
DINAMIKA



pengamat P2 di tanah melihat P1 bergerak 
dengan kelajuan konstan

DINAMIKA MENINJAU BENDA-BENDA YANG TIDAK BERADA DALAM    
KESETIMBANGAN 

1. KERANGKA ACUAN

pengamat P2 di atas mobil melihat P1 diam 

Keadaan gerak suatu benda bergantung 
pada kerangka mana yang ditinjau

KERANGKA ACUAN



KERANGKA INERSIA

KERANGKA INERSIA: KERANGKA DI MANA HUKUM PERTAMA  
NEWTON BERLAKU (BENDA DIAM ATAU 
BERGERAK UNIFORM BILA ∑F = 0)

Mobil bus merupakan kerangka 
acuan inersia karena bergerak 
dengan kelajuan konstan



Lift bukan kerangka inersia. 
Pengamat P1 melihat pegas berubah 
panjangnya padahal tak ada gaya 
yang bekerja. P2 melihat hal itu 
karena lift dipercepat ke atas atau karena lift dipercepat ke atas atau 
ke bawah. Di sini Hukum Pertama 
newton tidak berlaku.



KECEPATAN DAN PERCEPATAN

vtd 

Ketika sebuah benda bergerak dengan 
kelajuan konstan v dalam selang waktu t, 
dengan jarak sejauh d, kita dapat 
menghitung gerak benda tersebut dengan 
persamaan

vtd 
Satuan kelajuan
feet per second (ft/s)
mil per  jam (mi/h)
meter  per second (m/s)

1 mil/jam = 1,467ft/s
1 m/s = 2,237 mil/jam
1 ft/s = 0,656 m/s



grafik d terhadap t untuk kelajuan konstan v = 5 ft/s



KECEPATAN ADALAH VEKTOR →  V

besar  →  kelajuan benda

arah →  arah gerak benda

GERAK UNIFORM  →  KECEPATAN TETAP
1. KELAJUANNYA KONSTAN
2. ARAH GERAK TIDAK BERUBAH (GARIS LURUS)



GERAK TIDAK UNIFORM → PERCEPATAN

1.TIDAK BERGERAK DENGAN KELAJUAN 
KONSTAN

2.ARAH GERAK BERUBAH

3.KEDUANYA

gambar 4.2  kelajuan konstan tetapi 
arahnya terus berubah

gambar 4.3   Arah tetap, kelajuan tidak 
konstan



PERSAMAAN UMUM PERCEPATAN atvv  0

PERCEPATAN PERUBAHAN KECEPATAN

Sebuah benda yang tidak bergerak dengan kecepatan 
konstan dikatakan mengalami percepatan

Satuan percepatan

feet per second per second (ft/s2)

miles per hour per second (mi/hs)

meter per second per second (m/s2)



Grafik d terhadap t 
untuk sebuah benda untuk sebuah benda 
dengan perccepatan 32 
ft/s2



BENDA JATUH BEBAS

2

Gambar 4.5 adalah foto multiflash dari sebuah bola 
yang dijatuhkan dari keadaan diam. Foto ini 
menunjukkan bahwa kelajuan benda mulai dari nol 
dan terus meningkat sampai kelajuan maksimum 
ketika menyentuh tanah.

2
0 21 attvd  v0 = 0  ,  a = g



BOLA DILEMPARKAN SECARA 
VERTIKAL KE ATAS

MEMILIKI KECEPATAN AWAL v0
KECEPATAN BERKURANG KETIKA NAIKKECEPATAN BERKURANG KETIKA NAIK
DI TITIK TERTINGGI   V = 0
SAAT  TURUN KEMBALI  V  MENINGKAT
WAKTU BERGERAK NAIK DARI TITIK AWAL 
KE TITIK TERTINGGI  =  WAKTU JATUH DARI 
TITIK TERTINGGI KE TITIK AWAL 



GAMBAR 4.7 GERAK MELINGKAR 
UNIFORM

KELAJUAN KONSTAN ARAH TERUS BERUBAH                    
MENGALAMI  PERCEPATAN

R

v
a

2

PERCEPATAN SENTRIPETAL



SEBUAH BENDA YANG MENGALAMI GAYA TOTAL F AKAN 
MENGALAMI PERCEPATAN a YANG SEARAH DENGAN F

HUKUM KEDUA NEWTON

amF


 amF 



SISTEM SATUAN

KUANTITAS FUNDAMENTAL: MASSA (m)
PANJANG (l)      
WAKTU (t)

