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I. SOAL PILIHAN GANDA 

Jika tidak diketahui dalam soal, gunakan g = 10 m/s
2
, tekanan atmosfer p0 = 1,0 x 105 Pa, dan massa 

jenis �air = 1.000 kg/m
3
.

01. Bongkah batuan pada gambar mengerjakan 

tekanan 50 000 Pa jika diletakkan seperti 

ditunjukkan. Massa bongkah itu adalah.... 

 
A. 10 000 kg 

B. 25 000 kg  

C. 50 000 kg 

D. 100 000 kg 

E. 250 000 kg 

02. Jarak dari kaki ke jantung seseorang adalah 

1, 20 m, dan massa jenis darah adalah 1,06 X 

10
3
 kg/m

3
. Beda tekanan darah antara 

jantung dan kaki adalah (g = 9,81 m/s
2
).... 

A. 1 270 Pa 

B. 1,06 X 10
3
 Pa 

C. 1,25 X 10
4
 Pa 

D. 1,00 atm 

E. 1,10 atm 

03. Sebuah kapal selam berada 20 m di bawah 

permukaan laut (massa jenis air laut = 1 050 

kg m-3). Jika tekanan atmosfer sama dengan 

10 m air dan anggap g = 10 ms
-2

, maka 

tekanan mutlak yang dialami kapal selam itu 

adalah....     

 A. 420 Pa     

 B. 100 000 Pa    

 C. 315 000 Pa   

 D. 420 000 Pa   

 E. 840 000 Pa     

04. Kayu berbentuk kubus dengan sisi-sisi 2/3 b 

melayang pada perbatasan dua zat cair 

seperti pada gambar (ukuran panjang b 

dinyatakan dalam meter). Jika tekanan 

atmosfer p, gaya yang bekerja pada bidang 

bawah kubus sama dengan....  

 

 
A. b

3
 [(D + d)g + p/b] 

B. 4/27b
3
 [(3D + d)g + 3p/b] 

C. b
3
 [(D - d)g + 3p/b] 

D. 4/27b
3
 [(3D – d)g + 3p/b] 

E. 4/27b
3
 [(D +d)g + p/b] 

05. Gambar berikut ini menunjukkan sebuah 

tabung U yang berisi zat cair dan diberi 

pengisap (berat dan gesekan diabaikan). 

Agar pengisap tetap seimbang maka berat 

beban F2 yang harus dberikan adalah... 

 
A. 150 N 
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B. 400 N 

C. 600 N 

D. 1 200 N 

E. 2 400 N 

06. Pengisap masukan dari sebuah mesin 

pengepres hidrolik memiliki diameter 20 mm 

dan pengisap keluaran memilliki diameter 10 

mm. Sebuah gaya masukan 10 N akan 

menghasilkan gaya keluaran ....  

 A.  2,5 N     

 B.  5,0 N     

 C.  20 N     

 D. 40 N     

 E. 50 N 

07. Pada sistem yang tampak pada gambar, 

silinder kiri L luas penampangnya 800 cm
2
 

dan diberi beban 600 kg. Pengisap kanan S, 

luas penampangnya 25 cm
2
 sedang beratnya 

dapat diabaikan. Sistem diisi oli dengan � = 

0,80 gr/cm
3
. Supaya sistem seimbang maka 

besar F adalah.... 

 
A. 28 N 

B. 32 N 

C. 37 N 

D. 41 N 

E. 50 N 

08. Gaya apung terjadi karena dengan 

meningkatnya kedalaman dalam suatu 

fluida....     

 A. Tekanan bertambah   

 B. Tekanan berkurang   

 C. Tekanan tetap    

 D. Massa jenis bertambah   

 E. Massa jenis berkurang 

09. Suatu benda digantung pada suatu neraca 

pegas. Ketika benda dicelupkan seluruhnya 

kedalam wadah yang penuh berisi zat cair, 

diamati bahwa 4 N di zat cair tumpah. Skala 

menunjukkan bahwa berat benda dalam zat 

cair adalah 6 N. Berat benda di udara 

adalah....     

