan T. 
kalau kedua jalan ini yang dipakai, maka persamaan 
torsi dengan titik P sebagai poros adalah” 

•  + (3L/4)(T)(sin40)–(L)(800N)(sin90)-
(/2)(600N)(sin90) =0. 

Dengan mengambil titik P sebagai poros maka H dan V 
tidak muncul dalam persamaan torsi, dan  
menghasilkan  T= 2280N. 

• Untuk mendapatkan H dan V kita tulis :  
 Fx = 0 atau -T cos 400 + H = 0 
    Fy = 0 atau T sin 400`+V-600-800=  0 
Dengan memakai nilai T yang sudah ditemukan. Kedua 

persamaan ini menghasilkan H =1750N dan  
• V=65,6 N 

Gambar soal 3-7_b.ppt


Penyelesaian soal no 44 

• Gaya-gaya Pada batang ditunjukan Gambar poros 
perputaran dipilih titik P, maka diperoeh persaaan torsi 
sebagai berikut : 
 

 + (3L/4)(T)(sin50)–(L/2)(400N)(sin40)-(L) (2000N) 
(sin40)=0. maka T = 2460 N. dari Fx = 0 atau H-T = 0 

 Diperoleh bahwa H=2460 N.  
 
Sedangkan dari :    Fy = 0 atau V-2000N-400N=0 
 
Kita dapatkan V=2400 N. Inilah kedua komponen gaya 

oleh engsel pada batang, maka besar gaya ini adalah  
    
  (2400)2 + (2460)2 = 3440 N = 3,44 kN. 
 
Dan arahnya terhadap arah horisontal adalah tan  = 

2400/2460, atau  = 440. 

Gambar soal 3-8_b.ppt


Penyelesaian soal no 45 

• Gaya-gaya yang bekerja pada pintu  ditunjukan Gambar 
pada engsel B hanya  terdapat gaya horisontal  
disebabkan karena telah dimisalkan bahwa seluruh 
berat pintu  akan ditanggung oleh engsel A. dengan 
mengambil poros perputaran melalui titik A, maka kita 
peroleh:   F = 0 menjadi +(h)(F2)(sin90)-
(h/4)(400N)(sin 900) = 0 

• Disini F2= 100 N, kita peroleh : 
  Fx = 0 atau F2 - H = 0 
  Fy = 0 atau V – 400 N = 0 
 
 dari persamaan ini kita dapatkan bahwa H = 100 N dan 

V = 400 N. 
Untuk gaya resultan R pada engsel pintu di titik A, kita 

dapatkan R =  (400)2 +(100)2 = 412 N. 
 
Garis singgung sudut R dibuat dengan arah x negatif 

adalah V/H, dengan demikian sudutnya adalah arctan 4 
= 760. 

Gambar soal 3-8_b.ppt


Penyelesaian soal no 46 

a. Kita sedang mencari gaya gesek H. Perhatikan 
bahwa ujung atas tangga tidak mengalami 
gesekan dengan mengambil poros perputaran 
di titik A, maka persamaan torsi 
menghasilkan: 

 -(0,4L)(200N)(sin400) + (L)(P)(sin 500) = 0 
 dengan pemecahan memberikan P= 67,1 N. 

Kita juga dapat menulis dengan : 
  Fx = 0 atau H - P = 0 
  Fy = 0 atau V – 200 N = 0 
 kemudian H=67,1 N dan V= 200 N. 
 
b. µs = f / Fn = H/V = 67,1 / 200 = 0,34. 



Penyelesaian soal no 47 

• Titik A kita bebaskan lihat gambar, disini 
diperoleh persamaan T2 cos 500 -2000 N=0 
dan T1 – T2 sin 500 = 0, maka T2 = 3110 N dan 
T1=2380 N. 

 
• Kemudian batang BC dibebaskan dengan 

mengambil poros perputaran di titik C, 
diperoleh : 

 +(L)(T3)(sin200) - (L)(3110N)(sin 900) - 
(L/2)(800 N) (sin 400) = 0 

  
 Dengan menyelesaikan T3, kita peroleh  T3= 

9,84 kN. Jika mencari H dan V dengan 
menggunakan persamaan gaya –x dan gaya –
y. 

Gambar soal 3-11_b.ppt
Gambar soal 3-11_c.ppt

