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Impuls dan Momentum
By. Aan S. Arcadie

A. Impuls (I ---- Ns)

Pada saat Anda menendang bola, gaya yang
diberikan kaki paada bola teradi dalam waktu yang
sangat singkat. Gaya seperti ini disebut sebagai gaya
impulsif. Sedangkan, impuls sendiri didefinisikan
sebagai gaya yang bekerja dalam waktu singkat. Secara
matematis ditulis:
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Dengan :
I : Impuls gaya yang bekerja dalam waktu

singkat (Ns)
F : Gaya Impulsif (N)

t : Selang waktu saat benda dikenai gaya
(sekon)

Impuls adalah hasil kali antara besaran vektor (gaya)
dengan besaran skalar (waktu), sehingga termasuk ke
dalam besaran vektor, yang arahnya sama dengan arah
gaya.

B. Momentum (p ---- kgms-1)

Dalam kehidupan sehari-hari, anda mungkin telah
melihat tabrakan beruntun. Sebuah mobil tronton yang
melaju dengan kecepatan tinggi(v) tiba-tiba menabrak
mobil di depannya. Ternyata setelah tabrakan mobil sulit
sekali dihentikan dan terus bergerak sehingga mobil
tertabrak terseret beberapa meter dari lokasi tabrakan.

Kalau kita analisis, jika benda memiliki kecepatan tinggi
dan massa mobil semakin besar tentunya mobil akan
terus bergerak dan sulit dihentikan. Dalam fisika, ukuran
kecenderungan benda untuk terus bergerak disebut
dengan Momentum.

Secara matematis ditulis :

v.mp 

Dengan :
p : Momentum benda (kgms-1)
m : Massa benda yang sedang bergerak (kg)

v : Kelajuan benda (ms-1)

Dari peristiwa tabrakan tadi, akibat mobil menabrak
mobil lain (berarti memberikan gaya dorong dalam
waktu tertentu) ternyata kecepatan mobil mengalami
perubahan. Ini berarti gaya impuls yang diberikan
mengakibatkan terjadinya perubahan momentum.
Secara matematis dapat kita buktikan sebagai
berikut:
Sesuai dengan Hukum II Newton :
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Dengan demikian Impuls itu tiada lain merupakan
perubahan momentum.
Nah begitulah, fisika memang membuat kita
semakin mengerti terhadap peristiwa-peristiwa yang
terjadi dalam kehidupan sehari-hari...

C. Hukum Kekekalan Momentum

Ada yang menarik dari konsep momentum, ternyata
besarnya momentum sebelum dan sesudah
tumbukan adalah tetap (sama) selama tidak ada gaya
luar yang mempengaruhi sistem benda yang
bertumbukan pernyataan ini kita kenal sebagai
Hukum kekekalan momentum. Secara matematis :
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Ingat! Benda yang bergerak ke kiri maka v = -
(negatif)

D. Koefisien Restitusi ( e )

Koefisien restitusi merupakan ukuran negatif
perbandingan antara kecepatan relatif sistem benda
sesaat setelah tumbukan dengan kecepatan relatif
sistem benda sesaat sebelum tumbukan. Secara
matematis :
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E. Tumbukan

Ketika dua buah benda saling bergerak mendekati kemudian bertumbukan (bertabrakan), setidaknya ada tiga jenis
tumbukan yang terjadi.

Tumbukan Lenting Sempurna
Tumbukan Lenting Sebagian

Tumbukan Tak Lenting       sama
sekali

Pada peristiwa tumbukan
lenting sempurna, berlaku :
 Hukum kekekalan energi

mekanik
 Hukum kekekalan

momentum
 Koefisien restitusi e = 1

Setelah bertabrakan kedua benda
begerak masaing-masing dngan
arah tertentu.

Pada peristiwa tumbukan lenting
sebagian, berlaku :
 Hukum kekekalan momentum
 Koefisien restitusi (0 < e < 1)
Setelah tumbukan, hanya ada satu
benda yang bergerak dengan arah
tertentu. Contoh bola yang
menambark tembok. Tentunya hany
bola yang bergerak kembali. Inilah
yang dimaksud dengan kata lenting
sebagian.jadi tidak kedua-duanya.

Pada tumbukan tak lenting sama
sekali, berlaku :
 Seluruh energi mekanik terserap.
 Berlaku hukum kekekalan

momentum.
 Setelah tumbukan, benda

menyatu dan bergerak dengan
kecepatan yanng sama (v’)

 Koefisien restitusi e = 0.
 Kecepatan sesudah tumbukan :
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 Untuk kasus tumbukan tak
elastis dan benda kedua dalam
keadaan diam (v2 = 0), maka
nilai perbandingan energi kinetik
kedua sistem :
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Untuk mencari nilai kecepatan benda setelah tumbukan, dapat kita gunakan rumus cepat di bawah ini :
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F. Contoh Soal

1. Sebuah bola kasti bermassa 100 gr mendekati
Amir dengan kelajuan 10 m/s. Amir memukul
bola tersebut dengan gaya 40 N. Jika selang
waktu saat bola menyentuh pemukul adalah 0,2
sekon, berapakah kelajuan bola sesaat setelah
dipukul oleh Amir?

