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PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN ONLINE 

 

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian online adalah mahasiswa yang memenuhi syarat 

kehadiran 75%. 

2. Mahasiswa wajib mencetak kartu ujian secara mandiri melalui laman sipadu.untidar.ac.id 

dan melampirkan kartu ujian pada lembar jawaban ujian. 

3. Mahasiswa menyelesaikan soal ujian pada lembar jawaban yang disediakan secara mandiri 

(folio) dengan batas waktu pengumpulan sesuai waktu pada halaman soal. 

4. Mahasiswa mengirimkan jawaban soal dalam bentuk pdf sesuai dengan batas waktu yang 

telah ditentukan. 

5. Mahasiswa mengerjakan soal ujian online secara mandiri. Apabila diketahui dan 

ditemukan bahwa terjadi kerja sama antar mahasiswa dalam mengerjakan soal ujian, 

dianggap bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti ujian.  
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UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 

TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

 

 Mata Ujian  : Termodinamika Teknik 

 Jurusan   : Teknik Mesin 

 Hari/Tanggal  : Senin / 22 Juni 2020 

 Waktu    : 10.00-11.40 

Sifat  : Buku Tertutup 

Dosen    : Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng. 

 

Soal  

1. Suatu gas ideal berada di dalam wadah memiliki volume 8 liter pada temperatur 

27oC. Gas itu dipanaskan dengan tekanan tetap 3 x 105 Pa sampai mencapai 

temperatur 127oC. Hitung besarnya kerja yang dilakukan oleh gas dalam wadah 

tersebut? (15 poin) 

 

2. Tentukanlah usaha yang dilakukan oleh gas per siklus untuk setiap siklus yang terdapat 

pada diagram PV berikut! (20 poin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sebuah mesin yang menggunakan reservoir suhu tinggi bersuhu 600 K mempunyai 

efisiensi sebesar 25%. Agar efisiensinya naik menjadi 50%, maka reservoir suhu tinggi 

tersebut harus dinaikkan menjadi? (20 poin) 

6 x 105 

3 x 105 

20 25 
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4. Dalam aplikasi hukum termodinamika kedua, sebuah proses termodinamika dapat 

berlangsung secara spontan dan tidak spontan terkait hubungannya dengan entropi 

sistem dan lingkungan. Jelaskan pengertian dari kedua proses tersebut dan berikan 

contoh prosesnya! (15 poin) 

 

5. a. Jika diberikan diagram P-V Siklus Carnot adalah sebagai berikut, maka berapakah 

nilai dari Q2 dari siklus Carnot? (20 poin) 

 

 

b. Pada siklus stirling, jika diketahui volume yang bekerja 0,6 m3 dengan jumlah mol 

gas 3 mol pada temperatur 400 K, maka berapa besarnya tekanan yang bekerja? 

(Tetapan gas universial (R) = 8,3145 m3.Pa/mol.K). (10 poin) 

 

 

T1 = 600 K 

T2 = 200 K 

W = 1000 J 
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