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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan mengukur momen inersia silinder dengan merancang tiga 

macam silinder yaitu silinder pejal, silinder berlapis dua dan silinder berlapis tiga. Bahan silinder berupa 

tiga jenis kayu dengan massa jenis 1 >2 > 3. Silinder pejal menggunakan bahan 2.  Silinder berlapis dua 

dibuat dari bahan 1 (bagian dalam) dan 2 (pada bagian luar silinder). Silinder lapis tiga dibuat bahan 1 

(bagian dalam),3 (bagian tengah) dan 2 (bagian luar). Ketiganya memiliki tinggi dan jari-jari yang 

sama.Untuk melihat percepatan dan fenomena fisika yang terjadi, maka silinder digilidingkan pada bidang 

miring. Hasilnya menunjukkan aLapis2 > aLapis3> aPejal.. Perbedaan percepatan tersebut disebakan oleh massa 

jenis yang digunakan, susunan lapisan silinder  dan banyaknya lapisan silinder. 

Kata kunci: Momen inersia, silinder,gelindingan silinder, rancangan silinder. 

PENDAHULUAN  

Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perubahan fisik atau perubuhan kedudukan 

suatu benda. Untuk menjelasakan fenomena yang terjadi, maka dibutuhkan alat bantu menganalisis 

perubahan yang terjadi, sehingga fenomena tersebut dapat dianalisis dan dipahami dengan mudah. Salah satu 

pembelajaran yang sulit dipahami adalah momen inersia. Pembelajaran fisika akan lebih efektif  bila 

ditunjang dengan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Oleh karenanya pada penelitian ini 

bertujuan untuk merancang suatu media pembelajaran atau alat peraga untuk percobaan benda tegar untuk 

menentukan momen inersia secara teoritis mupun secara teori (perhitungan). 

Benda tegar didefinisikan sebagai benda yang dapat berubah bentuk. Ciri utama benda tegar adalah bentuk 

benda tidak berubah meskipun benda tersebut dikenai gaya, seperti gaya tekan, gaya gesek, dan sebagainya. 

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

momen kelembaman sebuah benda dalam bergerak rotasi.  Apabila sebuah benda pejal terdiri dari distribusi 

materi yang homogen, maka kita dapat menganggap benda terdiri dari sejumlah besar elemen massa dm yang 

tersebar merata diseluruh benda dan momen inersia benda adalah: 

 dmrI 2
                                                                         (1) 
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 Persamaan 1 dapat diubah dengan mensubtitusikan dVdm   sehingga persmaan 1 menjadi [1,2]: 

 dVrI 2                                                                       (2) 

 

Dengan mengetahui persamaan 2 maka, silinder dapat dirancang sesuai yang diinginkan. Pada Penelitian 

ini telah dirancang  tiga buah silinder dengan ukuran yang sama namun memiliki komposis bahan yang 

berbeda. Bahan terdiri dari tiga jenis kayu dengan karekteristik 1 >2 > 3. Tujuan dibuat tiga silinder ini 

yaitu melihat fenomena perbedaan percepatan dan momen inersianya pada ketiganya dan membandingkan 

perhitungan analitik dengan percobaan. 

 

RANCANGAN SILINDER  

Pada rancangan ini ada tiga jenis silinder yang dibuat yaitu: Silinder pejal , silnder berlapis dua  dan silinder 

berlapis tiga dengan menggunakan tiga bahan berbeda yang besar massa jenisnya yaitu 1 >2 > 3. Berikut 

ini adalah  skema rancangan silinder yang dibuat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1 Skema rancangan silinder 

 

untuk merancang sesuai pada skema gambar 1, maka pertama kali yang harus diketahui adalah mencari 

persamaan momen inersianya terlebih dahulu. Berikut adalah persamaan momen inersia tiap silinder 

berdasarkan gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Rancangan tiga jenis silinder (a) Silinder pejal dengan menggunakan bahan 2 (b) Silinder lapis dua dengan 

menggunakan 2 bahan  yaitu 2 dan 1 (c) Silinder lapis tiga dengan tiga bahan1 , 2 dan 3 . 

