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1. Tekanan hidrostatik yang dialami suatu titik besarnya bergantung pada…. 
a. Massa jenis, percepatan gravitasi, dan tekanan udara luar 
b. Kedalaman, massa jenis, dan percepatan gravitasi 
c. Massa jenis, percepatan gravitasi, dan volume 
d. Kedalaman, massa jenis, dan luas permukaan 
e. Kedalaman, massa jenis dan tekanan udara luar 

2. Kotak berbentuk kubus dengan rusuk 20 cm, berisi penuh dengan air (ρ air = 1 g/cm3 ). Tekanan hidrostatik pada 
tempat yang berada 5 cm di atas dasar kotak adalah …… ( g = 10 m/s2 ) 
a. 1000 Pa 
b. 1200 Pa 
c. 1500 Pa 

d. 1800 Pa 
e. 2000 Pa

3. Kempa hidrolik memiliki perbandingan diameter pengisap 1 : 40. Apabila pada pengisap besar dimuati mobil 
seberat 32000 N, agar setimbang,pada pengisap kecil diberi gaya sebesar….. 
a. 10 N 
b. 15 N 
c. 20 N 

d. 25 N 
e. 30 N

4. Sebuah benda melayang dalam air. Dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa….. 
a. Massa jenis benda sama dengan massa jenis air 
b. Massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis benda 
c. Massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda 
d. Massa air lebih kecil daripada massa benda 
e. Massa benda sama dengan massa air 

5. Nyamuk dapat hinggap di permukaan air karena…. 
a. Berat nyamuk < gaya Archimedes 
b. Kohesi > adhesi 
c. Berat nyamuk diimbangi dengan adanya sayap 
d. Massa jenis nyamuk = massa jenis air 
e. Adanya tegangan permukaan air 

6. Air dialirkan dalam pipa dari ujung A ke ujung B. Agar kecepatan aliran di B lebih besar daripada di A 
maka….. 
a. Penampang di B dibuat lebih besar daripada penampang di A 
b. Penampang di B dibuat lebih kecil daripada penampang di A 
c. Penampang B sama dengan penampang A 
d. Letak B sama dengan letak A 
e. Letak B lebih tinggi daripada A 

7. Sebuah bejana, seperti gambar, luas penampang lubang B = 2 cm2. Tinggi permukaan air 145 cm, lubang 
berada 20 cm dari dasar ( g = 10 m/s2 ). Debit air yang keluar melewati lubang B dan jarak jatuhnya air pertama 
kali di lantai terhadap dasar bejana adalah….. 

 
a. 1000 cm3/s dan 1 m 
b. 500 cm3/s dan 1,5 m 
c. 300 cm3/s dan 2  m 
d. 100 cm3/s dan 1 m 
e. 50 cm3/s dan 3 m 

8. Sebuah pesawat terbang dapat terbang karena….. 
a. Gaya angkat mesin pesawat yang kuat 
b. Perbedaan tekanan dari aliran udara 
c. Pengaturan titik berat yang tepat 
d. Berat pesawat lebih kecil daripada berat udara 
e. Pengaturan tekanan udara 

9. Pada gambar dibawah, air mengalir dalam venturimeter. Jika g = 10 m/s2, dan luas penampang A1 dan A2 
masing-masing 5 cm2 dan 3 cm2, kecepatan air ( v1 ) yang masuk venturimeter adalah……. 

a. 3 m/s 
b. 4 m/s 
c. 5 m/s 
d. 9 m/s 
e. 25 m/s 

10. Pada hukum Boyle, PV = k ,tetapan k mempunyai dimensi yang sama dengan dimensi…… 
a. Suhu 
b. Konstanta pegas 

c. Momentum linier 

20 cm 

X 
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d. Usaha e. Daya
11. Persamaan keadaan gas ideal ditulis dalam bentuk PV/T = bilangan tetap, yang tergantung pada…… 

