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TEKANAN 

 
A.  Tekanan pada Benda Padat 
Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja dibagi 
dengan luas permukaan bidang dimana gaya 
tersebut bekerja 
  

   A
FP =  

 
 F = Gaya tekan (N) 
 P = Tekanan (N/m2, Pa) 
 A = Luas bidang (m2) 
 
Semakin besar gaya tekan yang diberikan, semakin 
besar tekanan yang dihasilkan. Semakin kecil luas 
bidang tekan, semakin besar tekanan yang 
dihasilkan. 
  
B.  Hukum Pascal dan Archimides 
 1.  Tekanan Hidrostatis 

Besarnya tergantung pada massajenis zat 
cair dan kedalaman zat cair 

  

  hgP h ..r=   
     
  Ph = Tekanan Hidrostastis (Pa atau 

N/m2) 
  r  = Massajenis (kg/m3) 
  g  = gravitasi (m/s3) 
  h  = kedalaman (m) 
 
 2. Hukum Pascal 
  Bunyi :  

Tekanan yang diberikan kepada zat cair di 
dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala 
arah dan sama besar 

  
 Dongkrak hidrolik 

    
    

      
     
    F = gaya (N) 
    A  = luas permukaan (m2) 
    
  Pipa U 
    

  
        

   2211 .. hh rr =  
    

   Alat-alat yang bekerja berdasarkan Hukum 
Pascal antara lain : Dongkrak hidrolik, 
kempa hidrolik, pengangkat mobil. 
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 3.  Hukum Archimides 
   Bunyi :  

Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau 
seluruhnya ke dalam zat cair akan 
mengalami gaya ke atas yang besarnya 
sama dengan berat zat cair yang 
dipindahkan oleh benda tersebut. 

 

    vgF a ..r=  
 
 Fa = gaya ke atas benda / gaya 

archimides (N) 
 r  = massa jenis zat cair yang 

dipindahkan (kg/m3) 
 g  = gravitasi bumi = 10 m/s2  
 v = volume zat cair yang dipindahkan 

(m3) 
 
    aUa WWF -=  
  
   Wu  =  berat benda di udara (N) 
  Wa =  berat benda di zat cair (N) 
 
  Ada 3 posisi benda di zat cair : 
  a. Terapung  :   cairzatbenda rr <   

  b. Melayang :   cairzatbenda rr =  

  c. Tenggelam :   cairzatbenda rr >  
 

Alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum 
Archimides antara lain : Kapal laut, galangan 
kapal, jembatan poton, hydrometer. 

 
C. Tekanan Udara Luar 

Untuk mengukur tekanan udara luar 
menggunakan Barometer 
 
Rumus menghitung tinggi tempat dengan 
Barometer : 

  
 h = (76 – Bar) x 100 m 
 
 h  = tinggi tempat yang diukur (m) 
 Bar = penunjukkan barometer (cmHg) 
 
 

Manometer Pipa Terbuka 
Manometer pipa terbuka adalah alat pengukur 
tekanan gas yang paling sederhana. Alat ini 
berupa pipa berbentuk U yang berisi zat cair. 
Perhatikan Gambar Ujung yang satu mendapat 
tekanan sebesar p (dari gas yang hendak diukur 
tekanannya) dan ujung lainnya berhubungan 
dengan tekanan atmosfir (p0). 

 
pgas = 76 cmHg + h 
(diasumsikan tekanan udara luar 76 cmHg dan 
cairan berisi raksa (hg) 
h dalam cm. 
 
 
Hukum Boyle 
Semua zat memiliki massa dan menempati ruangan, 
tidak terkecuali zat gas. Hasil kali tekanan dengan 
volume suatu gas adalah tetap asal suhu zat tetap. 
Sebagai contoh adalah jika kita memompa ban 
sepeda, udara bisa masuk ke dalam ban jika pompa 
penghisap kita tekan, akhirnya udara masuk. 
hukum Boyle secara matematis dapat dirumuskan 
sebagi berikut : 

 
Dengan : 
P1 = Tekanan pertama (atm) 
P2 = Takanan kedua (atm) 
V1= Volume pertama 1 (m3) 
V2 = Volume kedua (m3) 
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Soal Pilihan Ganda  
1. Besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda 

tiap satu satuan luas disebut . . . . 
 a. gaya tekan 
 b. tekanan 
 c. tekanan atmosfer 
 d. tekanan hidrostatis 
 