 

Silinder pejal (1) 

 

Silinder lapis dua (2)  

 

 

Silinder lapis tiga (3) 

Ukuran: 

Jari-jari  luar sama 

Tinggi sama 

 

Massa sama 

m1  m3 m2  

Massa terberat 

(a)                             (b)                                 (c) 
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 a. Silinder Pejal  

Silinder pejal terbuat dari bahan 2 dengan jari-jari (R) 6 cm dan tinggi 12 (h). Persamaan 3 adalah volume 

silinder pejal. Persamaan tersebut disubtitusi pada persamaan 2 sehingga diperoleh besar momen inersia 

silinder pejal seperti pada persamaan 4. Dari persamaan 4 maka diperoleh, momen inersia silinder pejal 

adalah 
2

2

1
MRI   [4]. 
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b. Silinder Lapis Dua 

Silinder lapis dua terbuat dari bahan kayu dengan bahan 1 dan 2 (seperti pada gambar 1). Besar R2 = 4 cm 

dan R= 6 cm. Karean terdapat dua massa yang berbeda maka persamaan 2 berubah menjadi persamaan 6.  
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c. Silinder Lapis Tiga 

Silinder lapis terbuat dari bahan 1,2 dan 3. Silinder lapis 3 didisain memiliki massa sama dengan 

silinder pejal. Silinder ini memiliki besar momentum inersia seperti pada persamaan berikut ini: 
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Untuk menentukan dua massa silinder yang sama maka ditentukan terlebih dahulu persamaan massanya, 

seperti pada persmaan 12 (untuk silinder pejal) dan persamaan 13 (untuk silinder pejal). Dengan kedau 

persamaan tersebut maka besar jari-jari silinder lapis tiga dapat ditetukan agar massanya sama seperti silinder 

pejal. 
2

2hRmpejal                                                                        (12) 
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 METODE PERCOBAAN 

Balapan gelindingan silinder berlapis bertujuan untuk mengetahui besar percepatan tiap silinder berdasarkan 

data percobaan. Massa dan momen inersia tiap silinder memiliki besar yang berbeda sehingga memiliki 

percepatan yang berbeda pula. Secara teori, percepatan silinder pejal pada bidang miring yaitu [3]: 

2/

sin

RIm

mg
a





                                                                             (14) 

Denga menggunakan teori GLBB, percepatan silinder juga dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 

jarak [4]: 

2

0
2

1
attvs                                                                         (15) 

Kecepatan awal silinder (vo) adalah nol, sehingga diperoleh percepatan silinder: 

2

2

t

s
a                                                                                    (16) 

Gambar 3 adalah balapan gelindingan berlapis pada ketiga silinder. S adalah jarak tempuh silinder dan  

adalah besar sudut kemiringan silinder [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Metode percobaan balapan glinding silinder berlapis pada silinder A (silinder pejal), silinder B (silinder 

berlapis dua) dan silinder C (silinder berlapis tiga)  

HASIL RANCANGAN SILINDER 

Dengan mengetahui massa jenis dan persamaan tiap silinder maka perancangan silinder dapat dilakukan. 

Berikut ini adalah perancangan silinder yang dibuat: 

I. Ukuran silinder 

Ketiga silinder memiliki ukuran yang sama, yaitu ketiganya memiliki diameter dan tinggi sebesar 12 cm.  

Percobaan balapan Glindingan 

Tiga silinder diglindingan secara bersama-sama 

 

Data yang diperoleh: 

t (sekon),  (), s (meter), m (kg) 

a (m/s2) percobaan 

Diperoleh: I pengukuran 

2sin
Rm

a

mg
I 











 

 

Diperoleh:  

I Perhitungan 

 

 

Data yang diperoleh: 

 (kg/m3), m (kg), 

R (m), h (m) 

Dibandingkan 

Secara teoritis berdsarkan 

hitungan rancangan Tiga rancangan silinder 

a (m/s2)  teoritis 

Dibandingkan 
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 II. Massa sama 

Massa silinder pejal = massa silinder lapis tiga. 

III. Momen inersia(I) 

ILapis2  > IPejal> ILapis3  

Berdasarkan rancangan diatas diperoleh massa dan besar momen silinder pada Tabel 1 

 

Tabel 1. Hasil perancangan silinder 
Silinder Pejal Silinder Lapais 2 Silinder Lapis 3 

m  IPejal  m  ILapis2  m  ILapis3  

g g.m2 g g.m2 g g.m2 

961 1.73 1096 1.87 961 1.71 

 

Berdasarkan rancangan I diperoleh bahwa, walaupun ukuran tiap silinder sama, namun silinder memiliki 

momen inersia yang berbeda.Pada rancangan silinder II, massa silinder pejal dan silinder lapis tiga memiliki 

massa yang sama yaitu 961g. Namun walaupun massa silinder pejal dan silinder lapis tiga memiliki massa 

yang sama, keduanya memiliki momen inersia yang berbeda. Sedangkan rancangan III yaitu silinder lapis dua 

dirancang memiliki momen inersia terbesar, sehingga untuk memperbesar momen inersianya, diperlukan 

massa yang lebih besar, oleh karenanya massa silinder dua meimiliki massa yang paling besar. Rancangan 

silinder lapis dua juga mempertimbangkan massa jenis bahan yang digunakan dan susunan lapisan silinder. 

