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Soal Latihan Mekanika I 

(3-11 November 2011) 

Kerjakan soal-soal berikut selama 1 minggu untuk melatih kemampuan Anda. Kerjakan 2-3 

soal per hari. Sebelum mengerjakan soal-soal tersebut, sebaiknya Anda mengerjakan soal-

soal Tipler tingkat I dan II, bagian Rotasi dan Momentum Sudut, terlebih dahulu. 

Berdiskusilah dengan teman-teman Anda, sebelum bertanya pada Dosen atau Asisten. 

    

1. Carilah massa m untuk mengimbangi mobil yang bermassa 1500 kg pada Gambar 1. 

 

 

 

2. Dua benda bermassa m1 = 15 kg dan m2 =10 kg dihubungkan oleh sebuah katrol bermassa 

M = 3 kg dan jari-jari R = 10 cm seperti pada gambar. Mula-mula sistem diam dan jarak 

m1 dan m2 adalah d = 3 m. Carilah kelajuan kedua massa ketika posisi kedunya sejajar! 

(Gambar 2) 

 

3. Sebuah bola pejal bermassa m dan jari-jari r mula-

mula diam pada ketinggian h seperti pada Gambar 3. 

Bola kemudian menggelinding tanpa slip dan bergerak 

pada lintasan melingkar dengan jari-jari R. (a) carilah 

ketinggian minimum h agar bola dapat bergerak satu 

lingkaran penuh (b) besar gaya yang diberikan pada 

bola pada titik P jika h = 3R 

 

 

 

Gambar 1 

Gambar 1 

Gambar 2 

Gambar 3 
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4. Sebuah bola billiard mula-mula bergerak slip pada bidang datar dengan kecepatan v0. 

Akibat gesekan lantai (koefisien gesek µ), bola akhirnya bergerak tanpa slip. Hitunglah: 

(a) kecepatan ketika bola tidak slip (b) lamanya bola slip (c) jarak yang ditempuh selama 

slip  

 

5. Sebuah benda bermassa m menumbuk secara tegak lurus 

batang bermassa m dan panjang l yang mula-mula diam 

(Gambar 4). Setelah tumbukan kedua benda bergerak 

dengan kelajuan pusat massa yang sama. Carilah: (a) 

kelajuan pusat massa benda setelah tumbukan (b) 

kecepatan sudut batang (c) besar h 

 

 

6. Tiga silinder identik dengan momen inersia I = ηMR
2
 disusun 

seperti pada Gambar 5 berikut. Carilah percepatan vertikal dari 

silinder atas, jika: 

(a) Ada gesekan antara dua silinder dan lantai, tetapi tidak ada 

gesekan antara kedua silinder  bawah dengan silinder atas 

(b) Tidak ada gesekan antara dua silinder dan lantai, tetapi ada 

gesekan antara dua silinder bawah dan silinder atas 

 

7. Di atas suatu papan yang bermassa m1 diletakkan suatu bola homogen bermassa m2. Papan 

diletakkan pada lantai licin dan mendapat gaya mendatar konstan F. Berapa percepatan 

papan agar bola tidak slip (tidak tergelincir)? 

 
 

 

8. Sebuah balok bermassa m bergerak dengan kecepatan awal v0 di atas bidang datar licin 

(Gambar 7a), balok ini menyentuh roda berjari-jari R  

a) Jika roda bergerak tanpa slip terhadap balok dan kecepatan balok sesudah menyentuh 

roda  v , tentukan kecepatan sudut roda (momen inersia roda I). 

b) Jika roda mengalami slip, tentukan koefisien gesek antara balok dengan roda jika 

panjang balok l dan waktu sentuh balok dengan roda t. Kecepatan balok setelah 

melewati roda adalah v. 

 

Gambar 4 

Gambar 5 

Gambar 6 



filetosi.wordpress.com                                                                                              Mekanika I 

 

Tahun Ajaran 2011/2012                                                                           Departemen Fisika IPB 

 

c) Sebuah balok bergerak mengelilingi sebuah segiempat; Dalam perjalanannya balok 

menyentuh 4 buah silinder tanpa slip.  Massa balok m, kecepatannya v0  dan momen 

inersia semua silinder I .  Awalnya semua silinder diam.  Berapakah kecepatan akhir 

balok v sesudah menyentuh silinder ke-4.   

     (skema gambar dilihat dari atas). 