Besaran yang diketahui :
Massa bola : m = 100 gr = 0,1 kg = 10-1 kg
Kelajuan awal bola sebelum dipukul : v1 = 10
m/s
Gaya Impuls : F = 40 N
Selang waktu bola menyentuh pemukul : t =
0,2 s = 2  10-1 s
Kelajuan bola setelah dipukul....?

Gunakan pengertian bahwa impuls merupakan
perubahan momentum bola :
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2. Sebuah peluru bermassa 10 gr ditembakkan ke
dalam suatu balok yang digantung dan bermassa
1,49 kg hingga balok bergerak naik. Balok
berayun hingga ketinggian 45 cm dan peluru
bersarang di dalamnya. Jika percepatan gravitasi
10 ms-2, berapakah laju peluru pada saat
ditembakkan?

Ingat!! Benda yang bergerak ke kiri kecepatan
bertanda negatif



vp….? 45
cm
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Pada kasus seperti ini, terjadi peristiwa
tumbukan tak lenting. Karena setelah
tumbukan, peluru menyatu dengan balok.
Dengan kata lain, setelah tumbukan terjadi,
kelajuan peluru maupun balok adalah sama.

Kelajuan awal balok vB = 0 (balok diam)
Kelajuan awal peluru : vP = ....?

Massa balok : mB = 1,49 kg
Massa peluru : mP = 10 gr = 10-2 kg

Untuk menentukan kelajuan awal peluru
(sebelum peluru menyentuh balok), terlebih dulu
kita menentukan besarnya kelajuan peluru dan
balok setelah mereka bertumbukan. Untuk
menentukan kecepatan balok dan peluru setelah
tumbukan, gunakan rumus gerak jatuh bebas :

ghv 2 .

Hukum kekekalan momentum menyatakan
bahwa momentum sistem benda sebelum
tumbukan sama dengan momentum sistem
benda setelah tumbukan :
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Sebelum ditumbuk peluru, balok dalam keadaan
diam, sehingga mBvB = 0.
Setelah tumbukan, peluru dan balok bergerak
dengan kelajuan sama : v’B = v’P = v’
Sehingga persamaan di atas menjadi :
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SOAL-SOAL UJIAN NASIONAL

1. Sebuah bola ditendang dengan gaya sebesar
42 N selama selang waktu 0,4 s. Besar
impuls gaya bola tadi adalah....
a. 10,5 Ns
b. 16,8 Ns
c. 31,8 Ns
d. 42,0 Ns
e. 65,1 Ns

2. Ronaldo menendang bola yang diam
dengan gaya 100 N. Bila massa bola 0,8 kg,
dan lama persentuhan bola dengan kaki
Ronaldo 0,1 detik, maka kecepatan bola
sesaat meninggalkan kaki Ronaldo adalah....
a. 9,0 m/s
b. 10,0 m/s
c. 12,5 m/s
d. 18,0 m/s
e. 80,0 m/s

3. Sebuah balok massanya 4,9 kg terletak pada
bidang datar licin, terkena peluru yang
massanya 0,1 kg dengan kecepatan 30 m/s
sehingga peluru bersarang di dalamnya.
Kecepatan balok sesaat setelah ditumbuk peluru
adalah....
a. 2,5 m/s
b. 2 m/s
c. 0,8 m/s
d. 0,6 m/s
e. 0,4 m/s

4. Dua bola A dan B mempunyai massa yang sama
bergerak saling mendekati, masing-masing A ke
kanan dengan kecepatan 1 m/s dan B ke kiri dengan
kecepatan 2 m/s. Jika keduanya bertumbukan lenting
sempurna, kecepatan bola A sesaat setelah
tumbukan adalah....
a. 1 m/s ke kanan
b. 1 m/s ke kiri

c. 2 m/s ke kanan
d. 2 m/s ke kiri
e. 3 m/s ke kanan

5. Sebuah bola bermassa 0,4 kg bergerak dengan laju 6
m/s dan menumbuk bola lain bermassa 0,6 kg yang
sedang mendekatinya dengan laju 8 m/s. Kedua bola
tersebut bertumbukan tidak lenting sempurna. Laju
kedua bola setelah tumbukan adalah....
a. 1,2 m/s
b. 2,4 m/s
c. 3,2 m/s
d. 4,2 m/s
e. 5,2 m/s

6. Sebuah bola tenis dengan massa 100 gram
dijatuhkan dari suatu ketinggian. Pada pe-mantulan
pertama tinggi yang dicapai bola adalah 3 m dan
pada pemantulan kedua 0,75 m. Jika g = 10 m/s2,
besarnya koefi-sien restitusi antara bola dan lantai
adalah....
a. 0,25 d.   1
b. 0,5 e.   0
c. 0,75

