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MEKANIKA FLUIDA 
  

Air ( massa jenis = 1.000 kg/m3) 
Minyak ( massa jenis = 800 kg/m3) 
Raksa ( massa jenis = 1.3600 kg/m3)  
Alkohol (massa jenis = 900 kg/m3 ). 
Timah hitam ( massa jenis = 1.1300 kg/m3) 

π = 22/7 , g = 10 m/s2, 
 
 

1. Balok kayu berukuran 5cm x 10cm x 4m dengan massa jenis bahannya adalah 
4.000 kg/m3. Jika hitung Tekanan maksimum dan minimum peti pada tanah   

  
2. Seorang wanita massa 50 kg memakai sepatu berhak tinggi luas alas hak 

sepatunya 1 cm2 dan Seekor gajah bermassa 1 ton luas alas kakinya adalah 
250 cm2 .Jika keduanya berjalan dilantai siapakah yang lebih merusak lantai 
berikan alasanmu secara matematis . (g=10m/s2) 

 
3. Jika tekanan atmosfer = 70cmHg Hitung tekanan pada kedalaman 3 m 

di dalam sebuah danau jika tekanan atmosfer diperhitungkan 
 

4. Berapa kedalaman danau yang memiliki tekanan mutlak  2,5 atm dan 
tekanan udara luar  1 atm . 

 
5. Pipa U pada gambar disamping mula-mula 

diisi minyak massa jenis 800 kg/m3 kemudian 
pada sisi sebelah kiri diisi raksa massa 
jenisnya 13600 kg/m3. Tinggi kolom minyak 
15 cm dan selisih tinggi raksa pada kedua 
kaki adalah h. Hitung h 

 
 
 
 

  
6. Sebuah pompa hidrolik memiiki pengisap kecil yang diameternya 5 cm 

dan pengisap besar yang diameternya 25 cm. Untuk mengangkat gaya 
1500 N pada pengisap besar diperlukan gaya F, Maka nilai gaya F.... 

 
 

7. Pada sistem yang tampak pada gambar, silinder kiri 
L luas penampangnya 800 cm2 dan diberi beban 
600 kg. Pengisap kanan S, luas penampangnya 25 
cm2 sedang beratnya dapat diabaikan. Sistem diisi 
minyak dengan massa jenis 0,80 g/cm3. Supaya 
sistem seimbang maka besar F  

 
8. Bola volume 200 cm3 massa 4 kg tentukanlah gaya 

apung dan berat bola ketika bola dimasukan kedalam   a. Air  b. 
Minyak. C. Raksa  

 
 
 

600 kg 8 m 
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9. Benda massa jenis 3000 kg/m3 ketika ditimbang diudara daengan 
neraca pegas menunjukan angka 15 N, tetapi ketika dimasukan dalam 
suatu cairan menunjukan angka 5 N . Maka tentukan massa jenis fluida. 

 
10.  Tongkat kayu dicelupkan ke dalam alkohol ternyata 1/4 bagian  muncul 

dipermukaan alkohol, berapa massa jenis benda itu? 
 

11. Balok panjang L dan massa jenisnya 0,8 g/cm3 mengapung diatas 
cairan yang massa jenisnya 1,2 g/cm3. Berapa persen panjang balok 
yang tampak dipermukaan zat cair? 

 
12. Benda  terapung diatas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 

40% volum benda berada didalam air, 20% didalam minyak, dan sisanya 
berada diatas permukaan minyak. Jika massa jenis minyak  0,8 g/cm3. 
Maka massa jenis benda tersebut adalah ( dalam g/cm3 ) 

 
13. Bola massa 0,4 kg dan volumenya 8 Liter  berapakah besarnya gaya 

yang diperlukan untuk menekan bola agar tenggelam kedalam air ?  
 

14. Sebuah kayu bermassa 2,06 kg (  k = 0,50 g/cm3) mengapung di air. 

Berapakah massa timah hitam minimum yang harus digantung pada 
kayu agar kayu tersebut tenggelam? 

 
15. Sebuah silinder logam berongga tingginya 20 cm dan massanya 4 kg, 

mengapung di atas larutan garam yang massa jenisnya 1,5 g/cm3. 
Diameter silinder adalah 0,2m. Berapakah massa minimum cairan timah 
hitam yang dapat dimasukkan ke salam silinder berongga itu, sehingga 
silinder tenggelam?  

 
16. Sebuah balon yang volumnya 80 m3 diisi hidrogen dengan massa jenis 

0,08 kg/m3. Jika massa jenis udara di sekitar balon adalah 2 kg/m3. 
Hitung gaya angkat balon.  

 
17. Pembuluh xylem diameter 0,02 mm, hitung berapa tinggi air akan naik. 

Anggaplah sudut kontak 60o, tegangan permukaan air = 0,08 N/m  
 

18. Sebuah kelereng dengan garis tengah 2 cm dijatuhkan bebas dalam oli     
dalam sebuah tabung. Tentukan kecepatan terbesar yang dapat dicapai 
kelereng tersebut dalam oli. Massa jenis oli 800 kg m-3, koefisien 
viskositas oli 30 x 10-3 Pa s, massa jenis  kelereng 2,6 x 103 kg m-3. 

