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Untuk benda yang dapat dianggap sebagai partikel, syarat agar benda tersebut berada dalam 

keadaan setimbang diberikan oleh hukum I Newton yaitu: 

 0F   (1) 

Persamaan (1) di atas menyatakan bahwa jika jumlah vektor gaya-gaya yang bekerja pada 

benda partikel sama dengan nol, maka benda akan berada dalam keadaan setimbang 

(ekuilibrium). 

Jika benda tidak dapat dianggap sebagai partikel, maka selain syarat kesetimbangan yang 

diberikan oleh hukum I Newton dalam persamaan (1) di atas, harus pula dipenuhi syarat 

kedua, yang berkaitan dengan kemungkinan adanya gerak rotasi pada benda tersebut. Syarat 

kedua ini dinyatakan dalam persamaan 

 0τ  (2)  

Dimana  adalah besaran dalam fisika yang disebut dengan torsi atau torka. Torsi adalah 

besaran yang berkaitan dengan gerak rotasi sebuah benda, yakni berperan dalam mengubah 

kecepatan sudut benda yang bergerak rotasi. Torsi didefinisikan sebagai 

 sinFr   τ F r   (3) 

Dengan F adalah gaya yang menyebabkan terjadinya torsi, r adalah jarak titik sumbu rotasi ke 

titik kerja gaya F, dan  adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh arah vektor F dengan arah 

vektor r.  

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Sebuah benda berbentuk sembarang yang 

dikenai gaya F pada titik A. Akibat gaya F di titik A ini, benda cenderung berotasi dengan arah 

rotasi yang berlawanan arah dengan arah jarum jam dengan sumbu rotasi di titik O. 

 

 

 

 



 

   

 

 

Jika r sin  dalam persamaan (3) dapat digantikan dengan d, maka persamaan (3) dapat 

ditulis menjadi  

 Fdτ   

dimana d sekarang tidak lain merupakan jarak tegak lurus antara garis kerja gaya terhadap 

titik sumbu rotasi. Hal ini diperlihatkan dalam gambar di atas. 

Pada sebuah benda tegar (benda bukan partikel), terdapat sebuah titik yang disebut titik 

berat. Gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah benda dapat dianggap bekerja terhadap titik 

berat tersebut. Jadi meskipun gravitasi bekerja pada setiap bagian massa penyusun benda, 

kita dapat menganggap efek gravitasi terhadap tiap-tiap massa penyusun benda tersebut 

diwakili oleh gravitasi yang bekerja pada titik berat benda tersebut.  

Bagaimana menentukan titik pusat gravitasi? 

Jika benda berbentuk simetri, maka titik pusat gravitasi berada pada titik perpotongan garis-

garis simetri benda tersebut. Misalnya pada beberapa benda berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Untuk benda-benda yang tidak beraturan, maka untuk menentukan pusat gravitasinya adalah 

dengan mengantung benda tersebut pada dua titik yang berlainan dan menarik garis lurus ke 

r 
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Titik sumbu rotasi  

A 

Titik pusat gravitasi  



arah bawah dari tiap titik gantungan tersebut. Perpotongan kedua garis ini merupakan titik 

pusat gravitasi benda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penempatan titik pusat gravitasi yang tepat sangat berpengaruh terhadap stabilitas benda.  

Contoh soal penerapan syarat kesetimbangan 

1. Sebuah tangga dengan panjang L = 12 m dan massa 45 kg menyandar di tembok 

(anggap tidak terdapat gesekan antara tembok dengan tangga). Ujung atas tangga 

berada pada ketinggian 9,3 m di atas lantai. Terdapat gesekan antara tangga dengan 

lantai. Pusat massa tangga terletak L/3 dari ujung tangga bagian bawah. Seseorang 

menaiki tangga dan berhenti pada saat titik pusat massa orang tersebut berada L/2 dari 

ujung tangga bagian bawah. Massa orang tersebut adalah 72 kg. Tentukanlah besar gaya 

pada tangga yang dilakukan oleh dinding dan lantai. 

Jawab : 

Sketsa soal (gambar di sebelah kiri) dan gaya-gaya yang bekerja pada tangga (gambar di 

sebelah kanan) diperlihatkan dalam gambar berikut. 
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Diketahui : L = 12 m, massa tangga, m = 45 kg, dan massa orang M = 72 kg 

Akan dihitung besar gaya pada tangga yang dikerjakan oleh lantai dan tembok. 

