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HIDROSTATIS 
 
 
 

01. EBTANAS-93-05 
Di dalam tabung gelas terdapat minyak setinggi 20 cm. 
Dengan mengabaikan tekanan udara luar , tekanan 
yang terjadi pada dasar tabung 1600 N m–2. Jika g = 10 
m s–2, maka massa jenis minyak … 
A. 8 102 km m–3 
B. 8 103 km m–3 
C. 8 104 km m–3 
D. 8 105 km m–3 
E. 8 106 km m–3 
 

02. EBTANAS-86-37 
Tekanan hidrostatika ialah tekanan yang dilakukan 
pada kedalaman h di bawah permukaan zat cair 

SEBAB 
Besarnya tekanan hidrostatika tidak dipengaruhi oleh 
rapat massa zat cair 
 

03. EBTANAS-95-04 
Gambar di bawah ini melukiskan dua buah tabung kaca 
berisi zat cair. 

 
 4 cm  K 
 2 cm L  8 cm 
     P 
 4 cm M 
 
 4 cm N 
 3 cm O 

Dua tabung yang besarnya sama berisi penuh zat cair, 
perbandingan massa jenis zat cair dalam tabung I 
dengan massa jenis tabung II = 4 : 5. Maka titik pada 
tabung I yang mempunyai tekanan sama besar dengan 
tekanan titik P pada tabung II adalah … 
A. K 
B. L 
C. M 
D. N 
E. O 
 

04. EBTANAS-89-02 
Apabila benda yang terapung di air mendapat gaya ke 
atas (F), maka … 
A. F > mg 
B. F = m 
C. F < mg 
D. F < m 
E. F = mg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. EBTANAS-02-09 
Sebongkah es terapung di laut terlihat seperti gambar 
 

Gunung es 
 
 

Laut 
 
 
Jika massa jenis air laut 1,2 gr cm–3 dan massa jenis 
sebongkah es 0,9 gr cm–3 maka volume sebongkah es 
yang tercelup (masuk) dalam air laut sama dengan … 
volum yang muncul. 
A. 2 kali 
B. 3 kali 
C. 4 kali 
D. 5 kali 
E. 6 kali 
 

06. EBTANAS-00-09 
Sebuah batu volume 0,5 m3 tercelup seluruhnya ke 
dalam zat cair yang massa jenisnya 1,5 gr cm–3. Jika 
percepatan gravitasi = 10 m s–2, maka batu akan 
mendapat gaya ke atas sebesar … 
A. 1.500 N 
B. 3.000 N 
C. 4.500 N 
D. 7.500 N 
E. 9.000 N 
 

07. EBTANAS-94-05 
Gambar di bawah menunjukkan sebuah benda yang ter 
apung pada zat cair yang massa jenisnya 1200 kg m–3.  

 
       A 
 
 
 

Bila diketahui bagian (A) adalah 
5
1  dari benda, maka 

massa jenis benda tersebut adalah … 
A.   600 kg m 3 
B.   960 kg m–3 
C. 1000 kg m–3 
D. 1200 kg m–3 
E. 1500 kg m–3 
 

08. EBTANAS-90-15 
Raksa pada bejana berhubungan mempunyai selisih 
per-mukaan 2 cm (massa jenis = 13,6 gr cm–3). Kaki 
sebelah kiri berisi zat cair yang tingginya 25 cm, 
berarti massa jenis zat cair itu adalah … 
A. 800 kg m–3 
B. 1030 kg m–3 
C. 1088 kg m–3 
D. 1300 kg m–3   25 cm 
E. 1360 kg m–3 
             2 cm 
 
     air raksa 
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09. EBTANAS-06-06 
Pada gambar di bawah, kaki kanan diisi dengan air 
raksa (massa jenis = 13,6 g/cm3), sedangkan kaki kiri 
diisi dengan cairan yang tidak tercampur dengan air 
raksa. Massa jenis cairan tersebut adalah ....  
A. 11,7 g/cm3  
B.   9,4 g/cm3  
C.   2,6 g/cm3  14 cm 12 cm 
D.   1,9 g/cm3  
E.   1,6 g/cm3 
 

10. EBTANAS-06-13 
Selisih tekanan hidrostatik darah di antara otak dan 
telapak kaki seseorang yang tinggi badannya 165 cm 
adalah .... (Anggap massa jenis darah 1,0 × 103 kg/m3 
dan g = 10 m/s2) 
A. l,65 × 102 N/m2 

B. l,65 × l03 N/m2  
C. l,65 × 104 N/m2. 
D. 0,83 × 104 N/m3 

E. 0,83 × l03 N/m2 
 

11. EBTANAS-92-02 
Berat sebuah benda di udara 5 N. Apabila di timbang 
dalam minyak tanah (massa jenis 0,8 gr/cm3) beratnya 
3,4 N. Jika g = 9,8 m s–2 maka massa jenis benda adalah 
… 
A.   800 kg m–3 
B. 1000 kg m–3 
C. 1500 kg m–3 
D. 1800 kg m–3 
E. 2500 kg m–3 
 

12. EBTANAS-99-09 
Sepotong kayu terapung dengan 

5
1  bagian tercelup di 

dalam air. Jika massa jenis air 103 kg m–3, maka massa 
jenis kayu adalah … 
A.   2 × 102 kg m–3 
B.   4 × 102 kg m–3 
C.   6 × 102 kg m–3 
D.   8 × 102 kg m–3 
E. 10 × 102 kg m–3 
 

13. EBTANAS-96-06 
Sebuah benda terapung pada suatu zat cair dengan 

3
2  

bagian benda itu tercelup. Bila massa jenis benda 0,6 
gr cm–3, maka massa jenis zat cair adalah … 
A. 1800 kg m–3 
B. 1500 kg m–3 
C. 1200 kg m–3 
D.   900 kg m–3 
E.   600 kg m–3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. EBTANAS-06-15 
Sebuah benda terapung pada suatu zat cair dengan 

3
2  

bagian benda itu tercelup. Bila massa jenis benda 0,6 
gr cm3, maka massa jenis zat cair adalah....  
A. 1.800 kg m3  
B. 1.500 kg m3 
C. 1.200 kg m3 
D.    900 kg m3 
E.    600 kg m3 
 