 A. 2 N     

 B. 4 N     

 C. 6 N     

 D. 10 N     

 E. 12 N 

10. Sepotong kaca di udara memiliki berat di 

udara memiliki berat 25 dan massa jenis 2,5 

x 10
3
 kg/m

3
. Bila massa jenis air = 1 x 10

3
 

kg/m
3
 dan percepatan gravitasinya 10 m/s

2
, 

maka berat kaca dalam air adalah....  

 A. 10 N     

 B. 15 N     

 C. 20 N     

 D. 25 N     

 E.  30 N 

11. Sebuah batuan padat digantung di udara oleh 

sebuah nerca pegas, memberikan bacaan 

massa 0,80 kg. Ketika batuan dicelupkan 

dalam air, bacaan skala adalah 0, 70 kg. 

Berapakah massa jenis batuan (dalam 

kg/m
3
)?     

 A. 4,5 x 10
3
    

 B. 3,5 x 10
3
    

 C. 1,2 x 10
3
    

 D.  2,7 x 10
3
    

 E. 8,0 x 10
3
 

12. Sebuah benda dalam udara beratnya 2,50 g , 

dalam air 1,50 g, sedangkan dalam asam 

belerang beratnya 0,70 g. Massa jenis asam 

belerang ( dalam kg/m
3
) adalah....  

 A. 800     

 B. 1 000     

 C. 1 800     

 D. 2 000     

 E. 2 500 

13. Sebuah benda terapung pada suatu zat cair 

dengan 2/3 bagian benda itu tercelup. Bila 

massa jenis benda 0,6 g/cm
3
, maka massa 

jenis zat cair adalah....   

 A. 1 800 kg/m
3
    

 B. 1 500 kg/m
3
    

 C. 1 200 kg/m
3
    

 D. 900 kg/m
3
    

 E. 600 kg/m
3
 

14. Sepotong kayu terapung dengan 1/5 bagian 

tercelup didalam air. Jika massa jenis air 1 x 

10
3
 kg/m

3
, maka massa jenis kayu adalah.... 
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 A. 2 x 10
2
 kg/m

3
    

 B. 4 x 10
2
 kg/m

3
    

 C. 6 x 10
2
 kg/m

3
    

 D. 8 x 10
2
 kg/m

3
    

 E. 10 x 10
2
 kg/m

3
 

15. Suatu benda terapung diatas permukaan air 

yang berlapiskan minyak dengan 50% volum 

benda berada didalam air , 30 % didalam 

minyak, dan sisanya berada diatas 

permukaan minyak. Jika massa jenis minyak 

= 0,8 g/cm
3
, maka massa jenis benda tersebut 

adalah (dalam g/cm
3
)....   

 A. 0,62     

 B. 0,68     

 C. 0,74     

 D. 0,78     

 E. 0,82 

16. Sebuah bejana mengandung minyak (massa 

jenis= 0,8 g/cm
3
) yang berada diatas raksa 

(massa jenis = 13,6 gr/cm
3
). Sebuah bola 

homogen mengapung dengan setengah 

volumnya tercelup dalam raksa dan setengah 

lainnya dalam minyak. Massa jenis bahan 

dari bola dalam gr/cm
2
 adalah....  

 A. 3,3     

 B. 6,4     

 C. 7,2     

 D. 9,0     

 E. 12,8 

17. Sebuah papan kayu dengan panjang 2, 0 m, 

lebar 30 cm, dan tebal 40 mm mengapung 

dalam air dengan 10 mm dari ketebalannya 

muncul dipermukaan air. Massa papan 

adalah...     

 A. 12 kg     

 B. 18 kg     

 C. 24 kg     

 D. 30 kg     

 E. 176 kg 

18. Sebuah kubus terbuat dari kayu dibebani 

benda 200 g diatas permukaan atasnya; 

kubus mengapung dalam air. Bila benda 200 

g diambil, diamati bahwa kubus itu naik 2 

cm ke permukaan air. Volum kubus itu 

adalah....     

