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BAB 

PENERAPAN HUKUM-HUKUM NEWTON 
 

 

Sebelumnya telah dipelajari tentang hukum Newton: hukum I tentang kelembaban benda, yang 

dinyatakan oleh persamaan �F = 0; hukum II tentang hubungan gaya dan gerak, yang 

dinyatakan oleh persamaan �F = m a; dan hukum III tentang pasangan aksi-reaksi yang bekerja 

pada dua benda berbeda yang saling berinteraksi. Juga telah dipelajari bagaimana melukiskan 

diagram gaya – gaya yang bekerja pada suatu benda, yang disebut diagram benda bebas. Selain 

itu, juga telah dipelajari gaya berat, gaya tegangan tali, gaya normal dan gaya gesekan, serta 

melakukan analisis kuantitatif untuk masalah dinamika sederhana pada bidang  tanpa gesekan. 

 

Dalam bab ini kita awali pembahasan kita tentang gaya gesekan, yang sebanding dengan besar 

gaya normal dan koefisien gesekan yang berkaitan denagn sfita permukaan bidang sentuh. 

 

A. Gesekan 

 

Pada suatu benda atau sistem benda mungkin saja bekerja berbagai jenis gaya . untuk itu kita 

juga memerlukan strategi pemecahan masalah sebagai penuntun kita dalam menyelesaikan 

soal-soal. 

 

Langkah –langkah berikut sebaiknya Anda gunakan untuk memecahakan soal-soal 

dinamika dengan menggunakan hukum-hukum newton. 

1. Gambarlah sketsa kondisi soal. Kenali satu benda atau sistem benda dimana Anda akan 

mengunakan hukum I dan II newton 

2. Pisahkan benda atau sistem benda yang akan Anda analisis geraknya. Lukis diagram 

benda bebas untuk benda atau sistem benda ini. Jangan sampai ada gaya yang tak 

tergambar. Tetapi hindari juga menggambar gaya yang tidak bekerja pada benda atau 

sistem benda yang ditinjau. Lalu berikan nama pada setiap gaya yang Anda gambarkan 

sesuai dengan penyebabnya. 

3. Pilih sumbu X dan Y yang akan memudahkan anda melakuka perhitungan. Jika Anda 

mengetahui arah percepatan benda ambillah arahitu sebagai sumbu X positif . 

perhatikan, Anda dapat menggunakan sistem sumbu yang berbeda untuk setiap benda 

atau sisitem benda yang Anda tinjau. 

 

Untuk gaya-gaya yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y  yang Anda pilih, 

hitunglah nilai komponen-komponen gaya itu dengan sinus dan kosinus yang sesuai. 

      Px  = P cos θθθθ dan Py.= P sin θθθθ 

4. Untuk kasus benda diam atau bergerak lurus beraturan pada sumbu X atau sumbu Y , 

gunakan hukum I Newton: 

                                         ����Fx = 0 atau ����Fy = 0 

Untuk kasus benda bergerak dengan percepatan tetap pada sumbu X atau sumbu Y  

gunakan hukum II Newton: 

                                               ����Fx=  max  atau   ����Fy=  may 

5. Jika ada lebih dari satu benda atau sistem benda yang anda tinjau, ulangi langkah 2 

sampai dengan langkah 4. Jika dua benda yang Anda tinjau saling berinteraksi               

( umumnya bersentuhan), maka  Anda dapat menghubungkan keduanya dengan hukum 

III Newton. Sebagai tambahan percepatan-percepatan benda mungkin saling 

berhubungan, misalnya jika benda-benda tersebut dihubingkan dengan tali. 

6. Dari persamaan –persamaan linear ( pangkat satu), yang anda peroleh dari langkah 4 

dan langkah 5, hitunglah besaran-besaran yang ditanyakan. 
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Apa Gaya Gesekan Itu? 

