
PETUNJUK UMUM 
1. Tuliskan NAMA dan ID peserta di setiap lembar jawaban dan lembar kerja. 

2. Tuliskan jawaban akhir di kotak yang disediakan untuk di lembar Jawaban. Lembar kerja dapat 

digunakan untuk melakukan penurunan rumus. 

3. Peserta boleh menggunakan kalkulator sewaktu mengerjakan soal. 

4. Telepon seluler dan sejenisnya tidak diperkenankan selama tes berlangsung.  

5. Berkas Soal, Lembar Jawaban dan Lembar kerja dikumpulkan di akhir tes. 

 

INFORMASI PENTING 

 

Massa electron 𝑚𝑒 = 9,11 × 10−31 kg 

Besar muatan electron 𝑒 = 1,60 × 10−19 C 

Bilangan Avogadro 𝑁𝐴 = 6,02 × 10^23  

Konstanta Gas Universal 𝑅 = 8,31 J/(mol.K) 

Konstanta Boltzmann 𝑘 = 1,38 × 10−23 J/K 

Laju cahaya 𝑐 = 3,00 × 108 m/s 

Konstanta Planck ℎ = 6,63 × 10−34 J.s = 4,14 × 10−15 eV.s 

ℏ =
ℎ

2𝜋
  

ℎ𝑐 = 1240 eV.nm 

Permitivitas vacuum 𝜀0 = 8,85 × 10−12 C2/(N. m2)  

Permeabilitas vacuum  𝜇0 = 4𝜋 × 10−7 T.m/A 

Konstanta gravitasi universal 𝐺 = 6,67 × 10−11 m3/(kg. s2)   
Tekanan 1 atmosfir 1 atm = 1,0 × 105 Pa = = 1,0 × 105 N/m
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Soal Bagian A: 

Soal ini berkaitan dengan dinamika permukaan sebuah bukit yang memungkinkan terjadinya 

longsor. Sebagai penyederhanaan, bukit tersebut dimodelkan sebagai sebuah daratan 

berbentuk persegi dengan lebar 2L (timur-barat) dan panjang 5L (utara-selatan) dengan 

permukaannya di atas permukaan laut dengan kerapatan tetap  t  , seperti terlihat pada 

Gambar 1 paling kanan. Profil ketinggian  xH  dari permukaan bukit tidak bergantung pada 

koordinat y dan bernilai naik dari nol di pantai Lx   hingga ketinggian maksimum mH  

sepanjang sumbu tengah yang membentang dari utara-selatan (sumbu-y), yang membagi 

permukaan bukit, lihat Gambar 1 yang tengah. 

 

 

Gambar 1 

Irisan vertikal (bidang–xz) dari bukit menunjukkan profil ketinggian  xH  (garis lengkung).  

 xH  tidak bergantung koordinat –y, Ly 50  , sedangkan kelengkungan menurun ke nol 

secara tiba-tiba di 0y  and Ly 5   Sumbu–z menandai posisi pembagian lapisan tanah 

dalam bukit. Untuk lebih jelas, pada Gambar 1 digambarkan irisan bukit dalam dimensi 

vertikal dan dimensi horisontal. Kerapatan t  adalah konstan. 

Model sederhana dari bukit yang menutupi daerah persegi dalam bidang-xy dengan panjang 

masing-masing adalah 2L and 5L. Bagian bukit terbagi dua oleh sumbu–y yang 

menggambarkan garis ketinggian maksimum bukit adalah  mH . 

 

Rumus-rumus 

Dalam soal ini kamu dapat menggunakan integral berikut:    
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 11 , berlaku untuk 1ax . 

Profil Ketinggian dari Bukit 



1. Asumsikan bahwa lapisan tanah dalam bukit adalah sistem hidrostatik tak-kompresibel 

dengan profil ketinggian  xH . 