 A. 200 cm
3
    

 B. 400 cm
3
    

 C. 1 000 cm
3
    

 D. 1 500 cm
3
    

 E. 2 000 cm
3
 

19. Berapa volum untuk helium yang diperlukan 

jika sebuah balon harus mengangkat beban 

800 kg (termasuk berat balon kosong)? 

Massa jenis udara 1, 29 kg/m
3
 dan helium 

0,18 kg/m
3
.     

 A. 610 m
3
     

 B. 660 cm
3
    

 C. 700 cm
3
    

 D. 720 cm
3
    

 E. 800 cm
3
 

20. Jarum dapat terapung pada permukaan air 

karena....     

 A. massajenis jarum lebih kecil daripada air 

 B. massajenis jarum lebih besar daripada air

 C. gaya apung Archimedes   

 D.  berat jenis jarum = berat jenis air 

 E. tegangan permukaan air 

21. Manakah diantara berikut ini yang tidak 

berkaitan dengan tegangan permukaan? 

 A. Nyamuk berjalan di atas air  

 B. Pembentukan buih sabun  

 C. Pembentukan tetesan zat cair  

 D. Gabus terapung pada permukaan 

 E. Kenaikan air dalam pipa kapiler 

22. Untuk menentukan massa jenis zat cair, 

dirangkai alat seperti gambar dibawah. 

Pengisap P dapat bergerak bebas dengan luas 

penampang A m
2
. Jika konstanta pegas k 

N/m dan pegas tertekan sejauh x m maka 

massa jenis zat cair (dalam kg/m
3
) adalah.... 

 
A. k A x / g h 

B. k x / g h A 

C. k A / g h x 

D. k x g / h A 

E. k x / h A 

23. Air mengalir melalui pipa mendatar dengan 

luas penampang pada masing-masing 

ujungnya 200 mm
2
 dan 100 mm

2
. Jika air 
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mengalir dari penampang besar dengan 

kecepeatan 2 m/s maka kecepatan air pada 

penampang kecil adalah....   

 A. ¼ m/s     

 B. ½ m/s     

 C. 1 m/s     

 D. 2 m/s     

 E. 4 m/s 

24. Sebuah pipa berbentuk leher botol (liat 

gambar). Jika diameter penampang d1 adalah 

empat kali diameter d2 dan kelajuan air 

dalam penampang besar adalah 5,0 m/s, 

maka kelajuan air dalam penampang kecil 

adalah.... 

 
A. 1,25 m/s 

B. 10 m/s 

C. 20 m/s 

D. 40 m/s 

E. 80 m/s 

25. Sebuah selang karet menyemprotkan air 

vertikal keatas sejauh 4,05 m. Jika luas ujung 

selang adalah 0,800 cm
2
, maka volum air 

yang  keluar dari selang dalam 1 menit 

adalah...     

 A. 43,2 L     

 B. 37,5 L     

 C. 31,5 L     

 D. 26,4 L     

 E. 15,1 L 

26. Air terjun setinggi 8 m dengan debit 10 m
3
/s 

dimanfaatkan untuk memutar generator 

listrik mikro. Jiks 10 % energi air berubah 

menjadi energi listrik, daya keluaran 

generator listrik adalah....   

 A. 70 kw     

 B. 75 kw     

 C. 80 kw     

 D. 90 kw     

 E. 95 kw 

27. Pada gambar berikut, D adalah generator 1 

000 W yang digerakkan dengan kincir air. 

Generator hanya menerima energi sebesar 

80% dari energi air. Jiak generator dapat 

bekerja normal, debit air yang sampai ke 

kincir adalah.... 

