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BAB II 

RESULTAN (JUMLAH) DAN URAIAN GAYA 

 

A. Pendahuluan 

 Pada bab ini, anda akan mempelajari bagaimana kita bekerja dengan besaran 

vektor. Kita dapat menjumlah dua vektor atau lebih dengan beberapa cara, antara lain 

metode grafis, analitis dan uraian gaya. Metode-metode tersebut dapat digunakan 

sendiri-sendiri atau pun gabungan dari satu atau dua gaya yang lain. Tidak ada 

ketentuan apakah satu masalah harus menggunakan cara grafis atau dengan cara yang 

lain. Satu-satunya pertimbangan adalah mana yang lebih mudah digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. 

 

B. MENJUMLAH DUA GAYA ATAU LEBIH YANG SEBIDANG 

Gaya adalah besaran vektor, yaitu suatu besaran yang mempunyai besar dan 

arah. Untuk menghitung jumlah (resultan) dua buah vektor atau lebih, maka harus 

diperhatikan besar dan arah semua gaya yang menjadi komponennya. Beberapa 

besaran lain yang merupakan besaran vektor, antara lain kecepatan, percepatan, 

momen dan lain-lain.  

Sedangkan besaran yang hanya mempunyai besar saja tanpa arah dikenal 

sebagai besaran skalar. Yang termasuk pada besaran skalar ini antara lain panjang, 

lebar, luas, volume dan sebagainya. 

Untuk menjumlah dua gaya atau lebih, dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, seperti cara grafis, analitis dan uraian gaya. 

 

B.1. Menjumlah Beberapa Gaya Sebidang Dengan Cara Grafis 

Untuk menjumlah dua gaya atau lebih yang sebidang dengan cara grafis, 

terlebih dulu siapkan mistar (penggaris) dan busur lingkaran. Menjumlah dua gaya 

atau lebih, dapat ditempuh dengan cara berikut: 

1. Tentukan skala yang akan digunakan untuk mewakili besar gaya yang akan 

dihitung. Contoh: 1 cm mewakili 1 N (newton). 

2. Gambar gaya pertama dengan panjang sesuai dengan besar gaya tersebut. 

Beri tanda panah pada ujung gaya sesuai dengan arahnya.  
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3. Dari ujung gaya pertama (ujung anak panahnya), buat gambar gaya kedua 

yang panjangnya sesuai dengan besar dan arah gaya tersebut. 

4. Dari pangkal gaya pertama, tarik garis lurus kearah ujung gaya kedua. Ujung 

garis yang berimpit dengan ujung gaya kedua tersebut merupakan arah 

jumlah (resultan) kedua gaya tersebut, sedangkan panjang garis itu merupa-

kan besar resultannya. 

 

Contoh 2.1 : 

Tentukan besar dan arah dari resultan tiga gaya yang bekerja pada sebuah 

partikel, sebagaimana gambar berikut: 

Gambar 2.1. Tiga buah gaya yang bekerja pada sebuah partikel 

 

Penyelesaian: 

Untuk menyelesaikan soal di atas, terlebih dahulu kita tentukan gaya pertama, 

kedua dan ketiga yang akan kita gambar (sebagai contoh, gaya pertama, kedua dan 

ketiga berturut-turut adalah 2 N, 5 N dan 6 N). Selanjutnya, tentukan pula skala 

penggambaran gaya yang akan dipakai (untuk kasus ini, kita pakai skala 1 N = 1 cm). 

Selanjutnya, ikuti langkah-langkah berikut: 

I. Buat garis sepanjang 2 cm yang arahnya sama dengan arah gaya pertama (2 

N). Tentukan pangkalnya, dan beri tanda panah pada ujungnya (pada Gambar 

2.2, digambarkan dengan warna hitam). 

II. Dari ujung gaya pertama, tarik garis sepanjang 5 cm dengan arah yang sama 

dengan arah gaya kedua (5 N). Beri tanda panah pada ujung gaya kedua ini 

(pada Gambar 2.2, digambarkan dengan warna biru). 

