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GRAVITASI

Pernahkah kalian berfikir, mengapa bulan tidak jatuh ke bumi atau meninggalkan 
bumi? Mengapa jika ada benda yang dilepaskan akan jatuh ke bawah dan mengapa 
satelit tidak jatuh? Lebih jauh kalian dapat berfikir tentang gerak pada Tata Surya kita, 
planet-planet dapat bergerak dengan teraturnya.

Senada dengan pemikiran-pemikiran di atas, Newton pada saat melihat buah 
apel jatuh juga berfikir yang sama. Mengapa apel bisa jatuh ? Kemudian Newton 
dapat menjelaskan bahwa bulan juga mendapatkan pengaruh yang sama seperti buah 
apel itu.

Hal-hal di atas itulah yang dapat kalian pelajari pada bab ini. Sehingga setelah 
belajar bab ini kalian diharapkan dapat:

1. menentukan pengaruh gaya gravitasi pada benda,
2. menentukan percepatan gravitasi di suatu titik karena pengaruh suatu benda 

bermassa,
3. menentukan energi yang dimiliki benda yang dipengaruhi gravitasi,
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Gambar 2.1
Gaya gravitasi bekerja pada garis 
hubung kedua benda.
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Gambar 2.2

A. Medan Gravitasi

1. Hukum Newton tentang Gravitasi
Pernahkah kalian berfikir, mengapa mangga 

bisa jatuh dari pohonnya dan orang yang ada di atas 
bangunan bisa jatuh ke bawah? Ternyata fenomena ini 
sudah dijelaskan oleh Newton dalam hukumnya tentang 
gravitasi. Menurut Newton jika ada dua benda bermassa 
didekatkan maka antara kedunya itu akan timbul gaya 
gravitasi atau gaya tarik menarik antar massa. Besar gaya 
gravitasi ini sesuai dengan hukum Newton yang bunyinya 
sebagai berikut.

“Semua benda di alam akan menarik benda lain 
dengan gaya yang besarnya sebanding dengan hasil kali 
massa partikel tersebut dan sebanding terbalik dengan 
kuadrat jaraknya.

Secara matematis hukum Newton tentang gravitasi 
tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

  F ~ 

atau       F = G                ........................(2.1)

dengan  :   F  =  gaya gravitasi (W)
 M,m  =  massa kedua benda (kg)
  R    =  jarak antara benda
  G    =  konstanta gravitasi.(6,67.10-4 Nm2kg-

2)

CONTOH 2.1

Seorang astronot di bumi memiliki berat 800 N. Ke-
mudian astronot itu naik pesawat meninggalkan bumi 
hingga mengorbit pada ketinggian R (R = jari-jari bumi 
= 6.380 km). G = 6,67.10-11 Nm2kg-2. Berapakah berat 
astronot tersebut pada orbit tersebut?
Penyelesaian
R1 = R = 6.380 km = 6,38.106m
F1 = 800 N
R2 = R + R = 2 x 6,38.106 = 1,276x107 m
F2 = ?

Berat astronot merupakan gaya gravitasi bumi. Se-
hingga sebanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua 
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Gambar 2.3

     F ~ 

    = 

  = 

     F
2
 = . 800 = 200 N

Benda dipermukaan bumi memiliki berat 180 N. 
Berapakah berat benda tersebut jika berada pada 
pesawat sedang mengorbit bumi pada ketinggian 2R 
(R = jari-jari bumi).

2. Percepatan Gravitasi
Kalian pasti pernah mendengar tentang percepatan 

gravitasi. Misalnya saat belajar tentang gerak jatuh bebas 
atau hukum Newton, diketahui percepatan gravitasi  di 
permukaan bumi sebesar 10 m/s2. Apa sebenarnya per-
cepatan gravitasi  itu? Percepatan gravitasi disebut juga 
kuat medan gravitasi yaitu menyatakan besarnya gaya 
gravitasi yang dirasakan benda persatuan massa. Dari 
pengertian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

  g = 

Jika nilai F pada persamaan di atas disubtitusikan 
besarnya F dari persamaan 2.1 maka dapat diperoleh 
persamaan percepatan gravitasi sebagai b erikut.

     g = G                .......................................(2
.2)

dengan : g  =  percepatan gravitasi ( m/ s2 )
  M =  massa benda ( kg )
  R  =  jarak titik ke benda (m)

Besaran vektor
Gaya gravitasi dan percepatan gravitasi merupakan 

besaran vektor. Gaya gravitasi  arahnya saling tarik me-
narik sehingga disebut juga gaya tarik. Sedangkan per-
cepatan gravitasi arahnya menuju pusat massa. Perhatikan 
contoh berikut. 

