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1. Abu al-‘Izz ibn Isma’il ibn ar-Razaz al-Jazari (1136–1206 M) dalam Kitab fi ma'rifat al-hiyal al-
handasiya membuat sistem katrol yang dapat menghasilkan gerak rotasi dari sebuah robot.

Diketahui pada sistem, m  >> m , kedua katrol identik dengan momen inersia I dan berjari-jari r,
sedangkan batang putar berbentuk silinder pejal bermassa M  dan berjari-jari R. Asumsikan katrol
dan batang putar kasar sehingga dapat berotasi. Jika awalnya batang putar tersebut diam,
dengan θ =0, ω =0, serta percepatan gravitasi g, kemudian sistem bergerak sehingga batang
putar mulai berotasi dengan percepatan sudut tetap. Jika kecepatan sudut batang putar ω  saat
batang putar menempuh sudut θ  dan massa robot yang terbuat dari bahan ringan diabaikan,
maka kecepatan tangensial dari ujung batang penunjuk robot dengan jari-jari 8R adalah...
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2.
Dalam Kitab fi ma'rifat al-hiyal al-handasiya, Abu al-‘Izz ibn Isma’il ibn ar-Razaz al-
Jazari (1136–1206 M) membuat pompa air (double acting reciprocating pump) berbasis sistem
engkol-piston. Prinsip kerjanya yaitu dengan memanfaatkan aliran air sungai yang digunakan
untuk menggerakan kincir air, kemudian akan menggerakan roda putar yang sepusat dengan
kincir air serta menggerakan roda engkol yang bersinggungan dengan roda putar. Gerak rotasi
roda engkol akan menggerakan piston yang akhirnya dapat memompa air sampai ketinggian
tertentu secara bergantian antara pipa kiri dan kanan.



(A) 6,72 m
(B) 7,96 m
(C) 8,54 m
(D) 9,86 m

Diketahui pada pompa al-Jazari, diameter piston berukuran 30 cm serta bergerak dengan
kecepatan rata-rata 50 cm/s, massa jenis air sebesar 1 gram/cm , daya pada roda engkol sebesar
4500 watt, dan sistem pompa ini memiliki efisiensi 80 %. Berapakah ketinggian air dalam pipa
yang dapat dihasilkan oleh pompa al-Jazari tersebut? (Asumsikan g=10 m/s  dan masing-masing
pipa berlaku, debit Q=Av)
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3. Ibn Aranbugha al-Zardkash (1373 M) menulis Kitab al-Aniq al-Manajniq yang menjelaskan
tentang teknologi rudal seperti ilustrasi berikut.
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(A)

(B)

(C)

Jika rudal Aranbugha digunakan pada perbukitan yang membentuk bidang miring dengan sudut α.
Rudal Aranbugha akan mencapai jarak maksimal R pada saat rudal diarahkan pada sudut
β terhadap bidang miring. Jika bagian belakang peluncur rudal terhubung dengan pegas dengan
konstanta pegas k, massa peluncur M dan massa peluru m, maka perubahan panjang pegas
sesaat setelah peluru diluncurkan adalah…
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(D)

(A) 2 N
(B) 3 N
(C) 6 N
(D) 12 N

4.
Dalam Kitab Ma’ani Irun al-Mijaniqi fi Raf’ al-Asya al-Taqila bi al-Quwwa al-Yasira, Abu Hatim al-
Muzaffar ibn Ismail al-Isfizari (abad 11 M) membuat sistem gear terkopel untuk mengangkat
beban seperti gambar berikut:

Jika diketahui l  = r = r, r  = r  = r  = r/2, r  = r  = r  = r/4 seluruh katrol diasumsikan licin
dan tidak ada daya yang hilang, maka gaya minimal yang diperlukan pada pemutar untuk
mengangkat beban w = 144N adalah…

pemutar 1 2 4 6 3 5 7

5.
Konsep mekanika robot pertama kali diperkenalkan oleh Abu al-‘Izz ibn Isma’il ibn ar-Razaz al-
Jazari (1136–1206 M) dalam Kitab fi ma'rifat al-hiyal al-handasiya. Berikut adalah gambar
manuskrip al-Jazari dan model robot lengan (arm) dua sendi yang bergerak pada bidang kartesian
(x, y).
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(A)