 
19. Sebuah pipa panjang memilki 

penampang berbeda tiga bagian (lihat 
gambar). Luas penampang pipa pada 
bagian 1, bagian 2 dan bagian 3 
berturut-turut adalah 200 cm2, 100 
cm2, dan 10 cm2. Kecepatan aliran air 
pada bagian satu adalah 8,0 m/s,: 
a. debit air pada tiap-tiap penampang  
b. kecepatan aliran pada bagian 2 

dan bagian 3 
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20.  Sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Diameter masing-

masing penampangnya 2 cm dan 10 cm. Jika kecepatan aliran pada 
penampang besar  4 m/s, berapa kecepatan aliran pada penampang 
kecil ? 

 
21. Air terjun setinggi 40 m dimanfaatkan untuk memutar turbin listrik mikro 

hingga dibangkitkan daya keluaran generator sebesar 200 KW. Jika 
efisiensi generator adalah 20 %, tentukan debit air terjun tersebut. 

 
22. Sebuah pompa air 200 Watt menyedot air dari kedalaman 8 meter. Air 

disalurkan oleh pompa melalui sebuah pipa dan ditampung dalam bak 
nerukur 5 m3. Bak tersebut penuh setelah dialiri selama 2 jam . 
Tentukan efisiensi pompa tersebut 

 
23. Sebuah pipa horozontal yang luas penampangnya 10 cm2 disambung 

dengan pipa horizontal lainnya yang luas penampangnya 50 cm2. 
Kelajuan air dalam pipa kecil 6 m/s, dan tekanan airnya 200 kPa 
a. Berapa kelajuan air dalam pipa besar 
b. Berapa tekanan air dalam pipa besar 
c. Berapa debit air yang melalui pipa besar 
d. Berapa liter air yang melalui pipa besar dalam 1 menit 

 
24. Air mengalir dari lantai pertama sebuah rumah bertingkat dua melalui 

pipa yang diameternya 2,80cm. Aor dialirkan ke kamar mandi di lantai 
kedua melalui sebuah keran yang diameter pipanya 0,700 cm dan 
terletak 3 m diatas pipa lantai pertama. Jika kelajuan air dalam pipa di 
lantai pertama adalah 0,150 m/s dan tekanannya 1,80x105 Pa, tentukan: 
a. kelajuan air dalam pipa yang mensuplai keran 
b. Tekanan dalam pipa tersebut 

 
25. Sebuah wadah diisi dengan air sampai 

kedalaman H=2,5m. Wadah disegel dengan 
kuat dan di atas air terdapat udara pada 
tekanan P1 = 1,34x105 Pa (lihat gambar). 
Sebuah lubang dibor pada ketinggian 1,0m 
di atas dasar wadah. 
a. Hitunglah kelajuan semburan pertama 

air keluar dari lubang. 
b. Jika segel bocor sehingga udara di atas 

air terbuka terhadap atmosfer, hitunglah 
kelajuan semburan sekarang.            
(ambil Po = 1,01x105 Pa ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

26. Semburan air memancar keluar secara 
mendatar dari sebuah lubang di dekat 
dasar tangki pada gambar di samping. Jika 
lubang memiliki diameter 3,50 mm,hitung: 
a. Ketinggian h dari permukaan air dalam 

tangki; 
b. Debit air yang memancar keluar lubang. 

(ambil dan  

 
 
 

 



 Physics Education 

 

4 

h 

P2 

P1 

a 

h 

P

2 b

a 

a 

 
 
 
27. Air mengalir dalam venturimeter. Pipa horizontal yang penampangnya 

lebih besar memiliki diameter 2 kali diameter pipa yang menyempit. Jika 
beda ketinggian air dalam lubang tabung 1 dan tabung 2 adalah 30 cm, 
a Berapa kajuan aliran air dalam pipa 1 ? 
b. Berapa kelajuan air dalam pipa 2 ? 

 
28. Debit air yang melalui sebuah pipa 

air adalah 8000 cm³/s. Luas 
penampang pipa utama 80 cm². dan 
pipa yang menyempit air sebuah 
venturimeter 4 cm². Jika massa jenis 
raksa = 13,6 x 10³ kg/m³ dan g = 10 
m/s², tentukan: 
a. kelajuan air pada pipa utama dan 

pipa yang menyempit. 
b. beda tekanan air antara kedua 

pipa 
c. beda ketinggian raksa dalam 

kedua kaki manometer ( h ) 

 
 

 
 

 
29. Tabung pitot seperti pada gambar digunakan 

untuk mengukur kelajuan aliran gas yang 
masa jenisnya 0,008 g/cm³. Manometer diisi 
dengan raksa. Jika beda tinggi raksa pada 
kedua kaki manometer (h) = 4 cm  tentukanlah: 

a. beda tekanan antara a dan b 
b. kelajuan aliran gas tersebut 
 

 
 
 
 
 

30. Sebuah pesawat terbang luas permukaannya 50 m² bergerak dengan 
kecepatan tertentu sehingga udara yang melalui bagian atas 320 m/s 
dan bagian bawah sayap 290 m/s .Berapa besar gaya angkat pada 
sayap tersebut? (Massa jenis udara 1,3 kg/m³) 

 
 
  