KUANTITAS LAIN 
DARI HUBUNGAN 
KETIGANYA
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SISTEM MKS

PANJANG →  meter (m)
MASSA →  kilogram (kg)
WAKTU →  second (s)

kelajuan → meter per second (m/s)
percepatan → meter per second per second (m/s2)
gaya → kilogram meter per second per second ( kg m/s2) 

newton (N)



SISTEM CGS

PANJANG →  centimeter (cm)
MASSA →  gram (g)
WAKTU →  second (s)

percepatan →  centimeter per second per second (m/s2)percepatan →  centimeter per second per second (m/s2)
gaya →  gram centimeter per second per

second (g cm/s2 )

dyne (dyn)

mcm 2101 

kgg 3101  gkg 3101 

cmm 2101 

dynscmg

scmg

smkgN

523

223

2

10/.10

/1010

/.11









SISTEM INGGRIS

PANJANG →  feet (ft)
MASSA →  slug (lbs2/ft)
WAKTU →  second (s)

kelajuan →  feet per second (ft/s)
percepatan  →  feet per second per second (ft/s2)percepatan  →  feet per second per second (ft/s2)
gaya →  pound (lb)

kgslug 594,141 

Nlb 4485,41 



PENERAPAN HUKUM KEDUA NEWTON

gambar 4.8. Tiga gaya bekerja pada balok pada 
permukaan horizontal
• gaya horizontal konstan Fa
• gaya gravitasi Fg
• gaya kontak Fc

acg FFFF


 Fg + Fc = 0

gambar 4.9. Pemain ski mulai dari  diam 
mengalami percepatan sampai kelajuan tertentu. 

gaya yang bekerja 
•gaya oleh tali Fa
•gaya gesek air Ff

fa FFF






m = 5 kg
θ = 350

NsmkgmgFg 49/8,95 2 

NNFF

NNFF

g

g

2857,04935sin

4082,04935cos
0

0







komponen  Fg

balok tidak bergerak secara tegak lurus terhadap permukaan, jumlah            adalah nolF


SEBUAH  BALOK MENURUNI BIDANG MIRING

2/6,5
5

28
sm

kg

N

m

F
a  

balok tidak bergerak secara tegak lurus terhadap permukaan, jumlah            adalah nol
F



ckf FF GAYA GESEK Ff
jika µk = 0,3 NNFf 12403,0 

Gaya total pada balok NNNFFF f 161228  

2/2,3
5
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sm

kg

N

m

F
a 

PERMUKAAN LICIN

UNTUK PERMUKAAN TIDAK LICIN



satelit buatan bermassa m bergerak mengelilingi bumi 
dalam sebuah orbit melingkar dengan jari-jari R pada 
kelajuan konstan v

R

mv
Fg

2



hR  Re radius satelit

untuk orbit satelit dekat permukaan bumi

mgFg  dan  R = Re

e

e

gRv

R

mv
mg
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waktu satu kali revolusi mRd e
6104,628,62  
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kelajuan satelit

untuk orbit satelit dekat permukaan bumi



LONCAT INDAH

loncat indah merupakan contoh gerak yang 
mirip dengan gerak jatuh bebas tetapi 
memiliki kcepatan awal

Di sini peloncat merentangkan tangannya untuk 
memperbesar hambatan udara sehingga bisa 
bertahan lebih lama di udara untuk melakukan 
atraksi



a1 < a2



ENERGI



KERJA
usaha dilakukan jika titik tangkap gaya pada benda 
menempuh suatu jarak

gambar 5.1. tidak ada usaha karena benda diam
gambar 5.2. usaha dilakukan pada benda karena benda 
mengalami percepatan

Jumlah usaha yang dikeluarkan dalam menjaga sebuah gaya Jumlah usaha yang dikeluarkan dalam menjaga sebuah gaya 
adalah sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut

dFW x W (+) Fx searah gerak benda
W (-) Fx berlawanan arah 



ENERGI KINETIK

22/1 mvK 

2
0

2 2/12/1 mvmvW 
kerja W yang dilakukan terhadap sebuah benda 
adalah sama dengan perubahan energi kinetiknya

Energi dari gerakan

TEOREMA KERJA-
ENERGI

gambar 5.4 sebuah balok awalnya bergerak ke kiri v0. 
Selama bergerak, v berkurang melakukan kerja 
melawan gaya gesek sampai diam

2

0
2

0 2/12/10 mvmvW  Tanda negatif menunjukkan 
W mlawan gerak benda



KELAJUAN HEWAN: APLIKASI TEOREMA KERJA-ENERGI

2
12/1 vmdFm 

1

2 2

m

dF
v m

Satu set otot dengan gaya Fm melakukan 
kerja ½ mv2 selama berkontraksi 

Seekor cheetah dewasa bermassa 40 kg normalnya 
melakukan gaya 152 N sejauh 460 m ketika berlari.



