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BAB V 

USAHA DAN ENERGI 

 

 

Usaha Dengan Gaya Konstan 

Usaha atau kerja (work) dalam fisika sedikit berbeda dengan pengertian dengan pemahaman 

sehari-hari kita. Kita bisa beranggapan bahwa kita melakukan kerja ketika kita 

memindahkan sebuah barang seperti gambar berikut.  

 

 

Gambar tersebut memperlihatkan seseorang yang mengangkat 

beban, dan membanyanya ke arah d. dalam logika masyarakat 

kita ini adalah kerja. Namun dalam fisika hal proses seperti ini 

bukanlah kerja. Mengapa? Karena di dalam fisika kerja adalah 

hasil kali antara gaya yang sejajar dengan perpindahan dan 

perpindahan itu sendiri.  

Dengan menganalisis gambar di samping ini terlihat bahwa 

orang tersebut memberikan gaya sebesar Fp dengan arah vertikal 

terhadap benda, dan orang tersebut berjalan ke arah d yang 

arahnya adalah tegak lurus terhadap arah gaya yang diberikan. 

Dengan demikian perpindahan yang terjadi tidak sejajar dengan 

arah gaya yang diberikan.  

Dalam rumusan matematis, maka gaya dinyatakan dengan.  

 

Dimana: 

 = Kerja / Usaha (Joule) 

 = Gaya yang sejajar dengan arah perpindahan (N) 

  = Perpindahan (m) 

 

Untuk lebih jelas, perhatikan gambar berikut: 
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Gambar tersebut menunjukkan gaya yang diberikan untuk menarik sebuah balok dengan 

sudut Ө dan benda berperpindah sejauh Δr. Maka gaya yang sejajar dengan perpindahan 

(sumbu x) adalah proyeksi dari gaya F yaitu F cos Ө.  

Karena  maka: 

 

 

Usaha Dengan Gaya Berubah 

Dalam peristiwa sehari-hari, gaya yang dikenakan terhadap sebuah benda bisa saja tidak 

konstan. Sehingga perpindahan pun akan berubah jika diterapkan pada benda yang sama. 

Misalkan sebuah partikel mengalami gaya F, sehingga menyebabkan perpindahan di sumbu 

x. Dengan mengikuti persamaan bahwa , dengan meninjau perpindahan yang 

sangat kecilsepanjang sumbu x yaitu  maka usaha yang terjadi sepanjang perpindahan 

sumbu x dapat dinyatakan  

 

Jika perpindahan yang terjadi dibagi dalam bagian-bagian yang sangat kecil maka gaya 

dapat selalu dianggap sejajar dengan perpindahan. Sehingga total usaha yang terjadi adalah 

total keseluruhan gaya tersebut. Dinyatakan dalam persamaan 

 

Dimana x1 adalah posisi awak, dan x2 adalah posisi akhir. Grafik untuk kasus seperti ini 

ditampilkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan logika sederhana terlihat bahwa luas area di bawah grafik dari batas posisi  bawah, 

ke batas posisi akhir dapat dihitung dengan melakukan pendekatan dengan membagi-

baginya dalam segmen-segmen sebesar   lalu menjumlahkannya. Hal tersebut tampak 

dalam gambar a. metode tersebut adalah salah satu pendekatan yang dapat dibuat. Luas area 

yang sebenarnya ditampilkan dalam gambar b. Luas area inilah yang nilainya sama dengan 

Usaha yang terjadi.  
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Dengan menggunakan integrasi, maka persaman   dapat dinyatakan dengan: 

 

Jika ada sejumlah gaya yang bekerja pada sebuah partikel atau benda, maka usaha yang 

dikerjakan pada benda tersebut adalah: 

  

Contoh Soal: 
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Usaha yang Dikerjakan oleh pegas.  

Perhatikanlah gambar berikut ini. 

Gambar a menunjukkan pegas 

sedang diregangkan sejauh x ke 

arah positif, maka arah gaya adalah 

ke sisi negative, sehingga nilainya 

akan negative.  

Gambar b menunjukkan pegas 

dalam keadaan setimbanga. Pada 

posisi setimbang, x adalah 0 dan 

gaya juga bernilai 0 

Gambar c menunjukkan pegas 

yang sedang ditekan sejauh x kea 

rah negative (kiri) dan gaya akan 

menagarah ke positif (kanan).  