 

Gaya gesekan antara permukaan zat padat 

merupakan gaya sentuh, yang muncul jika 

permukaan dua zat padat bersentuhan 

secara fisik, dengan arah gaya gesekan 

sejajar dengan permukaan bidang sentuh 

dan berlawanan dengan kecenderungan 

arah gerak relatif benda satu terhadap 

benda lainnya. Gaya gesekan adalah suatu 

gaya lenting yang menyumbang pada 

kondisi keseimbangan benda. Gaya 

gesekan ada dua jenis yaitu,  gaya gesekan 

statis yang cenderung untuk 

mempertahankan keadaan diam benda 

ketika sebuah gaya dikerjakan pada benda 

yang diam, dan gaya gesekan kinetis 

(dinamis) yang cenderung untuk 

mempertahankan keadaan bergerak dari 

benda yang sedang bergerak. 

 

Gaya gesekan statis mulai dari nol dan 

membesar sesuai denagn gaya dorong 

sampai mencapai nilai maksimum, fs,maks . 

Lalu, gaya gesekan turun sampai mencapai 

nilai tetap yaitu gaya gesekan kinetis, fk . 

 

Rumusan Gaya Gesekan 

 

���� Besar gaya gesekan statis antara dua 

permuakaan yang bersentuhan dapat 

memiliki nilai-nilai 

                            fs   ≤≤≤≤ µµµµs N  

    (2-1) 

            dengan tetapan tanpa dimensi µs  

disebut koefisisen gesekan statis  dan  N adalah besar   gaya normal tanda kesamaan  

“=” digunakan ketika tepat akan bergerak, yaitu ketika  

              fs   = fs,maks =µµµµs N      (2-2) 

Tanda kesamaan “<” terus dipakai untuk gaya dorong yang diberikan lebih kecil dari 

pada nilai ini 

���� Besar gaya gesekan kinetis yang bekerja pada suatu benda adalah tetap dan diberikan 

oleh 

                        fs   = µµµµk N       (2-3) 
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Permukaan Koefisien gesekan statis µµµµs Koefisien gesekan kinetis µµµµk 

Kayu pada kayu 0,40 0,20 

Kayu pada baja 0,70 0,40 

Kayu pada salju 0,08 0,06 

Baja pada baja 0,74 0,57 

Almunium pada baja 0,61 0,47 

Tembaga pada baja 0,53 0,36 

Kaca pada kaca 0,94 0,40 

Tembaga pada kaca 0,68 0,53 

Teflon pada teflon 0,04 0,04 

Teflon pada baja 0,04 0,04 

Karet pada beton (kering) 1,00 0,80 

Karet pada beton (berair) 0,30 0,25 

Bola gotri yang diberi oli < 0,01 < 0,01 

 

Nilai-nilai µk dan µs  bergantung pada sifat antar dua permukaan benda yang bersentuhan 

tetapi secara umum µk  lebih kecil daripada µs .  

 

Bagaiman Mentukan Koefisien 

Gesekan ?  
 

Koefisien gesekan statis dan 

kinetis dapat kita tentukan 

denagn teknik bidang horizontal 

atau bidang miring. Dalam 

percobaan denga teknik bidang 

horizontal, benda dihubungkan 

kekait dinamometer, sedangkan 

ujung kait yang bebas Anda tarik 

dengan gaya  P ( lihat gambar 

2.5 ).  

 

Mulai dari gaya P kecil perbesarlah tarikan Anda sampai suatu saat tarikan Anda merasa 

benda tepat akan bergerak. Pada saat itu bacalah angka yang ditunjukan oleh skala 

dinamometer. Angka ini menunjukan besar gaya gesekan statis maksimum, fs,maks.  Dengan 

demikian koefisien gesekan statis, µs, dapat dihitung dengan  

                                    fs,maks 

 fs,maks = µs N → µs =               ;dengan N  = berat benda 

        N 

 

Ketika benda bergerak aturlah besar gaya P sedemikian sehingga benda bergerak dengan 

kecepatan tetap. Ketika benda bergerak dengan kecepatan tetap bacalah skala dinamometer. 