15. EBTANAS-02-12 
Agar seluruh energi potensial air terjun berubah 
menjadi kalor dan perbedaan suhu air di atas dan di 
bawah air terjun 0,05 oC, maka tinggi air terjun 
haruslah …  
(g = 10 m s–2, cair = 4200 J kg–1 K–1) 
A. 21 m 
B. 25 m 
C. 30 m 
D. 40 m 
E. 42 m 
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HIDRODINAMIS 
 
 

01. UAN-04-11 
Sebuah pipa dengan diameter 12 cm ujungnya menyem 
pit dengan diameter 8 cm. Jika kecepatan aliran di 
bagian pipa berdiameter besar adalah 10 cm/s, maka 
kecepatan aliran di ujung yang kecil adalah … 
A. 22,5 cm/s 
B. 4,4 cm/s 
C. 2,25 cm/s 
D. 0,44 cm/s 
E. 0,225 cm/s 
 

02. EBTANAS-93-16 
Kecepatan fluida ideal pada penampang A1 adalah 20 
m s–1. Jika luas penampang A1 = 20 cm2 dan A2 = 5 
cm2 maka kecepatan fluida pada penampang A2 adalah 
… 
A.     1 m s–1 
B.     5 m s–1 
C.   20 m s–1  A1            A2 
D.   80 m s–1 
E. 100 m s–1 
 

03. EBTANAS-90-17 
Air mengalir melalui pipa yang bentuknya seperti gam-
bar. Bila diketahui luas penampang di A dua kali 

penampang B, maka 
B

A

V
V  sama dengan : …… 

A. 
4
1  

B. 
2
1  

C. 1    VA   VB 
D. 2 
E. 4 
 

04. EBTANAS-05-07 
Air mengalir dari pada pipa dari A ke B apabila luas 
penampang A dan B masing-masing p dan q, kecepatan 
aliran air di A dan B masing-masing x dan y meter per 
sekon maka diperoleh hubungan .... 
A. p . q = x . y 
B. p . x = q . y 
C. p : q = x : y A B 
D. q : p = y : x 
E. p . y = q . x 
 

05. EBTANAS-02-10 
Pipa berjari-jari 15 cm disambung dengan pipa lain 
yang berjari-jari 5 cm. Ked. UANya dalam posisi 
horizontal. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar 
adalah 1 m s–1 pada tekanan 105 N m–2, maka tekanan 
pada pipa yang kecil (massa jenis air 1 gr cm–3) adalah  
A. 10.000 N m–2 
B. 15.000 N m–2 
C. 30.000 N m–2 
D. 60.000 N m–2 
E. 90.000 N m–2 
 
 

06. EBTANAS-89-03 
Air mengalir dalam pipa dari penampang besar ke pe-
nampang kecil dengan cepat aliran 10 cm s–1. Jika luas 
pe nampang besar 200 cm2 dan luas penampang kecil 
25 cm2 maka air keluar dari penampang kecil dengan 
kece-patan … 
A.   10    cm s–1 
B.   22,5 cm s–1 
C.   80    cm s–1 
D. 200    cm s–1 
E. 400    cm s–1 
 

07. UAN-03-12 
 
 
 

A B C 
 
 
 
Air mengalir dari pipa A ke pipa B dan terus ke pipa C. 
Perbandingan luas penampang A dengan penampang C 
adalah 8 : 3. Jika cepat aliran pada pipa A sama dengan 
v, maka cepat aliran pada pipa C adalah … 
A. 

8
3 v 

B. v 
C. 

3
8 v 

D. 3v 
E. 8v 
 

08. EBTANAS-97-08 
Pada gambar di samping, air mengalir melewati pipa 
venturimeter. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-
masing 5 cm2 dan 4 cm2 dan g = 10 m s–2, maka 
kecepat-an (v) air yang memasuki pipa venturimeter 
adalah … 
A.   3 m s–1 
B.   4 m s–1 45 cm 
C.   5 m s–1 
D.   9 m s–1 
E. 25 m s–1 
 

09. EBTANAS-91-14 
 
 
          h = 80 cm 
 
 
   A1         A2 
 
 
 
Pada gambar di atas air mengalir dalam venturimeter. 
Jika g = 10 m s–2, luas penampang A1 dan A2 masing-
masing 5 cm2 dan 3 cm2, maka kecepatan air (V1) yang 
masuk venturimeter adalah … 
A.   3 m s–1 
B.   4 m s–1 
C.   5 m s–1 
D.   9 m s–1 
E. 25 m s–1 
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10. UAN-03-11 
Bak air berpenampang luas,  
berlubang kecil di A.  
Kecepatan air yang keluar  h 
dari lubang A adalah … h2 
A. berbanding lurus dengan h A 
B. berbanding lurus dengan h1 h1 
C. berbanding lurus dengan √h 
D. berbanding lurus dengan h2 
E. berbanding lurus dengan (h1 – h2) 
 

11. EBTANAS-88-19 
Sebuah bejana berisi zat cair mempunyai dua luas lu-
bang kebocoran pada kedua sisinya seperti gambar di 
ba-wah. Lubang sebelah kiri (A1) 2 kali lebih besar 
daripada lubang sebelah kanan (A2), sedangkan V1 dan 
V2 adalah kecepatan aliran zat cair. Bila jarak 
permukaan zat cair terhadap kedua lubang sama, maka  
 
 
          A1           A2 
 
 
 
A. V1 = 

2
1  V2 

B. V1 = V2 
C. V1 = 2 V2 
D. V1 = 

4
1  V2 

E. V1 = 4 V2 
 

12. EBTANAS-01-03 
Sebuah tabung berisi zat cair (ideal). Pada dindingnya 
terdapat dua lubang kecil (jauh lebih kecil dari 
penampang tabung) sehingga zat cair memancar 
(terlihat seperti pada gambar). Perbandingan antara x1 
dan x2 adalah … 
 
