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 UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL T.A. 2020 – 2021 

Mata kuliah : Fisika Teknik    Hari/tanggal : Selasa, 15-12-2020 

Pukul  : 07.30-09.00 WIB    Semester : I (Satu) 

Sifat ujian : tertutup / terbuka / tugasrumah*)  Dosen penguji : Risky Via Yuliantari, M.Eng. 

     

Petunjuk pengerjaan :  

A. Bacalah dengan teliti sebelum menjawab. 

B. Kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang dianggap mudah. 

C. Periksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

D. Jawaban dikumpulkan melalui https://elita.untidar.ac.id/ 

E. Tidak dibenarkan bekerjasama sesama mahasiswa lain. 

 

 

1. Sebuah bola dengan massa 0,5 kg jatuh dari suatu ketinggian di atas lantai. Laju benda pada saat 

menumbuk lantai sebesai 50 m/s dan bola memantul vertikal ke atas dengan laju 30 m/s. Sebuah bola 

yang jatuh dan terpantul kembali. Tentukan perubahan momentum bola sesudah dan sebelum 

menumbuk lantai! [Nilai = 20] 

2. Dua buah bola masing-masing bermassa 1000 gram saling bertumbukan lenting sempurna. Bola 

pertama bergerak ke kanan dengan kecepatan 216 km/jam menuju bola kedua yang bergerak ke kiri 

dengan kecepatan 108 km/jam. Tentukan kecepatan tiap bola setelah terjadi tumbukan! [Nilai = 20] 

3. Sebuah kawat mempunyai rapat massa persatuan panjang 300 gram/m memiliki frekuensi 5Hz dengan 

tegangan tali 120 N merambatkan gelombang dengan amplitudo 10 mm. Tentukan 

a. simpangan gelombang jika diketahui x = 0,5 m dan t = 3 sekon, [Nilai = 10] 

b. kecepatan partikel jika diketahui x = 0,5 m dan t = 3 sekon, [Nilai = 10] 

4. Bola A bermassa 6 kg bergerak kearah kanan dengan kecepatan 20 m/s menumbuk bola B yang 

bermassa 4 kg yang sedang diam, jika setelah tumbukan bola A dan B menyatu, maka hitunglah 

kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan! [Nilai = 20] 

5. Dua buah benda yaitu benda A bermassa 3 kg, bergerak kekanan dengan kelajuan 7 m/s. Benda B yang 

bermassa 4 kg bergerak ke kiri dengan kelajuan 5 m/s. Hitunglah momentum total benda A dan B ! 

[Nilai = 20] 
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