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UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL 2020/2021  

Mata kuliah    : Fisika Mekanik 

Jurusan/ Semester/ Kelas  : Teknik Mesin S1 / I / A, B, C 

Hari/Tanggal   : Sesuai Jadwal Ujian 

Waktu    : 120 menit 

Sifat                 : Open Book  

Dosen    : Sri Hastuti, S.T., M.T. 

 

Soal: 

1. Jika ada sebuah bola dengan massa 200 gr dijatuhkan pada ketinggian 8 m  

selama 10 sekon diatas tanah dilepaskan dari posisi diam. ( g = 9,81 m/s2) 

a. Berapakah kecepatan bola setelah mencapai posisi diatas tanah ? (10%) 

b. Berapakah daya yang diperlukan bola tersebut untuk mencapai pada posisi 

bola diatas tanah? (10%) 

 

2. Suatu material logam mempunyai diameter 10 mm dan mempunyai panjang awal 

15 cm di uji tarik dengan gaya 400 N hingga material logam tersebut berubah 

menjadi 15,8 cm. Hitunglah: 

(a) Tegangan material logam (10%) 

(b) Regangan material logam (10%)  

(c) Modulus Elastisitas/ Young (10%) 
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3. Pada suatu bidang terdapat partikel A dengan massa 8 kg dan partikel B dengan 

massa 3 kg. Posisi patikel A pada titik (2,3) dan partikel B pada titik (6,3) titik x 

dan y dalam satuan meter. 

a. Gambarkan skema dari letak kedua partikel tersebut (5%) 

b. Tentukan pusat massa (XPM dan YPM)dari kedua partikel tersebut! (10%) 

c. Jika partikel A diam. Partikel B melaju dengan kecepatan 10 m/s bertumbukan 

dengan partikel A. Tentukan kecepatan keduanya setelah terjadi tumbukan! 

(20%) 

 

4. Sebuah bola pejal homogen dengan jari-jari 90 cm dan massa 7 kg yang berada 

di puncak bidang miring yang licin meluncur menuruni bidang miring dengan 

ketinggian 18 m .  

( g = 9,81 m/s2) skematik ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

Berapakah kecepatan benda pada saat tiba di dasar bidang miring? (15%) 

 