Angka ini menunjukan besar gaya gesekan kinetis,  fk.  Dengan demikan, koefisien gesekan 

kinetis, µk , dapat dihitung. 

                                     fk,maks 

 fk,maks = µk N → µk =              ; dengan N  = berat benda. 

        N 

 

Anda juga dapat menentukan koefisien gesekan statis tanpa perlu menggunakan 

dinamometer ( neraca pegas ) tetapi denagn teknik bidang miring. Bila sebuah benda 
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diletakan di atas bidang yang dimiringkan secara berangsur maka jika pada sudut θs  benda 

mulai meluncur berarti koefisien gesekan statis, θs  adalah 

µs  = tan θs .  

      Sedangkan koefisien gesekan kinetik, µk , dapat dinyatakan sebagai 

      µk  = tan θk .  

 

 

B. Pemecahan Masalah Dinamika yang Lebih Rumit 

 

Dalam subbab ini kita akan memecahakan beberapa masalah dinamika yang lebih rumit, 

yaitu : analisis gerak benda yang dihubungkan dengan tali melalui katrol atau sistem katrol 

dimana gaya gesekan terlibat; analisis gerak benda pada bidang miring di bawah pengaruh 

gaya gesekan; dan analisis gerak dan gaya pada benda bertumpuk. 

 

Masalah dua benda dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol atau sistem katrol 

 

Dua benda A dan B  dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol. Benda A terletak 

pada bidang mendatar kasar dengan koefisien gesekan kinetis µk  dan benda B tergantung 

vertikal di udara ( gambar 2.11a). mula-mula benda B ditahan diam. 

 

 
 

Diagram bebas sistem benda A dan benda B ditunjukkan pada gambar 2.11b. pada Benda A 

bekerja empat buah gaya. Dua gaya vertikal: gaya berat benda A, mA g, dan gaya normal 

pada benda A yang dikerjakan oleh bidang mendatar, NA.  Dua gaya mendatar: gaya 

tegangan tali, T dan gaya gesekan pada benda A yang dikerjakan oleh bidang mendatar 

kasar, fA . Sedangkan pada benda B  hanya bekerja dua buah gaya vertikal: gaya berat benda 

B, mB g, dan gaya tegangan tali, T. Perhatikan, gaya tegangan tali pada benda A dan benda 

B besarnya sama karena A dan B dihubungkan oleh tali yang sama dan katrol dianggap licin 

( katrol tidak mengalami gerak rotasi ). 

 

Tinjau dahulu benda A saja untuk dapat menghitung gaya normal  NA. Benda A  tidak 

bergerak dalam arah vertikal sehingga �Fy = 0, dan dengan mengambil arah vertikal ke atas 

sebagai arah positif diperoleh 

       �Fy = 0 ⇔ + NA – mA g = 0   

                                  NA = mA g 
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Selanjutnya, gaya gesekan kinetik, fA , dapat dihitung dengan rumus 

fA  = µk NA  ⇔ fA = µk  mA g 

 

Untuk dapat langsung menghitung percepatan sistem benda A  dan benda B, a, kita tinjau 

benda A dan benda B sebagai suatu sistem, dengan diagram bebas seperti pada gambar 

2.11b. Dengan mengambil arah percepatan ( arah gerak ) sebagai arah positif, maka untuk 

benda A arah mendatar ke kenan adalah arah positif dan untuk benda B  arah vertikal ke 

bawah adalah arah positif. Penggunaan hukum II Newton memberikan 

�F =  (mA + mB) a 

( + T - fA  ) + ( - T +  mB g ) = (mA + mB) a 

T - µk  mA g - T +  mB g = (mA + mB) a 

           mB g  - µµµµk  mA g 

a =            (2-6) 

                mA + mB 

 