 
A. 12,5 L/s 

B. 25 L/s 

C. 27,5 L/s 

D. 125 L/s 

E. 250 L/s 

28. Gambar dibawah ini menunjukkan XY. Pada 

pipa itu, air dialirkan dari kiri ke kanan. P1, 

p2, p3 adalah tekanan pada titik-titik 

dibawah pipa A, B, dan C. Pernyataan yang 

benar adalah.... 

 
A. p1 > p2 < p3 

B. p2 > p1 < p3 

C. p1 > p3 < p2 

D. p1 > p2 > p3 

E. p1 = p2 = p3 

29. Hukum Bernoulli berdasarkan pada.. 

 A. Hukum I Newton   

 B. Hukum II Newton   

 C. Hukum III Newton   

 D. Hukum kekekalan energi  

 E. Hukum kekekalan momentum 

30. Sebuah pipa mendatar dengan luas 

penampang 10 cm
2
 disambungkan ke pipa 

mendatar lainnya yang memiliki luas 

penampang 50 cm
2
. Kelajuan air dalam pipa 

kecil adalah 6,0 m/s dan tekanan disana 

adalah 200 kPa. Tekanan dalam pipa besar 

adalah....     

 A.  183 kPa     

 B. 202 kPa     

 C. 217 kPa     
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 D. 235 kPa     

 E.  264 kPa 

31. Menurut suatu manometer dalam sebuah 

tangki yang sangat besar adalah 450 kPa. 

Bila terjadi kebocoran di titik 2 (lihat 

gambar). Maka air muncrat keluar dengan 

kecepatan (dalam m/s).... 

 
A. 20 

B. 25 

C. 30 

D. 35 

E. 40 

32. Gambar berikut ini menunjukkan irisan 

melintang sebuah pipa. Di titik 1, diameter 

pipa 6,0 cm dan di titik 2 adalah 2,0 cm. Jika 

kecepatan dan tekanan di titik 1 masing-

msing adalah 2,0 m/s dan 180 kPa,maka 

tekanan di titik 2 dalam kPa adalah... 

 
A. 18 

B. 22 

C. 25 

D. 30 

E. 34 

33. Para pemadam kebakaran menggunakan 

selang yang diameternya D1. Sebuah mulut 

pipa (Nozzle) berdiameter D2 dihubungkan 

ke ujung selang; dan mereka menginginkan 

untuk menyemburkan air keatas menuju ke 

suatu jendela yang tingginya 30 m diatas 

mulut pipa. Jika diameter D1= �5 D2, maka 

tekanan air dalam selang haruslah....  

 A. 4,2 x 10
5
 Pa    

 B. 3,9 x 10
5
 Pa    

 C. 2,5 x 10
5
 Pa    

 D. 1,8 x 10
5
 Pa    

 E.  1,3 x 10
5
 Pa 

34. Air mengalir keatas melalui pipa seperti 

ditunjukkan pada gambar dengan laju alir 

(debit) 14,4 �L/s. Jika tekanan pada ujung 

bawah adalah 87,5 kPa, maka tekanan pada 

ujung atas pipa adalah (dalam kPa).... 

 
A. 50 

B. 60 

C. 70 

D. 80 

E. 100 

Data berikut digunakan untuk soal 35 dan 36 

 Sebuah tangki diisi air sampai mencapai 

ketinggian H =3,05 m. Pada kedalaman h = 

1,8 m dibawah permukaan air dalam tangki 

terdapat kebocoran hingga air menyemprot 

dengan kelajuan v dan mendarat di tanah 

pada jarak x dari tangki (lihat gambar). 

 

35. Kelajuan v dari semprotan air adalah.... 

 A.  3,0 m/s     

 B. 4,0 m/s     

 C.  5,0 m/s     

 D. 6,0 m/s     

 E. 7.0 m/s 

36. Jarak mendatar semprotan x adalah.... 

 A. 2,0 m     

 B. 3,0 m     
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 C.  3,5 m     

 D. 4,0 m     

 E. 5,0 m 

37. Pada gambar dibawah, air dalam tangki 

memancar keluar melalui lubang A dan 

membentuk sudut 15
o
 terhadap lantai. Jika 

pancaran airnya sampai di B, maka tinggi (h)  

air dalam tangki adalah.... 