               20 cm 
 
      100 cm     zat cair 
 
               50 cm 
 
 

x1         x2 
A. 2 : 3 
B. 3 : 5 
C. 2 : 5 
D. 4 : 5 
E. 3 : 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. EBTANAS-92-15 
Berdasarkan gambar di bawah ini, bila g = 10 m s–2 
ma-ka besarnya kecepatan air yang keluar dari bidang 
A adalah … 
 
 
 
 2 m          A I R 
     A 
         20 cm 
               600 

 
A.   4 m s–1 
B.   6 m s–1 
C.   8 m s–1 
D. 10 m s–1 
E. 14 m s–1 
 

14. EBTANAS-98-08 
Dari gambar di samping, P1 dan v1 adalah tekanan dan 
kecepatan udara di atas sayap, P2 dan v2 adalah tekanan 
dan kecepatan udara di bawah sayap. Agar sayap 
pesawat dapat mengangkat pesawat maka syaratnya … 
A. P1 = P2 dan v1 = v2 P1   v1 
B. P1 < P2 dan v1 > v2 
C. P1 < P2 dan v1 < v2 P2   v2 
D. P1 > P2 dan v1 > v2 
E. P1 > P2 dan v1 < v2 
 
 
 
 



 38

SUHU 
 
 
 

01. EBTANAS-00-10 
Termometer X yang telah ditera menunjukkan angka  
–30o pada titik beku air dan 90o pada titik didih air.  
Suhu 60pX sama dengan … 
A. 20oC 
B. 45oC 
C. 50oC 
D. 75oC 
E. 80oC 
 

02. EBTANAS-89-04 
Suhu suatu zat 212 0F, maka suhu mutlaknya adalah … 
A. 485 K 
B. 452 K 
C. 391 K 
D. 373 K 
E. 100 K 
 

03. EBTANAS-05-08 
Termometer A yang telah ditera menunjukkan angka  
-30°A pada titik beku air pada 90°A pada titik didih 
air. Maka suhu 60° A sama dengan .... 
A. 80° C 
B. 75o C 
C. 60° C 
D. 50° C 
E. 45° C 
 

04. EBTANAS-91-02 
Tabel berikut menggambarkan hasil percobaan 
pengukur an suhu fluida dengan termometer A dan 
termometer B 

Pembacaan Termometer No. Fluida A B 
1 X 0o –10o 

2 Y 100o 110o 

3 Z 60o T 
Nilai t dalam tabel tersebut adalah … 
A. 40o 
B. 50o 
C. 62o 
D. 72o 
E. 80o 
 

05. EBTANAS-89-05 
Energi kalor tidak seluruhnya dapat diubah menjadi 
energi mekanik atau usaha. Sebagian akan terbuang. 
Pernyataan ini dikenal sebagai … 
A. Hukum I termodinamika 
B. Hukum kekekalan energi 
C. Hukum II termodinamika 
D. Hukum Joule 
E. Hukum Thomson 
 
 
 
 
 

06. EBTANAS-96-08 
Bila zat cair dipanaskan maka pertambahan volumenya 
adalah berbanding … 
A. lurus dengan suhu awal 
B. terbalik dengan kenaikan suhu 
C. lurus dengan suhu akhir 
D. terbalik dengan suhu akhir 
E. lurus dengan kenaikan suhu 
 

07. EBTANAS-99-10 
Pernyataan berikut yang bersesuai dengan konsep 
radiasi kalor adalah … 
A. kalor berpindah dalam bentuk gelombang mekanik 
B. kalor berpindah melalui zat perintang 
C. benda hitam lebih mudah menyerap kalor dari 

pada memancarkannya 
D. laju kalor yang diterima benda lebih besar dari 

yang dipancarkannya 
E. energi total yang dipancarkan benda tergantung 

suhunya 
 

08. UAN-04-12 
Batang A dan B mempunyai luas penampang dan pan-
jang sama. Bila koefisien konduksi batang A = 

4
1  kali 

koefisien konduksi batang B, kemudian ked.uanya 
dipanaskan pada salah satu ujungnya dan ternyata 
ked.uanya mengalami perubahan suhu yang sama. 
Maka perbandingan kelaj. UAN hantaran kalor batang 
A dan batang B adalah … 
A. 1 : 4 
B. 1 : 2 
C. 1 : 1 
D. 2 : 1 
E. 4 : 1 
 

09. EBTANAS-01-10 
Dua batang P dan Q dengan ukuran yang sama tetapi 
jenis logam berbeda dilekatkan seperti pada gambar di 
bawah. 

0o 
           90o 

  P        Q 
 
Jika koefisien konduksi termal P adalah dua kali 
koefisien konduksi termal Q, maka suhu pada bidang 
batas P dan Q adalah … 
A. 600 oC 
B. 200 oC 
C. 100 oC 
D.   90 oC 
E.   60 oC 
 

10. EBTANAS-98-41 
Luas keseluruhan dinding sebuah lemari pendingin 5 
m2. Kemampuan dinding itu menyerap kalor setara 
dengan kemampuan menyekat yang dilakukan gabus 
setebal 10 cm. Konduktivitas termal gabus = 4 × 10–5 
kJ m–1 s–1 K–1. Perbedaan suhu di dalam dan di luar 
lemari 30oC. Hitunglah kalor yang lewat melalui 
dinding setiap detik. 
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11. EBTANAS-01-45 
Diantara pernyataan berikut: 

(1) dipancarkan dalam bentuk gelombang 
elektro-magnetik 

(2) dipancarkan oleh benda yang suhunya lebih 
tinggi dibanding suhu lingkungannya 

(3) dipancarkan oleh bagian permukaan benda 
Pernyataan yang berlaku untuk radiasi kalor adalah … 
A. (1) saja 
B. (1) dan (2) saja 
C. (1), (2) dan (3) 
D. (2) dan (3) saja 
E. (3) saja 
 

12. EBTANAS-94-28 
Sebuah benda suhunya 127oC. Jika kontanta Wien = 
2,8 10–3 m K. Panjang gelombang radiasi benda 
tersebut yang membawa energi terbanyak adalah … 
A. 7,0   . 10 6 m 
B. 3,5   . 10 6 m 
C. 2,0   . 10 6 m 
D. 1,4   . 10 6 m 
E. 1,12 . 10-6 m 
 