Untuk sistem dua benda A dan B yang dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol 

pada gambar di bawah ini, dan dianggap katrolnya licin sempurna ( katrol tak mengalami 

gerak rotasi ), berlaku rumus cepat berikut: 

Bidang mendatar licin  

          mB g   

a =      

        mA + mB 

 

Bidang kasar dengan koefisien gesekan  µk    

           mB g  - µµµµk  mA g 

a =    

                mA + mB 

 

Masalah Gerak Benda pada Bidang Miring 

 

Untuk kasus benda meluncur dari keadaan diam menuruni bidang miring dengan sudut 

kemiringan θ terhadap horizontal dan tidak diberi gaya luar, berlaku : 

Bidang miring licin    a = g sin θθθθ 

Bidang miring kasar  a = g  (sin θθθθ - µµµµk  cos θθθθ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah Dua benda Bertumpuk pada Bidang Horizontal 

 

Supaya diagram bebas benda bertumpuk tidak rumit maka kita terlebih dahulu akan 

menentukan gaya normal pada tiap benda. Karena gaya normal berarah vertikal, maka untuk 

menetukan besar gaya normal kita cukup menggambar diagram gaya-gaya vertikal yang 

bekerja pada tiap gaya-gaya vertikal yang bekerja pada tiap benda ( gambar 2.16b). 

 

k
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Sistem balok bertumpuk tidak bergerak terhadap sumbu vertikal ( sumbu Y ) sehingga baik 

untuk sistem balok m1 maupun sistem balok  m2 , berlaku  �Fy = 0. Mari kita tinjau dahulu 

sistem balok m1 . ada dua gaya vertikal yang bekerja pada balok m1 : gaya berat m1g berarah 

ke bawah dan gaya normal pada m1 dikerjakan oleh m2 ( diberi lambang N1,2 ) berarah ke 

atas. Penggunaan �Fy = 0 memberikan  

+ N1,2  - m1g = 0 

N1,2  = m1g         (2-9) 

N1,2  bekerja pada m1 . reaksi dari N1,2  yaitu N2,1 bekerja pada m2. N2,1 adalah gaya normal 

pada m2 yang dikerjakan oleh m1. Karena N1,2  dan N2,1 adalah pasangan aksi reaksi, maka 

N2,1 = N1,2   ⇔ N2,1 = m1g 

 

Selanjutnya, pada sistem balok m2  terdapat tiga gaya vertikal yang bekerja pada m2 : gaya 

berat berarah ke bawah m2 g; gaya normal pada m2 yang dikerjakan lantai ( diberi lambang 

N2,1) berarah ke atas, dan N2,1 ( reaksi dari N1,2  ) berarti ke bawah. Penggunaan �Fy = 0 

memberikan  

+ N2,1 -  m2g - N2,1  = 0 

                       N2,1  = m2g + N2,1  dengan  N2,1  = m1g 

                      N2,1  = m2g + m1g         (2-10) 

 

TIPS 

 

Untuk kasus dua balok betumpuk di atas bidang horizontal (lihat gambar 2.16) besar 

gaya normal pada balok yang atas sama denagn beratnya sendiri. Sedangkan besar 

gaya normal pada balok yang bawah sama dengan jumlah berat balok itu sendiri 

ditambah berat balok di atasnya. 

N1 = m1 g 

N2 = m1g + m2g 

 

Catatan: Dua persamaan di ats dapat digunakan hanya jika pada kedua benda tidak 

bekerja gaya luar yang memiliki komponen vertikal. Gaya luar boleh ada 

asalkan berarah horizontal. 
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C. Penerapan Gaya Gesekan pada Masalah Tikungan 

 

Menikung pada Jalan Mendatar 

 

Dalam peristiwa menikung sebuah benda 

dianggap menempuh lintasan melingkar. 

