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BAB 8

FLUIDA

Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan Anda mampu menganalisis,
menginterpretasikan, dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konsep
dan hukum-hukum pada fluida statis dan fluida dinamis; serta dapat menggunakannya
dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Pembelajaran

Kata Kunci

• Fluida • Viskositas • Hidrometer
• Tekanan • Kapilaritas • Kontiunitas

Anda pasti pernah mendengar
atau bahkan pernah melihat alat
yang disebut “rem hidrolik”. Menga-
pa dinamakan rem hidrolik? Sebe-
narnya pada rem ini hanya bagian
penekan saja yang menggunakan
sistem hidrolik. Kerja kawat penarik
digantikan dengan oli rem. Coba per-
hatikan rem cakram pada sepeda
motor! Pada bus atau truk, penggu-
naan oli rem diganti dengan udara
bertekanan. Sistem rem ini sering
dikenal sebagai “rem angin”. Oli
atau udara pada peristiwa ini
dimanfa-atkan sesuai sifatnya
sebagai zat alir atau fluida.

Pada bab ini kita akan membahas fluida dalam kerangka mekanika
fluida. Pembahasan materi ini dititikberatkan pada sifat-sifat fisis fluida. Ada
dua jenis fluida , yaitu fluida tak mengalir (fluida statis) dan fluida mengalir
(fluida dinamis).

Gambar 8.1 Rem hidrolik merupakan
salah satu contoh penerapan tentang
fluida.
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Fluida

Fluida Statis

Tekanan Hidrostatis

Gaya Hidrostatis

Hukum Pascal

Hukum Archimides
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Hukum Poiseulle

Hukum Stokes

Asas Bernoulli

Fluida
Dinamis

Penerapan
Fluida Statis dan

Dinamis

Untuk mempermudah mempelajari materi pada bab ini,
perhatikan peta konsep berikut!
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A. Fluida   Statis

Fluida statis adalah fluida yang tidak mengalami perpindahan bagian-
bagiannya. Pada keadaan ini, fluida statis memiliki sifat-sifat seperti
memiliki tekanan dan tegangan permukaan.

1. Tekanan Hidrostatis

Tekanan dalam fisika didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada
suatu bidang per satuan luas bidang tersebut. Bidang atau permukaan
yang dikenai gaya disebut bidang tekan, sedangkan gaya yang diberikan
pada bidang tekanan disebut gaya tekan. Satuan internasional (SI) tekanan
adalah pascal (Pa). Satuan ini dinamai sesuai dengan nama ilmuwan
Prancis, Blaise Pascal. Secara matematis tekanan dapat dinyatakan dalam
persamaan berikut.

F
P

A
�

Keterangan:
P : tekanan (Pa)
F : gaya tekan (N)
A : luas bidang tekan (m2)

Untuk memahami tekanan hidrostatis, kita anggap zat terdiri atas
beberapa lapisan. Setiap lapisan memberi tekanan pada lapisan di ba-
wahnya, sehingga lapisan bawah akan mendapatkan tekanan paling
besar. Karena lapisan atas hanya mendapat tekanan dari udara (atmosfer),
maka tekanan pada permukaan zat cair sama dengan tekanan atmosfer.

hP  = 
F
A

 = 
W
A

 = 
mg
A

. Karena m V= � � , maka hP  = 
Vg
A

�
.

Anda ketahui bahwa volume merupakan hasil perkalian luas alas
(A) dengan tinggi (h). Oleh karena itu, persamaan di atas dapat ditulis
sebagai berikut.

hP  = 
gA h
A

�
 = g h�

Anda tidak boleh mengukur tekanan udara pada ketinggian tertentu
menggunakan rumus ini. Hal ini disebabkan karena kerapatan udara tidak
sama di semua tempat. Makin tinggi suatu tempat, makin kecil kerapatan
udaranya. Untuk tekanan total yang dialami suatu zat cair pada ketinggian
tertentu dapat dicari dengan menjumlahkan tekanan udara luar dengan
tekanan hidrostastis.
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Ptotal = P0 + 
hP