13. EBTANAS-93-38 
Gambar di samping adalah benda hitam sempurna yang 
meradiasi kalor. Perbandingan energi yang diradiasikan 
antara benda A dan B tiap detik adalah … 
 

T=300oK 
A. 1 : 2 
B. 1 : 3  T=300oK  B 
C. 3 : 1  A 3 cm2 
D. 4 : 1  1 cm2 
E. 1 : 9 
 

14. EBTANAS-88-09 
Setiap detik di matahari terjadi perubahan 4 × 109 kg 
ma teri menjadi energi radiasi. Bila laju cahaya dalam 
va-kum adalah 3 × 108 m/detik, maka daya yang 
dipancar-kan oleh matahari adalah … 
A. 3,6 × 1030 watt 
B. 4,8 × 1030 watt 
C. 1,2 × 1030 watt 
D. 5,0 × 1030 watt 
E. 3,6 × 1030 watt 
 

15. EBTANAS-87-08 
Perbandingan jumlah energi yang dipancarkan tiap 
detik oleh benda hitam pada temperatur 300 0K dan 
9000K ada lah … 
A. 1 : 243 
B. 1 : 81 
C. 1 : 27 
D. 1 : 9 
E. 1 : 3 
 
 
 
 
 
 
 

16. EBTANAS-95-30 
Perbandingan jumlah energi radiasi kalor yang 
dipancarkan tiap detik satu satuan luas permukaan dari 
dua benda hitam sempurna masing-masing bersuhu 
47oC dan 367oC adalah … 
A.  1 : 2 
B.  1 : 4 
C.  1 : 16 
D.  2 : 1 
E. 16 : 1 
 

17. EBTANAS-97-34 
Sebuah benda hitam bersuhu T Kelvin meradiasikan 
energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Bila 
λmak dan fmak adalah panjang gelombang dan frekuensi 
dari gelombang yang meradiasikan kalor dengan 
intensitas maksimum, maka … 
A. λmak sebanding dengan T4 
B. fλmak sebanding dengan T4 
C. λmak sebanding dengan T 

D. fλmak sebanding dengan 
T
1  

E. λmak sebanding dengan 
T
1  

 
18. EBTANAS-00-46 

Jumlah energi yang dipancarkan dalam bentuk radiasi 
per sekon oleh benda hitam 16 kali energi yang 
dipancarkan benda tersebut sebelumnya pada suhu 
2.000 K. Berarti suhu benda hitam sekarang adalah … 
A.   4.000 K 
B.   5.000 K 
C.   6.000 K 
D.   8.000 K 
E. 10.000 K 
 

19. EBTANAS-90-40 
Sebuah plat baja dengan panjang 2 m dan lebar 0,5 m 
suhunya 227oC. Bila tetapan Boltzman = 5,67 10–8 W 
m–2 K–4 dan plat baja dianggap hitam sempurna, maka 
energi total yang dipancarkan setiap detik … 
A. 3345,57 joule 
B. 3345,75 joule 
C. 3543,75 joule 
D. 4533,75 joule 
E. 7087,5   joule 
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20. EBTANAS-88-27 
Grafik di bawah adalah grafik hubungan antara intensi-
tas radiasi benda hitam dengan suhu mutlak. Berdasar-
kan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa  … 
 
 
 
            T3 
            T2 
            T1 
 
         λm3   λm2   λm1 
 
A. T1 > T2 > T3 dan λm1 >λm2 > λm3  
B. T2 > T3 > T1 dan λm2 >λm3 > λm1 
C. T3 > T2 > T1 dan λm3 >λm2 > λm1 
D. T3 > T2 > T1 dan λm3 >λm2 > λm1 
E. T1 > T2 > T3 dan λm1 >λm2 > λm3 
 

21. EBTANAS-06-26 
Berdasarkan grafik intensitas (I) terhadap A. seperti 
gambar di bawah, maka dapat disimpulkan....  
A. T3 > T2 > T1 
B. T1 > T2 > T3 
C. T1 > T2, T2 > T3 
D. T1 = T2 = T3 
E. T1 < T2 > T3 
 

 
22. EBTANAS-05-35 

Radiasi kalor benda hitam mempunyai grafik antara F 
dan X seperti grafik di bawah ini. 

 
Pernyataan yang benar adalah … 
A. E1 T1 < E2 T2 
B. T1 < T2 
C. λ1 : λ2 = T2 : T1  
D. λ1 : λ2 = E2 : E1  
E. λ1 : λ2 = E1 : E2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. EBTANAS-91-31 
Hubungan antara suhu mutlak (T) benda dengan gelom 
bang (γ) maksimum pada radiasi kalor ditunjukkan 
seperti grafik … 
A.     D. 
 
 
 
 
B.     E. 
 
 
 
 
C. 
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MUAI PANJANG 
 
 
 

01. EBTANAS-88-18 
Panjang batang rel kereta api masing-masing 10 meter, 
dipasang pada suhu 20 0C. Diharapkan pada suhu 30 0C 
rel tersebut saling bersentuhan. Koefisien muai rel ba-
tang rel kereta api 12 × 10–6 /0C. Jarak antara kedua ba-
tang yang diperlukan pada suhu 20 0C adalah … 
A. 3,6 mm 
B. 2,4 mm 
C. 1,2 mm 
D. 0,8 mm 
E. 0,6 mm 
 

02. EBTANAS-91-04 
Dari pemanasan batang besi yang panjangnya 1 meter 
di dapatkan data seperti dalam tabel. 

No. ∆ t L 
t 

1 100oC 1,0010 m 
2 200oC 1,0025 m 
3 300oC 1,0030 m 
4 400oC 1,0035 m 
5 500oC 1,0050 m 

Grafik yang menunjukkan hubungan panjang besi (Lt) 
dengan temperatur (∆t) cenderung seperti …… 
A. L+t   D.   Lt 
 
 
 
 
 (∆t) (∆t) 
B.   Lt    E.    Lt 
 
 
 
   (∆t)                 (∆t) 
 
C.       Lt 
 
 
 
   (∆t) 
 