Dan seperti yang sudah diketahui bahwa 

gerak melingkar disebabkan oleh gaya 

sentripetal          ( gaya yang mengarah ke 

pusat lingkaran ). 

 

Sebuah benda misalkan mobil, baru dapat 

membelok jika tikungan jalan horizontal 

tersebut kasar. Sehingga yang berfungsi 

sebagai gaya sentripetal pada mobil yang 

membelok adalah gaya gesekan yang 

dikerjakan pada permukaan jalan horizontal 

kasar pada keempat ban mobil. Ketika mobil 

membelok maka ban-ban mobil adalah 

berputar dan bukan meluncur, sehingga gaya 

gesekannya adalah gaya gesekan statis. Jika mobil slip sehingga keempat bannya meluncur 

di atas jalan, barulah gaya gesekannya adalah kinetis. 

 

Mobil yang melaju terlalu cepat ketika melalui tikungan jalan horizontal dapat slip karena 

kelajuan mobil melebihi batas kelajuan yang diperkenankan untuk membelok. Rumus batas 

kelajuan yang diperkenankan untuk membelok denagn aman pada tikunganjalan yang kasar 

adalah: 

Asal dari gaya sentripetal adalah gaya gesekan  fs, sehingga 

Fs =  fs ⇔ Fs = µs N = µs mg               (*) 

Rumus gaya sentripetal menurut definisi adalah 

       mv
2
 maks 

Fs =                                                                                         (**) 

           r 

Ruas kiri ( ** ) dan (*) adalah sama sehingga diperoleh: 

 mv
2
 maks 

                          =   µs mg                                                      

     r 

                         v
2
 maks 

               µµµµs  =        (2-14) 

                           rg 

 

       V maks = √√√√rg µµµµs       (2-15) 

dengan r adalah jari-jari belokan jalan dan g adalah percepatan gravitasi.  

 

Batas laju kendaraan yang membelok pada jalan datar kasar dengan aman bergantung pada: 

1. Kekasaran permukaan jalan (µs) → makin kasar permukaan jalan makin besar gaya 

baats laju membelok; 

2. Jari – jari belikan ( r ) → makin besar jari-jari belokan makin besar batas laju 

membelok; 

3. Percepatan gravitasi ( g ) → makin besar percepatan gravitasi tempat belokan makin 

besar batas laju membelok. 
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Menikung pada jalan Miring 

 

Sebuah mobil dapat membelok pada jalan datar disebabkan adanya gaya-gaya yang bekerja 

pada mobil yang membelok pada jalan datar ( gambar 2.22a ). Berat mobil mg berarah 

vertikal ke bawah. Pada tiap ban mobil bekerja gaya normal FN yang dikerjakan oleh 

permukaan jalan. Jumlah keempat gaya normal ini seimbang dengan berat mobil, sehingga 

mobil tidak bergerak pada sumbu vertikal Y. Pada sumbu horizontal X terdaapt gaya 

gesekan fs, yang bekerja pada tiap ban. Resultan gaya horizontal yang tidak nol inilah yang 

memberikan gaya sentripetal pada mobil. 

 
 

Untuk kondisi jalan licin, gaya gesekan sangat kecil. Ini mengakibatkan mobil yang 

membelok pada jalan datar dengan kelajuan sedang pun dapat mengalami slip. Untuk 

mengatasi ini, belokan biasanya dibuat miring dengan sudut kemiringan tertentu θ ( gambar 

2.23 ). Makin besar kelajuan maksimum yang diperbolehkan makin besar sudut kemiringan 

ini harus dibuat. 