Keterangan:
Ph : tekanan yang dialami zat cair/tekanan hidrostastis  (Pa)
P0 : tekanan udara luar (Pa)
� : massa jenis zat cair (kg/m3)
g : percepatan gravitasi bumi (m/s2)
h : kedalaman/tinggi titik ukur dari permukaan (m)

1. Seorang penyelam mampu berada pada kedalaman 40 m di
bawah permukaan laut. Jika massa jenis air laut 1,2 g/cm3 dan
percepatan gravitasi 10 m/s², maka hitunglah besar tekanan
hidrostatis yang dialami penyelam!
Diketahui : h = 40 m

  � = 1,2 g/cm3  =  1.200 kg/m3

  g = 10 m/s²
Ditanyakan: ph = ... ?
Jawab :
Ph = �  g h

= 1.200 · 10 · 40
= 4,8 · 105 Pa

2. Sebuah pipa berbentuk pipa U berisi air dan minyak. Tinggi kolom
minyak 20 cm dan tinggi kolom air 10 cm. Jika massa jenis air
1.000 kg/m3, maka hitunglah massa jenis minyak!
Diketahui : hminyak = 20 cm = 0,2 m

  hair = 10 cm = 0,1 m

  ρ air = 1.000 kg/m3

Ditanyakan: ρ minyak = ................. ?
Jawab :

Pminyak = Pair

ρ minyak × g × hminyak = ρ air × g × hair

ρ minyak × hminyak = ρ air × hair

ρ minyak × 0,2 = 1.000  × 0,1

ρ minyak = 
100
0,2

 = 500 kg/m3
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Kerjakan soal-soal berikut di dalam buku tugas Anda!

1. Massa jenis separuh benda berbentuk bola adalah 1,23 g/cm3.
Jika volume benda tersebut 0,5 liter, maka hitunglah massa benda
yang berbentuk bola tersebut jika masih utuh!

2. Berapakah massa sejumlah air yang memenuhi sebuah tabung
kaca berdiameter 14 cm dengan ketinggian 25 cm?

3. Sebuah balok kayu massa jenisnya 0,987 g/cm3 dengan ukuran 150
cm x 100 cm x 50 cm. Jika balok diletakkan di lantai, maka tentukan
3 kemungkinan tekanan yang dikerjakan oleh balok ke lantai!

4. Suatu bak penampung air berbentuk kubus dengan tinggi 2 meter.
Jika tekanan hidrostatis yang dikerjakan air pada dasar bak
penampung 5.000 N/m2, maka hitunglah kedalaman air di bak
penampung tersebut!

5. Untuk menentukan massa jenis suatu zat cair digunakan sebuah
pipa U dari kaca dengan menggunakan air sebagai pembanding.
Jika dari batas kedua zat cair diketahui tinggi air 14 cm dan tinggi
zat cair yang akan dicari massa jenisnya 24 cm, maka hitunglah
massa jenis zat cair tersebut!

6. Bentuk bangunan dinding selokan atau sungai kecil dibuat trape-
sium dengan luas bagian bawah lebih sempit dari bagian atas-
annya. Jelaskan alasan perbedaan luas bagian bawah dan bagian
atas tersebut!

2. Hukum Pascal
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hukum Pascal, apa yang

terjadi jika pada tabung rem hidrolik atau rem angin mengalami kebo-
coran? Bisakah rem bekerja? Rem tentu tidak dapat berfungsi. Hal ini
dikarenakan tekanan yang diberikan tidak akan diteruskan sampai
kampas rem. Jadi, sistem rem hidrolik dapat berfungsi jika fluida berada
dalam ruang tertutup.

Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan di dalam
ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Berdasarkan hukum
ini diperoleh prinsip bahwa dengan gaya yang kecil dapat menghasilkan
suatu gaya yang lebih besar. Sistem kerja rem hidrolik di atas merupakan
salah satu contoh pengaplikasian hukum Pascal. Selain itu, hukum pascal
juga dapat di jumpai pada sistem alat pengangkat air, alat pengepres,
dongkrak hidrolik, dan drum hidrolik.
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Perhatikan Gambar 8.2! Apa-
bila pengisap 1 ditekan dengan gaya
F1, maka zat cair menekan ke atas
dengan gaya PA1. Tekanan ini akan
diteruskan ke penghisap 2 yang be-
sarnya PA2. Karena tekanannya
sama ke segala arah, maka didapat-
kan persamaan sebagai berikut.

P1 =  P2

1

1

F
A

 = 2

2

F
A

    �   F1 = 1
2

2

A
F

A

Jika penampang pengisap dongkrak hidrolik berbentuk silinder
dengan diameter tertentu, maka persamaan di atas dapat pula dinyata-
kan sebagai berikut.

Karena A1 = 
2
1d

4
�

dan A2 = 
2
2d

4
�

, maka F1 = 1
2

2

A
F

A
 = 

2

1
2

2

d
F

d

� �
	 
� �

Keterangan:
F1 : gaya pada piston pertama
F2 : gaya pada piston kedua
A1 : luas penampang piston pertama
A2 : luas penampang piston kedua
d1 : diameter piston pertama
d2 : diameter piston kedua

Perhatikan gambar di
samping! Suatu alat
pengangkat mobil (dong-
krak hidrolik) terdiri atas
2 tabung yang berhu-
bungan. Kedua tabung
yang mempunyai dia-
meter berbeda ini ditu-
tup masing-masing

Gambar 8.2 Prinsip kerja
dongkrak hidrolik.
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dengan sebuah pengisap. Tabung diisi penuh minyak. Pada tabung
besar diletakkan mobil yang hendak diangkat. Ketika pengisap pada
tabung kecil diberi gaya, ternyata mobil terangkat ke atas. Jika berat
mobil 3 ton, diameter pengisap tabung besar 25 cm dan tabung kecil
5 cm, serta g = 10 m/s2, maka hitunglah gaya yang harus diberikan
agar mobil terangkat naik!
Diketahui : mb= 3 ton = 3.000 kg

  d1 = 25 cm
  d2 = 5 cm
  g = 10 m/s2

Ditanyakan: F1 = ...?
Jawab:
Gaya kedua pada sistem ini adalah gaya berat mobil. Oleh karena
itu, besarnya F2 adalah: F2 = m × g = 3.000 × 10 = 30.000 N

F1 = 

2

1
2

2

d
F

d

� �
	 
� �

= 
25

2

2

5
 30.000

= 1.200 N
Jadi, gaya yang harus diberikan agar mobil terangkat sebesar 1.200 N.

Kerjakan soal-soal berikut dengan benar di dalam buku tugas Anda!

1. Suatu bejana Pascal luas penampangnya 19 cm2 dan 114 cm2.
Jika penampang yang kecil diberi gaya 125 N, maka hitunglah
gaya maksimum yang mampu ditahan pada penampang yang
besar!

2. Perbandingan jari-jari suatu bejana Pascal adalah 1 : 5. Jika pada
bagian yang besar diberi beban 1.500 N, maka hitunglah berapa
gaya yang harus diberikan pada bagian yang kecil supaya dapat
menahan beban tersebut!

3. Gaya sebesar 59 N pada penampang kecil suatu bejana Pascal
dapat menahan benda sampai 3.776 N. Jika diameter penampang
kecil 7,5 cm, maka hitunglah diameter penampang besar!
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3. Hukum Archimedes
Saat kita memindahkan batu di dalam air, tentu terasa lebih ringan

bila dibandingkan saat memindahkan batu di udara/darat meskipun
batu yang dipindahkan sama. Mengapa demikian? Untuk mengetahui-
nya lakukanlah tugas berikut!

