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BAB 

MOMENTUM DAN IMPULS 
 

 

8.1 Pengertian Momentum dan Impuls 
Momentum yang dimiliki oleh sebuah benda didefinisikan sebagai hasil kali massa 

benda dengan kecepatannya. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka momentum 

juga merupakan besaran vektor. Berdasarkan satuan massa dan kecepatan, maka satuan 

momentum dalam SI adalah kg m/s.  

 

  

       …………….. (8.1) 

 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin besar kecepatan 

benda, semakin besar pula momentumnya (untuk benda-benda yang massanya sama). Juga, 

semakin besar massa benda, semakin besar pula momentumnya (untuk benda-benda yang 

kecepatannya sama). 

Newton menyatakan bahwa perubahan momentum benda bergantung pada besar gaya 

yang bekerja dan lamanya gaya tersebut bekerja pada benda. Hal ini diungkapkan dalam hukum 

II Newton untuk momentum, yaitu: laju perubahan momentum sebuah benda sebanding dengan 

besarnya gaya yang bekerja dan berlangsung dalam arah gaya tersebut. 

momentum awal benda = mu 

momentum akhir benda = mv  

perubahan momentum = mv – mu  

Laju perubahan momentum dalam selang waktu ∆t adalah: 

 

 

        ……………… (8.2) 

         

 

Sesuai dengan hukum II Newton, laju perubahn momentum ini sebanding dengan besarnya gaya 

F yang bekerja, sehingga bisa kita tuliskan 

 

 

        ………………. (8.3) 

 

Impuls (I) didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang bekerja F dengan selang 

waktu ∆t saat gaya tersebut bekerja pada benda. Berdasarkan persamaan (8.3), maka bisa kita 

tuliskan  

 

m(v – u) 
        F  = 

�t 

 

F∆t = m(v – u) 

 

         ……………… (8.4) 

            

 

Dari persamaan di atas tampak bahwa impuls sama dengan perubahan momentum 

benda. Dalam SI, impuls dinyatakan dengan satuan N s. 

p = mv 

 �p mv -mu 

 �t 
= 

�t 

 

m(v-u) 
F = 

�t 

 

I = F∆t = m(v – u) 
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Aplikasi yang menyangkut impuls misalnya adalah pada desain mobil. Bagian depan 

sebuah mobil didesain sedemikian rupa sehingga jika tiba-tiba terjadi benturan keras (misalnya 

ketika terjadi tabrakan), bagian ini akan mudah ringsek secara perlahan (menggumpal). Dengan 

menggumpalnya bagian depan ini, selang waktu kontak antara dua mobil menjadi lebih lama 

sehingga gaya yang terasa akan lebih kecil. Semakin pendek selang waktu yang kita kehendaki, 

semakin besar gaya yang diperlukan utnuk menghentikan mobil. 

 

 

8.2 Hukum Kekekalan Momentum 
 Seperti halnya energi mekanik, pada momentum pun berlaku hukum kekekalan, yang 

kita namakan hukum kekekalan momentum. Berdasarkan hukum III Newton, yaitu tentang 

aksi-reaksi, kita tahu bahwa gaya yang bekerja pada dua buah benda adalah sama besar dan 

berlawanan arah. Jika benda A dan B memiliki mA dan mB, dan keduanya bergerak dengan 

percepatan aA dan aB, maka dapat dituliskan bahwa FA = -FB. Dengan menggunakan hukum II 

Newton kita peroleh  mAaA = - mBaB 

Jika kecepatan sebelum dan setelah tumbukan benda A adalah vA dan v’A, sedangkan kecepatan 

sebelum dan sesudah tumbukan benda B adalah vB dan v’B, maka ; 

mA(v’A – vA) -mB(v’B – vB) 

∆t 
= 

∆t 

mA(v’A – vA) = -mB(v’B – vB) 

 

           ………………. (8.5) 

 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa momentum total yang dimiliki oleh kedua benda 

setelah tumbukan sama dengan momentum total yang dimiliki oleh kedua benda sebelum 

tumbukan. Inilah yang dikenal sebagai hukum kekekalan momentum, yang hanya berlaku jika 

dalam sistem yang ditinjau tidak bekerja gaya luar. 

 
 

 

8.3 Jenis-jenis Tumbukan 
 Dalam setiap tumbukan, hukum kekekalan momentum selalu berlaku selama tidak ada 

gaya luar yang bekerja pada sistem. Namun demikian, biasanya, energi kinetik sistem sebelum 

dan sesudah tumbukan terjadi tidak sama. Artinya, seringkali hukum kekekalan energi kinetik 

tidak berlaku dalam peristiwa tumbukan. Energi kinetik ini sebagian diubah menjadi panas dan 

suara. Tumbukan semacam ini, dimana total energi kinetik sistem tidak kekal disebut 

tumbukantak elastis atau tumbukan tak lenting.  