 
Gambar 2.23 Belokan sirkuit balap mobil dirancang miring denan sudut kemiringan θ 

tertentu. Desain seperti ini menyebabkan mobil dapat membelok dengan kecepatan 

maksimum tertentu tanpa slip, walaupun kondisi sirkuit licin 

  

Jika jalan yang dilalui adalah licin karena berair ataupun bersaju, sehingga gaya gesekan 

diabaikan. Maka, untuk mengatahui gaya apakah 

yang meberikan gaya sentripetal dapat kita 

analisis dari gambar 2.22b. Ditunjukkan bahwa 

untuk belokan yang dibuat miring, gaya normal 

N memiliki komponen horizontal ( N sin θ ), 

yang berarah radial ke dalam. Komponen 

horizontal inilah yang memberikan   
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Perhatikan kembali pada gambar 2.22b. Pada tiap-tiap ban bekerja gaya normal  FN  

sehingga gaya normal total pada mobil adalah N = 4 FN. komponen horizontal dan vertikal 

gaya normal adalah NX = N sin θ dan NY = N cos  θ. Komponen horizontal gaya normal, NX, 

yang berarah radial ke dalam inilah yang memberikan gaya sentripetal, sehingga 

             m v
2                                                        

 mv
2
    

NX  =                   ⇔   N sin θ =      (*) 

              r                                          r 

mobil tidak bergerak pada sumbu –Y, 

� Fy = 0 

+ N  cos θ – mg = 0   ⇔     N cos θ = mg     (**) 

sehingga menghasilkan : 

                        mv
2
 

N sin θ              r 

               = 

N cos θ          mg 

                  v
2
 

tan θθθθ =                     (2-16)                              

rg 

 

 

V maks = √√√√rg tan θθθθ 

 

Tampak dari rumus ini bahwa kelajuan maksimum kendaraan untuk dapat membelok tanpa 

slip pada tikungan jalan miring licin bergantung pada jari-jari belokan (R), percepatan 

gravitasi ( g), dan sudut kemiringan jalan (θ ). 

 

Untuk pembalab mobil, keamanan ketika 

membelokkan mobilnya tidak hanya mengandalakn 

kemiringan belokan. Dalam kasus seperti ini, belokan 

jalan didisain miring dan cukup kasar.  

 

Untuk menghitung batas laju membelok pada belokan 

jalan yang miring dan kasar dapat dianalisis dari 

gambar 2.25. diperlihatkan bahwa dalam arah radial ke 

pusat belokan selain terdapat komponen gaya normal 

N, yaitu N sin θ, terdapat juga komponen gaya gesekan 

statis fs, yaitu fs cos θ. Resultan kedua gaya mengarah 

ke pusat ini akan bertindak sebagai gaya sentripetal. 

Fs = N sin θ + fs cos θ 

        mv
2
 

          = N sin θ  + ( µs N  ) cos θ 

  r 

        mv
2
 

          = N ( sin θ  +  µs cos θ) 

  r 

mobil tidak bergerak pada simbu Y sehingga beralaku : 

 

� Fy = 0 ; arah ke atas positif 

+ N cos θ – mg – fs sin θ= 0 

mg = N cos θ – fs sin θ 
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mg = N cos θ– µs N sin θ 

mg = N (cos θ – µs sin θ) 

 

 

sehingga diperoleh :  

 

 mv
2                                                

                                                 sin θ 

          = N ( sin θ  +  µs cos θ)                         cos θ                 +  µs                   

  r      v
2
                        cos θ 

         :            =                             

  mg = N (cos θ – µs sin θ)              rg                                    sin θ 

                   cos θ  1 - µs                   

                                                                                               cos θ 

 

v
2
maks             µµµµs  + tan θθθθ 

              =         (2-17) 

  rg               1 - µµµµs tan θθθθ 

 

 

 

v maks   =                   µµµµs  + tan θθθθ 

                        rg                                  (2-18) 

                                1 - µµµµs tan θθθθ 

 

dari persamaan di atas tampak bahwa sudut kemiringan jalan ( tan θ ) dan kekasaran jalan 

(µs) secara bersama-sama menyebabkan batas laju (V maks) untuk membelok dengan aman 

pada jalan miring kasar menjadi lebih besar.  

          

 