a. Jenis gas 
b. Suhu gas 
c. Tekanan gas 

d. Volume gas 
e. Banyaknya partikel

12. Suhu mutlak dari dua mol suatu gas ideal pada takanan P dan menempati volume V ( R adalah tetapan gas) 
adalah… .. 

a. 
R

PV

2
 

b. 
R

PV
 

c. 
R

PV2
 

d. 
PV

R

2
 

e. 
V

PR

2

13. Massa jenis suatu gas ideal pada suhu T dan tekanan P adalah ρ . Jika tekanan gas dinaikkan  menjadi 2P dan 
suhunya diturunkan menjadi 0,5 T, maka massa jenis gas adalah….. 
a. 0,25 ρ 
b. 0,5 ρ 
c. 1 ρ 

d. 2 ρ 
e. 4 ρ

14. Suatu gas ideal memiliki energi dalam U pada saat suhunya 270 C.Maka besar kenaikan energi dalammya bila 
suhu dinaikkan menjadi 127 0C adalah…… 
a. 4 U  

b. 
2

3
U 

c. 
3

4
U 

d. 
3

2
U 

e. 
4

3
U

15. Jika suhu gas ideal dalam ruang tertutup dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula, maka kecepatan gerak 
partikelnya menjadi…….kali semula 
a. ¼ 
b. ½ 
c. 2 

d. 4 
e. 16

16. Jika konstanta Boltzman k = 1,38 .10-23J/K, maka energi kinetic sebuah atom gas helium pada suhu 270C 
adalah….. 
a. 4,14 . 10-21J 
b. 2,07 .10-21J 
c. 12,42. 10-21J 

d. 5,59 . 10-21J 
e. 6,21 .10-21J

17. Suatu gas ideal berada pada tabung tertutup dengan tekanan P dan energi kinetic rata-rata molekul Ek.Jika 
energi kinetic rata-rata diperbesar menjadi 4 Ek, maka takanan gas ideal menjadi …… 
a. ½ P 
b. P 
c. 2 P 

d. 4 P 
e. 8 P

18. Gas helium dengan volume 2 m3 bersuhu 270 C dipanaskan secara isobaric sampai 770 C.Jika tekanannya 3.105 
N/m2 maka usaha yang dilakukan gas adalah……. 
a. 360 kJ 
b. 320 kJ 
c. 200 kJ 

d. 140 kJ 
e. 100 kJ

19. Usaha yang dilakukan oleh gas ideal yang mengalami proses isokhorik dari tekanan P1 sampai P2 adalah….. 
a. 0 
b. P1V2 
c. P2V2 

d. ½(P1 +P2) .½( V1 +V2) 
e. (P1-P2) V

20. Jika P,V dan T masing-masing merupakan sumbu-sumbu tekanan,volume dan suhu mutlak dari diagram (kurva 
gas ideal).Gambar dibawah ini yang menunjukkan diagram yang benar jika gas ideal melakukan proses 
isokhorik adalah……. 

a. Gambar 1 
b. Gambar 2 
c. Gambar 3 
d. Gambar 1 dan 2 
e. Gambar 2 dan 3 
 Gambar  1 Gambar  2 Gambar  3 

P P P

V V T
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21. Gas mengalami proses seperti gambar dibawah! Usaha total pada proses AB kemudian BC adalah …. Joule. 

a. 0,2 
b. 0,4 
c. 0,5 
d. 0,8 
e. 1,0 

 
22. Besar usaha yang dilakukan oleh proses  isothermal adalah……. 

a. P(V2-V1) 
b. V(P2-P1) 
c. 0 

d. nRT ln V2/V1 
e. nRP ln V2/V1

23. Sejumlah gas ideal mengalami proses seperti gambar dibawah ini.Berapa besarnya usaha yang dilakukan gas 
selama proses ABCDA? 

