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DESKRIPSI MATA KULIAH  

Mata kuliah ini mengajarkan dasar – dasar fisika seperti besaran dan vector, kinematika 
dan dinamika partikel, kerja dan energi, gerak dan rotasi, dan mekanika fluida. Materi – 
materi tersebut nantinya akan digunakan sebagai penunjang atau dasar dari mata kuliah 
lainnya di teknik kelautan.  

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 
 
A. Mampu memahami konsep teoritis sains-rekayasa (engineering-sciences) termasuk 
matematika, pengetahuan alam dan ilmu bahan yang diperlukan dalam bidang rekayasa 
kelautan. 
  

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

 Mahasiswa dapat membedakan antara besaran dan vector 

 Mahasiswa dapat menjelaskan kinematika partikel  

 Mahasiswa dapat menjelaskan dan melakukan perhitungan dinamika partikel 

 Mahasiswa dapat menjelaskan dan melakukan perhitungan kerja dan energy 

 Mahasiswa dapat menjelaskan dan melakukan perhitungan gerak rotasi  

 Mahasiswa dapat menjelaskan dan melakukan perhitungan getaran  

 Mahasiswa dapat menjelaskan dan melakukan perhitungan mekanika fluida  
POKOK BAHASAN  

 Besaran dan vektor 

 Kinematika partikel: kecepatan, percepatan, gerak lurus, gerak parabola, gerak meling-
kar 

 Dinamika partikel: Hukum Newton, gaya gesek 

 Kerja dan energi: konsep kerja, energi kinetik, energi potensial, kekekalan energi 
mekanik, momentum dan tumbukan 

 Gerak rotasi: kecepatan dan percepatan sudut, momen gaya dan momen inersia, gerak 
menggelinding 

 Getaran: gerak harmonis sederhana, gabungan getaran selaras 

 Mekanika fluida: hidrostatika, hidrodinamika. 
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