Setelah memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.

A

g
B

B
g

A



Fisika SMA Kelas XI26

Gambar 2.4
Titik yang kuat medan gravi-
tasinya nol

CONTOH 2.2

1. Dua buah benda A dan B berjarak 30 cm. Massa A 
sebesar 24 kg dan massa B sebesar 54 kg berjarak 
30 cm. Dimanakah tempat suatu titik yang memi-
liki kuat medan gravitasi sama dengan nol?

 Penyelesaian
 mA = 24 kg
 mB = 54 kg
 R   = 30 cm
 Dengan melihat arah kuat medan gravitasi maka 

kemungkinan titiknya adalah diantara kedua mas-
sa dan dapat digambarkan seperti pada Gambar 
2.4.

 Di titik C kuat medan gravitasi nol jika gA sama 
dengan gB.

              gB  =  gA

  G   =  G 

       =  
 Kedua ruas di bagi 6 kemudian diakar dapat di-

peroleh:

  = 
           3x = 60 − 2x
           5x = 60  berarti  x = 12 cm

 Berarti titik C berjarak 12 cm dari A atau 18 cm 
dari B.

2. Tiga buah massa berada dititik-titik sudut segitiga 
seperti pada Gambar 2.5(a). mA = 20 kg, mB = 
27 kg dan mC = 64 kg. G = 6,67.10-11 Nm2kg-2. 

 Berapakah:
 a. gaya yang dirasakan massa A,
 b.  percepatan gravitasi dititik A?
 Penyelesaian
 mA  =  20 kg

mA gA
gB

mB

(30 − x)

C

x
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BA

C

3 cm

4 cm

(a)

Setelah memahami contoh di atas dapat kalian coba 
soal berikut.

 mB  =  27 kg
 mC  =  64 kg
 RB = 3 cm = 3.10-2 m
 RC = 4 cm = 4.10-2 m
a. Gaya yang bekerja massa A dapat digambarkan 

seperti pada Gambar 2.5.(b).

 FB = G 

  = G  = 6 G.105

 FC = G 

  = G  = 8G.105

 FB tegak lurus FC sehingga gaya yang bekerja pada 
massa A merupakan resultan dari keduanya dan 
berlaku dalil Pythagoras.

 Ftot = 

       = 

       =  = G.106

       = 6,67.10-11. 106 = 6,67.10-5 N

b. Percepatan gravitasi yang dirasakan massa mA 
memenuhi:

  g = 

     =  = 3,34.10-6 N/kg

Massa mA = 5 kg dan mB = 45 kg berjarak 60 cm satu 
dengan yang lain. Tentukan:
a. gaya yang dirasakan massa mC = 3 kg yang be-

rada di tengah-tengah AB,
b. titik yang kuat medannya nol!

Gambar 2.5

BA

C

FC

FB

FR

(b)
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Gambar 2.6
Peluncuran roket ke angkasa

3. Energi Potensial Gravitasi
Setiap benda yang berada dalam medan gravi-

tasi akan memiliki energi potensial. Energi potensialnya 
didefinisikan seperti pada persamaan berikut.

Ep = − G                .................................2.3)
Medan gravitasi termasuk medan gaya konservatif 

yaitu gayanya menghasilkan usaha yang tidak mengubah 
energi mekanik benda, sehingga pada suatu benda yang 
bergerak dalam medan gravitasi akan memenuhi kekeka-
lan energi mekanik.

Em = Ep + Ek = tetap       ...............................(2.4)

CONTOH 2.3

Sebuah pesawat antariksa bermassa 1 ton akan di-
luncurkan dari permukaan bumi. Jari-jari bumi R = 
6,38.106 m dan massa bumi 5,98.1024kg. Tentukan:
a. energi potensial pesawat saat di permukaan 

bumi,
b. kecepatan awal pesawat agar tidak kembali lagi 

ke bumi!
Penyelesaian
m =  1 ton = 103kg
R  =  6,38.106m
M  =  5,98.1024 kg
a. Energi potensial pesawat sebesar:

 Ep = − G 

  = −6,67.10-11. 
  = −6,38.1010 joule
b. Pada gerak pesawat berlaku hukum kekekalan 

energi mekanik. Karena tidak kembali berarti 
energi akhirnya nol.