Tuliskan tekanan  zxp ,  di dalam lapisan tanah sebagai fungsi dari ketinggian z di atas 

permukaan laut dan jarak x 

 

2. Misalnya diberikan potongan vertikal dari lapisan tanah dalam kesetimbangan, menutupi 

sebagian kecil daerah horisontal dengan luas yx  antara x  dan xx  , lihat garis putus-

putus pada di Gambar 1 bagian tengah. Besar y  tidak penting. Jumlah gaya horisontal F  

pada dua sisi vertikal dari potongan tanah yang muncul akibat perbedaan ketinggian pada 

pusat ketinggian maksimum terhadap sisi pantai, diimbangi oleh gaya friksi  yxSF b   

dari permukaan pada daerah yx , dimana  bS  adalah stress geser basal kPa 100bS . 

a) Untuk nilai x yang diberikan, tentukanlah rasio 
yx

F
Sb




 ,  dalam limit 0x . 

Nyatakanlah dengan bS  sebagai fungsi dari t , g  dan fungsi ketinggian lokal  xH  

dari lapisan tanah, dan tunjukkan 
dx

dH
HSb  . 

 

b) Nyatakanlah profil ketinggian  xH  sebagai fungsi dari t , g , L , bS  dan jarak x  dari 

ketinggian maksimum. Hasilnya menunjukkan bahwa tinggi maksimum mH  sebagai 

fungsi dari L  dengan 2
1

LHm  . 

 

c) Tentukanlah   dimana volume total lapisan tanah  tV  dapat dinyatakan, AVt   dimana 

A adalah luas dasar bukit yang berbentuk persegi panjang. 

 

Dinamika Lapisan Tanah (dengan Longsor) 

 

 

3. Dalam realitas, lapisan tanah dapat dianggap fluida tak-kompresibel (rapat massa tetap) yang 

kental, dimana akibat curah hujan dan pengaruh gravitasi ia dapat mengalir dari pusat 

ketinggian maksimum ke daerah pantai. Dalam model ini, profil ketinggian tanah  xH  



dalam kesetimbangan dan terjaga konstan, dimana ketinggian bukit akibat pergeseran 

lempeng ke atas yang menyebabkan pertambahan massa bukit (dikenal dengan istilah 

Diastropisme)  diimbangi dengan efek longsor di sekitar pantai. Bentuk geometri dari bukit 

pada Gambar 1 mengikuti beberapa asumsi berikut: 

1) Tanah longsor mengalir ke arah sumbu–x menjauhi sumbu–y 

2) Laju pergeseran lempeng ke atas yang menyebabkan pertambahan massa bukit, yaitu c   

(meter per tahun) adalah tetap. 

3) Curah hujan dalam setahun tidak merubah massa dan ketinggian bukit 

4) Terjadinya longsor hanya di sekitar daerah pantai timur dan pantai barat 

5) Komponen kecepatan horisontal (arah x ),   dtdxxvx   tidak bergantung pada z .  

6) Komponen kecepatan vertikal (arah z ),   dtdzzvz   tidak bergantung pada x . 

Tinjaulah bila daerah pusat Lx   mendekati daerah tengah dari bukit dimana  variasi 

ketinggian bukit sangat kecil dan dapat diabaikan, i.e.   mHxH   

a. Gunakan hukum kekekalan massa untuk menentukan kecepatan pergeseran tanah horisontal  

 xvx dinyatakan dalam xc, dan mH . 

 

Dari asumsi tak-kompresibel, yaitu rapat massa tanah t  tetap, diperoleh hubungan  melalui 

hukum kekekalan massa 

0
dz

dv

dx

dv zx  

b. Tuliskan komponen vertikal   zvz  dari kecepatan alir tanah yang bergantung pada z. 

c. Turunkan  xz  yang menggambarkan gerak partikel tanah di atas. 