Besar kecilnya momen inersia pada tiga perancangan silinder tersebut dipengaruhioleh: 

1. Massa jenis yang digunakan. 

2. Susunan lapisan silinder. 

3. Banyaknya lapisan silinder (berpengaruh pada persamaan momen inersian yang digunakan). 
 

HASIL PERHITUNGAN PERCEPATAN SILINDER SECARA TEORI DAN 

PERCOBAAN 

Tabel 2 dan 3 adalah hasil perceptan dan momen inersia silinder secara teoritis dan percobaan. Hasil 

percepatan secara teoritis diperoleh berdasarkan persamaan 14 dan hasil percepatan secara percobaan 

diperoleh berdasarkan persamaan 16. Percepatan secara percobaan yang diperoleh pada Tabel 2 dan 3 adalah 

hasil rata-rata dari delapan kali pengulangan percobaan pada sudut yang sama. 

 

Tabel 2. Hasil perhitungan percepatan silinder berdasarkan teori dan percobaan 

 

Jenis Silinder ateori (m.s-2) aPercobaan (m.s-2) e (%) 

Silinder pejal 0.39 0.39 0 

Silinder lapis 2 0.41 0.45 8.9 

Silinder lapis 3 0.40 0.40 0 

 

Tabel 3. Hasil Perhitungan momen inersia berdasarkan teori dan percepatan 

Jenis Silinder ITeori  (kg.m
2
) IPercobaan (kg.m

2
) e (%) 

Silinder pejal 0.0017102 0.0017674 3.35 

Silinder lapis 2 0.0018653 0.0018658 0.00022 

Silinder lapis 3 0.0017289 0.0017289 0 

Pengaruh Massa Terhadap Percepatan Silinder Pada Massa Silinder yang Sama 

Massa silinder pejal (mpejal) memiliki massa yang sama dengan massa silinder lapis tiga (mlapis3), 

namun silinder pejal memiliki momen inersia yang lebih besar. Pada kasus ini percepatan silinder berbanding 

terbalik dengan momen inersia silinder, oleh karena itu percepatan silinder lapis tiga lebih besar dibanding 

percepatan silinder pejal. 
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 Pengaruh Momen Inersia Terhadap Percepatan Silinder  

Momen inersia terbesar adalah silinder lapis tiga, dikarenakan massa total dari silinder tersebut lebih 

besar dibandingkan kedua silinder lainnya. Oleh karena itu berdasarkan persamaan 12 diperoleh bahwa 

percepatan dari silinder lapis dua adalah 0,45 m/s yang memiliki percepatan terbesar .Karena ILapis2  > IPejal> 

ILapis3 , mlapis 2> mlapis1, mlapis 2> mpejal,  maka diperoleh bahwa aLapis2  > aLapis3> aPejal. 

 

Perbandingan hasil percobaan balapan gelindingan silinder dengan teori (Tabel 2 dan 3) memiliki error yang 

kecil, sehingga percobaan balapan gelindingan ini dapat digunakan untuk salah satu media pembelajaran 

untuk mengetahui hubungan massa dan momen inersia berdasarkan eksperimen dan teori. yang berguna 

untuk membandingkan percepatan silinder hasil teori dengan percobaan. 

KESIMPULAN 

Percobaan balapan gelindingan ini dapat gunakan untuk melihat hubungan massa dan momen inersia yang 

berguna untuk membandingkan percepatan dan momen inersia silinder hasil teori dengan percobaan. Dari 

hasil percobaan dan hasil balapan glinding  diperoleh bahwa aLapis2  > aLapis3 > aPejal. Percepatan silinder 

tersebut dipengaruhi oleh massa jenis yang digunakan, susunan lapisan silinder  dan banyaknya lapisan 

silinder. 

Secara teori pembutana silinder berlapis mudah, namun dalam praktiknya pembuatan silinder ini 

membutuhkan ketelitian dalam menghitung massa jenis kayu dan mempertimbangkan kayu yang digunakan. 

Kayu yang digunakan haruslah dalam keadaan kering. Agar masa jenisnya tidak berubah. Penelitian ini dapat 

dikembangkan menjadi bahan ajar fisika pada konsep memomen inersia maupun fisika matematika dalam 

konsep integral lipat.  
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