a. 12 x 102 J 
b. 10 x 102 J 
c. 8   x 102 J 
d. 6   x 102 J 
e. 4   x 102 J 

 
24. Sejumlah gas ideal dengan massa tertentu mengalami proses isotermis, jika ∆Q = perubahan energy termal, 

∆T= perubahan suhu, W = usaha luar, ∆U = perubahan energy dalam,maka berlaku:                
1) ∆Q = 0   2) ∆U = 0  3) W = -∆U  4) ∆T = 0                                                          
Pernyataan yang benar adalah…… 
a. 1,2, dan 3 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 4 

d. 4 saja 
e. 1,2,3, dan 4

25. Suatu system mengalami proses adiabatic. Pada system dilakukan usaha 150 J, jika perubahan energi dalam 
system adalah ∆U dan kalor yang diserap system adalah ∆Q maka……. 
a. ∆U = -150 J 
b. ∆U = 150 J 
c. ∆U = 0 

d. ∆Q = 150 J 
e. ∆U + ∆Q = -100 J

26. Suatu gas dalam ruang tertutup memiliki tekanan 8.104 N/m2 serta volumenya 10 liter kemudiangas melakukan 
proses isobaric sampai volumenya menjadi 4 liter ternyata gas melepaskan kalor sebesar 380 J, maka perubahan 
energy dalam gas adalah…… 
a. 100 J 
b. 120 J 
c. 140 J 

d. 160 J 
e. 180 J

27. Sebuah mesin carnot  menggunakan reservoir suhu tinggi 7270C dan efisiensinya 65%.Besar suhu reservoir 
rendahnya adalah ….. 
a. 270 C 
b. 330 C 
c. 530 C 

d. 770 C 
e. 1030 C

28. Suatu mesin pada reservoir suhu tinggi bersuhu 800K maka efisiensi maksimumnya 40%.agar efisiensi 
maksimumnya naik menjadi 50% maka suhu reservoir suhu tinggi adalah….. 
a. 900 K 
b. 960 K 
c. 1000 K 

d. 1180 K 
e. 1600 K

29. Sebuah mesin carnot bekerja diantara dua reservoir panas 4870C dan reservoir dingin 1070C.Jika mesin tersebut 
menyerap kalor 800 J dari reservoir panas maka jumlah kalor yang dibuang dari mesin adalah….. 
a. 200 J 
b. 300 J 
c. 400 J 

d. 800 J 
e. 1200 J

30. Mesin pendingin ruangan memiliki daya 600 W. Suhu udara luar 270 C dan suhu ruang – 30C. Dengan 
menganggap mesin tersebut ideal, kalor yang diserap mesin selama 5 menit  adalah…. 
a. 1 MJ 
b. 1,5 MJ 
c. 1,6 kJ 

d. 2 MJ 
e. 3 MJ

P ( 105 N/m2 ) 

V (cm3) 2 7 

4

1
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II.   Jawablah dengan tepat semua pertanyaan berikut ini! 

1. Sebuah partikel memiliki massa 0,3 kg, melakukan gerak orbital dengan jari-jari 2 m. Jika pada 
partikel timbul percepatan sudut 5 rad/s2, tentukan : 

a. Momen inersia partikel 
b. Torsi yang bekerja pada partikel 
 

2. Pipa U mula-mula diisi air yang massa jenisnya 1 gr/cm3.Kemudian pipa kiri dituangi minyak 
setinggi 2 cm dan pipa kanan dituangi bensin setinggi 8 cm, jika massa jenis minyak 0,8 gr/cm3,massa 
jenis bensin 0,7 gr/cm3 dan percepatan gravitasi 9,8 m/s2.Tentukan perbedaan tinggi permukaan air 
pada kedua kaki! 

 
3. Berapakah tekanan terukur di dalam ban kendaraan yang berisi 3,6 mol gas pada volume 30 liter dan 

suhu 270C? ( R = 8.314 J/k molK) 
 
 
4. Gas ideal monoatomik memiliki volume,tekanan,dan suhu 

mutlak masing-masing ialah 3 m3, 105 N/m2, 300K. Gas 
melakukan proses yang diagram P-V-nya seperti gambar di 
samping.Hitunglah: 
a. Kenaikan energy dalam gas 
b. Jumlah kalor diserap menurut hukum I termodinamika 

 
 
5. Reservoir dari mesin carnot masing-masing suhunya 3270C dan 270C,jikamesin itu mampu 

melakukan usaha sebesar 1200 joule, tentukan: 
a. Kalor yang diserap 
b. Efisiensi mesin 

 

P (105 N/m2) 

V (m3) 3 12 

1 

1,5 B 
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