BAB III. HUKUM GRAVITASI NEWTON
Gravitasi merupakan gaya interaksi fundamental yang ada di alam. Newton menemukan
bahwa interaksi yang terjadi pada buah apel yang jatuh dari pohonnya mempunyai sifat-sifat
yang sama dengan dengan kemampuan planet mengorbit pada lintasannya mengelilingi
matahari.
3.1.

Hukum Gravitasi Newton

Pada tahun 1867 Newton mempublikasikan Hukum Gravitasi Newton yang berbunyi:
“Gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya
berbanding lurus dengan hasil kali massa massanya dan berbanding terbalik dengan
kuadrat jarak antara keduanya”.
Secara matematis dapat dituliskan:
F  G.

m1 . m 2

dengan:
r2
F = gaya gravitasi (N)
m1,m2 = massa masing-masing benda (kg)
r = jarak antara kedua benda (m)
G = Konstanta gravitasi umum
= 6,67 . 10-11 N.m2/kg2
Gaya garvitasi selalu bekerja sepanjang garis yang menhubungkan kedua benda dan
membentuk pasangan gaya aksi reaksi.
F12

F21

Berlaku: F12 = - F21

r
Contoh Soal 1:
Sebuah satelit penelitian bermassa 200 kg mengorbit bumi dengan jari-jari 30000 km diukur
dari pusat bumi. Hitung gaya gravitasi bumi yang bekerja pada satelit tersebut. (mB= 5,98 .
1024 kg).
Dit: F = ......?
Diket : ms = 200 kg
mB = 5,98 . 1024 kg
rs = 30000 km = 3. 107 meter
Jawab :

F  G.

m1 . m 2
r2

F  6,67.10 11 .

5,98.10 24. 200
(3.10 27 ) 2

F  88,64 N
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Resultan Gaya Gravitasi
Jika suatu benda dipengaruhi oleh dua buah gaya gravitasi atau lebih maka resultan (jumlah)
gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut dihitung berdasarkan aturan penjumlahan
vektor:
m3
Resultan gaya gravitasi di m1 adalah:
F31
F  F  F  2. F . F . cos 
1

F13

12

13

12

13

F1
 = sudut antara F1 dan F2

m1

F12

F21

m2

Contoh Soal 2:
Hitung gaya gravitasi total pada bulan (mb = 7,35 . 1022 kg) akibat gaya tarik bumi (mB =
5,98. 1024 kg) dan matahari (mM = 1,99 .1030 kg), dengan menganggap posisi ketiganya
membentuk sudut siku-siku satu sama lain dengan bulan berada pada sudut siku-sikunya
(perhatiakn gambar) Diketahui jarak bulan-bumi = 3,84 .108 meter dan jarak bulan-matahari
= 1,5. 1011 meter.

Ket:
FbB = gaya gravitasi pada bulan oleh bumi
FbM = gaya gravitasi pada bulan oleh matahari
Fb = gaya gravitasi total pada bulan

FbB

FbM

Fb

Jawab:
Gaya gravitasi antara bulan dengan bumi (FbB)
m .m
FbB  G. b 2 B
r
(7,35.10 22 ). (5,98 .10 24 )
FbB  6,67.10 11
(3,84.10 8 ) 2
FbB  1,99 .10 20 N

Gaya gravitasi bulan dengan matahari :
FbM  6,67 .10 11

(7,35 .10 22 ). (1,99 .10 30 )
(1,5.10 11 ) 2

FbM  4,34 .10 20 N

Karena kedua gaya ini saling tegak lurus maka gaya gravitasi total yang bekerja pada bulan
adalah:
2

Fb  FbM  FbB

2

Fb  (1,99 .10 20 ) 2  (4,34.10 20 ) 2
Fb  4,77 .10 20 N
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3.2. Percepatan Gravitasi
Gaya gravitasi yang dialami benda bermassa m yang berada di permukaan bumi yang
bermassa M, menurut Hukum Gravitasi Newton adalah:
M.m
F  G. 2 ..................................................1)
r
Berdasarkan Hukum II Newton, gaya yang bekerja pada benda bermassa m dan mengalami
percepatan a adalah:
F = m.a ...................................................2)
Dengan menyamakan persamaan 1 dan 2, diperoleh:
M .m
M
atau a  G. 2
m.a  G. 2
r
r
Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya gravitasi ini disebut percepatan gravitasi bumi
(diberi simbol g). Untuk mendapatkan nilai g, kita masukkan data-data sebagai berikut:
G = 6,67 . 10-11 N.m2/kg2
MB = 5,98 . 1024 kg (massa bumi)
RB = 6,38. 106 meter (jari-jari bumi) diperoleh:
M
5,98 .10 24
 9,8 m / s 2
g  G. B2  6,67.10 11.
6 2
(6,38.10 )
RB
Untuk benda yang berada pada ketinggian h dari permukaan bumi, artinya mempunyai
jarak RB+h dari pusat bumi, maka percepatan gravitasi pada ketinggian h adalah
2