 
 

MUAI RUANG 
 
 
 

01. EBTANAS-06-16 
Pernyataan di bawah ini merupakan sifat dari gas ideal, 
kecuali.... 
A. Tumbukannya lenting sempurna  
B. Berlaku hukum Newton 
C. Berlaku hukum Coloumb 
D. Tidak berlaku hukum Coloumb 
E. Bergerak secara acak 
 
 

02. EBTANAS-88-31 
Gas dalam ruangg tertutup suhunya tetap, sedangkan 
volu menya dijadikan ½ kali semula, maka tekanannya 
menja di dua kali semula 

SEBAB 
Tumbukan molekul-molekul partikel gas setiap satu 
satu an luas dalam satu sat. UAN waktu menjadi dua 
kali semula 
 

03. EBTANAS-86-38 
Dua macam gas yang volumenya sama, suhunya sama, 
tekanannya berbeda maka beratnya pasti berbeda 

SEBAB 
Berat gas hanya tergantung kepada volume, tekanan 
dan suhunya saja 
 

04. UAN-03-29 
Pada awal perjalanan tekanan udara di dalam ban 
mobil adalah 432 kPa dengan suhu 15o C. Setelah 
berjalan dengan kecepatan tinggi, ban menjadi panas 
dan tekanan udara menjadi 492 kPa. Jika pemuaian ban 
diabaikan, maka suhu udara di dalam ban menjadi … 
A. 17o C 
B. 35 o C 
C. 55 o C 
D. 155 o C 
E. 328 o C 
 

05. EBTANAS-02-31 
Pemanasan suatu gas ideal seperti pada gambar ! 

  A              B 
    gas x    Pa 
 
 
 
Akibat pemanasan gas: 
1. Kecepatan partikel bertambah besar 
2. Momentum partikel bertambah besar 
3. Energi kinetik partikel bertambah besar 
4. Tekanan gas bertambah besar 
Jika akibat suhu naik tetes A pindah ke B, berarti gas x 
mengalami … 
A. 1, 2 dan 3 
B. 1 dan 3 saja 
C. 2 dan 4 saja 
D. 4 saja 
E. 1, 2, 3 dan 4 
 

06. EBTANAS-99-36 
Dalam ruangan yang bervolume 1,5 liter terdapat gas 
yang bertekanan 105 Pa. Jika partikel gas memiliki 
kelajuan rata-rata 750 m s–1, maka massa gas tersebut 
adalah … 
A. 80  gram 
B.   8  gram 
C. 3,2 gram 
D. 0,8 gram 
E. 0,4 gram 
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07. EBTANAS-00-35 
Dua mol gas menempati ruang 24,08 liter. Tiap 
molekul gas memiliki energi kinetik sebesar 3 × 10–21 
J. Jika bilangan Avogadro = 6,02 × 1023 molekul mol–1, 
maka tekanan gas dalam tangki adalah … 
A. 1,00 × 102 Pa 
B. 2,41 × 102 Pa 
C. 6,02 × 102 Pa 
D. 1,00 × 105 Pa 
E. 2,41 × 105 Pa 
 

08. EBTANAS-92-19 
Didalam sebuah ruangan tertutup terdapat gas dengan 
su hu 27oC. Apabila gas dipanaskan sampai energi 
kinetik-nya menjadi 5 kali energi semula, maka gas itu 
harus di-panaskan sampai suhu … 
A.   100oC 
B.   135oC 
C. 1200oC 
D. 1227oC 
E. 1500oC 
 

09. EBTANAS-91-18 
Suatu gas ideal dipanaskan dalam ruang tertutup sehing 
ga kecepatan rata-rata partikel gas menjadi dua kali 
lipat kecepatan mula-mula. Jika suhu mula-mula 27oC, 
maka suhu akhir gas tersebut adalah … 
A.     27oC 
B.     54oC 
C.   927oC 
D. 1200oC 
E. 1473oC 
 

10. EBTANAS-98-27 
Tekanan gas dalam ruang tertutup: 

(1) sebanding dengan kecepatan rata-rata partikel 
gas 

(2) sebanding dengan energi kinetik rata-rata 
partikel gas 

(3) tidak bergantung pada banyaknya partikel gas 
(4) berbanding terbalik dengan volume gas 

Pernyataan yang benar adalah … 
A. (1), (2) dan (3) 
B. (1), (2), (3) dan (4) 
C. (1) dan (3) 
D. (2) dan (4) 
E. (4) saja 
 

11. EBTANAS-05-26 
Partikel-partikel gas ideal mempunyai sifat antara lain: 

1. selalu bergerak bebas 
2. tidak saling tarik menarik antara partikel 
3. tidak mengikuti hukum newton tentang gerak 
4. bila bertumbukan lenting sempurna 

Pernyataan di atas yang benar adalah .... 
A. 1, 2 dan 3 
B. 1, 3 dan 4 
C. 2, 3 dan 4 
D. 1 dan 3 
E. 1, 2 dan 4 
 
 
 

12. EBTANAS-02-32 
Dua mol gas monoatomik pada suhu 27o C dan tekanan 
3 × 105 Pa mengalami proses isokhorik hingga 
tekanannya menjadi 4 × 105 Pa. Bila tetapan gas umum 
8,31 J/mol K, maka perubahan energi dalam gas adalah 
… 
A. 4155 J 
B. 2908 J 
C. 2493 J 
D. 2077 J 
E. 1108 J 
 

13. EBTANAS-01-34 
Sebanyak 5 ml gas oksigen berada pada keadaan suhu 
sedang. Apabila R = 8,31 J mol–1 K–1, maka besar 
kapasitas kalor pada tekanan tetap adalah … 
A.   20,775 J K–1 
B.   62,325 J K–1 
C. 103,875 J K–1 
D. 145,425 J K–1 
E. 186,975 J K–1 
 

14. EBTANAS-97-44 
Didalam suatu tangki tertutup terdapat 0,012 mol gas 
monoatomik dengan suhu 300 K. Berapa kalor yang 
diperlukan agar suhu gas naik menjadi 400 K jika 
tetapan gas R = 8,31 J mol–1 K–1 ? 
 

