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Latihan Soal Fisdas 1 2014 

I. Dinamika gerak rotasi 

Soal 

1. Bola pejal massa 1 kg jari-jari  20 cm dilepaskan dari ujung bidang miring dengan ketinggian 1,8 meter hingga 

mengelinding Tentukan kecepatan bola saat tiba di ujung bawah bidang miring! 

2. Sebuah timba berikut isinya bermassa  m = 5 kg dihubungkan dengan tali pada sebuah katrol berbentuk silinder 

pejal bermassa M = 2 kg. Ember mula-mula ditahan dalam kondisi diam kemudian dilepaskan.  Jikajari-jari katrol 

25 cm dan percepatan gravitasi bumi 10 m/s2 maka tentukan percepatan gerak turunnya timba? 

3. Sebuah katrol silinder pejal massa M = 3 kg jari-jari 20 cm dihubungkan 

dengan dua benda  m1 = 2 kg dan m2 = 5 kg. Sistem katrol mula-mula diam 

kemudian dilepaskan. Jika lantai di bawah m1 licin, tentukan percepatan gerak 

kedua benda?  

4. Pada sebuah tongkat panjang 50 cm terdapat  3                                        ……… 

gaya yang sama besar seperti pada gambar berikut. 

AB=20cm dan BC=10 cm. 𝜃 = 30°                                                                 

Jika tongkat diputar dengan poros putar di titik 

C, besar momen gaya total adalah … Nm. 

5. Bola pejal massa 1 kg jari-jari  20 cm dilepaskan dari ujung bidang miring 

dengan ketinggian 1,8 meter hingga mengelinding. Tentukan kecepatan bola saat tiba di ujung bawah bidang 

miring! 

 

II. Gerak harminik 

Soal 

6.  y = 0,04 sin 20π t   y = simpangan (m), t  = waktu (s). Tentukanlah a) amplitude, b) frekuensi,   c) periode, d) 

simpangan maksimum,  e) simpangan saat t = 1/60 sekon, f) simpangan saat sudut fasenya 45°  g) sudut fase 

saat  simpangannya 0,02 m   h) persamaan kecepatan     i) kecepatan maksimum  j) persamaan percepatan? 

7. Sebuah beban bermassa 250 gram digantung dengan sebuah pegas yang memiliki kontanta 100 N/m kemudian 

disimpangkan hingga terjadi getaran selaras. Tentukan periode getarannya? 

8. Sebuah bandul matematis memiliki panjang tali 6,4 cm dan beban massa sebesar 200 gram. Tentukan periode 

getaran bandul matematis tersebut,  g = 10 m/s2 

9. Dua buah pegas identik dengan kostanta masing-masing sebesar 200 N/m disusun seri.dan diberi beban  2 kg 

Tentukan periode sistem pegas tersebut? 

10. Sebuah benda yang massanya 200 gram bergetar harmonik dengan periode 0,2 sekon dan amplitudo 2 cm. 

Tentukan besar energi kinetik  dan energy potensial saat simpangannya 1 serta  besar energi total? 

 

III. Elastisitas 

Soal 

11. Kawat panjang 50 cm dengan luas penampang 2 mm2, diregangkan oleh gaya sebesar 500 N sehingga 

bertambah panjang sebesar 0,5 mm. berpakah tegagangan, regangan dan modulus elastisitas kawat? 

12. Sebuah pegas dalam keadaan tergantung beban. Ujung bawah pegas digantungi beban 100 g. 

Konstanta pegas 20 N/m dan g = 10 m/s². Berapa pertambahan panjang pegas itu? 

13. Sebuah pegas jika diberi gaya 4 N akan bertambah panjang 12 cm. Jika pegas memenuhi hukum Hooke, 

berapakah gaya yang harus diberikan untuk meregangkan pegas itu sejauh 20 cm? 

14. Tiga pegas mempunyai konstant 200 N/m, 300 N /m dan 400 N/m. Hitunglah 8 macam konstanta 

pengganti pegas jika ketiganya disusun secara seri dan atau paralel?  

15. Sebuah pegas di tarik dengan sebuah gaya 20N sehingga membuat pegas merenggang 5cm, berapakah 

konstanta pegas tersebut ? 
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IV. Mekanika fluida 

Soal 

16. Permukaan air dalam tangki air adalah 30 m di atas keran air dalam dapur sebuah rumah. Berapakah 

perbedaan tekanan air antara permukaan air dalam tangki dan pada keran air? 

17. Dalam bejana U terdapat minyak dan air dalam keadaan stabil. Air di sebelah kanan dan minyak di 

sebelah kiri. Massa jenis air = 998 kg/m3. Tinggi l = 135 mm dan d = 12 mm. Berapakah massa jenis 

minyak? 

18. Sebuah batu seberat 70 kg berada di dasar laut. Volume batu adalah 30.000 cm3. Berapa gaya yang 

dibutuhkan untuk mengangkat batu dari dasar laut? Massa jenis air laut = 1025 kg/m3. 

19. Sebuah hidrometer panjangnya 25 cm dan luas penampang 2cm2 beratnya 45 gr. Di manakah tanda 

angka 1 harus diletakan saat hidrometer dimasukan ke dalam air? 

20. Dongrak hidrolik jari-jari piston kecil 5 cm. Tekanan udara dimasukan ke dalam piston dan dialirkan 

lewat cairan ke piston lain ber jari-jari 15 cm. Seandainya dongkrak harus mengangkat sebuah mobil 

seberat 13.300 N, berapakah  tekanan yang harus dimasukan ke dalam piston yang kecil? 