2 N

6 N

5 N
45°

60°
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III. Dari ujung gaya kedua, tarik garis sepanjang 6 cm dengan arah yang sama 

dengan gaya ketiga (6 N), dan beri tanda panah pada ujung gaya ketiga ini 

(pada Gambar 2.2, digambarkan dengan warna hijau). 

IV. Tarik garis yang menghubungkan pangkal gaya pertama dengan ujung gaya 

ketiga (pada Gambar 2.2, digambarkan dengan warna merah). Garis ini 

merupakan resultan ketiga gaya tersebut, yang besarnya sebanding dengan 

panjang garis tersebut dan arahnya sesuai dengan sudut yang dibentuknya 

terhadap garis vertikal atau horisontal. 

Gambar 2.2. Menjumlah gaya dengan cara grafis 

 

Dari hasil pengukuran, besarnya R adalah 3,38 cm atau 3,38 N dengan arah 

16,7
o
 terhadap garis vertikal. 

 

B.2. Menjumlah Beberapa Gaya Sebidang Dengan Cara Analitis 

Untuk menjumlah dua gaya atau lebih yang sebidang dengan cara analitis, 

dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sinus dan/ atau cosinus dari sebuah 

segitiga. Hubungan antara sudut-sudut dan sisi-sisi sebuah segitiga dapat digambar-

kan dan dirumuskan sebagai berikut: 

 

60°

45°

16,7°

R
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a

b

c

a b

g

 

Gambar 2.3. Hubungan antara sudut dan sisi sebuah segitiga 

 

Hubungan dengan rumus cosinus: 

  𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑎. 𝑏. cos α  atau 

  𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2 − 2𝑎. 𝑐. cos β  atau 

  𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎. 𝑏. cos γ  ..........................................   (2.1) 

Hubungan dengan rumus sinus: 

  
sin 𝛼

𝑎
=

sin 𝛽

𝑏
=

sin 𝛾

𝑐
   ..........................................   (2.2) 

 

Contoh 2.2 : 

Selesaikan contoh 2.1 tersebut di atas dengan cara analitis. 

 

Penyelesaian: 

Untuk mendapatkan resultan ketiga gaya tersebut, cari resultan gaya pertama 

dan kedua terlebih dahulu, dan selanjutnya jumlahkan resultan kedua gaya pertama 

dan kedua itu dengan gaya ketiga. Untuk mendapatkan resultan gaya pertama dan 

kedua, kita gunakan gambar berikut: 

60°

2 N

5 N

R1 30°
a

 

Gambar 2.4. Resultan (jumlah) gaya pertama dan kedua 
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Karena sudut yang terbentuk antara gaya pertama dan kedua tersebut adalah 30
o
, 

maka resultan kedua gaya tersebut adalah: 

 𝑅1 =  22 + 52 − 2.2.5. cos 30𝑜 = 3,418 𝑁 

Sudut yang terbentuk antara resultan kedua gaya tersebut dengan gaya kedua dapat 

dihitung dengan hubungan sinus, yaitu: 

 
sin 𝛼

2
=

sin 30°

3,418
      sehingga    sin 𝛼 =

2.sin 30°

3,418
      atau 𝛼 = 17° 

Selanjutnya mari kita cari resultan R1 tersebut dengan gaya ketiga. Untuk itu, kita 

gambar terlebih dahulu kedua gaya tersebut dan kita hitung berapa sudut yang 

terbentuk antara kedua gaya itu. 

