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Benda Tegar

• Benda yang ikatan atomnya sangat kuat sehingga tidak terjadi 
gerakan relatif antar atom.

• Ciri utama dari benda tegar adalah bentuk benda tidak berubah 
meskipun dikenai gaya, tekanan, gesekan dan lain sebagainya.

• Hampir smeua benda padat adalah benda tegar kecuali yang 
berbentuk plastisin (yang bersifat liat).



Momen inersia

• Salah satu besaran yang penting dimiliki oleh benda tegar adalah 
momen inersia.

Kecepatan translasi benda : 

Energi kinetik benda :



Momen Inersia

Energi kinetik untuk benda translasi murni :

Energi kinetik untuk gerak rotasi :

Pada fungsi transalasi 𝑚 disebut dengan massa atau inersia. 

Karena kemiripan antara kedua persamaan tersebut, maka momen inersia pada gerak rotasi 

didefinisikan sebagai : 
I : Momen nersia

M : Massa benda (Kg)

R : jarak benda dari sumbu (m)

Untuk mencari energi kinetik pada 

gerak rotasi dapat digunakan : 
 : kecepatan sudut

K  : energi kinetik ( joule)



Momen inersia sejumlah partikel

Jika sebuah sistem mengandung momen inersia, maka momen inersia tersebut adalah 

penjumlahan momen inersia masing- masing partikel



Momen inersia pada sejumlah partikel

Jika terdapat sebuah partikel bermassa 𝑚𝑖 pada 

posisi sembarang 𝑟𝑖 dan dengan sudut sebesar 𝜃, 

maka untuk mencari jarak benda ke sumbu adalah :

Untuk menentukan momen inersia dari sistem 

tersebut adalah  



Momen inersia benda kontinyu

Menentukan momen inersia benda- benda kontinyu seperti tongkat, bola, dan silinder tidak

dapat dilakukan dengan penjumlahan sederhana. Momen inersia ini dihitung dengan cara

integral.

Benda kontinyu besar, terdiri dari elemen- elemen kecil 

(partikel) yang mempunyai massa. Massa masing – masing 

elemen adalah ∆𝑚1, ∆𝑚2, ∆𝑚3 , ∆𝑚𝑛

Integral pada benda kontinyu seringkali sulit dilakulkan, sehingga 

pada benda – benda kontinyu terdapat spesifikasi inersia, yang bisa 

langsung digunakan



Contoh spesifikasi inersia benda kontinyu



Contoh soal

• Seorang insinyur mekanik, ingin menentukan momen inersia dari 
sebuah benda pejal (kontinyu) seperti dibawah ini:

Massa benda tersebut adalah 10 Kg. Benda tersebut dipasang 

simetris pada sumbu dengan jari – jari 0.1 meter. Kecepatan 

sudut adalah 10 rad/s. Tentukan momen inersia dan energi 

kinetik dari benda tersebut.

Energi kinetik :



Dalil Sumbu Sejajar

Dalil sumbu sejajar digunakan untuk menentukan momen 

inersia, dimana sumbu tidak melalui pusat massa. 

Syarat : Posisi sumbu harus sejajar dengan sumbu yang melalui 

pusat massa.

𝐼 = Momen inersia

𝐼𝑃𝑀= Momen inersia yang melalui pusat massa

M = Massa benda

D = Jarak sumbu dari pusat massa



Contoh



Energi Kinetik Benda Tegar

Gerakan benda tegar umumnya merupakan kombinasi dari gerak translasi pusat massa dan 

gerak ritasi terhadap pusat massa. Sehingga, energi kinetik yang dimiliki benda tegar yang 

sedang bergerak merupakan gabungan dari energi kinetik dua macam gerakan tersebut.



Contoh Soal 1



Contoh Soal 2



Elastisitas

• Sifat elastisitas adalah sifat bahan yang cenderung

kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja

pada benda dihilangkan. 

• Sebuah pegas jika diregangkan akna mengalami

pertambahan panjang. Namun begitu dilepaskan akan

kembali ke panjang semula.

• Sebaliknya, jika pegas di tekan, maka pegas akan

menglami pengurangan panjang. Setelah di lepaskan, 

akan kembali ke panjang semula.

• Sifat pegas yang kembali ke keadaan semula setelah

gaya yang bekerja disebut sifat elastis.

Untuk membedakan bahan berdasarkan ke-elastisitasnya digunakan 

Modulus Young



Modulus Young

Elastisitas benda ada batasnya 



Modulus Young

• Ketika suatu gaya F di tekankan atau digunakan

untuk meregangkan sebuah benda yang memilki luas

penampang A, maka gaya tersebut disebar ke

seluruh penampang benda.

• makin luas penampang benda yang dikenai gaya, 

maka makin kecil gaya persatuanluas yang diterima

oleh permukaan, yang pada akhirnya akan

berpengaruh pada perubahan panjang benda.

• Yang lebih menentukan perubahan Panjang benda 

bukan gaya yang di berikan secara langsung, akan 

tetapi gaya per satuan luas penampang  yang disebut 

tekanan atau stress.F = gaya (newton)

A = Luas penampang (m2)

Sigma = stress/ tekanan



Modulus Young

konstan

Y adalah perbandingan antara tekanan/stress dan regangan

= stress / tekanan

= strain / regangan



Persamaan Modulus Young

Persaman ini mempunyai 

kemiripan dengan hukum Hooke

Dari kemiripan tersebut dapat disimpulkan untuk kontanta pegas (k) dapat 

didefinisikan :



Contoh Soal

a) Strain kawat adalah

Pertambahan panjang kawat 

b) Konstanta pegas kawat