ENERGI POTENSIAL

mghmghWWW CBACACB  0

ENERGI BERGANTUNG POSISI

  ACBAB WmghddhmgW  /

kerja yang dilakukan tidak bergantung kepada 
lintasan yang diambil, hanya bergantung pada 
posisi di titik A dan B saja



mghhhmgmghmghW BABAAB  )(

mghU A 

BAAB UUW 

BekAdarigerakdalambendapadadilakukanyangtotalkerja KAKB

UKUK  Energi mekanikBBAA UKUK 

tankonsEUK m 

Energi mekanik

KEKEKALAN ENERGI MEKANIK



m bola = 0,3 kg
h jembatan = 12 m
hambatan udara diabaikan.   v ?

J

Nmskgm

msmkgmghU AA

3,35

3,35/3,35

12/8,93,0
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00  mgmghU BB

002/1 2  mKA

SEORANG GADIS 
MENJATUHKAN BOLA

JJUKEm AA 3,353,350 

22/13,35 mvUKJ BB 
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v
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LOMPAT TINGGI

 saat melompat EK awal dikonversi ke EP yang dibutuhkan untuk melewati palang

Ek minimal mgh (h = tinggi dari pusat gravitasi pelompat ke palang)

saat melewati palang tubuh horizontal (h sekecil mungkin)  agar  jarak pusat 
gravitasinya semakin kecil sehingga energi yang diperlukan lebih kecil dan dapat 
melewati palang



PENDULUM

Pendulum secara bolak-balik mengubah K dan U

titik A , K = 0 dan U = mgh,.
 Saat diayunkan ke B, kehilangan U dan memperoleh K
 di titik B, U = 0 dan K = mgh.
saat berlanjut ke C, kehilangan K dan memperoleh U. 
di titik C, K = 0, dan semua energi kembali ke bentuk U. di titik C, K = 0, dan semua energi kembali ke bentuk U. 
Jika di sana tidak ada gaya gesek terhadap pendulum, h 
di  C = h di A, maka pendulum dapat berosilasi terus-
menerus diantara A dan C.
Kenyataannya ada gaya gesek, EM tidak konstan 
sehingga suatu saat penulum akan berhenti berosilasi



 Sebuah pendulum jatuh bebas dari posisi yang terbalik A.

 Jika tidak ada gesekan, semua U di titik tersebut akan
diubah menjadi K

 ketika mencapai titik terendah B. K akan mengembalikan
massa ke A lagi, tali dan massa akan berputar di sekitar pasak
secara terus-menerus.secara terus-menerus.

 karena adanya gesekan, massa tiba di titik B dengan energi
yang lebih kecil dibandingkan di A, maka tidak dapat mencapai
titik A lagi. Dia hanya sampai titik C sebelum mulai jatuh
kembali ke arah B.

 Ini kemudian berlanjut untuk berosilasi di sekitar B dengan
amplitude yang terus menurun.



Pesenam dapat mencapai A karena saat dia
melewati posisi horizontal C dia menekuk
tubuhnya sedikit pada pinggang dan mendorong
ke arah palang dengan lengannya. Ini
menggerakkan pusat gravitasi lebih dekat ke
palang sehingga kehilangan energi lebih kecil.

SENAM AKROBATIK



POTENSIAL LAIN

2
21

r

mm
GF Hukum Gravitasi Universal

Diantara dua benda dengan massa m1 dan m2
terdapat sebuah gaya interaksi yang sebanding
dengan produk massa dan berbanding terbalik
terhadap kuadrat jarak diantara keduanya.

2r
Hukum Gravitasi Universal

hR

R
mghUU

e

e
BA 
 energi potensial  untuk benda yang jauh dari 

permukaan bumi

2
e

e

R

m
Gg  percepatan gravitasi bumi.