45°

6 N

R1

R

17°

a

b

q

 

Gambar 2.5. Resultan R1 dengan gaya ketiga 

 

Dari gambar di atas, besarnya sudut a= 90
o
 – 45

o
 – 17

o
 = 28

o
, sehingga: 

 𝑅 =  3,4182 + 62 − 2. (3,418).6. cos 28𝑜 = 3,386 𝑁 

Sedangkan sudut yang terbentuk antara resultan gaya tersebut dengan gaya ketiga (6 

N), didapatkan dari: 

 
sin 𝛼

𝑅
=

sin 𝛽

3,418
      sehingga    sin 𝛽 =

3,418.sin 28°

3,386
      atau 𝛼 = 28,288° 

Dengan demikian, sudut antara resultan gaya tersebut (R) dengan garis vertikal (q) 

adalah: 

 𝜃 = 45° − 28,288 =  16,712° 
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B.3. Menjumlah Beberapa Gaya Sebidang Dengan Cara Uraian 

 Menjumlah dua gaya atau lebih yang sebidang dengan cara uraian adalah 

dengan menjabarkan gaya-gaya tersebut sesuai dengan komponennya. Biasanya, 

komponen gaya yang digunakan adalah pada arah sumbu-X (komponen horisontal) 

dan pada arah sumbu-Y (komponen vertikal). Cara ini lebih banyak digunakan, 

terutama bila jumlah gaya yang ada lebih dari tiga karena untuk jumlah gaya yang 

banyak, cara-cara yang lain kurang efisien. 

 Untuk mandapatkan resultan beberapa gaya, gunakan langkah-langkah 

berikut: 

1. Uraikan terlebih dahulu semua gaya yang ada ke arah semua komponennya 

(sumbu-X dan sumbu-Y untuk gaya yang berada pada satu bidang, dan bila 

dalam dimensi ruang, tambahkan sumbu-Z).  

2. Jumlahkan semua komponen gaya yang ada, sesuai dengan arahnya. 

3. Hitung besar resultan gaya yang ada, dengan mencari resultan dari jumlah 

gaya-gaya yang sudah dicari sebelumnya. 

4. Hitung arah resultan gaya dengan hubungan tangen. 

 

Contoh 2.3 : 

 Selesaikan Contoh 2.1 di atas dengan cara uraian gaya. 

 

Penyelesaian: 

1. Terlebih dahulu, buat sumbu koordinat yang titik pusatnya (0,0) bertumpu 

pada titik tangkap semua gaya yang ada. Selanjutnya, uraikan gaya-gaya yang 

membentuk sudut terhadap sumbu-X maupun sumbu-Y pada arah vertikal 

maupun horisontal. 

2
 N

6
 N

5 N
45°

60°

X

Y

 

Gambar 2.6. Posisi gaya pada sistem sumbu koordinat 
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Untuk menguraikan gaya-gaya tersebut menjadi komponen vertikal dan 

komponen horisontalnya, perhatikan letak sudutnya. Pada gaya 6 N, sudut 

yang ada terbentuk antara garis horisontal dengan gayanya. Oleh karenanya, 

komponen vertikal (PV) dari gaya ini adalah komponen sinusnya karena 

berada di depan sudut yang terbentuk. Sedangkan komponen horisontalnya 

(PH), adalah komponen cosinusnya karena merupakan komponen yang berada 

di samping sudut yang terbentuk.  

Dengan demikian: 

  PV = 6 N x sin (45
o
) = 4,2426 N 

PH = 6 N x cos (45
o
) = 4,2426 N  

Sedangkan untuk gaya 2 N berlaku hal yang sebaliknya. Karena sudut 60
o
 

yang terbentuk adalah sudut yang diapit oleh gaya dengan garis vertikal, 

maka komponen vertikal (PV) adalah komponen cosinusnya karena berada di 

samping sudut. Sedangkan komponen horisontalnya (PH), adalah komponen 

sinusnya karena berada di depan sudut 60
o 
tersebut.  

2
 N

 

60°

X

Y

PV

PH

 

Sehingga didapatkan: 

PV = 2 N x cos (60
o
) = 1 N 

PH = 2 N x sin (60
o
) = 1,732 N 

 

6
 N

45°

X

Y

PV

PH
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2. Selanjutnya, mari kita jumlahkan semua gaya yang ada didasarkan pada 

sumbu-X dan sumbu-Y. 