(B)

(C)

(D)

Jika sendi pertama memiliki panjang l  dan membentuk sudut θ  terhadap sumbu X, sedangkan
sendi kedua memiliki panjang l serta membentuk sudut θ  terhadap sudut θ . 
Maka persamaan kinematika invers yang ditunjukan oleh besar sudut θ  dan θ sebagai fungsi
dari koordinat kartesian (x, y) adalah ...
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(B)

Abū al-Fath Abd al-Rahman Mansūr al-Khāzini (Abad 11-12 M) dalam karyanya Kitab Mizan al-
Hikmah, membuat neraca untuk pengukuran massa jenis suatu benda melalui pengukuran massa
benda dan perhitungan geometri volume benda yang diformulasikan oleh Abu Kamil Shuja ibn
Aslam (830-900 M) dalam karyanya Kitab al-Misaha wa al-Handasa.

Sebuah benda berbentuk piramida terpotong memiliki sisi alas a, sisi atap  b serta tingginya h.
Benda tersebut diletakkan pada mangkuk A yang bermassa m  dan memiliki jarak l  terhadap titik
0, sedangkan sisi lainnya terdapat mangkuk B bermassa m  yang memiliki jarak l  terhadap titik
0. Jika sistem seimbang di titik 0, maka massa jenis benda piramida terpotong tersebut adalah ...

A A
B B
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(C)

(D)

7. Konsep neraca memanfaatkan keseimbangan benda pertama kali dibuat oleh ilmuwan
bernama Thabit ibn Qurra (826-901 M) dalam karyanya yaitu Kitab fi al-Qarastun, sedangkan
perhitungan geometri volume benda diformulasikan oleh Abu Kamil Shuja ibn Aslam (830-900
M) dalam karyanya Kitab al-Misaha wa al-Handasa. Skema berikut menggambarkan suatu neraca
yang digunakan untuk mengukur suatu medan megnet. Suatu kumparan terdiri dari 50 buah lilitan
dan memiliki lebar 4,9 cm. Kumparan tersebut diletakkan pada suatu lengan neraca dan
digantung di antara kutub magnet yang seragam dan tegak lurus terhadap bidang kumparan.
Sistem pertama kali seimbang ketika arus listrik dalam kumparan adalah nol. Ketika saklar dalam
kondisi tertutup (on) dan arus mengalir sebesar 0,39 A, sebuah benda berbentuk kerucut
terpotong harus diletakkan pada sisi kanan neraca agar sistem kembali seimbang. Jika benda
berbentuk kerucut terpotong tersebut terbuat dari besi bermassa jenis 7,8 g/cm , dengan diameter
alas 5 cm, diameter atap 4 cm, tingginya 6 cm, serta percepatan gravitasi 9,8 m/s , maka besar
medan magnetik yang bekerja pada kumparan adalah ...
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(A) B=1,5616 T
(B) B=3,5616 T
(C) B=5,6616 T
(D) B=7,6616 T

8. Dalam suatu bagian kitab al-Asrar fi Nataij al-Afkar karya ilmuwan Islam Andalusia bernama
Ahmad ibn Khalaf al-Muradi (Abad ke-11 M), terdapat konsep sistem tower mekanika yang
tersusun oleh empat penyangga multiple scissor (gunting ganda) seperti ilustrasi berikut.
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(A) 625√2 +200 N
(B) 1250√3 +200 N
(C) 625√2 +100 N
(D) 1250√3 +100 N

Jika beban diatas tower adalah 200 kg ditopang oleh empat sistem multiple scissor. Masing-
masing multiple scissor dikontrol oleh dua gaya P horizontal pada bagian bawahnya. Pada kondisi
awal sebelum diberi gaya P, multiple scissor membentuk sudut θ=180º. Jika dua gaya P diberikan
pada sistem multiple scissor sehingga bergerak ke atas dengan kecepatan 2 m/s, panjang b=0.5
m dan sistem membentuk sudut θ=60º, maka besar tiap gaya P pada kondisi tersebut adalah...