 
A. 1 m 

B. �3 m 

C. 2 m 

D. 2 �3 m 

E. 10 m 

38. Diantara alat-alat berikut yang tidak 

berdasarkan prinsip Bernoulli adalah.... 

 A. venturimeter    

 B. karburator    

 C. tabung pitot    

 D. manometer    

 E. penyemprot racun serangga 

39. Dari gambar dibawah ini, p1 dan v1 adalah 

tekanan dan kecepatan udara diatas sayap, p2 

dan v2 adalah tekanan dan kecepatan udara 

dibawah sayap. Agar sayap pesawat dapat 

mengangkat pesawat, maka syaratnya..... 

 
A. p1 = p2 dan v1 = v2 

B. p1 < p2 dan v1 > v2 

C. p1 < p2 dan v1 < v2 

D. p1 > p2 dan v1 > v2 

E. p1 > p2 dan v1 < v2 

Untuk Soal 40 dan 41 

 Udara dengan massa jenis � = 1 kg/m
3
 

mengalir secara perlahan dan mendatar 

melalui sayap pesawat yang bentuknya 

ditunjukkan pada gambar. Lintasan garis alir 

aliran udara diatas sayap adalah m kali lebih 

panjang daripada aliran udara dibawah 

sayap, yang memiliki kelajuan v. 

 

40. Anggap bahwa kedua garis alir lewat melalui 

A dan B. Gaya angkat per satuan luas yang 

dialami sayap adalah….   

 A. ½ (m
2
 - 1) � v2

    

 B. ½ (m
2
 + 1) � v2

    

 C. ½ (1 - m
2
) � v2

    

 D. ½ (m
2
 - 1) �2

 v
2
   

 E. ½ (m
2
 + 1) �2

 v
2
 

41. Sebuah pesawat terbang dengan massa 500 

kg memiliki luas total sayap A = 30 m
2
, dan 

desain sayap sedemikian sehingga m = 1,1. 

Jika g = 9,8 m/s
2
, maka kelajuan minimum 

take off pada ketinggian permukaan laut (� = 

1 kg/m
3
) adalah….    

 A. 30 m/s     

 B. 40 m/s     

 C. 50 m/s     

 D. 60 m/s     

 E. 70 m/s 

42. Gambar dibawah melukiskan air mengalir 

dalam venturimeter. Jika luas penampang A1 

dan A2 masing-masing 5 cm
2
 dan 3 cm

2
, 

maka kecepatan air (v1) yang masuk dalam 

venturimeter adalah.... 

 
A. 1,5 m/s 

B. 3,0 m/s 

C. 4,0 m/s 

D. 5,0 m/s 

E. 9,0 m/s 

43. Dimensi dari koefisien viskositas suatu 

fluida adalah....    

 A. [M][L][T]
-3

    

 B. [M][L]
-2

[T]
-1
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 C. [M][L]
-2

[T]
-2

    

 D. [M][L]
-1

[T]
-3

    

 E. [M][L]
-1

[T]
-1

 

44. Bola X dan Y dari bahan sama jatuh pada 

kecepatan terminalnya melalui suatu zat cair 

tanpa menyebabkan turbulensi. Jika jari-jari 

Y dua kali jari-jari X, maka perbandingan 

kecepatan terminal Y dengan X adalah... 

 A. 1 : 4     

 B. 1 : 2     

 C. 1 : 1     

 D. 2 : 1     

 E. 4 : 1 

Gunakan petunjuk C untuk soal 45. 

45. Kenaikan permukaan fluida yang cekung 

dalam kapiler berbanding lurus dengan 

pertambahan .....    

 (1) sudut kontak permukaan fluida  

 (2) jari-jari kapiler    

 (3) massa jenis fluida   

 (4) tegangan permukaan fluida  

 