  



Soal Bagian B: 

Sebuah ruang dibuat untuk mempelajari fluks magnetik. Ruang tersebut dibuat dari rangka 

logam, termasuk rangka pintu dan jendelanya. Ruang tersebut berbentuk seperti gambar 

dengan ukuran p = 5 m, l = 3 m dan t = 2 m. Ruang tersebut berada di dalam pengaruh medan 

magnetik luar yang memiliki komponen horizontal dan komponen vertikal, seperti terlihat 

pada gambar. Komponen horisontal medan magnetik berarah dari timur ke barat, sedangkan 

komponen vertikal berarah dari atas ke bawah.  

 

 

Dua orang siswa melakukan percobaan di luar ruangan dan mencatat hasil pengamatan 

mereka seperti tabel di bawah ini. 

 

 

Pengamatan siswa 1. 

Siswa 1 melakukan pengukuran besarnya fluks magnetik di luar ruangan, dan melaporkan 

hasilnya sebagai berikut: 

Bagian dari ruang yang 

diukur 

(pada bagian luar) 

Besar Fluks Magnetik (10
-3

 

Wb) 

Atap   0,45 

Dinding utara  0,0 

Dinding selatan  0,0 

B
vertikal

 = 3 x 10
-5

 T 

B
horisontal

 = 7,5 x 10
-5

 T 

p 

l 

t 

Utara 

Selatan 

Barat 
Laut 

Timur Barat 

Tenggara 

Timur 
Laut 

Barat 
Daya 

Utara 

Barat 



Dinding barat  0,45 

Dinding Timur   0,45 

 

Pengamatan siswa 2. 

Siswa 2 melakukan percobaan di sisi dinding timur dengan loop berbahan logam yang 

diketahui hambatannya dan mengukur arus induksi maksimum yang timbul pada loop 

tersebut pada kondisi percobaan yang sama, hasil yang diperoleh sebagai berikut: 

Bahan Hambatan (m) Arus Induksi (A) 

Alumunium  0,14  2,68 

Tembaga  0,86  0,44 

 

Pertanyaan: 

a. Tuliskan alasan utama mengapa pada dinding utara dan selatan ruangan tersebut tidak 

terukur fluks magnetik? 

b. Apabila siswa 2 melakukan percobaan dengan kondisi percobaan yang sama tetapi 

menggunakan loop baja dengan hambatan 4,85 m, maka berapakah arus induksi yang 

akan terukur? 

c. Apabila ada medan magnetik luar pada arah horisontal tetapi dari arah tenggara menuju 

barat laut dengan besar T 1025 5

3

B , akibat adanya ketiga medan magnetik luar 

berapakah fluks magnetik yang diukur oleh siswa 1 pada masing-masing bagian dari ruang 

tersebut? 

 

  



Soal Bagian C: 

 

1. Misalkan sebuah kapasitor dengan pelat sejajar seperti pada Gambar 1. Area setiap pelat pada 

kapasitor adalah 𝐴 dan jarak antara dua pelat adalah 𝑑. Jarak antara dua pelat jauh lebih kecil 

dari dimensi pelat. Salah satu pelat ini bersentuhan dengan dinding melalui pegas yang 

memiliki konstanta pegas 𝑘, dan pelat lainnya tetap. Bila jarak antara pelat adalah 𝑑 pegas 

tidak ditekan atau diregangkan, dengan kata lain tidak ada gaya yang diberikan pada pegas 

pada kondisi ini. Asumsikan bahwa permitivitas udara antara pelat adalah vakum 𝜀0. 

Kapasitansi yang sesuai dengan jarak antara pelat kapasitor adalah 𝐶 = 𝜀0
𝐴

𝑑
. Kami 

menempatkan muatan + Q dan - Q di pelat dan membiarkan sistem mencapai keseimbangan 

mekanis. 

 

Gambar 1 

 

1.1 Hitunglah gaya listrik 𝐹𝐸 yang bekerja pada masing-masing pelat. 

1.2 Jika 𝑥 adalah simpangan yang terjadi pada pegas, tentukanlah 𝑥. 

1.3 Dalam kondisi ini, tentukanlah beda potensial listrik 𝑉 antara pelat kapasitor dalam bentuk 

fungsi dengan variabel 𝑄, 𝐴, 𝑑 dan 𝑘. 