9.
Dalam Kitab fi ma'rifat al-hiyal al-handasiya karya Abu al-‘Izz ibn Isma’il ibn ar-Razaz al-
Jazari (1136–1206 M), selain menjelaskan lengan robot dua sendi, al-Jazari juga menunjukkan
lengan robot yang dilengkapi jari-jari yang dapat memegang benda seperti ilustrasi berikut.
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(A) 50√3 +5 N
(B) 25√3 +10 N
(C) 50√2 +20 N
(D) 25√2 +30 N

Pada robot lengan (arm) tiga sendi, yang mana sendi ujungnya merupakan gripper yang dapat
memegang (menjepit) benda tertentu. Jika robot tersebut menjepit benda yang memiliki vektor
gaya 100 N, maka sesuai ilustrasi momen gaya pada poros sendi di titik A adalah ...

10.
Dalam Kitab at-Turuq as-Saniyya fi al-Alat ar-Ruhaniyya, Taqi al-Din Muhammad ibn Ma'ruf ash-
Shami al-Asadi (1526-1585) memperkenalkan konsep penerapan mesin uap sebagai penggerak.
Mesin uap Taqi al-Din memiliki tangki pemanas air yang bekerja pada suhu 227ºC. Mesin ini
mengubah air menjadi uap yang menghasilkan usaha untuk menggerakan piston yang akan
memutar sebuah roda (engkol). Sedangkan tangki lainnya memiliki suhu 27ºC. Mesin ini
menyerap kalor sebesar 600 J. Jika dalam kondisi awal (sebelum mengalir uap air), tongkat
penghubung piston-roda engkol yang panjangnya 10 cm dan penghubung ke pusat roda engkol
yang panjangnya 5 cm saling berhimpitan, sedangkan setelah uap air mengalir terbentuk sudut
45ºC, maka besar gaya dorong piston akibat tekanan uap air pada kondisi tersebut adalah…
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(A) 1,2 kN
(B) 2,4 kN
(C) 4,8 kN
(D) 9,8 kN

(A) 25°
(B) 26,86°
(C) 29°
(D) 31,22°

11. Dzulkarnain seperti tersebut dalam surat Al-Kahfi ayat 96 melakukan proses pengumpulan
bongkahan dan potongan besi sampai sawa baina al-shadafaini. Al-shadafain adalah bentuk isim
dua dari al-shadafu yang berarti dua kulit kerang. Seekor kerang kenyataannya memang memiliki
dua kulit keras dengan celah diantara keduanya. Proses kedua adalah pemanasan potongan besi
kemudian dituangkan dalam cetakan,  yang sering kita sebut sebagai proses pengecoran
(casting) logam. Proses dan pengkondisian logam seperti tersebut di atas sampai saat ini masih
terus dilakukan manusia untuk berbagai kepentingan dengan tujuan fisis tertentu yang ingin
diperoleh.   Salah satunya untuk pemanfaatan sifat logam sebagai isolator. Apabila sebuah batang
tembaga berbentuk silinder dengan panjang 50 cm dan luas penampang A cm  diselimuti oleh
isolator sehingga tidak terjadi perpindahan panas sepanjang batang kecuali di ujung-ujung
batang. Ujung batang yang satu dibuat konstan pada suhu 25° sedangkan ujung yang lain
dihitamkan. Ujung batang tembaga yang berwarna hitam mendapat radiasi dari sebuah sumber
panas yang bersuhu 127°. Jika konduktivitas tembaga 390 W/mK, hitung suhu ujung tembaga
yang berwarna hitam saat terjadi kesetimbangan termal!
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(A) 5,21√3 m/s
(B) 6,72√2 m/s
(C) 8,43 m/s
(D) 9,56 m/s

12.
Saat melakukan lempar jumroh, Agus berdiri disalah satu sisi bagian Jumroh Ula, anggap Agus
berdiri diatas ketinggian 50 meter diukur tegak lurus dari dasar bagian terbawah tugu Jumroh Ula.
Dia jatuhkan sebuah batu kebawah dengan kecepatan 1 m/s (g = 10 m/s ). Apabila 0,5 sekon
kemudian Agus melempar batu kedua, dengan sudut 45 , berapakah kecepatan batu kedua agar
kedua batu tersebut secara bersamaan menyentuh dasar bagian terbawah tugu Jumroh Ula?