15. EBTANAS-90-23 
Sebuah ruang tertutup berisi gas ideal dengan suhu T 
dan kecepatan partikel gas di dalamnya v. Jika suhu gas 
itu dinaikkan menjadi 2T maka kecepatan partikel gas 
tersebut menjadi … 
A. √2 v 
B. 2

1
 v 

C. 2 v 
D. 4 v 
E. v2 
 

16. EBTANAS-97-27 
Berikut ini adalah grafik  Ek 
hubungan antara energi  p 
kinetik rata-rata (Ek)  
satu nolekul gas monoatomik  
dengan suhu mutlak (T) T 
Berdasar grafik tersebut,  0 q 
konstantan Boltzmann adalah … 

A. 
q
p

3
2  

B. 
p
q

2
3

 

C. 
p
q

3
2  

D. 
q
p

2
3  

E. 
q
p  
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17. UAN-03-30 
 
   20 
   15 
 
 
 

0    10      20      30     40    50     60   V (liter 
Dari grafik P – V di atas, besar usaha gas pada proses I 
dan II berbanding sebagai … 
A. 4 : 3 
B. 3 : 4 
C. 2 : 3 
D. 1 : 2 
E. 1 : 1 
 

18. EBTANAS-00-36 
Dari grafik P – V di bawah, besar usaha gas pada 
proses I dan II berbanding sebagai … 
            P (Nm–2) 
      20 
      15 
 
 
 

0      10      20      30      40      50      60     V (liter) 
A. 4 : 3 
B. 3 : 4 
C. 2 : 3 
D. 1 : 2 
E. 1 : 1 
 

19. EBTANAS-92-20 
Grafik hubungan antara tekanan (P) dan volume (V) 
dari suatu gas ideal dalam r.uang tertutup yang 
melakukan usaha terbesar adalah … 
         (1)     P (Nm–2 )    (2)      P (Nm–2) 
 
 
              1        1,5 
 
                        2        4         V(m3)                       2      3  

V(m3) 
          (3)    P (Nm–2)      (4)    P (Nm–2) 
 
             6          6 
 
            0,5         0,5 
       
                       2               8  V(m3)                    2             

V(m3)            
          (5)    P (Nm–2) 
              8 
 
 
           0,5 
 
                      2    2,5            V(m3) 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5) 

20. EBTANAS-93-06 
Dari kelima grafik hubungan kalor (Q) terhadap 
perubah-an suhu (∆T) untuk 5 zat berikut ini (kelima 
grafik ber-skala normal) 
(1)  Q(joule) (2)  Q(joule) (3)  Q(joule) 
 
 
 
 
 ∆t ∆t
 ∆t 
(3)  Q(joule) (5)  Q(joule) 
 
 
 
 
 ∆t ∆t 
Maka zat yang memiliki kapasitas kalor terbesar di-
perlihatkan pada grafik … 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5) 
 

21. EBTANAS-93-22 
Lima grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara 
tekanan (P) dan volume (V) suatu gas 
 P P P 
 
 
 
 V V V 
 I II III 
 P P 
 
 
 
 V V 
 IV V 
Proses isobarik ditunjukkan oleh grafik … 
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 
E. V 
 

22. EBTANAS-96-17 
Di samping ini adalah grafik p (tekanan – V (volume) 
suatu gas di r. UANg tertutup, yang mengalami 
berbagai proses. Bagian dari grafik yang menyatakan 
gas memperoleh usaha luar adalah … 
A. AB P (N m–2) 
B. CD         P2      A             B 
C. BC 
D. DA         P3      D             C 
E. AC V (m3) 

       V1 V2 
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23. EBTANAS-05-27 
Grafik-grafik berikut ini menunjukan hubungan antara 
tekanan (P) dengan volume (V) gas yang mengalami 
suatu proses. 

P P 
15 

 
   15 

  5 
 V  V 

 10  20  10  20` 
(1) (2) 

P P 
   15 15 
 
 
    5 

 V  V 
 10  25   5  20 

(3) (4) 
P 

15 
 
 

2 
 V 

 10  20 
(5) 

Proses yang menghasilkan usaha terbesar ditunjukkan 
pada grafik nomor … 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5) 
 

24. EBTANAS-05-44 
Pada diagram PV di samping ini. Suatu gas mengalami 
proses siklus ABCDA. Tentukan usaha yang dilakukan 
gas pada seluruh proses ABCDA tersebut (W total) 
 

P (× 105 N/m2) 
 

2 
 
 
 

1 
 

3 × 10-4 6 × 10-4  V (m3) 
 

25.. EBTANAS-95-42 
Grafik P – V berikut merupakan siklus mesin kalor.  
     P (N m–2) 
 
  4×105     A      B 
 
  2×105 

   D      C 
 
         0      1    4 V (m3) 
Tentukan usaha yang dilakukan ! 
 
 
 
 
 

26. EBTANAS-94-17 
Perhatikan grafik hubungan tekanan (P) terhadap 
volume (V) gas berikut ini. Jika V1 = 100 cm3  dan 
usaha yang dilakukan gas dari keadaan (1) ke keadaan 
(2) adalah 40 joule, maka nilai V2 adalah … 
A. 100 cm3     P (N m–2) 
B. 200 cm3  2.105 
C. 300 cm3      1            2 
D. 400 cm3 
E. 500 cm3 

   V1           V2 
 

27. UAN-04-28 
Pada grafik PV mesin Carnot di bawah ini, W = 6.000 
joule. Banyak kalor yang dilepas oleh mesin tiap siklus 
adalah … P 
A. 2.250 joule Q1 800 K 
B. 3.000 joule 
C. 3.750 joule 
D. 6.000 joule Q2 300 K 
E. 9.600 joule 
 

V 
28. EBTANAS-98-28 

Dari grafik hubungan P-V pada mesin Carnot di 
gambar samping dapat diketahui bahwa kalor yang 
diserap mesin setiap siklus adalah … 
 