 

 

9. Suatu sistem terdiri dari sebuah selinder berjari-jari R 

(massanya m) dan sebuah balok bermassa M yang 

dihubungkan dengan seutas tali (massa tali diabaikan). 

Sistem ini diletakkan pada suatu bidang miring dengan 

sudut miring  θ  . Mula-mula sistem diam kemudian 

dilepaskan sehingga selinder dan balok bergerak. 

Hitung tegangan tali selama gerakan. Anggap massa 

selinder  m dan selinder bergerak tanpa slip. Koefisien 

gesek bidang miring µ.  

 

 

 

 

 

m 

v0 

Gambar 7b 

R 

m 

Gambar 7a 

v0 
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10. Sebuah batang bermassa M dan panjang l  yang bebas ditumbuk secara elastik oleh 

sebuah benda  bermassa m kecepatan v.   

a. Carilah kecepatan sudut dan kecepatan linier batang jika benda menumbuk di pusat 

batang.  

b. Hitung kecepatan sudut dan kecepatan linier batang jika benda menumbuk di 1/6 l 

dari pusat batang.   

Momen inersia batang terhadap pusatnya 21

12
I Ml  

 
 

11. Sebuah tongkat massa m, panjangnya l  berotasi dengan 

frekuensi  terhadap  sumbu vertikal (lihat Gambar 10). Batang 

membentuk sudut  terhadap sumbu vertikal dan berpivot pada 

pusat massa. Batang dipertahankan pada gerak ini       dengan 

dua tali yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi. Berapa tegangan 

tali T? 

(momen inersia batang terhadap pusat massa  I = 
1

12
 m l

2
) 

 

12. Sebuah bola berjari-jari r bergerak translasi 

dengan kecepatan linear v0 pada sebuah bidang 

yang agak kasar. Bola itu  juga berotasi dengan 

kecepatan sudut ω0.  Hitung kapan bola tersebut 

bergerak rotasi tanpa slip (perhitungkan berbagai 

kemungkinan yang ada)! Koefisien gesekan bola dengan 

lantai µ. Momen inersia bola I = 2/5 mr
2
 

 

13. Sebuah selinder kecil A berjari-jari r bergulir tanpa slip diatas 

sebuah selinder besar B berjari-jari R. Sistem bergerak ke 

kanan dengan percepatan a0. Hitung  sudut, θ0 dimana selinder 

kecil akan meninggalkan selinder besar? Apa pengaruh 

percepatan selinder  besar pada gerakan selinder kecil? Massa 

selinder besar M dan selinder kecil m. Momen inersia selinder 

kecil I = ½ mr
2
. 

v 

M 

m 

 

 

T 

T 

Gambar 10. 

l 
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14. Sebatang tongkat bermassa M dilempar ke atas dengan sudut elevasi 

α. Saat dilempar batang sedang berotasi terhadap pusat massanya 

dengan kecepatan sudut ω0. Kecepatan awal pusat massanya v0. 

Panjang tongkat L. Hitung tinggi maksimum yang dicapai oleh 

pusat massanya dihitung dari posisi mula-mula! Gambarkan lintasan 

tongkat ini! Percepatan gravitasi g.  

 

 

15. Pesawat ruang angkasa dengan massa m mengorbit bulan dalam lintasan melingkar pada 

ketinggian h dari permukaan bulan. Pesawat akan mendarat di permukaan bulan. Mesin 

jet pesawat ini dinyalakan di titik X dalam waktu yang singkat. Kecepatan gas buang dari 

penyembur adalah  u  relatif terhadap pesawat tersebut.  Jari-jari bulan  R  , percepatan 

gravitasi di permukaan bulan g. Pesawat ini dapat mencapai permukaan bulan dengan 

dua cara : 

a. Pesawat mencapai permukaan bulan di titik A yang berada pada sisi yang berlawanan 

dengan titik  X. 

b. Pesawat menyentuh permukaan bulan secara tangensial pada titik B setelah pesawat 

memberikan momentum ke pusat bulan saat ia berada di titik  X.  

Hitunglah jumlah bahan bakar yang dibutuhkan ( mf ) untuk kedua kasus tersebut di 

atas. 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

“Kegagalan tidak sama artinya dengan kekalahan, karena kekalahan adalah 

saat Anda tidak mampu bangkit dari kegagalan. Sukses adalah kemampuan 

untuk bangkit dari kegagalan.” 

 

GO GET GOLD ON MIPA 2012! 
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Gambar 14a 
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Gambar 14b 
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