1.4 Jika 𝐶 merupakan kapasitansi dari kapasitor, yang didefinisikan sebagai perbandingan 

muatan per beda potensial. Tentukanlah 
𝐶

𝐶0
 sebagai fungsi dari 𝑄. 𝐴. 𝑑 dan 𝑘. 

1.5 Tentukanlah energi total 𝑈 yang tersimpan pada sistem sebagai fungsi dari 𝑄, 𝐴, 𝑑 dan 𝑘. 

 

Gambar 2, menunjukkan massa M yang dilekatkan pada pelat konduktor dengan massa pelat 

yang dapat diabaikan dan juga dengan dua buah pegas yang memiliki konstanta pegas identik 𝑘. 

Pelat konduktor bisa bergerak maju mundur di ruang antara dua pelat yang tetap. Semua pelat ini 



serba sama dan memiliki area 𝐴 yang sama. Dengan demikian ketiga pelat ini merupakan dua 

kapasitor. Seperti ditunjukkan pada Gambar 2, pelat yang tetap dihubungkan ke potensial 𝑉 dan 

−𝑉 yang ada, dan pelat tengah dihubungkan melalui saklar ke ground melalui dua kondisi. Kabel 

yang dihubungkan ke pelat bergerak tidak mengganggu gerak pelat dan ketiga pelat akan selalu 

tetap sejajar. Bila keseluruhan sistem tidak mengalami percepatan, jarak dari masing-masing 

pelat yang tetap ke pelat bergerak 𝑑 jauh lebih kecil dari dimensi lempeng. Ketebalan pelat 

bergerak bisa diabaikan. 

 
Gambar 2 

 

Saklar bisa berada di posisi 𝛼 dan 𝛽. Asumsikan sistem kapasitor ini bergerak bersama dengan 

mobil, dengan percepatan tetap. Selama bergerak pada percepatan tetap, asumsikan pegas tidak 

berosilasi dan seluruh komponen berada dalam kondisi setimbang. Apabila terjadi percepatan 

maka pelat akan bergeser sejauh 𝑥 dari titik tengah. 

 

2. Misalkan saklar berada di posisi 𝛼, dengan hasil pelat yang bergerak terhubung dengan tanah 

melalui kawat penghantar. 

2.1 Tentukan muatan masing-masing kapasitor sebagai fungsi dari jarak 𝑥. 

2.2 Tentukan besarnya gaya total 𝐹𝐸 yang dialami pelat yang bergerak sebagai fungsi dari 𝑥. 

2.3 Asumsikan 𝑑 ≫ 𝑥 dan nilai 𝑥2 dapat diabaikan dibandingkan dengan nilai 𝑑2, 

sederhanakan hasil yang diperoleh sebelumnya. 

2.4 Tuliskan total gaya pada pelat uang dapat bergerak (jumlahan dari gaya listrik dan gaya 

pegas), mirip dengan gaya pegas −𝑘𝑒𝑓𝑓𝑥, maka tentukanlah 𝑘𝑒𝑓𝑓 yang diperoleh. 

2.5 Tuliskanlah percepatan tetap 𝑎 sebagai fungsi dari 𝑥. 

 



3. Sekarang asumsikan bahwa saklar berada di posisi 𝛽, plat yang dapat bergerak terhubung 

dengan ground melalui kapasitor 𝐶𝑠 (tidak ada muatan awal pada kapasitor ini) dan jika pelat 

yang dapat bergerak berpindah sejauh 𝑥 dari titik tengah. 

3.1 Tentukanlah 𝑉𝑠 yaitu beda tegangan antara kapasitor 𝐶𝑠 sebagai fungsi dari 𝑥. 

3.2 Sekali lagi asumsikan bahwa 𝑑 ≫ 𝑥 dan nilai 𝑥2 dapat diabaikan dibandingkan dengan 

nilai 𝑑2, sederhanakan hasil yang diperoleh sebelumnya. 

 

 