 T1=900oK 
 

W=2.105 
A. 3×105 J 
B. 4×105 J 
C. 5×105 J T2=600oK 
D. 6×105 J V1 V4 V2 V3 
E. 6×106 J 
 

29. EBTANAS-01-35 
Efisiensi mesin Carnot yang tiap siklusnya menyerap 
kalor pada suhu 960 oK dan membuang kalor pada 
suhu 576 oK adalah … 
A. 40 % 
B. 50 % 
C. 56 % 
D. 60 % 
E. 80 % 
 

30. EBTANAS-00-37 
Suatu mesin Carnot mempunyai reservoir suhu tinggi 
373oC dan reservoir suhu dingin 50oC. Efisiensi yang 
dihasilkan mesin tiap siklus adalah … 
A.   50 % 
B.   58 % 
C.   70 % 
D.   85 % 
E. 137 % 
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31. EBTANAS-90-24 
Sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir pa-
nas 487oC dan reservoir dingin 107oC. Jika mesin 
tersebut menyerap kalor 800 joule dari reservoir panas, 
maka jumlah kalor yang dibuang dari mesin adalah … 
A.   200 joule 
B.   300 joule  
C.   400 juole 
D.   800 joule 
E. 1200 joule 
 

32. EBTANAS-89-07 
Bagian dari siklus Carnot yang menggambarkan proses 
adiabatik adalah … 
A. BC dan CD    A 
B. CD dan DA           B 
C. DA dan AB 
D. DA dan BC  
E. CD dan AB          C 

D 
 

33. EBTANAS-88-24 
Suhu tinggi reservoir mesin Carnot 500 K dan effisiensi-
nya 60 %. Agar effisiensi mesin Carnot itu menjadi 80 
% maka suhu tinggi reservoir mesin Carnot itu menjadi 
… 
A.   375 K 
B.   500 K 
C. 1000 K 
D. 1500 K 
E. 2000 K 
 

34. EBTANAS-87-15 
Perhatikan gambar berikut! 
Bila efisiensi mesin = b, maka nilai T2 adalah … 

    P 
A. T2 = a (1 + b) 0K 
B. T2 = a (1 – b) 0K  T1 = a K 

C. T2 = 
a

b−1  0K             T2 

D. T2 = 
b

a
+1

 0K              V 

E. T2 = 
b

a
−1

 0K 

 
35. EBTANAS-87-37 

Sebuah mesin gas ideal bekerja dalam suatu siklus Car-
not antara 2270C dan 1270C, dan menyerap kalor 8 × 
104 kalori pada suhu tertinggi ( 1 kalori = 4,2 joule). 
Hitunglah efisiensi mesin dan usaha yang dihasilkan 
dalam satu siklus. 
 

36. EBTANAS-86-15 
Jika sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir de-
ngan suhu tinggi 900oK dan mempunyai effisiensi 60 
%, maka suhu yang rendah adalah … 
A. 700oK  
B. 400oK  
C. 387oC  
D. 360oK 
E. 187oC 
 

37. EBTANAS-06-17 
Sebuah mesin menyerap panas sebesar 2.000 Joule dari 
suatu reservoir suhu tinggi dan membuangnya sebesar 
1.200 Joule pada reservoir suhu rendah. Efisiensi 
mesin itu adalah .... 
A. 80 % 
B. 75 % 
C. 60 % 
D. 50 % 
E. 40 % 
 

38. EBTANAS-96-18 
Berikut ini adalah diagram beberapa mesin kalor: 
(1)     Q1 (2)      Q1 (3)   Q1 
 
 
 W W W 
 
 Q2 Q2 Q2 
 
(4)        Q1    (5) Q1 
 
 
 
        W 
 
 Q2 
Jika Q1 > Q2 dan W = usaha, maka yang sesuai mesin 
Carnot adalah diagram nomor … 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5) 
 

39. EBTANAS-91-19 
Dibawah ini adalah diagram arus sejumlah mesin kalor 

 T1 = 300 K T1 = 400 K T1 = 500 
K 
 
 
 
 
 
 T2 = 200 K T2 = 300 K T2 = 400 K 
   (1)     (2)     (3) 
 
 T1 = 600 K T1 = 700 K 
 
 
 
 
 
 T2 = 500 K T2 = 600 K 
    (4)     (5) 

Dari kelima diagram arus mesin kalor tersebut di atas 
yang memiliki effisiensi paling besar adalah diagram 
arus pada gambar ke … 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5) 
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KALOR 
 
 
 

01. EBTANAS-87-13 
Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda 
ber gantung pada … 
A. massa benda, suhu awal dan suhu akhir 
B. massa benda dan jenis benda 
C. jenis benda dan kenaikkan suhu 
D. massa benda, jenis benda dan kenaikkan suhu 
E. kenaikkan suhu dan lama pemanasan 
 

02. EBTANAS-96-07 
Zat cair yang massamya 10 kg dipanaskan dari suhu 
25oC menjadi 75oC, memerlukan panas sebesar 4 × 105 
joule. Kalor jenis zat cair tersebut adalah … 
A.   200 J kg–1 K–1 
B.   400 J kg–1 K–1 
C.   600 J kg–1 K–1 
D.   800 J kg–1 K–1 
E. 1000 J kg–1 K–1 
 

03. EBTANAS-89-06 
Grafik di bawah ini menyatakan hubungan antara suhu 
(t) dengan kalor (Q) yang diberikan pada 1 gram zat 
padat. Besar kalor lebur zat padat tersebut adalah … 
A. 71 kalori/gram t(0K) 
B. 79 kalori/gram                C 
C. 80 kalori/gram 
D. 81 kalori/gram             A  B 
E. 150 kalori/gram 

Q(kalori) 
0       71            150 

 
04. EBTANAS-93-07 

Dari grafik hubungan suhu terhadap kalor yang diper-
oleh dari percobaan mengubah 1 kg air menjadi uap, 
ma-ka diperoleh harga kalor uap air tersebut adalah … 
 Suhu (oC) 
 uap 
 