2
o

13. Lebah merupakan salah satu jenis serangga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Lebah
mempunyai keistimewaan yang luar biasa sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Nahl ayat
68 dan 69. Allah wahyukan bagi lebah untuk dengan mudah terbang mencari makanannya dari
buah-buahan.

Mari kita tinjau sebuah lebah yang terbang diantara tanaman-tanaman yang berbunga dari sudut
pandang fisikawan. Apabila seekor lebah madu diasumsikan berbentuk bola dengan diameter 1
cm mempunyai muatan +45 pC tersebar merata di seluruh permukaan lebah. Asumsikan juga
bahwa terdapat butir serbuk sari dengan diameter 40µm menempel diatas permukaan tubuh lebah
karena tertahan secara elektrik oleh muatan listrik dari lebah yang menginduksi dengan muatan
sebesar –1 pC pada sisi dekat lebah dan muatan +1 pC pada sisi jauhnya. Asumsikan bahwa
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(A) 2,0 s
(B) 3,2 s
(C) 3,6 s
(D) 5,2 s

lebah membawa butir serbuk sari sejauh 1 mm dari ujung stigma (kepala putik) bunga yang
ujungnya terdapat partikel bermuatan -45 pC. Apakah butir serbuk sari akan tetap menempel
pada lebah atau berpindah pada stigma bunga?

(A) Kapal menabrak batu karang dengan kelajuan 36 km/jam
(B) Kapal menabrak batu karang dengan kelajuan 10 km/jam
(C) Kapal berhasil menjauhi batu karang saat jaraknya tinggal 100 m
(D) Kapal berhasil menjauhi batu karang sesaat sebelum menabrak batu karang

14. Sebuah kapal tongkang dengan massa total 4,0 x 10  kg mengalami kerusakan mesin.
Hembusan angin membuat kapal tongkang bergerak dipercepat dengan percepatan 10  m/s
menuju sebuah batu karang. Saat mesin kapal macet, maka tanpa angin kapal tidak dapat
bergerak. Dalam bahasa Al-Quran, berjalannya kapal adalah akibat digerakkan Allah, seperti
dalam firman Allah QS Ash-Syura ayat 32 sampai 33:

32. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal di tengah (yang berlayar) di laut
seperti gunung-gunung.

33. jika Dia menghendaki, Dia akan menenangkan angin, Maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di
permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda
(kekuasaannya) bagi Setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur,

Tanpa angin, kapal tidak dapat bergerak karena tidak ada kekuatan alam yang mendorongnya.
Pada saat jarak kapal tongkang dengan batu karang tinggal 800 m, teknisi kapal berhasil
menghidupkan mesin akan tetapi kemudi kapal mengalami kerusakan (macet). Untuk menghindari
tabrakan, kapten kapal mencoba mempercepat kapal lurus ke belakang agar menjauhi batu
karang. Jika gaya total yang dihasilkan mesin adalah 6 x 10  N dan mesin mati selama setengah
jam, analisislah apa yang akan terjadi pada kapal tongkang tersebut! (anggap sesaat setelah
mesin mati kapal dalam keadaan diam)
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15.
Andi seorang murid madrasah bermassa 80 kg yang sedang menjalani diet. Andi menjalani
program diet karena telah menyadari bahwa berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum
tidaklah baik, seperti firman Allah :
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(A) 197,14 kkal
(B) 195,24 kkal
(C) 127,42 kkal
(D) 97,41 kkal

Juga terdapat pada hadist “Jauhilah olehmu mengisi perut dengan penuh terhadap makan dan
minuman. Sebab, mengisi perut dengan penuh bisa membahayakan tubuh dan menyebabkan
malas sholat” (HR. Bukhari).