      Ep1 + Ek1 = Em (~)

 − G +  mv0
2 =  0

       v0
2  =  

R

M

m

v0
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Setelah memahami contoh di atas dapat kalian coba soal 
berikut.

       v0 = 
            = 8.103 m/s
Kecepatan v0 ini dinamakan dengan kecepatan lepas.

1. Dua benda mA = 20 kg dan mB = 50 kg berjarak 20 
cm satu dengan yang lain. Berapakah energi potensial 
gravitasi yang disimpan kedua massa tersebut?

2. Diketahui pesawat bermassa m, jari-jari bumi R dan 
percepatan gravitasi di permukaan bumi g. Tentukan 
kecepatan lepas pesawat dalam g, dan R!

1. Andi bermassa 50 kg dan Budi 
bermassa 80 kg duduk-duduk di kursi 

                  .m 5,0 karaj nagned namat
        

 G = 6,67.10-11Nm2 kg-2.
a. Berapakah gaya gravitasi yang 

dirasakan Andi karena pengaruh 
Budi ?

b. Berapakah perbandingan gaya 
gravitasi Andi karena pengaruh 
Budi dengan berat Andi ?

2. Coba jelaskan apakah saat kalian 
duduk dekat dengan teman kalian 
akan bekerja gaya gravitasi? Jika ada 
mengapa kita tidak merasakan?

3. Benda A bermassa 2 kg dan benda B 
bermassa 18 kg. Keduanya berjarak 
40 cm. Dimanakah benda C bermassa 
5 kg harus diletakkan agar tidak 
merasakan gaya gravitasi dari kedua 
massa tersebut?

4. Percepatan gravitasi dipermukaan 
bumi sebesar g = 10 m/s. Berapakah 
percepatan gravitasi yang dirasakan 
pesawat angkasa yang mengorbit pada 
ketinggian R (R = jari-jari bumi)?

6. Bumi dan bulan berjarak 384.000 
km. Massa bumi diperkirakan 81 
kali massa bulan. Tentukan letak 
suatu titik diantara bumi dan bulan 
sedemikian sehingga titik tersebut 
memiliki kuat medan gravitasinya 
nol!

7. Apakah percepatan gravitasi di semua 
titik di permukaan bumi sama besar? 
Misalnya di kutub dan di katulistiwa. 
Jelaskan!

8. Empat benda ditempatkan pada titik-
titik sudut bujur sangkar seperti pada 
gambar. Tentukan:
a. gaya gravitasi yang dirasakan 

benda dititik A,
b. percepatan gravitasi di titik A,
c. energi potensial yang dimiliki 

LATIHAN 2.1

4 kg5 kg

8 kg
20 cm

4 kg

20 cm

20 cm 2 0 

BA

CD
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B. Gerak Planet dan Satelit

Gambar 2.7
Orbit planet pada tata surya

F2

Planet

Matahari
(a)

1. Hukum Kepler
Jarak sebelum Newton menjelaskan tentang hukum 

gravitasi, gerak-gerak planet pada tata surya kita telah 
dijelaskan oleh Kepler. Penjelasan Kepler ini kemudian 
dikenal sebagai hukum Kepler. Hukum ini ada tiga seperti 
yang dijelaskan berikut.
a. Hukum I Kepler

Pada hukum persamaannya, Kepler menjelaskan 
tentang bentuk lingkaran orbit planet. Bunyi hukum ini 
sebagai berikut.

“Lintasan setiap planet mengelilingi matahari 
merupakan sebuah elips dengan matahari terletak 
pada salah satu titik fokusnya.

Gambaran orbit planet sesuai hukum I Kepler dapat 
dilihat seperti pada Gambar 2.7 (a).
b. Hukum II Kepler

Hukum kedua Kepler menjelaskan tentang ke-
cepatan orbit planet. Bagaimana kecepatan orbit planet 
tersebut? Perhatikan penjelasan berikut.

“Setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu 
garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet 
tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama 
dalam waktu yang sama.”

Coba kalian perhatikan Gambar 2.7 (b). Garis AM 
akan  menyapau lurus hingga garis BM, luasnya sama 
dengan daerah yang disapu garis Cm hingga DM. Jika tAB 
= tCD. Hukum kedua ini juga menjelaskan bahwa dititik 
A dan B planet harus lebih cepat dibanding saat dititik 
C dan D.
c. Hukum III Kepler

Pada hukum ketiganya Kepler menjelaskan ten-
tang periode revolusi planet. Periode revolusi planet ini 
dikaitkan dengan jari-jari orbit rata-ratanya. Perhatikan 
penjelasan berikut.