2. Besarnya tekanan hidrostatis bergantung 

pada: 
 (1) ketinggian zat cair 
 (2) massa jenis zat cair 
 (3) luas permukaan zat cair 
 (4) gaya gravitasi bumi 
 Pernyataan yang benar adalah . . . . 
 a. (1), (3), dan (4)  
 b. (1), (2), dan (3) 
 c. (2), (3), dan (4)  
 d. (1), (2), dan (4) 
 
3. Alat ukur tekanan udara dalam tabung 

tertutup adalah . . . . 
 a. barometer  
 b. manometer 

 c. hidrometer  
 d. fluviometer 
 
4. Alat-alat berikut bekerja berdasar hukum 

Pascal. 
 (1) kempa hidraulis 
 (2) rem hidraulis 
 (3) dongkrak hidraulis 
 (4) kapal hidraulis 
 Pernyataan yang benar adalah . . . . 
 a. (1), (2), dan (3)  
 b. semua benar 
 c. (1) dan (3)  
 d. (4) saja 
 
5. Tekanan udara di lereng gunung dengan 

ketinggian 400 meter adalah . . . . 
 a. 76 cmHg  
 b. 72 cmHg 
 c. 74 cmHg  
 d. 70 cmHg 
 
 

http://bimbelaqila.com/
http://bimbelaqila.com/inputtentor.php
http://belajar.bimbelaqila.com/
http://promo.appaqila.web.id/
http://aqilacourse.net/
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6. Sebuah mesin pengangkat mobil mempunyai 
luas penampang kecil dan besar seluas 8 cm2 
dan 20 cm2. Jika gaya tekan di penampang 
kecil 20 N maka gaya angkat di penampang 
besar adalah . . . . 

 a. 8 N  
 b. 40 N 
 c. 20 N  
 d. 50 N 
 
7. Sebuah pipa U diisi air dengan massa jenis 

1.000 kg/m3. Jika di sisi kanan diberi minyak 
dengan massa jenis 800 kg/m3 setinggi 8 cm 
maka tinggi air di sisi kiri relatif terhadap 
permukaan atas air pada sisi sebelah kanan 
setinggi . . . . 

 a. 3,4 cm  
 b. 8 cm 
 c. 6,4 cm  
 d. 10 cm 
 
8. Tekanan hidrostatis yang dialami penyelam 

yang menyelam pada kedalaman 4 m di 
bawah permukaan air yang mempunyai 
massa jenis 1.000 kg/m3 adalah . . . . 

 a. 10.000 Pa  
 b. 40.000 Pa 
 c. 20.000 Pa  
 d. 50.000 Pa 
 
9. Kapal dengan volume 50.000 m3, terapung di 

atas air laut dengan massa jenis 1.200 kg/m3. 
Jika bagian kapal yang terbenam di dalam air 
laut hanya setengahnya maka berat kapal di 
udara adalah . . . . 

 a. 100.000.000 N  
 b. 150.000.000 N 
 c. 120.000.000 N  
 d. 250.000.000 N 
 
10. Sebuah manometer dengan salah satu sisinya 

berupa tabung tertutup mempunyai tekanan 
udara 86 cmHg. Jika tekanan udara luar 1 atm 
maka selisih ketinggian air raksa dalam 
manometer adalah . . . . 

 a. 10 cm  
 c. 13 cm 
 b. 12 cm  
 d. 14 cm 
 
 
 

11. Para penyelam tradisional yang menyelam di 
lautan banyak terganggu pendengarannya. 
Hal ini disebabkan karena …. 

 a. tekanan udara di dalam zat cair 
 b. tekanan hidrostatis air 
 c. gaya angkat air 
 d. tekanan atmosfer 
 
12. Sebuah tabung diisi penuh dengan air. Jika 

tabung diberi 3 lubang, gambar yang benar 
adalah …. 

  
 
13. Tekanan 10 Pa sama dengan …. 
 a. 10 atm  
 b. 10 bar 
 c. 10 N/m2  
 d. 10 cm Hg 
 
14. Sebuah dongkrak hidrolik dengan skema 

seperti pada gambar. 