Hanya berlaku untuk benda dekat permukaan bumi



PANAS DAN KONSERVASI ENERGI

jika ada gaya gesek energi mekanik tidak konstan, dalam mekanika 
biasanya dikeluarkan dalam bentuk panas

berkurangnya energi mekanik balok yang bergerak 
dari A ke B sama dengan panas yang diciptakan oleh 
gesekan

Satuan panas adalah kalori (cal), didefinisikan sebagai jumlah panas yang 
dibutuhkan untuk menaikkan temperatur  satu gram air sebesar satu derajat celcius



EKSPERIMEN JOULE

beban dihubungkan oleh seutas tali ke kincir 
sedemikian rupa 
ketika beban jatuh, U diubah ke dalam K kincir.
 Putaran kincir dalam ember berisi air 
membuat air memanas.
 Sebuah termometer mengukur kenaikan 
temperatur air kemudian menghitung panas yang 

EKSPERIMEN INI MENGUKUR JUMLAH PANAS YANG
DIPRODUKSI DARI PENGELUARAN ENERGI MEKANIK
YANG DIKTAHUI

cal
cal

J 245,0
7240

1800
1 

temperatur air kemudian menghitung panas yang 
dihasilkan.



tubuh manusia melepaskan atau menyerap kalor untuk mmpertahankan suhu 37 c

Neraca panas pada tubuh 
manusia menurut Brake 
dan Bates (2002) 

ALIRAN PANAS PADA TUBUH MANUSIA

(M-W) = produksi panas (laju metabolik – kerja eksternal)
Qsk = kehilangan panas melalui kulit
Qres = kehilangan panas melalui respirasi
S = panas tersimpan

Faktor kehilangan panas pada ruas kanan persamaan 
di atas dapat ditulis

S = panas tersimpan
F = kehilangan panas akibat cairan yang dikonsumsi



MESIN



Difokuskan pada aplikasi gaya dalam mesin maupun hewan  
dan manusia dengan sebuah alat khusus yang dinamakan 
motor

Motor adalah alat yang mampu mengubah energi dalam 
berbagai bentuk menjadi kerja

PENDAHULUAN



DAYA DAN EFISIENSI

Motor  mengubah energi dalam berbagai 
bentuk menjadi kerja outputinput EWE 

W
e  Efisiensi e dari sebuah motor adalah rasio kerja yang 

inputE

W
e  Efisiensi e dari sebuah motor adalah rasio kerja yang 

diproduksi terhadap energi yang dikonsumsinya

t

W
P  Daya sebuah motor adalah laju kerja yang diproduksi

satuan daya sJW /11 

kWWslbfthp 746,0746/5501 

kWslbftW 310/737,01 



MONCONG LUMBA-LUMBA MENINGKATKAN 
EFISIENSI KERJA KETIKA BERENANG

Moncong lumba-lumba sebagai motor berbentuk paruh. Bentuk ini sangat 
hidrodinamis sehingga memudahkannya membelah air saat berenang dan 
menyelam, dengan  kelajuan yang tinggi. Kapal-kapal modern meniru 
moncong ini untuk desain haluan kapal mereka



MESIN SEDERHANA

mesin sederhana adalah alat yang mengubah besar atau arah gaya yang dipakai

Skrup dan tang 
merupakan contoh 
mesin sederhana

mesin kompleks terdiri dari motor yang menghasilkan sebuah gaya dan rangkaian mesin 
sederhana yang mengubah gaya ini ke dalam suatu bentuk yang disesuaikan dengan tugas 
yang diinginkan

Dalam tubuh manusia otot adalah motor, dan gaya yang dipakai diubah oleh pengungkit yang 
tersusun dari tulang dan persendian dalam tangan dan kaki

outputEWW  21 kerja mesin sederhana

1

2
W

We  Efisiensi dari mesin sederhana



pengungkit merupakan  mesin sederhana 
salah satunya sistem papan jungkit

Jarak  terdekat  gaya  beban  dan  gaya  upaya  dari  
pusat  rotasi  (fulctrum) disebut lengan  beban  (load  
arm)  dan  lengan  upaya  (effort  arm)

Keuntungan mekanis (mechanical advantage) 
didefinisikan sebagai rasio beban dan upaya yang 
dibutuhkan untuk menyeimbangkannya

Besarnya  upaya  yang  diperlukan  untuk  menyeimbangkan  beban  dapat  
dibuat bervariasi  dengan  mengubah  rasio  lengan  beban  dan  lengan  upaya.  
maka, penempatan posisi fulctrum terhadap gaya beban dan gaya upaya 
sangat penting  untuk  menyeimbangkan  beban



1

2

1

2

d

d

F

R
M  mechanical advantage

Karena perbandingan antara r2 
dengan r1 lebih besar, dengan r1 lebih besar, 
Keuntungan mekanik dengan 
susunan katrol pada gambar 6.5 
lebih besar daripada susunan 
katrol pada gambar 6.3 dan 6.4.



sistem tuas dalam tubuh manusia
dapat diklasifikasikan pada tiga kelas
utama, berdasarkan posisi dari gaya
beban (L) dan gaya upaya (E) terhadap
pusat rotasi (F). Gambar di samping juga
menunjukkan tulang sebagai lengan
tuas, sendi sebagai titik tumpu, titik
perlekatan otot pada tulang sebagai titik
gaya dan titik berat benda/beban, pada
ketiga sistem tuas.