Namun demikian suatu hari Andi tergoda untuk memakan es krim di siang hari yang terik.
Informasi pada kemasan es krim menunjukan bahwa jumlah kalori yang terkandung dalam es krim
tersebut adalah 200 kalori. Untuk menghabiskan energi yang baru di serap dari es krim, Andi
menaiki tangga dari lantai dasar ke ruang kelas yang ada di lantai 5. Jika tinggi masing-masing
lantai adalah 5 m dan konversi energi makanan menjadi energi mekanik adalah 60%, berapa sisa
energi dari es krim yang belum dihabiskan?

(A) 3 hari
(B) 3,75 hari
(C) 4 hari
(D) 4,75 hari

16. Islam sangat menaruh perhatian terkait segala aktifitas manusia, tidak hanya aktifitas  saat
manusia bekerja bahkan juga saat beristirahat yaitu tidur di waktu siang hari maupun di malam
hari.  Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 23: 

Mari kita tinjau aktifitas keseharian dari seorang siswa dengan rincian sebagai berikut:
1. Di dalam kelas dan belajar dengan mengeluarkan energi rata-rata 150 W
2. Tidur siang hari dan tidur malam hari yang mengeluarkan energi rata-rata 50 W
3. Berjalan dari rumah ke sekolah dan di antara kelas menghabiskan energi 300 W

Jika dalam 1 hari seorang siswa mengeluarkan energi total , dan lama waktu yang dipakai untuk
tidur dan istirahat sama dengan waktu yang dipakai untuk di kelas dan belajar, hitunglah berapa
hari dalam sebulan yang dihabiskan oleh siswa tersebut untuk berjalan! (anggap 1 bulan = 30
hari).
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(A) v /g
(B) 2v /g
(C) 3v /g
(D) 4v /g

17. Dahulu pada tahun  875 Masehi Abbas Ibn Firnas seorang cedekiawan muslim Cordoba
berhasil terbang menggunakan glider, alat terbang tanpa mesin yang sederhana dengan
dilengkapi sayap. Tentu saja tidak banyak manuver terbang yang bisa dilakukannya, akan tetapi
itu sudah diakui sebagai kegiatan yang bernama terbang. Saat ini, kemajuan mesin pesawat
terbang yang ada memungkinkan berbagai manuver akrobatik di udara, salah satunya terbang
loop-the-loop circle seperti terlihat pada gambar. Apabila kecepatan pesawat tetap, kemudian pilot
merasakan berat semu ketika pesawat berada pada bagian bawah lingkaran manuver sebesar 2
kalinya jika dibandingkan saat di puncak lingkaran manuver, berapakah jari-jari lingkarannya?
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18.
Sebuah kabel berarus listrik yang terletak pada suatu bidang mempunyai bentuk setengah
lingkaran. Terdapat bentuk setengah lingkaran besar dengan jari-jari 10 cm, dan juga setengah
lingkaran lain yang lebih kecil dengan pusat lingkaran yang sama (gambar a). Setengah lingkaran
yang kecil dirotasikan keluar dari bidang dengan sudut θ, sampai tegak lurus terhadap bidang
(gambar b). Gambar c menunjukkan besar medan magnetik total pada pusat lingkaran sebagai
fungsi sudut θ yang memperlihatkan adanya interaksi berpasangan antara arus listrik dan medan
magnet. Allah telah mengisyaratkan fenomena tersebut dalam QS Adz-Dzariyat [51]: 49 berikut:



(A) 1,2 cm
(B) 2,3 cm
(C) 3,0 cm
(D) 4,1 cm

Selanjutnya jika skala vertikal diatur dengan B  = 10 μTdan B  = 12 μT. Berapakah radius dari
setengah lingkaran yang kecil?

a b

(A)

(B)

(C)

(D)