  
 Dari data yang tertera pada gambar, kita 

dapat memperoleh gaya F2 sebesar …. 
 a. 20 N  
 b. 40 N 
 c. 25 N  
 d. 75 N 
 
15. Kegunaan dari pompa hidrolik adalah .... 
 a. mengangkat barang berat 
 b. memompa air 
 c. memeras biji-bijan 
 d. memotong barang berat 
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16. Terjadinya sumur artesis merupakan salah 
satu konsep …. 

 a. kapilaritas 
 b. bejana berhubungan 
 c. Hukum Archimedes 
 d. Hukum Pascal 
 
17. Sebuah benda ditimbang di udara beratnya 50 

N. Setelah ditimbang di dalam air beratnya 
menjadi 30 N. Benda tersebut mendapat gaya 
angkat sebesar …. 

 a. 50 N      
 b. 20 N 
 c. 30 N  
 d. 10 N 
 
18. Kapal laut dapat terapung di permukaan air. 

Hal ini disebabkan …. 
 a. massa jenis bahan pembuat kapal lebih 

kecil daripada massa jenis air 
 b. massa jenis seluruh kapal lebih kecil 

daripada massa jenis air 
 c.  massa jenis bahan pembuat kapal lebih 

besar daripada massa jenis air 
 d.  massa jenis bahan pembuat kapa sama 

dengan massa jenis air 
 

19. Alat yang prinsip kerjanya berdasarkan 
Hukum Pascal adalah .... 

 a. alat pengangkat mobil 
 b. galangan kapal 
 c. balon udara 
 d. kapal selam 
 
20. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku 

jika .... 
 a. bentuk bejana berbeda 
 b. jumlah bejana lebih dari dua 
 c. luas penampang bejana tidak sama 
 d. dalam bejana terdapat pipa kapiler 
 
21. Tekanan yang diberikan pada zat akan 

diteruskan ke segala arah oleh zat cair itu 
sama besar. Pernyataan tersebut dinamakan 
.... 

 a. Hukum Boyle 
 b. Hukum Archimedes 
 c. Hukum Pascal 
 d. Hukum Newton 
 
 
 
 

22. Apabila suatu benda tenggelam di dalam air, 
berarti .... 

 a. benda tersebut berat 
 b. benda tersebut ringan 
 c. massa jenis benda lebih besar 1 kg/m3 
 d. massa jenis benda lebih kecil dari 1 kg/m3 
 
23. Tinggi suatu daerah adalah 300 m dari 

permukaan air laut. Tekanan atmosfer di 
tempat tersebut adalah .... 

 a. 73 cmHg 
 b. 72 cmHg 
 c. 80 cmHg 
 d. 79 cmHg 
 
24.  Yang bukan merupakan satuan tekanan 

adalah .... 
a. dyne/cm2 
b. N/m2 
c. Watt/m2 
d. cmHg 
 

25.  Jika luas permukaan diperkecil, maka yang 
akan terjadi pada tekanannya adalah .... 
a. makin kecil 
b. makin besar 
c. tetap 
d. tidak ada perubahan 
 

26.  Pada suatu wadah berisi air, tempat yang 
tekanan zat cairnya paling besar adalah .... 
a. bagian dasar dari wadah 
b. bagian atas wadah 
c. bagian tengah wadah 
d. semuanya sama 
 

27.  Yang tidak mempengaruhi tekanan suatu 
benda adalah .... 
a. luas permukaan 
b. massa benda 
c. gaya 
d. suhu benda 
 

28.  Sebuah balok yang beratnya 150 N diletakkan 
di atas tanah. Jika luas permu-kaan alas balok 
itu 5000 cm2, maka tekanan yang diberikan 
balok tersebut terhadap tanah adalah .... 
a. 3 × 104 N/m2 
b. 3 × 102 N/m2 
c. 3 × 10-2 N/m2 
d. 3 × 10-4 N/m2 
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29.  Sebuah kayu terapung di dalam air. Jika 
setengah bagian dari kayu tersebut berada di 
atas permukaan air, maka massa jenis kayu 
adalah .... 
a. 0,20 g/cm3  
b. 0,50 g/cm3 
c. 0,25 g/cm3  
d. 0,75 g/cm3 

 
30.  Sebuah dongkrak hidrolik memiliki 

penampang kecil berjari-jari 10 cm dan 
penampang besar berjari-jari 20 cm. Jika 
pada penghisap kecil 
diberikan gaya sebesar 300 N, maka berat 
benda yang dapat diangkat adalah .... 
a. 1500 N  
b. 1200 N 
c. 3000 N  
d. 1000 N 
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