Dalam gambar sebelah kanan, gaya yang dikerjakan oleh tembok dinyatakan dengan Fw dan 

gaya yang dikerjakan oleh lantai dinyatakan dengan Fp 

Pertama, kita perlu menentukan titik putar. Misalkan titik putar kita pilih di titik O dalam 

gambar kanan. 

Dari syarat kesetimbangan yang pertama (persamaan (1)) 

Arah sumbu x : 0xF    

 0w px w pxF F F F                    (a) 

Arah sumbu y :    0yF    

  0py pyF Mg mg F M m g          (b) 

Dari syarat kesetimbangan yang kedua (persamaan (2)) 
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      (c) 

Berdasarkan persamaan (c) di atas, kita dapat menentukan Fw. Namun kita harus menentukan 

a terlebih dahulu. 

a dapat ditentukan dari hubungan segitiga yang dibentuk oleh tangga dinding dan lantai.  

 
2 2 2 212 9,3 144 86,49 7,6a L h         

Jadi  

      
1 7,6 7,6 1

72 10 45 10 2736 1140 416,8
9,3 2 3 9,3

wF N
    

        
    

  

Gaya yang dikerjakan oleh lantai pada tangga dapat dihitung dari persamaan (b) dan (a).  

Dari persamaan (a), dapat diketahui bahwa Fpy = Fw = 416,8 Newton 

Sedangkan dari persamaan (b):  Fpy = (M + m) g = (72 + 45) (10) = 1170 Newton 

 

2. Ujung atas besi diikat dengan tali kemudian diikatkan ke 

tembok. Ujung bawah besi terletak di atas lantai yang 

kasar dimana koefisien gesek lantai dengan besi adalah 

s. Asumsikan bahwa nilai sudut  menyebabkan gaya 

gesek yang bekerja pada batang adalah gaya gesek 

statis maksimum.  

 

(a) Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada batang 

(b) Dengan menggunakan syarat kesetimbangan rotasi (yaitu  = 0), tuliskan 

persamaan untuk tegangan tali T yang dinyatakan dalam variabel m, g, dan  (m = 

massa besi, g = percepatan gravitasi bumi, dan  adalah sudut seperti pada gambar) 



(c) Dengan menggunakan syarat kesetimbangan translasi (yaitu F = 0), tuliskan 

persamaan untuk tegangan tali T yang dinyatakan dalam variabel m, g, dan   

(d) Berdasarkan hasil yang telah diperoleh di atas, carilah persamaan s dalam bentuk 

variabel  saja. 

Jawaban : 

(a) Gaya-gaya pada sistem ditunjukkan sebagai berikut 

 

 

(b) Dengan menggunakan syarat kesetimbangan rotasi  

 0    

Pilih titik rotasi di ujung bawah tangga: 
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Jadi  
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(c) Dengan menggunakan syarat keseimbangan translasi 

 0F    

Arah horizontal (sumbu x) : 0g gf T T f      

Arah vertikal (sumbu y) : 0N w N w      

Karena g s sf N w    maka  

s sT w mg    
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(d) Karena T yang diperoleh pada bagian (b) adalah T yang juga diperoleh pada bagian (c) di 

atas, maka 
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Latihan 

1. Ujung sebuah batang yang panjangnya 4 m dan 

beratnya Fg ditahan oleh sebuah kawat yang 

membentuk sudut 37
o
 terhadap batang. Ujung batang 

yang lain diam terhadap dinding karena adanya 

gesekan antara batang tersebut dengan dinding. 

Koefisien gesekan antara dinding dan batang adalah 

0,5. Tentukanlah jarak minimum x dari titik A sehingga 

sebuah benda yang juga beratnya Fg dapat digantung 

tanpa menyebabkan bergesernya batang di dinding! 

 

2. Sebuah batang dengan massa seragam terletak di atas dua titik tumpu seperti pada 

gambar. Panjang batang adalah L = 6,00 m dan massa M = 90,0 kg. Titik tumpu di ujung 

batang sebelah kiri mengerjakan gaya normal n1 terhadap batang, dan titik tumpu di 

bagian sebelah kanan yang terletak pada jarak l = 4,0 m dari ujung sebelah kiri 

mengerjakan gaya normal sebesar n2. Seorang perempuan dengan massa m = 55 kg 

berjalan dari arah kiri ke kanan. Tentukanlah posisi perempuan tersebut diukur dari ujung 

batang sebelah kiri sehingga batang di ujung sebelah kiri tepat akan terangkat dari titik 

tumpunya. 
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