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SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TA 2020/2021 

 

Mata Kuliah : Pneumatik dan Hidrolik 

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Oktober 2020 

Waktu : 120 menit (15.00 – 17.00 WIB) 

Sifat  : Buku Tertutup 

Semester : III 

Dosen : Wandi Arnandi, S.T., M.Eng. 

 

 

Petunjuk:  

a. Bacalah soal dengan teliti!  

b. Kerjakan secara mandiri dan jujur! 

c. Jawaban ditulis tangan pada kertas folio dan dikirimkan dalam format pdf melalui elita 

atau ke email wandiarnandi@untidar.ac.id. dengan nama file: PH_Rombel_Nama 

Mahasiswa. Batas waktu pengiriman adalah 24 jam setelah waktu ujian berakhir.  

 

Soal 

 

1. Apa yang saudara ketahui tentang “Pneumatik” dan “Hidrolik”? dan jelaskan prinsip 

dasarnya!  (Bobot 10%) 

2. Jelaskan fungsi komponen utama sistem pneumatik/hidrolik berikut ini dan gambarkan 

symbolnya! 

a. Aktuator,  

b. Katup kontrol arah,  

c. Pompa dan kompresor.  

(Bobot 10%) 

3. Pompa roda gigi dan kompresor sekrup merupakan salah satu jenis penghasil fluida 

bertekanan yang digunakan dalam system pneumatik/hidrolik. Gambarkan sketsa 

kedua jenis kompresor tersebut dan jelaskan prinsip kerjanya! (Bobot 20%) 

4. Gambar 1 memperlihatkan simbol komponen dari suatu sistem pneumatik yang 

memiliki deskripsi kerja sebagai berikut 

 Posisi normal (katup belum diaktifkan): batang silinder pada posisi di dalam (masuk) 

akibat tekanan udara dari sumber energy yang menekan dari sisi kanan piston. 
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 Saat tombol katup ditekan: udara dari sumber energy dialirkan untuk mendorong 

piston dari sisi kiri sehingga batang silinder bergerak maju secara perlahan dan pada 

waktu yang bersamaan udara pada sisi kanan piston dibuang ke lingkungan melalui 

lubang pembuangan pada katup 5/2.  

Berdasarkan deskripsi kerja tersebut 

a. tuliskan nama komponen yang digunakan!, 

b. susunlah simbol-simbol tersebut dengan benar dan gambarkan aliran sinyal 

sehingga membentuk diagram rangkaian pneumatik!, dan  

c. cantumkan tanda/nomor pada setiap komponen menggunakan angka! 

(Bobot 60%)                           

 

 

Selamat Mengerjakan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Simbol komponen pneumatic untuk soal no. 4 

 

 

 