Tujuan : Anda dapat memahami gaya ke atas dalam zat cair.
Alat dan Bahan : Neraca pegas, dua buah balok yang berbeda, gelas

berpancur, dan gelas ukur.
Langkah Kerja :
1 Isilah gelas berpancur dengan air sampai permukaan air tepat

berada di bibir bawah lubang pancur!
2. Letakkan gelas ukur di bawah pancuran!
3. Timbanglah berat balok di udara (wu), kemudian timbanglah

berat balok di air (wa) dengan menggunakan neraca pegas, dan
catatlah hasilnya!

4. Timbanglah massa air yang tumpah (mc), kemudian kalikan
dengan percepatan gravitasi!

5. Ulangi langkah 3 dan 4 dengan menggunakan balok yang berbeda!
6. Tulislah kesimpulan Anda dalam buku tugas!

Saat benda dicelupkan ke dalam zat cair, sesungguhnya berat benda
tersebut tidak berkurang. Gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tetap
sama. Namun, zat cair mengerjakan gaya yang arahnya berlawanan
dengan gaya gravitasi sehingga berat benda seakan-akan berkurang.

Besarnya gaya ke atas yang dikerjakan air pada benda sebanding
dengan berat air yang ditumpahkan oleh balok. Artinya, suatu benda yang
dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya
ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh
benda tersebut. Peryataan ini dikenal sebagai hukum Archimedes. Secara
matematis hukum Archimedes dapat dinyatakan sebagai berikut.

wu – wa = wc

Fa = wc

Fa = mc × g
Fa = ρ

c × V × g
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Keterangan:
Fa : gaya Archimedes
wu : berat balok di udara
w a : berat balok di dalam zat cair
wc : berat zat cair yang ditumpahkan (N)
mc : massa zat cair yang ditumpahkan (kg)
 ρ

c : massa jenis zat cair (kg/m3)
V : volume benda yang tercelup (m3)
g : percepatan gravitasi bumi (m/s2)

Sebuah besi yang volumenya 0,02 m³ tercelup seluruhnya di dalam
air. Jika massa jenis air 10³ kg/m³, maka hitunglah gaya ke atas yang
dialami besi tersebut!
Diketahui : V = 0,02 m3

  ρ = 10³ kg/m³
  g = 10 m/s²

Ditanyakan: Fa = ...?
Jawab :

Fa = ρ
c × V × g

= 10³ × 10 × 0,02
= 200 N

Jadi, gaya ke atas yang di alami besi sebesar 200 N.

Beberapa penerapan hukum Archimides dalam kehidupan sehari-
hari, antara lain, pada hidrometer, kapal selam, dan kapal laut.

a. Hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk meng-
ukur massa jenis zat cair. Hidro-
meter terbuat dari tabung kaca yang
didesain sedemikian rupa, sehingga
saat dicelupkan ke dalam zat cair ter-
apung tegak. Hidrometer terdiri
atas tiga bagian, yaitu bagian bawah
hidrometer yang diberi beban butir-
an timbal agar tabung kaca berdiri
tegak di dalam zat cair, bagian tengah
yang  lebih besar  dan disebut gelem-
bung penegak, serta bagian atas
berupa skala berat jenis.

12345
12345

timbal

gelembung
penegak

skala

Gambar 8.3 Bagian-bagian
hidrometer..
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Tangkai tabung kaca (gelembung penegak) hidrometer didesain
supaya perubahan kecil dalam berat benda yang dipindahkan (sama
artinya dengan perubahan kecil dalam massa jenis zat cair) mengha-
silkan perubahan besar pada kedalaman tangki yang tercelup di
dalam zat cair. Artinya perbedaan bacaan pada skala untuk berbagai
jenis zat cair menjadi lebih jelas.

b. Kapal Selam. Kapal
selam memiliki alat
pengatur yang dina-
makan tangki penga-
pung. Pada saat tangki
pengapung kosong,
kapal selam terapung.
Untuk menyelam, tang-
ki pengapung dimuati
air. Dan saat kapal ingin
kembali ke permukaan,
tangki pengapung diko-
songkan kembali dengan cara mempompakan udara masuk ke
dalamnya.