Untuk sumbu-X: 

 5 N (ke kiri) + komponen horisontal dari gaya 2 N (ke kanan) + komponen 

 horisontal dari gaya 6 N (ke kanan) 

   𝑅𝑋 =  −5 + 2. sin 60° + 6. cos 45° = 0,9747 N (ke kanan) 

Untuk sumbu-Y: 

 komponen vertikal dari gaya 2 N (ke atas) + komponen vertikal dari gaya 6 N 

(ke bawah) 

   𝑅𝑌 =  2. cos 60° − 6. sin 45° = −3,2426 N (ke bawah) 

 Bila resultan ke arah sumbu-X dan resultan ke arah sumbu-Y tersebut 

digambarkan pada sebuah salib sumbu, maka akan terlihat seperti pada 

gambar berikut: 

X

-Y

RX

RY

q

R

 

Gambar 2.7. Resultan gaya yang didapat dari komponennya 

 

3. Besar resultan gaya ( R ) pada gambar tersebut di atas, dapat dihitung dengan 

rumus phytagoras, yaitu: 

   𝑅 =  𝑅𝑋
2 + 𝑅𝑌

2 =  0,97472 + (−3,2426)2 = 3,386 N 

4. Sedang arah resultan gaya tersebut (θ) adalah: 

   tan 𝜃 =
𝑅𝑋

𝑅𝑌
=

0,9747

3,2426
= 0,300 

     𝜃 = 16,73° 

Sekarang tugas anda untuk menyelesaikan soal berikut! 
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Soal 2.1: 

Dari titik A, seorang pengemudi boat hendak menyebe-

rangi sungai yang lebarnya 50 m. Pengemudi ini 

mengarahkan kemudinya tepat ke arah titik B, dan 

melajukan boatnya dengan kecepatan 10 km/jam. Bila 

garis AB tegak lurus terhadap arah memanjang sungai, 

dan arus air sungai searah tanda panah dengan kecepat-

an 5 km/jam, tentukan: 

a. Jarak titik B dengan posisi tempat boat tersebut 

merapat di sisi sungai yang lain! 

b. Bila dikehendaki boat merapat tepat di titik B, 

kemanakah boat harus diarahkan? 

 

Penyelesaian: 

Untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan vektor, sebaiknya anda 

membiasakan diri menggambar semua gaya yang bekerja terlebih dahulu. Untuk 

gaya-gaya yang ada pada kasus di atas, dapat digambarkan sebagai berikut: 

Pada gambar di samping, vS adalah kecepatan perahu yang sesung-

guhnya akibat pengaruh kecepatan arus (vA) dan kecepatan boat 

(vB). Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa vS adalah 

resultan (jumlah) vektor vA dan vektor vB, yang besarnya adalah:  

 𝑣𝑠
2 = 𝑣𝐴

2 + 𝑣𝐵
2 

Kenapa demikian? 

 

Ya, karena pada kasus di atas, vA dan vB saling tegak lurus, sehingga dapat digunakan 

rumus phytagoras untuk menyelesaikannya. Dengan demikian didapatkan: 

 𝑣𝑠
2 = 52 + 102=125 

 vs    = 11,18 km/jam. 

Nah, sekarang dengan menggunakan gambar tersebut kita akan menentukan arah 

gerakan boat sesungguhnya. Kita akan menentukan ayang merupakan sudut pem-

bentuk antara vA dan vS. Karena informasi yang sudah pasti pada gambar tersebut 

adalah vA dan vB, maka hubungan apakah yang paling tepat untuk menyatakan a? 