Gambar d menunjukkan grafik 

antara gaya dan jauhnya 

simpangan x terhadap x positif dan 

x negative.  

Persamaan gaya untuk pegas ini 

dinyatakan dalam hukum hoke, 

yaitu. 

 

Dimana  

k = konstanta gaya pegas (N/m) 

x = simpangan pegas (m) 

untuk menghitung gaya yang 

dikerjakan pegas gunakanlah 

integrasi.  
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Energi 

Energi (energy) tidaklah mudah didefenisikan, karena banyak sekali jenis energy yang dapat 

dimanfaatkan. Energy tidak berwujud tetapi dapat dilihat akibat yang dibuatnya. Defenisi 

energy yang berlaku untuk semua jenis energy ini adalah, kemampuan untuk melakukan 

kerja. Sehingga satuan energy akan sama dengan satuan usaha, yaitu Joule.  

Pada bagaian ini akan dibahas mengenai energi kinetic dan energy potensial. Energi kinetic 

adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda akibat gerakanya. Energi kinetic tidak akan 

ditemui pada benda yang diam. Misalkan sebuah benda pada mulanya memiliki kecepatan V1 

dan setelah ada  usaha yang dikerjakan terhadap benda tersebut, benda menjadi memiliki 

kecepatan sebesar V2. Persamaan kerja untuk benda tersebut adalah. 

  

Menurut hukum newton II,   

Sehingga      

Karena a adalah perubauhan kecepatan terhadap waktu, maka persamaan dapat diubah 

menjadi. 

 

   

Dengan manipulasi matematis dapat dituliskan 

  

Karena  = v, maka dapat dituliskan  

  

  

  

 Junlah nilai inilah yang disebut dengan energy kinetic. Dalam persamaan umum 

dinyatakan dengan. 

 

Dimana Ek  : Enegri kinetik (Joule) 

   m   : Massa (Kg) 

              v     ; Kecepatan (m/s) 
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Persamaan energy kinetic ini secara umum dituliskan. 

 

 

Konversi; 

1 Watt = 1 Joule/s = 1 Kg m2/s3 

1 Horse Power (HP) = 746 Joule 

1 Kwh = 1000 J/s = 3.6 x 106 Joule 

 

Energi Potensial adalah energi yang tersimpan di dalam satu benda akibat posisi relatifnya 

terhadap sekelilingnya. Perhatikan gambar berikut ini. 

Gambar tersebut memperlihatkan sebuah buku yang pada 

mulanya berada pada ketinggian ya diangkat sampai 

mencapai ketinggian yb. Saat buku tersebut digerakkan ada 

energi kinetic yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat dari 

persamaan.   

 

Dengan melihat kembali pada persamaan glbb, bahwa 

 

Dimana  . Dengan mensubsitusi nilai 

kecepatan ke persamaan energi kinetic maka akan diperoleh 

  

  

   

  

(Nilai negatif karena melawan gravitasi) 

 

Nilai usaha tersebut adalah sama dengan energi kinetic sesaat setelah buku diangkat. Tetapi 

setelah itu buku terhenti. Artinya nilai energi kinetic menjadi nol. Kemana energi tersebut? 

Energi tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk yang lain yaitu enegri 
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potensial. Nilai energi kinetic yang tersimpan menjadi energi potensial ditambahkan dengan 

energi potensial sebelum buku diangkat, yaitu pada ketinggian  adalah nilai energi 

potensial total yang dimiliki oleh benda pada saat ketinggian . Sehingga dapat dituliskan 

bahwa  

 

 

Karena  

Maka 

 

Sehingga  

 

Ini adalah persamaan umum untuk energi potensial sebuah benda dimana: 

 = Energi Potensial (Joule) 

= Massa benda (Kg) 

 = Ketinggian relatif (m) 

 

Hukum kekekalan Energi 

Hukum kekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, yang terjadi 

adalah konversi ke dalam bentuk energi lain.  

Meninjau energi dalam bidang mekanika, maka menurut hukum kekalan energi ini bahwa  

 

 

 

  