c. Kapal Laut.  Saat kalian meletakkan sepotong besi pada bejana berisi
air, besi akan tenggelam. Namun, mengapa kapal laut yang
massanya sangat besar tidak tenggelam? Bagaimana konsep fisika
dapat menjelaskannya? Agar kapal laut tidak tenggelam badan
kapal harus dibuat berongga. Hal ini bertujuan agar volume air laut
yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi lebih besar. Berdasar-
kan persamaan besarnya gaya ke atas sebanding dengan volume
zat cair yang dipindahkan, maka gaya ke atas yang diterima kapal
menjadi sangat besar. Gaya ke atas inilah yang mampu melawan
berat kapal, sehingga kapal tetap dapat mengapung di permukaan
laut.

Kerjakan soal-soal dibawah ini di dal;am buku tugas Anda!

1. Sebuah batu yang massanya 50 kg dan volumenya 2 × 10–3 m
terletak di dasar sungai. Jika g = 10 m/s² dan ρ

air = 1.000 kg/m³,
maka hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu!

2. Sepotong kaca beratnya di udara 30 N. Saat dicelupkan ke dalam
air beratnya menjadi 20 N. Jika massa jenis air 1.000 kg/m³, maka
hitunglah massa jenis kaca tersebut!
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Gambar 8.4 Kapal selam merupakan
contoh penerapan hukum Archimedes.
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Selain dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, adanya
hukum Archimedes menyebabkan benda yang dimasukkan ke dalam
akan mengalami tiga kemungkinan, yaitu terapung, melayang, dan
tenggelam.

a. Benda Terapung. Benda dikatakan
terapung dalam zat cair jika tidak
seluruh bagian benda tercelup dalam
zat cair. Hal ini terjadi karena massa
jenis benda lebih kecil daripada massa
jenis zat cair ( ρ

b < ρ c), sehingga berat
benda juga lebih kecil daripada gaya
Archimedes (wb < Fa). Contoh pe-
ristiwa terapung, antara lain, plastik
atau kayu yang dimasukkan ke dalam
air.

b. Benda Melayang. Benda dikatakan
melayang dalam zat cair apabila kese-
luruhan permukaan benda tercelup
dalam zat cair dan benda diam (tidak
jatuh ke bawah tetapi juga tidak mun-
cul ke permukaan). Kondisi ini dapat
terjadi karena massa jenis benda sama
dengan massa jenis zat cair (ρ

b = ρ
c),

sehingga berat benda menjadi sama
dengan gaya Archimedes (wb = Fa).
Dengan kata lain, berat benda di dalam
zat cair sama dengan nol. Contoh
peristiwa melayang adalah ikan-ikan di
dalam air.

c. Benda Tenggelam. Benda dikatakan
tenggelam dalam zat cair apabila ben-
da jatuh ke bawah/dasar wadah saat
dimasukkan ke dalam zat cair tersebut.
Hal ini terjadi karena massa jenis
benda lebih besar daripada massa jenis
zat cair (ρ

b < ρ c), sehingga berat benda
juga lebih besar daripada gaya Archi-
medes (wb > Fa). Contoh peristiwa
tenggelam, antara lain, batu dan yang
dimasukkan ke dalam air.

w
Fa

Gambar 8.5 Mekanisme
benda terapung.

wb < Fa

w
Fa

wb = Fa

Gambar 8.6 Mekanisme
benda melayang.

w

FA
wb > Fa

Gambar 8.7 Mekanisme
benda tenggelam.
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Kerjakan soal-soal berikut di dalam buku tugas Anda!

1. Ke dalam suatu zat cair dimasukkan sebuah benda yang memiliki
massa 120 g dan volume 100 cm3. Berapa besar gaya ke atas dari
air yang dialami benda tersebut?

