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Besaran Turunan

Part I

De�nisi Besaran Turunan

Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh atau diturunkan dari besaran-besaran pokok.

Part II

Besaran Turunan

Besaran turunan merupakan besaran yang disusun oleh besaran pokok. Salah satu ciri dari besaran turunan
adalah besaran turunan memiliki satuan yang merupakan gabungan dari beberapa satuan besaran pokok
penyusunnya. Beberapa contoh besaran turunan adalah sebagai berikut.

Luas yang memiliki satuan m2karena disusun dari perkalian antara besaran pokok panjang.
Kecepatan memiliki satuan m/s karena disusun oleh besaran panjang dibagi dengan waktu.

Percepatan memiliki satuan m/s
2
karena disusun oleh besaran kecepatan dibagi dengan waktu.

Gaya memiliki satuan kg.m/s
2
karena disusun oleh besaran massa dikalikan dengan percepatan.

Dari contoh-contoh besaran turunan tersebut samakin jelas bahwa besaran turunan disusun oleh beberapa
besaran pokok. Agar lebih memahami tentang besaran turunan, perhatikan beberapa besaran turunan berikut
ini.

1. Momentum

Momentum adalah besaran yang berhubungan dengan kecepatan dan massa suatu benda. Momentum
dirumuskan sebagai:

p = mv (1)

dengan p adalah momentum benda dan v adalah kecepatan benda. Berdasarkan persamaan (1) maka
dapat diketahui bahwa momentum disusun oleh besaran pokok massa dan besaran turunan kecepatan
atau dapat disimpulkan bahwa momentum merupakan besaran turunan dari massa dan kecepatan..

Satuan dari besaran momentum dapat ditentukan dengan mengalikan satuan besarn massa dengan satuan
kecepatan.

Momentum = satuan massa × satuan kecepatan = kg.m/s. Berdasarkan satuannya , dapat diketahui
bahwa momentum disusun oleh besaran pokok massa, panjang dan waktu.

2. Energi Kinetik

Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda yang bergerak. Besar energi kinetik sebanding
dengan massa dan kuadrat kecepatannya dan dirumuskan sebagai:

Ek =
1

2
mv2 (2)

dengan Ekadalah energi kinetik, m adalah massa benda yang bergerak dan v adalah kecepatan benda.
Berdasarkan persamaan (2) tersebut, kita dapat melihat bahwa energi kinetik disusun oleh besaran massa
dan kecepatan atau dapat disimpulkan bahwa energi kinetik merupakan besaran turunan dari massa dan
kecepatan.

Satuan dari besaran energi kinetik dapat ditentukan dengan mengalikan satuan besarn massa dengan
kuadrat dari satuan kecepatan.
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Satuan energi kinetik = satuan massa× (satuan kecepatan)
2
= kg.

(m
s
)2
. Berdasarkan satuannya , dapat

diketahui bahwa energi disusun oleh besaran pokok massa, panjang dan waktu.

Part III

Latihan Soal Besaran Turunan

1. Besaran medan magnet adalah
kg
A s2

. Berdasarkan satuannya maka medan magnet disusun oleh besaran

pokok....

(a) Panjang, kuat arus listrik dan waktu

(b) Massa, kuat arus listrik dan panjang

(c) Massa, kuat arus listrik dan waktu

(d) Berat, kuat arus listrik dan suhu

(e) Kuat arus listrik, gaya dan suhu

Jawaban: C

Berdasarkan satuannya maka medan magnet disusun oleh

kg = satuan mssa.

A = satuan kuat arus listrik

s = satuan waktu.

2. Satuan dari besaran muatan listrik adalah....

(a) kg.m.s

(b) A.s

(c) A/s

(d) s/A

(e) (A.s)
−1

Jawaban: B

Besaran muatan listrik diturunkan dari besaran arus listrik dan waktu:

Q = It

Sehingga satuan muatan listrik adalah A.s.

021-29336036 / 0816950875 2 www.wardayacollege.com