“Kuadrat periode planet mengitari matahari 
sebanding dengan pangkat tiga rata-rata planet 
dari matahari.”  

Hubungan di atas dapat dirumuskan secara 
matematis seperti persamaan berikut.

       T2 ~ R3

atau            ..............................(

A

BC

M

(b)
D



                    Gravitasi 31

Gambar 2.8
Gaya sentripetal berasal dari 
gaya gravitasi

CONTOH 2.4

Planet jupiter memiliki jarak orbit ke matahari yang 
diperkirakan sama dengan empat kali jarak orbit bumi 
ke matahari. Periode revolusi bumi mengelilingi 
matahari 1 tahun. Berapakah periode jupiter tersebut 
mengelilingi matahari?

Penyelesaian
RB = R    TB = 1 th
RJ = 4 R  TJ = ?
Berdasarkan hukum III Kepler maka periode planet 
dapat ditentukan sebagai berikut.

      = 23 = 8
       TP = 8 x 1 = 8 tahun

Periode planet mars mengelilingi matahari adalah 
1,88 tahun. Jika diketahui periode bumi1 tahun dan 
jari-jari Mars dapat ditentukan. Berapakah jari-jari 
orbit Mars tersebut?

2. Gaya Gravitasi pada Gerak Planet
a. Bukti hukum Newton

Dengan munculnya hukum gravitasi newton, maka 
hukum III Kepler dapat dibuktikan kebenarannya. Atau 
dapat diartikan pula bahwa hukum III Kepler dapat 
memperkuat kebenaran hukum Newton tentang gravitasi. 
Mengapa planet dapat mengelilingi matahari dan tidak 
lepas dari orbitnya? Jawabannya adalah karena adanya 
gaya sentripetal. Gaya sentripetal itulah yang berasal dari 
gaya gravitasi sesuai hukum Newton tersebut. Perhatikan 
Gambar 2.8. Dari gambar tersebut dapat diperoleh:

       FG = FS

G  = m 

Setelah memahami contoh di atas dapat kalian coba 
soal berikut.

j

j

R

Matahari Fs
v

Planet m
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Kecepatan gerak planet dapat memenuhi v =   jika v 
di substitusikan ke persamaan gaya di atas maka dapat diperoleh 
hubungan sebagai berikut.

G 

G 

    

Karena nilai G dan M adalah konstan maka dari persamaan 
di atas berlaku:

 T2 ~ R3

Hubungan terakhir ini sangat sesuai dengan hukum III 
Keppler. Perhatikan kembali persamaan 2.5.

b. Kecepatan orbit planet

Agar planet dapat mengorbit dengan lintasan yang tetap 
dan tidak lepas maka selama geraknya harus bekerja gaya sen-
tripetal. Gaya sentripetal inilah yang berasal dari gaya gravitasi 
sehingga dapat ditentukan kecepatan orbitnya seperti berikut.

    FS = FG

m  = G 

     v2 = G 
Jadi kecepatan orbitnya memenuhi persamaan di bawah.

      v =                          ................................(2.6)

2

T2R
konstan

GM = gR2

c. Gerak satelit
Satelit adalah benda langit yang mengorbit pada planet. 

Contohnya satelit bumi adalah bulan. Saat ini pasti kalian sudah 
mengetahui bahwa telah dibuat banyak sekali satelit buatan. 
Gerak-gerak satelit pada planet ini sangat mirip sekali dengan 
gerak planet mengitari matahari. Sehingga hukum-hukum yang 
berlaku pada planet juga berlaku pada satelit.

v =

v = g  percepatan gravitasi di  
      muka bumi
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CONTOH 2.5

Matahari memiliki massa MB = 2.1030 kg dan jarak orbit bumi 
adalah 1,5.1011 m. G = 6,67.10-11 Nm2kg-2. Berapakah kecepa-
tan bumi mengelilingi matahari?

Penyelesaian
MB =  2.1030 kg
R   =  1,5.1011 m
G   =  6,67.10-11nm2 kg-2

Kecepatan bumi mengelilingi matahari memenuhi persamaan 
2.6.

 v = 

    = = 2,98.104 m/s

Sebuah satelit buatan diorbitkan pada bumi dengan keting-
gian R di atas permukaan bumi. R = jari-jari bumi sebesar = 
6.400 km dan massa bumi = 6.1024 kg. Berapakah kecepatan 

g = 6,67.10-11Nm2 kg-2 maka tentukan 
kecepatan orbit planet tersebut!