A

B

ARUS

vA

vB vS

a

Gambar 2.8. Soal 2.1 
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Betul! Hubungan yang paling tepat untuk mendapatkan harga aadalah hubungan 

tangen. Sehingga besar a adalah: 

tan 𝛼 =  
𝑣𝐵

𝑣𝐴
=

10

5
= 2

a = 63,4
o
 

Nah, sekarang dengan sudut sebesar itu, dan dengan lebar sungai sebesar 50 m, kita 

akan menentukan tempat merapatnya boat di sisi 

sungai yang lain. Ingat, boat tidak akan mengikuti arah 

vB, tetapi gerakan boat sesungguhnya searah dengan vS. 

Dengan demikian, tempat merapat boat adalah pada 

titik yang merupakan perpotongan sisi sungai yang lain 

dengan perpanjangan garis vS, yang pada gambar di 

samping dituliskan sebagai titik C. Jarak BC pada 

gambar di samping bisa didapatkan dari: 

tan … =
𝐵𝐶

𝐴𝐵
=

𝐵𝐶

50
 

 BC = 50 tan ...... 

 

 

a. Sekalipun pada kasus ini anda juga menggunakan hubungan tangen, tetapi 

sudut yang digunakan bukanlah 63,4
o
, tetapi selisih antara 90

o
 dengan sudut  

63,4
o
. Dengan demikian, jarak BC adalah: 

  BC = 50 tan (90
o
 - 63,4

o
) = 50 tan (26,6

o
) 

        = 25 m. 

b. Agar posisi merapatnya boat tepat di titik B, maka resultan gaya antara vA dan 

vB haruslah segaris dengan A-B. Untuk itu kita buat FBD yang sesuai untuk 

kasus ini sebagaimana gambar di samping.  

Pada gambar di samping, besar vS dan abelum diketahui. 

Besar vS dapat dihitung dengan menggunakan rumus ......, 

yaitu: 

 vS = ................................... 

sedangkan besar  abisa didapatkan dengan rumus ......., yaitu: 

 a = ................................... 

 

A

B

v S

C

63,4°

vA

vB vS

a

Gambar 2.9. Hubungan sudut 

dan arah boat 
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Karena vA dan vS saling tegak lurus, maka besar vS dapat dihitung dengan 

rumus phytagoras, yaitu: 

 𝑣𝑆 =  𝑣𝐵
2 − 𝑣𝐴

2 =  102 − 52 =  75 = 5 3 = 8,66 km/jam. 

sedangkan besar  adidapatkan dengan rumus cosinus, yaitu: 

 𝑣𝑆 =  𝑣𝐴
2 + 𝑣𝐵

2 + 2 × 𝑣𝐴 × 𝑣𝐵 × cos ∝ 

Atau: 

 𝑣𝑆
2 = 𝑣𝐴

2 + 𝑣𝐵
2 + 2 × 𝑣𝐴 × 𝑣𝐵 × cos ∝ 

 cos ∝ =
𝑣𝐴

2+𝑣𝐵
2−𝑣𝑆

2

−2×𝑣𝐴×𝑣𝐵
=

25+100−75

−2×5×10
= −0,5 

 a = 120
o
 

Jadi agar boat mendarat tepat di titik B, boat harus diarahkan 120
o
 terhadap 

arah horisontal, atau 30
o
 di sebelah kiri garis AB (arah vertikal) dengan kecepatan 

sebesar 10 km/jam. 

 

C. MENJUMLAH DUA GAYA ATAU LEBIH YANG SEJAJAR 

 Untuk menjumlah dua gaya atau lebih yang sejajar, dapat dilakukan dengan 

menjumlah gaya-gaya tersebut sesuai dengan arah gaya yang ada. Sedangkan untuk 

mendapatkan letak resultan gaya-gaya tersebut, dapat dicari dengan prinsip dasar 

bahwa momen yang ditimbulkan oleh resultan gaya tersebut pada suatu titik, sama 

dengan momen yang ditimbulkan oleh semua semua gaya tersebut pada titik tersebut. 