 

mAv’A + mBv’B = mAvA + mBvB 
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Sebaliknya, jika dalam tumbukan ternyata energi 

mekanik sistem kekal, maka tumbukan semacam ini disebut 

tumbukan elastis atau tumbukan lenting (sering juga 

disebut elastis sempurna). Jadi, dalam tumbukan elastis, 

berlaku dua hukum kekekalan, yaitu hukum kekekalan 

momentum dan hukum kekekalan energi mekanik. 

Hanya sedikit saja tumbukan di alam ini yang 

bersifat elastis sempurna. Contoh tumbukan yang bersifat 

elastis sempurna adalah tumbukan antara molekul-molekul 

gas dalam ruang, tumbukan elektron dengan atom gas 

(tidak semuanya elastis), dan tumbukan antara dua buah 

bola biliar dikatakan hampir elastis. Sedangkan tumbukan-

tumbukan lain yang banyak terjadi, biasanya bersifat elastis 

sebagian. 

 Misalkan dua buah benda A dan B bermassa mA 

dan mB mula-mula bergerak dengan kecepatan vA dan vB. 

Kedua benda bertumbukan sehingga kecepatan akhir kedua 

benda menjadi v’A dan v’B. Pada tumbukan yang elstis 

sempurna berlaku hukum kekekalan momentum 

mAvA + mBvB =  mAv’A + mBv’B 

 mA(vA - v’A) = -mB(vB - v’B)   (i) 

Berlaku pula hukum kekekalan energi mekanik (dalam 

kasus ini kita anggap energi potensial sama dengan nol) 

 ½ mAvA
2
 + ½ mBvB

2
 = ½ mAv’A

2 
+ ½ mBv’B

2 

     mAvA
2 
+ mBvB

2
 = mAv’A

2 
+ mBv’B

2
 

      mA(vA
2 
– v’A

2
) = -mB(vB

2 
- v’B

2
) 

     mA(vA – v’A)( vA + v’A) = - mB (vB – v’B)( vB + v’B)               (ii) 

Jika persaman (ii) kita bagi dengan persamaan (i), akan kita peroleh bahwa 

 

       …………………. (8.6) 

 

 Ada satu jenis tumbukan yang sangat ekstrem, yaitu tumbukan tak elastis sempurna, 

yang terjadi jika tumbukan menyebabkan kedua benda bersatu dan bergerak bersama-sama 

dengan kecepatan yang sama, misalnya tumbukan antara peluru dengan balok kayu, di mana 

pada akhir tumbukan peluru dan balok kayu bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang 

sama. Dengan demikian, pada tumbukan tak elastis sempurna ini berlaku 

 

       …………………. (8.7) 

 

 Ada suatu sasaran yang mencirikan tumbukan antara 

dua benda yang bergerak dengan satu dimensi, yang disebut 

koefisien restitusi (e) 

 

 

       

    …………………. (8.8) 

 

Berdasarkan persamaan tersebut, maka untuk tumbukan 

elastis sempurna, e =1; sedangkan pada tumbukan elastis 

sebagian,0 < e < 1; dan pada tumbukan tak elastis 

sempurna, e = 0.     

   

v’A - v’B = vB - vA 

v’A = v’B = v’ 

v’2 - v’1 e = 
v1 - v2 
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8.4 Roket (Materi Pengayaan) 
 Prinsip kerja roket sebenarnya sama 

dengan prinsip yang terjadi pada balon dan peluru 

yang ditembakkan dari sebuah senapan. Jika 

kecepatan gas yang menyembur keluar relatif 

terhadap roket adalah vkeluar, dan kecepatan roket 

relatif terhadap Bumi adalah vroket, maka kecepatan 

gas relatif terhadap Bumi adalah vgas = vkeluar + 

vroket. 

 Ketika roket mulai dijalankan, gas 

disemburkan keluar dengan kecepatan sama 

dengan vkeluar relatif terhadap roket. Arah 

semburan gas, berlawanan dengan arah gerak 

roket. Setelah bergerak dalam waktu tertentu, jumlah bahan bakar dalam roket akan 

berkurang, dan ini (sesuai dengan hukum kekekalan momentum) akan menyebabkan 

berubahnya kecepatan roket menjadi v + ∆t, maka kecepatan semburan gas menajdi 

vkeluar +v + ∆v. Sesuai sengan hukum kekekalan momentum, maka berlaku 

 (m + ∆m) = m(v + ∆v) + ∆m(vkeluar + v + ∆v) 

  0 = M∆v  + ∆m (vkeluar + ∆v) 

Jika ∆v dan ∆m sangat kecil, maka hasil kali keduanya bisa kita abaikan. Disamping itu, 

besaran ∆m bisa kita ganti dengan besaran -∆m, karena bertambahnya bahan bakar yang 

tersembur sama dengan berkurangnya massa roket, sehingga 
  

∆m 
∆v = vkeluar 

 M 

 

Dengan menggunakan teknik integrasi, maka dihasilkan 

  
            vakhir – vawal = vkeluar – ln(Makhir / Mawal ) 