5. Satelit-satelit buatan agar dapat 
berada di tempatnya maka harus 
diorbitkan diatas khatulistiwa dan 
dengan periode revolusi yang sama 
dengan periode rotasi bumi (1 
tahun). Satelit seperti ini dinamakan 
satelit Geosinkron. Tentukan:
a. jari-jari orbit satelit,
b. kecepatan orbit satelit!

6. Bagaimanakah menguji kebenaran 
hukum Kepler? Coba jelaskan 
caranya!

7. Mengapa satelit  buatan dapat 

1. Coba jelaskan mengapa gerak bumi 
itu saat dekat dengan matahari akan 
lebih cepat dengan saat jauh dari 
matahari!

2. Sebuah planet yang memiliki periode 
revolusi 27 tahun akan memiliki 
jarak rata-rata dari matahari sebesar 
r. Tentukan nilai r tersebut jika jarak 
bumi ke matahari diketahui 1,5.1011 

m!
3. Sebuah planet A memiliki periode 9 

tahun. Jika diketahui jarak planet A 
dengan planet B terhadap matahari 
4 : 9 maka tentukan periode planet B 
tersebut!

Setelah memahami contoh di atas dapat kalian coba 
soal berikut.

LATIHAN 2.2
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Rangkuman Bab 2
1. Dari benda yang bermassa yang berjarak R akan 

mendapat gaya tarik atau gaya gravitasi: 

  besar  : F = G 

  azas  : saling tarik menarik

2. Kuat medan gravitasi dinamakan juga percepatan 
gravitasi merupakan gaya gravitasi tiap satu-satuan 
massa.

  g =  atau  g = G 

3. Energi potensial gravitasi antara dua benda 
merupakan besaran sekalar. Besarnya memenuhi:

  Ep = -G 

 Pada medan gravitasi berlaku hukum kekekalan 
energi:

  Em = Ep + Ek = tetap.

4. Hukum Kepler ada tiga:
a. pertama menjelaskan bentuk orbit yaitu ellips,
b. kedua tentang kecepatan orbit,
c. ketiga tentang hubungan jari-jari dan periode 

orbit.
        T2 ~ R3

 

5. Gerak planet atau satelit pada jarak R harus memiliki 
kecepatan orbit sebesar:

  v = 
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Pilihlah jawaban yang benar pada soal – soal berikut dan kerjakan di buku tugas 
kalian!

Evaluasi Bab 

1. Besar gaya gravitasi antara dua buah 
benda yang saling berinteraksi adalah 
....
A. berbanding terbalik dengan massa 

salah satu benda
B. berbanding terbalik dengan massa 

masing-masing  benda
C. berbanding terbalik dengan 

kuadrat jarak kedua benda
D. sebanding dengan jarak kedua 

benda
E. sebanding dengan kuadrat jarak 

kedua benda
2. Dua buku besar di atas meja dan 

memiliki jarak pusat massa 1,5 m. Jika 
massa buku tersebut masing-masing 
0,5 kg dan 0,45 kg, maka besar gaya 
gravitasi yang dirasakan oleh buku 
yang satu karena pengaruh gravitasi 
buku yang lain sebesar ....
(G = 6,67 . 10-4 Nm2/kg2).
A. 6,67 . 10-13 N 
B. 1,0 . 10-13 N 
C. 1,0 . 10-12 N 
D. 6, 67 . 10-9 N
E. 1,0 . 10-8 N

3. Seorang astronot beratnya di permukaan 
bumi 800 N. Jika astronot tersebut 
sedang mengorbit mengelilingi bumi 
dengan laju konstan dan jari-jari orbit 
pesawat 4 kali jari-jari bumi, maka 
berat astronot menjadi ….
A. Nol  D.  400 N
B. 50 N  E.  800 N
C. 200 N    

4. Benda  A (mA =  9 kg) berada pada 
jarak 4 dari benda B (mB =  4kg). 
Benda C (mC =  5 kg) diletakkan pada 
garis hubung A dan B. Agar gaya 
gravitasi yang bekerja pada benda C 

A. 0,42 m dari A dan 3,58 m dari B
B. 1,6 m dari A dan 2,4 m dari B
C. 2 m dari A dan 2 m dari B
D. 2,4 m dari A dan 1,6 m dari B
E. 2,77 m dari A dan 1,23 m dari B

5. Percepatan gravitasi  rata-rata 
dipermukaan bumi sama dengan a. 
Untuk tempat di ketinggian R ( R = 
jari-jari bumi) dari permukaan bumi, 
memiliki percepatan gravitasi sebesar 
….