F1

F3

F2

F4

F5

R

 

Gambar. 1.10. Resultan beberapa gaya yang sejajar 

 

Resultan semua gaya pada Gambar 2.10 di atas dapat dihitung dari selisih 

jumlah gaya yang ke atas, dengan jumlah gaya yang ke bawah. Sedangkan letak R 

dihitung berdasarkan momen yang bekerja pada suatu titik yang jumlahnya harus 

sama dengan nol. 
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Contoh 2.4. 

 Tentukan besar, arah dan letak resultan 4 gaya pada gambar berikut! 

9N
7N

8N

21N

A

B
C D

R

x
7' 8'6'

 

Gambar 2.11. Resultan 4 gaya yang sejajar 

Penyelesaian: 

Besar dan arah resultan keempat gaya tersebut adalah: 

 𝑅 = 9 + 7 + 8 − 21 = 3𝑁 (ke atas) 

Sedangkan letak R didapat dengan asumsi bahwa jumlah momen yang 

ditimbulkan oleh semua gaya tersebut (termasuk R) pada suatu titik acuan, harus 

sama dengan nol. Bila diambil titik A sebagai acuan, maka letak R adalah: 

21 ×  7′ − 7 ×  7′ + 6′ − 8 ×  7′ + 6′ + 8′ + 𝑅 ×  𝑥 = 0 

𝑥 =
7 ×  13′ + 8 ×  21′ − 21(7′)

3
= 37,3333′ 

Jadi besar resultan keempat gaya tersebut adalah 3 N yang arahnya ke atas, dan 

terletak 37,3333’ dari arah titik A ke kanan. 

 Nah, sekarang giliran anda untuk menyelesaikan soal berikut: 

 

Soal 2.2. 

Seorang mahasiswa memotong selembar plat 

besi membentuk persegi panjang dengan 

ukuran 200 x 150 mm. 60 mm dari sisi kiri, 

dan 50 mm dari sisi atas persegi panjang itu 

dilubangi dengan diameter 40 mm. Bila plat 

tersebut mempunyai tebal yang sama, tentu-

kan titik berat persegi panjang tersebut 

setelah dilubangi! 

  

5
0

60

200

Ø 40

1
5
0

Gambar 2.12. Soal 2.2 
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Jawab: 

Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: 

1. Buat sketsa yang mewakili semua 

informasi penting yang diperlukan 

pada perhitungan, baik pada arah 

mendatar maupun yang tegak. 

Meskipun langkah ini bukan suatu 

kewajiban, tetapi dengan adanya sket-

sa, akan sangat membantu menganalisa 

persoalan dengan cermat.   

Perhatikan gambar di samping!  Gam-

bar 2.13 merupakan informasi semua 

gaya pada arah tegak, sedangkan 

gambar bawah adalah informasi semua 

gaya yang bekerja pada arah mendatar.  

O, O1 dan O2 adalah titik berat luasan 

setelah dilubangi, sebelum dilubangi, 

dan titik berat lubang.   

Sedangkan F, F1 dan F2 adalah berat 

luasan setelah dilubangi, sebelum 

dilubangi, dan berat lubang. Coba jelaskan, mengapa berat plat sebelum 

dilubangi dan berat lubang pada kedua gambar tersebut dibuat berbeda arahnya? 

 

Ya, kedua arah gaya itu dibuat berbeda karena berat lubang merupakan berat 

pengurang untuk berat plat sebelum dilubangi.  

Sedangkan F merupakan selisih berat plat sebelum dilubangi dengan berat 

lubang, sehingga dapat dinyatakan bahwa jumlah ketiga gaya tersebut harus sama 

dengan nol, atau: 

  ∑ F = 0  atau  F1 – F2 – F = 0 

 

Pada kasus ini, besaran-besaran yang ada adalah berat luasan dan jarak dari 

berat luasan tersebut terhadap garis acuan (sisi kiri persegi panjang untuk arah 

60

100

x

F
2X

F
1X

F
X

O
2

O
1

O

5
0

7
5

y

F2Y

F1Y

FY O

O1

O2

Gambar 2.13. Arah dan jarak gaya  

pada posisi tegak 

Gambar 2.14. Arah dan jarak gaya  

pada posisi mendatar 
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horizontal, dan sisi atas persegi panjang untuk arah vertikal). F1X mewakili berat 

luasan persegi panjang sebelum dilubangi ke arah mendatar, sedangkan F2X adalah 

berat lubangnya. Berat plat setelah dilubangi diwakili FX yang posisinya belum 

diketahui dan digambarkan searah dengan berat lubang. Kenapa? 