 RB 
 .g dengan:
g'  
RB h 
g’ = percepatan gravitasi pada ketinggian h dari permukaan bumi
g = percepatan gravitasi pada permukaan bumi = 9,8 m/s2.
h = ketinggian (meter)

Contoh Soal 3:
Jika percepatan gravitasi dipermukaan bumi 9,8 m/s2, berapakah percepatan gravitasi di
suatu tempat yang mempunyai jarak R dari permukaan bumi dimana R adalah jari-jari bumi.
2
2
Diket : h = R
Jawab:
 R 
 R 
2




g' 
g = 9,8 m/s
 g  g '   R  R  .g
Rh


Dit
: g’=.......?
2
2

g' 


g' 
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1
 .g    . 9 ,8
2R 
2
1
2
 . 9 ,8  2 , 45 m / s
4
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Contoh Soal 4:
Sebuah benda dipermukaan bumi beratnya 60 N. Benda tersebut kemudian dibawa ke suatu
planet yang massanya 3 kali massa bumi (MP =3.MB) dan jari-jarinya 4 kali jari-jari bumi
(RP= 4. RB). Tentukan berat benda dipermukaan planet tersebut.
Jawab:
Berat benda di permukaan bumi: FB  G.
Berat benda dipermukaan planet: FP  G.

MB
RB

2

MP
RP

2

.m

 FB  60 N

.m

Karena : MP =3.MB dan RP= 4. RB , maka:

FP  G.
FP 

3.MB
3.MB
.m  G.
.m
2
2
(4. R B )
16. R B

3  MB 
3
3
. G 2 .m   FP  .FB  .60 11,25 N
16  R B
16
16


3.3. Aplikasi Hukum Gravitasi Newton
Hukum Gravitasi Newton telah memberikan konstribusi yang sangat besar bagi
perkembangan ilmu astronomi karena dapat membantu dalam menghitung besaran-besaran
lain yang berkaitan dengan ruang angkasa yang tidak mungkin diukur dalam laboratorium,
diantaranya adalah perhitungan massa bumi dan massa matahari.
3.4. Hukum-Hukum Kepler
Hukum Kepler secara umum menjelaskan tentang gerak planet dalam mengelilingi
matahari. Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:
Hukum I Kepler
“Setiap planet bergerak dengan lintasan berbentuk ellips dengan matahari berada pada
salah satu titik fokusnya”
Akibatnya jarak planet ke matahari berubah-ubah sehingga terdapat suatu tempat dimana
planet paling dekat dengan matahari (titik Aphelion) dan paling jauh dari matahari (titik
Parahelion).

Titik
Aphelium

Titik
Parihelium

Hukum II Kepler
“Garis hubung planet dengan matahari menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama”.
Dengan kata lain kecepatan planet nilainya berubah-ubah sesuai dengan posisinya.
Perhatikan penjelasan berikut ini:
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Jika luas AMB = luas CMD,
maka waktu yang diperlukan
planet untuk bergerak dari A ke
B sama dengan waktu dari C ke
D.

Oleh karena itu kecepatan planet di AB lebih besar dari pada di CD.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa:” Kecepatan revolusi planet paling besar ketika
berada paling dekat dengan matahari (di titik aphelion) dan paling kecil ketika paling jauh
dengan matahari (di titik parahelion)”.
Hukum III Kepler
“Perbandingan Kuadrat periode revolusi setiap planet terhadap pangkat tiga jarak ratarata orbit planet ke matahariadalah konstan”.
Misalkan dua planet mempunyai jarak rata-rata dari matahari masing-masing R1 dan R2 dan
periodenya masing-masing T1 dan T2. Menurut Hukum III Kepler berlaku:
T2/R3 = k

dengan : T = periode revolusi planet
R = jari-jari rata-rata orbit planet
k = tetapan yang nilainya sama untuk semua planet
2k = 4π / GM dengan : G = tetapan gravitasi ( 6,7 x 10-11 N.m2/kg2)
M = massa matahari

LATIHAN 3
1. Dua benda masing-masing bermassa 10 kg dan 20 kg terpisah pada jarak 2 meter.
Hitunglah gaya gravitasi yang dialami oleh benda tersebut.
2. Jika percepatan gravitasi di permukaan bumi 9,8 m/s2. Tentukan percepatan gravitasi
suatu tempat yang ketinggiannnya 3 kali jari-jari bumi diukur dari permukaan bumi
(h=3R).
3. Suatu planet mempunyai jari-jari 2 kali jari-jari bumi tetapi massanya sama dengan
massa bumi. Tentukan:
a. percepatan gravitasi dipermukaan planet tersebut jika percepatan gravitasi bumi 9,8
m/s2.
b. Berat suatu benda di permukaan planet tersebut jika dipermukaan bumi beratnya 20
N.
4. Apabila percepatan gravitasi suatu tempat pada ketinggian h di atas permukaan bumi
adalah 7,8 m/s2. Tentukan h (diketahui g = 9,8 m/s2). (Nyatakan nilai h dalam R).
5

Periode bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun dan jarak bumi-matahari 1,5 . 1011
meter. Jika periode revolusi planet Mars adalah 1,87 tahun, hitunglah jarak planet mars
dengan matahari.
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