A. 0,125a  D.  1,000a
B. 0,250a  E.   4,000a
C. 0,500a

6. Dua bola A dan B, massanya sama, 
  .)rabmag tahil( amas aynhagnet sirag

Jika kuat medan gravitasi disuatu titik 
sama dengan nol, maka jarak titik 
tersebut dari kulit bola A adalah ….

A. 1,0 m            
B. 1,5 m
C. 2,0 m                             
D. 2 , 5                                             m

      
E. 3,0 m

7. Andaikan bumi ini menyusut sehingga 
diameternya menjadi seperdua harga 
semula tetapi massanya tidak berubah 
maka massa benda-benda yang ada di 
permukaan bumi 

A. menjadi empat kali lebih besar
B. menjadi dua kali lebih besar
C. menjadi seperempatnya harga 

semula

1 

A
5 

1 

B
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8. Seorang astronot melayang dalam 
kapal angkasa yang sedang mengitari 
bumi, karena pada posisi itu
(1) gaya gravitasi bumi pada astronot 

nol.
(2) gaya gravitasi bumi dan bulan 

pada astronot di orbit itu  saling 
meniadakan.

(3) gaya gravitasi bumi dan gaya 
Archimedes saling meniadakan.

(4) gaya gravitasi bumi pada astronot 
dan kapal angkasa bertindak 
sebagai gaya  sentripetal.

Yang benar adalah ....
A.  1, 2, 3 dan 4  D. 2 dan 4
B.  1, 2 dan 3  E. 4 saja
C. 1 dan 3

9. Percepatan gravitasi dipermukaan 
bumi sebesar 10 m/s2. Percepatan 
gravitasi yang dirasakan oleh sebuah 
benda yang dijatuhkan dari pesawat 
yang mengorbit pada ketinggian 2R 
(R  =  jari-jari bumi) adalah ....
A.  10 m/s2  D. 2,5 m/s2

B. 5 m/s2  E. 1,11 m/s2

C. 3,33 m/s2

10. Dua buah benda masing – masing 
massanya m1 dan m2, jatuh bebas dari 
ketinggian yang sama pada tempat 
yang sama. Jika m1 = 2m2, maka 
percepatan benda pertama adalah ….
A. 2 x percepatan benda kedua
B. ½ x percepatan benda kedua
C. sama dengan percepatan benda 

kedua
D. ¼ x percepatan benda kedua
E. 4 x percepatan benda kedua

11. Bila diketahui bahwa jari – jari bumi 
6,4. 106 m,  maka kelajuan lepas suatu 
roket yang diluncurkan vertikal dari 
permukaan bumi adalah ....
A. 4  km/s  D.  10 km/s 
B. 6 km/s E.  12 km/s 
C. 8  km/s

12. Sebuah satelit bumi mengorbit 
setinggi 3600 km di atas permukaan 
bumi. Jika jari-jari bumi 6400 km 
dan gerak satelit dianggap melingkar 
beraturan, maka kelajuannya (dalam 
km/s) adalah ....
A. 6,4  D.  6400
B. 64  E.  64000
C. 640

13. Planet A dan B masing-masing 
berjarak rata-rata sebesar p dan q 
terhadap matahari. Planet A mengitari 
matahari dengan  periode  T.  Jika  p = 
4q maka B mengitari matahari dengan 
periode ….
A. 1/12 T  D.  1/6 T
B. 1/10 T  E.   ¼ T
C. 1/8 T

14. Dua buah planet P dan Q mengorbit 
matahari. Apabila perbandingan 
antara jarak planet P dan planet Q 
ke matahari adalah 4 : 9 dan periode 
planet P mengelilingi matahari 24 hari, 
maka periode planet Q mengelilingi 
matahari adalah .…
A. 51 hari  D.   81 hari
B. 61 hari  E.   91 hari
C. 71 hari  

15. Bulan yang merupakan satelit bumi 
berevolusi mengitari bumi dengan 
jari-jari orbit R dan periode P. Apabila 
konstanta gravitasi umum dinyatakan 
dengan G, maka rumusan yang tepat 
untuk memperkirakan massa bumi M 
adalah ….

A. M = 4π   

B. M = 4π   

C. M = 4π2  

D. M = 4π2     