 

Ya, karena berat plat setelah dilubangi ditambah berat lubang harus sama dengan 

berat plat sebelum dilubangi, yang besarnya adalah: 

𝐹𝑋 = 𝐹1𝑋 − 𝐹2𝑋 =  200 × 150 − 𝜋 × (20)2 

    = 28743,4 satuan berat 

Nah, untuk mendapatkan tempat FX berada, gunakan kesetimbangan momen pada 

suatu titik tertentu. Sebagai contoh, bila digunakan titik kiri bawah sebagai acuan 

untuk kesetimbangan momen, maka kesetimbangan momen yang terjadi di titik 

tersebut adalah: 

  F1X . (100) – F2X . (60) – FX . (x) = 0 

  (200x150) . (100) – (𝜋 × (20)2) . (60) – 28743,4 . (x) = 0 

  𝑥 =
3.000.000−75398,2 

28.743,4
= 101,75 mm 

Jadi posisi titik berat plat setelah dilubangi pada arah mendatar berada di jarak 

101,75 mm dari sisi kiri. Sedangkan pada arah tegaknya, titik berat plat setelah 

dilubangi adalah: 

𝐹𝑌 = 𝐹1𝑌 − 𝐹2𝑌 =  200 × 150 − 𝜋 × (20)2 

    = 28743,4 satuan berat 

Posisi titik berat pada arah tegak dapat dihitung berdasarkan kesetimbangan momen 

di titik kiri atas, yaitu: 

  F1Y . (75) – F2X . (50) – FX . (y) = 0 

  (200x150) . (75) – (𝜋 × (20)2) . (50) – 28743,4 . (y) = 0 

  𝑦 =
2.250.000−62831,9 

28.743,4
= 76,09 mm 

Dengan demikian titik berat plat setelah dilubangi berada pada garis yang berjarak 

76,09 mm dari sisi atas plat tersebut. Oleh karenanya titik berat plat setelah dilubangi 

berada pada titik 101,75 mm dari sisi kiri dan 76,09 dari sisi atas. 
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Soal-soal Latihan 

1. Dua bagian suatu struktur yaitu B dan 

C dihubungkan  pada bagian A seperti 

tampak pada gambar disamping. Bila 

pada kedua bagian itu bekerja gaya 

tarik sebesar P dan Q yang masing-

masing sebesar 6 kN dan 4 kN, 

tentukan besar dan arah resultan 

kedua gaya tersebut yang bekerja 

pada A. 

2. Gaya F yang besarnya 300 N akan diuraikan 

sepanjang garis a-a dan b-b. Tentukan besar sudut 

α bila diketahui komponen gaya F tersebut 

sepanjang garis a-a adalah 240 N.  

 

3. Tiga gaya bekerja pada sebuah batang 

yang beratnya diabaikan. Batang tersebut 

ditumpu oleh dua kabel yang terletak di 

titik B dan D. Bila gaya tarik maksimum 

yang dapat ditahan oleh kedua kabel 

tersebut adalah 12 kN, tentukan berat Q 

yang dapat diberikan agar konstruksinya 

tetap aman, pada saat berat P = 0. 

 

Jawaban Soal-soal Latihan: 

1. R = 8,03 kN, dengan sudut 3,8
o
 terhadap garis horisontal. 

2. 76,1
o
. 

3. 1,25 kN ≤ Q ≤ 10,25 kN 