 100o 
    air 
 0o 

 -20o kalor 
(joule) 
 0    300  600       2100 
A.   300 J/kg 
B.   600 J/kg 
C. 1500 J/kg 
D. 1800 J/kg 
E. 2100 J/kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. EBTANAS-92-04 
Di bawah ini adalah grafik kalor terhadap suhu dari 1 kg 
uap pada tekanan normal. Kalor didih air 2,26 10 6J kg–1 
dan kalor jenis air 4,2 10 3 J kg–1 K–1, maka kalor yang di-
lepas pada perubahan dari uap menjadi air adalah … 
A. 4,20 × 10–3 joule        toC 
B. 5,40 × 10–3 joule      uap 
C. 1,00 × 10–6 joule      100 
D. 2,26 × 10–6 joule 
E. 4,20 × 10–6 joule      air 
           20      Q 
 

06. EBTANAS-86-48 
Ditinjau dari energi, mengapa es yang sedang melebur 
tidak mengalami kenaikan suhu ? 
 

07. UAN-03-13 
1 kg es pada suhu 0oC dicampur dengan 0,5 kg air pada 
suhu 0oC, maka … 
A. aebagian air membeku 
B. aebagian es mencair 
C. aemua es mencair 
D. semua air membeku 
E. jumlah massa es dalam air tetap 
 

08. EBTANAS-87-23 
Untuk menaikkan suhu 0,5 kg suatu zat cair kalor 
jenis-nya 400 J kg–1 oK dari 28oC menjadi 38oC 
diperlukan kalor … 
A. 0,2 kJ 
B. 0,4 kJ 
C. 2,0 kJ 
D. 4,0 kJ 
E. 4,5 kJ 
 

09. EBTANAS-92-03 
Dua buah bola sejenis bersuhu sama 40oC, kedua bola 
massanya masing-masing 5 gram dan 10 gram. Kedua 
bola dimasukkan ke dalam fluida, sehingga suhu kedua 
bola naik menjadi 50oC. Apabila kalor jenis bola 0,5 
kkal/groC dan 1 kalori = 4,2 joule maka selisih kalor 
yang diserap oleh masing-masing bola adalah … 
A.   25 joule 
B.   75 joule 
C. 105 joule 
D. 403 joule 
E. 425 joule 
 

10. EBTANAS-01-04 
Di dalam sebuah bejana besi bermassa 200 gr terdapat 
100 gr minyak bersuhu 20oC. Di dalam bejana 
dimasuk-kan 50 gr besi bersuhu 75oC. Bila suhu bejana 
naik 5oC dan kalor jenis minyak = 0,43 kal/goC, maka 
kalor jenis besi adalah … 
A. 0,143 kal/goC 
B. 0,098 kal/goC 
C. 0,084 kal/goC 
D. 0,075 kal/goC 
E. 0,064 kal/goC 
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11. EBTANAS-95-05 
Sepotong es massanya 10 kg dan suhu 0oC (pada titik 
leburnya), kepada es diberikan kalor 800 kkal. Bila 
kalor lebur es 80 kkal kg-1, bagaimana keadaan es itu 
setelah menerima kalor ? 
A. Seluruhnya melebur menjadi air dan suhunya lebih 

dari 0oC 
B. Sebagian melebur menjadi air dan sebagian tetap 

berupa es, suhu air dan es itu 0oC 
C. Sebagian melebur menjadi air dan suhu lebih besar 

dari 0oC dan sebagian tetap berupa es dengan suhu 
0oC 

D. Suhu es akan turun menjadi lebih kecil dari 0oC 
E. Seluruh es melebur menjadi air dengan suhu tetap 

0oC 
 

12. EBTANAS-97-41 
Sejumlah air bersuhu 32oC dicampur dengan 10 gram 
es bersuhu –5oC. Pada saat setimbang masih tersisa 5 
gram es yang belum lebur. Jika diketahui ces = 0,5 kal 
gr–1 oC, cair = 1 kal gr–1 oC dan Les = 80 kal gr–1, 
tentukan : 
a) Jumlah kalor yang dilepas air 
b) Massa air yang dicampurkan 
 

13. EBTANAS-90-16 
Satu kg es es suhunya –2oC. Bila titik lebur es = 0oC, 
kalor jenis es = 0,5 kal gr–1 oC–1 , kalor jenis air = 1 kal 
gr–1 oC–1 , kalor lebur es = 80 kal gr–1 dan 1 kalori = 4,2 
Joule, maka kalor yang diperlukan untuk meleburkan 
seluruh es tersebut adalah … 
A. 2,858 × 105 joule 
B. 3,15   × 105 joule 
C. 3,402 × 105 joule 
D. 3,696 × 105 joule 
E. 3,75   × 105 joule 
 

14. EBTANAS-94-07 
Es, massanya 125 gram suhu 0oC dimasukkan ke dalam 
500 gr air suhu 20oC. Ternyata es melebur suluruhnya. 
Bila kalor lebur es = 80 kalori/gr dan kalor jenis air 1 
kal/groC, maka suhu akhir campuran adalah … 
A.   0oC 
B.   5oC 
C. 10oC 
D. 15oC 
E. 20oC 
 

15. EBTANAS-91-03 
Dua buah bola A dan B massa dan suhunya yaitu 6 10–2 
kg dan 20oC (kalor jenis bola A adalah 4,7 102 J kg–1 
K–1 dan kalor jenis B adalah 2,3 × 102 J kg–1 K–1 ). Jika 
kedua bola dimasukkan ke dalam air hingga ked. 
UANya mempu-nyai suhu akhir 70oC, maka selisih 
kalor yang diserap kedua bola tersebut adalah … 
A.   288 joule 
B.   600 joule 
C.   720 joule 
D. 1008 joule 
E. 1410 joule 
 
 
 

16. EBTANAS-99-37 
Diantara pernyataan yang berkaitan dengan proses 
termodinamika berikut: 
(1) Pada proses isokhorik, gas tidak melakukan usaha 
(2) Pada proses isobarik, gas tidak melakukan/ 

menerima usaha 
(3) Pada proses isotermik, energi dalam gas berubah 
(4) Pada proses adiabatik, gas selalu memperoleh 

usaha 
Yang benar adalah … 
A. (1) dan (2) 
B. (1), (2) dan (3) 
C. (1) dan (4) 
D. (2), (3) dan (4) 
E. (3) dan (4) 
 
 