 

V. Listrik statis  

Soal 

21. Fluks listrik melalui sebuah bolaSebuahmuatan titik positif q = 3,0 µC dikelilingi oleh sebuah 

bola dengan jari-jari 0,20 m yang berpusat pada muatan itu. Carilah fluks listrik yang melalui 

bola yang ditimbulkan muatan itu? 

22. Dua benda bermuatan sejenis masing-masing mempunyai muatan listrik  dan 

 .  Jika jarak antara kedua benda 6 cm.  Berapakah gaya Coulomb yang dialami 

kedua muatan? 

23. Benda massa 4 gram bermuatan q1 = 1 μC digantungkan pada seutas tali ringan massa 

diabaikan. Di sebelah kiri benda tersebut diletakkan muatan q2 = -2 μC pada  jarak 15 cm yang 

menyebabkan posisi benda bergeser ke kiri. Jika diketahui  k = 9 10
9 

Nm
2
/C

2 
 dan g = 10 ms

-2
, 

tentukan berapa tegangan tali tersebut? 

24. Titik P, Q, dan R terletak pada satu garis 

dengan PQ = 2 m dan QR = 3 m. Pada 

masing-masing titik terdapat muatan 2 μC, 3 

μC, dan -5 μC. Tentukan besarnya energi 

potensial muatan di Q! 
25. Dua muatan masing – masing q1 = -20 μC dan  q2 = -40 μC terpisah pada jarak 20 mm. 

Dimanakah letak yang memiliki resultan kuat medan listrik bernilai Nol? 

 

VI. Kapasitor 

Soal 

26. Kapasitor keping sejajar dengan luas penampang masing-masing keping adalah 50 cm
2
 tanpa 

bahan pengisi (berisi udara). Jarak antar keping 2 mm dan kedua keping diberi beda potensial 

120 volt. Jika εo adalah 8,85 x 10
− 12

 C
2
 N 

− 1
 tentukan : kapasitas kapasitor ,muatan yang 

tersimpan dalam kapasitor dan kuat medan listrik antara kedua keeping? 

27. Empat kapasitor masing-masing mempunyai kapasitas 2 μF, 1 μF, 3 

μF dan 4 μF. Keempat kapasitor disusun seri. Kapasitas 

penggantinya adalah…. 

28. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di samping. Besar energi 

listrik pada rangkaian tersebut adalah (1µF = 10
-6

F)  

29. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas sebesar C. Jika 

kapasitor disisipi bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik 

sebesar 2, tentukan kapasitasnya yang baru! 
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VII. Medan Magnet 

Soal 

30. Berapakah besar induksi magnetik di titik yang berjarak 2 cm dari kawat lurus yang panjang 

dan berarus listrik 3 ampere? 

31. Sebuah solenoid yang panjangnya 50 cm memiliki 200 lilitan dialiri arus 4A. Hitung induksi 

magnet di ujung solenoid dan di tengah solenoid? 
32. Sebuah toroid yang memiliki 4.000 lilitan dialiri arus sebesar 5 A. Apabila diketahui jari-jari 

lingkaran bagian dalam 8 cm dan bagian luar 12 cm, tentukan besar induksi magnet pada 

sumbu toroid tersebut! 

33. Sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 8 cm dan terdiri dari 20 lilitan 

yang dialiri arus listrik sebesar 10 A. Tentukan besar induksi magnet dipusat lingkaran dan 

dititik yang terletak pada garis sumbu dan berjarak 6 cm dari pusat lingkaran? 

34. Sebuah kawat yang lurus berarus listrik 10 A. Sebuah titik berada 4 cm dari kawat. Jika             

�̥� = 4𝜋 𝑥 10¯⁷ Wb/Am, kuat medan magnet di titik tersebut adalah…T 

 

VIII. Listrik Searah 

Soal 

35. Berapakah hambatan sebuah kawat besi yang memiliki panjang 0,5 cm, dan luas 1,3 x10
-2

 cm
2
. 

Jika hambatan jenis kawat besi tersebut 9,7 x 10
-8

 Ohmmeter? 

36. Total muatan yang mengalir dalam suatu rangkaian selama 2 menit adaah 9,6 C. hitunglah kuat 

arus listrik yang mengalir dalam rangkaian 

tersebut! 

37. Perhatikan gambar berikut ! Besar kuat arus yang 

mengalir keluar dari baterai adalah…. 

38. Tiga buah baterai disusun seri kemudian 

dihubunkan dengan sebuah lampu pijar yang 

hambatannya 1 ohm, jika masing-masing baterai 

memiliki GGL 1,5 volt dan hambatan dalam 0,5 ohm, kuat arus yang mengalir melalui lampu 

adalah … 

 

IX. Elektromagnet dan Arus Bolak Balik 

Soal 
39. Sebuah kapasitor mempunyai kapasitas 1mF pada catu daya dengan listrik AC, V= 200 sin 

(200t – 90
o
). Bagaimana arus sesaatnya? 

40. Sebuah induktor 0,2 henry dipasang pada sumber tegangan arus bolak-balik, V = (200. sin 

200t) volt. Tentukan persamaan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut! 

41. Rangkaian seri RLC, dengan masing-masing R = 30Ω, L 

= 0,6 H, dan C = 500 μF dipasang pada sumber tegangan 

bolak-balik dengan V = (200. sin 100t) volt.  Tentukan  

impedansi rangkaian! 

42. Rangkaian seri terdiri dari hambatan murni 200 ohm, 

kumparan  dengan  induktansi  diri 0,8  henry  

dan kapasitor  dengan  kapasitas 8 µF  dipasang  

pada tegangan 200 volt dengan frekuensi anguker 500 rad s
-1

. Besar kuat arus dalam rangkaian 

tersebut adalah… 