7. Dua bola A dan B bermassa sama. Bola A bergerak
dengan v = 10 m/s menumbuk benda B yang sedang
diam. Jika tumbukan yang terjadi adalah lenting
sempurna, maka kecepatan bola A dan B masing-
masing setelah tumbukan adalah....
a. 0 m/s dan 5 m/s
b. 0 m/s dan 10 m/s
c. 5 m/s dan 5 m/s
d. 5 m/s dan 10 m/s
e. 10 m/s dan 10 m/s

8. Perhatikan gambar berikut!

4 m/s 5 m/s

1 kg 2 kg
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Jika keduanya bertumbukan lenting sem-purna,
maka kecepatan bola A dan B sesaat setelah
tumbukan adalah....
a. vA’ = 8 m/s ke kanan dan vB’ = 1 m/s ke kanan
b. vA’ = 8 m/s ke kanan dan vB’ = 1 m/s ke kiri
c. vA’ = 8 m/s ke kiri dan vB’ = 1 m/s ke kanan
d. vA’ = 8 m/s ke kiri dan vB’ = 1 m/s ke kiri
e. vA’ = 8 m/s ke kiri dan vB’ = 8 m/s ke kanan

9. Sebuah mobil (1000 kg) dengan kece-patan 40 m/s
menabrak truk (4000 kg) yang sedang berhenti.
Rasio energi kinetik akhir dan awal sistem adalah....
a. 0 d.   0,35
b. 0,2 e.   0,40
c. 0,25

10. Sebuah mobil bermassa 1 ton dengan kecepatan 20
m/s bertabrakan dengan sebuah truk bermassa 3 ton
yang semula diam. Jika keduanya bergerak bersama
sesudah tumbukan, energi kinetik sistem sesaat
sesudah tumbukan adalah....
a. 200 kJ d.   50 kJ
b. 100 kJ e.   25 kJ
c. 70 kJ

11. Seseorang meloncat dari perahu yang diam dengan
kecepatan 5 m/s ke utara. Jika massa perahu dan
massa orang masing-masing 200 kg dan 50 kg, maka
kecepatan perahu sesaat setelah orang tersebut
meloncat adalah....
a. 2,00 m/s ke utara
b. 1,25 m/s ke utara
c. 1,25 m/s ke selatan
d. 1,00 m/s ke utara
e. 1,00 m/s ke selatan

12. Dua buah bola A dan B massanya masing-masing 3
kg dan 2,5 kg, bergerak saling mendekati dengan
laju 2 m/s dan 3 m/s. Keduanya kemudian
bertumbukan lenting sempurna. Laju bola A sesaat
setelah tumbukan adalah....
a. 15 m/s
b. 10 m/s
c. 5 m/s
d. 3 m/s
e. 2 m/s

13. Sebuah bola bermassa 1 kg mula-mula diam. Bola
ditendang dengan kelajuan 10 m/s. Jika waktu
kontak bola dengan kaki penendang 0,25 sekon,
maka besar gaya rata-rata yang dialami bola
adalah....N.
a. 50 d.   10
b. 40 e.   2,5
c. 25

14. Sebuah bola yang berada 9 meter di atas lantai
mendatar dijatuhkan bebas. Bola tersebut
dipantulkan oleh lantai setinggi 4 meter ke atas.
Tinggi pantulan bola yang kedua kalinya adalah....m.
a. 25/9 d.   9/16
b. 25/16 e.   16/25
c. 16/9

15. Sebuah balok dengan massa 30 gr ditembakkan
dengan sasaran ayunan balistik yang bermassa 2,97
kg. Akibat tumbukan tersebut, balok berayun hingga
setinggi 24,5 cm dari tinggi semula. Jika g = 10 ms-2,
maka kelajuan peluru saat mengenai balok
adalah....m/s.
a. 70 d.   140
b. 100 e.   210

c. 120

16. Benda A bermassa 6 kg bergerak dengan laju 2 m/s
ke kanan dan menumbuk benda B bermassa 2 kg
yang sedang bergerak ke kiri dengan laju 4 m/s. Jika
keduanya bertumbukan lenting sempurna, maka
kecepatan benda A sesaat setelah tumbukan adalah....
a. 1 m/s, ke kiri
b. 1 m/s, ke kanan
c. 2 m/s, ke kiri
d. 3 m/s, ke kiri
e. 3 m/s, ke kanan

17. Pada tumbukan tak lenting :
1). Seluruh energi mekanik terserap
2). Setelah tumbukan kedua benda bergerak

bersama
3). Berlaku hukum kekekalan momentum
4). Koefisien restitusi = 1

Pernyataan yang benar adalah....
a. 1, 2 dan 3 d.   4 saja
b. 1 dan 3 e.   1, 2, 3, 4
c. 2 dan 4

18. Sebuah balok massanya 5,9 kg digan-tung diam
pada tali, terkena peluru bermassa 0,1 kg sehingga
peluru bersarang pada balok dan balok mengayun
sampai setinggi 45 cm.

Kelajuan awal peluru adalah....
a. 200 m/s
b. 180 m/s
c. 160 m/s
d. 120 m/s
e. 60 m/s

45 cm
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