2. Jika suatu benda diletakkan di dalam zat cair, kapan benda akan
terapung, melayang atau tenggelam?

3. Benda berbentuk kubus dengan panjang rusuk 30 cm dan massa
21.600 g dimasukkan ke dalam air. Berapa besar gaya ke atas
yang dialami benda tersebut?

4. Sebongkah es yang memiliki volume 9.000 cm3 dan massa jenis
0,7 g/cm3 dimasukkan ke dalam air. Berapa bagian volume es
yang tercelup dan yang muncul di atas permukaan air?

5. Bagaimanakah prinsip kerja galangan kapal yang digunakan
untuk memperbaiki kapal-kapal yang mengalami kerusakan?

 4. Tegangan Permukaan
Tegangan permukaan suatu cairan ber-

hubungan dengan garis gaya tegang yang
dimiliki permukaan cairan tersebut. Gaya
tegang ini berasal dari gaya tarik kohesi (gaya
tarik antara molekul sejenis) molekul-molekul
cairan. Perhatikan Gambar 8.8! Molekul A (di
dalam cairan) mengalami gaya kohesi dengan
molekul-molekul di sekitarnya dari segala arah,
sehingga molekul ini berada pada kese-
imbangan (resultan gaya nol). Namun, mole-
kul  B (di permukaan) tidak demikian. Molekul ini hanya mengalami kohesi
dari partikel di bawah dan di sampingnya saja. Resultan gaya kohesi pada
molekul ini ke arah bawah (tidak nol). Resultan gaya ke bawah akan
membuat permukaan cairan sekecil-kecilnya. Akibatnya, permukaan cairan
menegang seperti selaput yang tipis. Keadaan ini dinamakan tegangan
permukaan.

Gejala-gejala yang berkaitan dengan tegangan permukaan, antara
lain, air yang keluar dari pipet berupa tetesan berbentuk bulat-bulat; pisau
silet yang diletakkan di permukaan air secara hati-hati dapat mengapung;
serangga air dapat berjalan di permukaan air; kenaikan air pada pipa
kapiler; dan terbentuknya buih dan gelembung air sabun.

A

Gambar 8.8 Tegangan
permukaan pada zat cair.

B
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Tegangan permukaan suatu zat cair didefinisikan sebagai gaya tiap
satuan panjang. Jika pada suatu permukaan sepanjang l bekerja gaya
sebesar F yang arahnya tegak lurus pada  l dan   menyatakan tegangan
permukaan, maka persamaannya adalah sebagai berikut.

F
l

 �

Keterangan:
F : gaya (N)
l : panjang permukaan (m)
 : tegangan permukaan (N/m)

Kerjakan soal-soal berikut di dalam buku tugas Anda!

1. Besaran apakah yang berpengaruh pada suatu zat cair, misalnya
air, sehingga serangga dapat berjalan di atasnya?

2. Sebuah lempeng logam tipis yang massanya 5 gram dengan luas
10 cm2 dapat mengapung di atas permukaan air. Jika dalamnya
zat cair yang digunakan adalah 2 meter, maka berapa besar
tegangan permukaan zat cair tersebut?

5. Sudut Kontak
Apakah yang dimaksud dengan sudut

kontak? Perhatikan bentuk permukaan
zat cair yang berada dalam tabung pada
Gambar 8.9! Apabila Anda menuangkan
raksa ke dalam suatu tabung kaca dan air
pada tabung kaca lainnya, kemudian Anda
amati bentuk permukaannya. Terlihat bah-
wa pada air terjadi bentuk permukaan
cekung dan pada raksa terjadi bentuk
permukaan cembung. Jika pada lengkung-
an air atau raksa Anda tarik garis lurus,
maka garis itu akan membentuk sudut terhadap dinding vertikal tabung
kaca. Sudut tersebut dinamakan sudut kontak. Jadi, sudut kontak adalah
sudut yang dibentuk antara permukaan zat cair dengan permukaan
dinding pada titik persentuhan zat cair dengan dinding.