19.
Al Amiri dalam kitabnya yang berjudul Al Ilam Bimaqib al–Islam menyatakan bahwa mekanika
adalah disiplin ilmu yang menerapkan matematika dan ilmu alam. Mekanika memungkinkan
seseorang saat ini memanfaatkan lift atau elevator untuk berpindah dari satu ketinggian ke ke
tinggian yang lain. Apabila dalam suatu elevator digantungkan pendulum dengan panjang l.
Elevator bergerak naik dengan percepatan a = ½ g. Tentukanlah frekuensi linier dari getaran yang
terjadi, apabila sudut simpangannya dianggap sangat kecil.
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(A) Gaya yang dialami pemakai sepatu beralas datar menghasilkan momen gaya 0,22W
(B) Gaya yang dialami pemakai sepatu beralas datar menghasilkan momen gaya 0,12 searah arah

jarum jam
(C) Gaya yang dialami pemakai sepatu beralas datar pada sambungan tulang kaki hanya 0,052 kali

berat badan
(D) Ruas tulang kaki pemakai high heel menahan gaya sekitar 6,4 kali lebih besar dibandingkan saat

menggunakan sepatu beralas datar

20. Allah telah menciptakan manusia sekaligus menguatkan persendian yang ada di tubuhnya
seperti tersebut dalam Al Quran surat Al-Insan ayat 28:

Salah satu wujud nilai syukur adalah menjaga dan merawat karunia Allah yang berupa sendi.
Namun demikian terkadang manusia menggunakan barang-barang tertentu yang dikemudian hari
dapat melukai persendian. Kasus sakitnya persendian di bagian kaki dapat terjadi apabila
pemakaian sepatu bertumit tinggi (high heels) yang terlalu lama. Berdasarkan gambar dibawah
ini, terdapat perbandingan foto sinar–X dari kaki yang menggunakan sepatu beralas datar dan
sepatu high heels (bertumit tinggi). Karena bagian bawah kaki manusia umumnya berbentuk
melengkung, maka diasumsikan hanya tumit dan bagian depan kaki yang menapak lantai.
Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang benar adalah .... (W = berat tubuh ; N = gaya
normal ; F = gaya yang dialami ruas kaki)
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(A) 0
(B) d
(C) √3D
(D) 2d

21. Sebuah kabel tipis ditarik sepanjang sumbu z, dari z = -d sampai z = d seperti pada gambar.
Apabila λ adalah densitas muatan linier atau muatan per satuan panjang pada kabel dengan
koordinat titik-titik P =(0,0,2d) dan P =(x,0,0). Pada posisi x dimanakah potensial pada P  sama
dengan P ?

1 2 1
2

(A) 40,41 C
(B) 100 C
(C) 125,14 C
(D) 200 C

22.
Sebuah kumparan yang terdiri dari 1000 lilitan dengan diameter 40 cm diletakkan secara
mendatar. Medan magnet sebesar 0,5 T dengan arah ke bawah secara tiba-tiba dimunculkan
sehingga timbul ggl induksi pada kumparan. Jika hambatan kawat kumparan adalah 314 mΩ,
hitunglah berapa besar muatan yang mengalir!

(A) 35 J
(B) 50 J
(C) 75 J
(D) 100 J

23. Terdapat sebanyak 0,1 mol gas yang memiliki tekanan 2 X 10  Pa dan volum 2L melakukan
proses isokhorik sehingga tekanannya menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya gas tersebut mengalami
proses isobarik dan volumenya berubah menjadi setengahnya. Kondisi gas terakhir adalah
kembali pada keadaan awal dengan melalui garis lurus pada diagran P-V. Berapakah kerja yang
dialami dalam satu siklus?
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(A) 36 km/jam
(B) 18 km/jam
(C) 10 km/jam
(D) 5 km/jam

24. Dua buah mobil A dan B melaju dengan kecepatan sama di sebuah jalan tol. Mobil A berada
50 m di depan mobil B. Karena melihat kecelakaan didepannya, mobil A melakukan pengereman
dengan gaya pengereman 4,5 kN sedangkan mobil B melakukan pengereman dengan gaya
pengereman 3,0 kN. Jika massa total masing-masing mobil sama yaitu sebesar 1,5 ton dan
tabrakan yang terjadi antara mobil A dan B tidak lenting sama sekali, tentukan kelajuan mobil A
dan B sesaat setelah terjadi tabrakan!

(A) 1,75 A dan -0,625 V
(B) 1,75 dan 0,625 V
(C) 0,45 dan -0,625 V
(D) 0,45 dan 0,625 V

25.
Suatu rangkaian hambatan listrik ditunjukan oleh gambar berikut:

Hitunglah besar I  dan beda potensial antara titik B dan A!3
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