PENGUNGKIT PADA OTOT LENGAN MANUSIA

Gaya F1 menyebabkan d1

Gaya R2 menyebabkan d2

Keuntungan mekanik M = d1/d2 < 1



CONTOH SISTEM PENGUNGKIT LAIN PADA TUBUH MANUSIA



LOCOMOTION

automaton  → memiliki bagian sebagai motor dan bagian 
lain sebagai mesin sederhana. Selanjutnya, selama gerakan, 
motor melakukan kerja pada automaton sendiri.

Mesin yang melakukan kerja pada dirinya sendiri

Gambar 6.10. contoh locomotion. Tali 
sebagai motor melakukan gaya R2 pada 
dinding, mesin menggerakkan dirinya 
sendiri spanjang tali



LAJU METABOLIK
Laju metabolik adalah laju rata-rata pengeluaran energi.

Laju metabolik manusia atau hewan hampir tepat ¾ massa tubuhnya 
→ Hukum Kleiber

Laju metabolik manusia atau hewan bergantung ukuran dan aktivitas fisiknya



BASALT METABOLIC RATE

jumlah energi yang dikeluarkan dalam keadaan istirahat dalam temperatur 
lingkungan yang netral. dimana pada kondisi ini laju metabolik normal 
adalah sebanding dengan total luas permukaan tubuh

Persamaan Harris dan Benedict

P = total produksi panas dalam  
keadaan istirahat
m = massa
h = tinggi
a = usia

pria

wanita

Persamaan Harris dan Benedict



Laju Jantung

oksigen yang dibutuhkan untuk metabolisme disuplai 
oleh darah, laju metabolik sebanding dengan volume 

APLIKASI HUKUM SKALA
Hukum Skala                Perbandingan BMR terhadap luas tubuh

Aplikasi hukum skala adalah laju jantung, durasi pnylaman hovring dan 
mendayung

oleh darah, laju metabolik sebanding dengan volume 
darah yang dipompa per detik oleh jantung. Ini 
sebanding dengan jumlah detak jantung per detik. 

VrP 

Maka skala r sebagai P/V. Karena skala P sebagai 
L2 dan skala V sebagai L3, skala r sebagai L2/L3 = L-1

HRmax = 205.8 − (0.685 × age) 
Perhitungan laju jantung 
maksimum pada manusia



hewan yang lebih kecil laju jantungnya lebih cepat dan
memiliki umur yang lebih pendek dari hewan yang lebih besar



Hovering

burung kolibri, dapat bertahan stasioner di udara 
(hover) dengan mengepakkan sayapnya dengan 
sangat cepat untuk menghasilkan gaya ke bawah 
pada udara yang sama dengan  beratnya mg. 

burung kolibri

skala daya yang dibutuhkan adalah L3

skala daya maksimum yang tersedia adalah L2

skala rasio daya yang dibutuhkan dengan daya yang tersedia adalah L2/L3 = L-1



FEEDBACK

fedback adalah proses siklus lingkaran  di mana beberapa bagian output 
dikembalikan ke input

negatif feedback mendeteksi mengontrol output tetap pada batas-batas 
yang telah ditentukan sedangkan positif feedback cenderung meningkatkan 
hasil output

Pengaturan suhu tubuh manusia merupakan contoh 
negatif feedback. Suhu tubuh akan dipertahankan 
pada suhu 370C. Saat berolahraga suhu tubuh terus 
meningkat sampai di atas 370C, tetapi tubuh akan 
menurunkannya dengan mengeluarkan keringat.



robot kura-kura mekanik, contoh ngatif feedback. 
Geraknya dikontrol oleh sebuah sensor cahaya. Ketika 

CYBERNETICS              ilmu yang mempelajari kapabilitas suatu mesin untuk 
dapat menyerupai gerak seperti hewan atau manusia

Mesin dengan negatif feedback dapat menyerupai 
gerakan hewan atau manusia

Geraknya dikontrol oleh sebuah sensor cahaya. Ketika 
mendeteksi cahaya dengan intensitas sedang dia akan 
mendekati sumber cahaya. Ketika sudah dekat intensitas 
cahaya menjadi tinggi sehingga robot akan menjauhi 
sumber cahaya sampai ke intensitas sedang.