Gambar 8.9 Bentuk permukaan
air dan raksa dalam tabung.
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Pada bentuk permukaan cekung sudut kontaknya lancip (lebih kecil
dari 90o). Sedangkan pada permukaan cembung sudut kontaknya
tumpul (lebih besar dari 90o). Perhatikan Gambar 8.10!

Kerjakan soal-soal berikut di dalam buku tugas Anda!

1. Kapan sudut kontak suatu zat cair di dalam bejana akan tumpul
dan kapan pula akan lancip ?

2. Apakah hubungan antara sudut kontak dengan basahnya
dinding tempat zat cair ?

6. Gejala Kapilaritas
Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya

zat cair di dalam pipa kapiler (pipa sempit).
Perhatikan Gambar 8.11! Pada zat cair yang
mengalami meniskus cekung, tegangan per-
mukaan menarik pipa ke arah bawah karena
tidak seimbang oleh gaya tegangan permu-
kaan yang lain. Sesuai dengan hukum III New-
ton tentang aksi reaksi, pipa akan melakukan
gaya yang sama besar pada zat cair, tetapi
dalam arah berlawanan. Gaya inilah yang
menyebabkan zat cair naik. Zat cair berhenti
naik ketika berat kolom zat cair yang naik sama
dengan gaya ke atas yang dikerjakan pada zat
cair (w = F).

Gambar 8.10 Sudut kontak pada permukaan cekung dan cembung.

(a) Sudut kontak pada air (cekung). (b) Sudut kontak pada raksa (cembung).

F = 2 R cos �  �

R

h

 w = ρ � R2 h g


�



ρ

Gambar 8.11 Analisis
gejala kapiler.
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Jika massa jenis zat cair adalah ρ , tegangan permukaan  , sudut
kontak � , kenaikan zat cair setinggi h, dan jari-jari pipa kapiler adalah
R, maka berat zat cair yang naik adalah w = m g = ρ V g = ρ � R2 h g.
Komponen gaya vertikal yang menarik zat cair sehingga naik setinggi h

adalah � �� �F c 2 Ros �  � � = 2 R cos �  � .

Jika nilai F Anda ganti dengan ρ � R2 h g, maka persamaannya
menjadi seperti berikut.

ρ � R2 h g = 2 R cos �  �

2 cos
h

g R
  �

�
�

Keterangan:
h : kenaikan/penurunan zat cair dalam pipa (m)
 : tegangan permukaan N/m

� : sudut kontak (derajat)
ρ : massa jenis zat cair (hg/m3)
R : jari-jari pipa (m)

Sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan vertikal ke
dalam air yang memiliki massa jenis 1 g/cm3 dan tegangan permukaan
1 N/m. Jika sudut kontak 60º dan percepatan gravitasi g = 10 m/s²,
maka tentukan besarnya kenaikan permukaan air pada dinding pipa
kapiler!
Diketahui : R = 1 mm = 1 × 10-3 m

  ρ = 1 g/cm3 = 1.000  kg/m3

   = 1 N/m
  θ = 60º
  g = 10 m/s²

Ditanyakan: h = ...?
Jawab :

h = 
2 cos

g R
  �

�
 = 3

2 1 cos
1.000 10 10

 60
�

�
� �

 = 
1
10

 = 0,1 m = 10 cm.

Jadi, permukaan air pada pipa kapiler naik sebesar 10 cm.
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Kerjakan soal-soal berikut dengan benar di dalam buku tugas Anda!

1. Pipa kapiler dengan jari-jari 0,5 mm dimasukkan secara tegak
lurus ke dalam zat cair yang massa jenisnya 0,8 g/cm3. Setelah
kedudukan setimbang, ternyata zat cair dalam pipa naik 2 cm
dengan sudut kontak 10o. Hitung gaya tegangan permukaan air
di dinding pipa kapiler tersebut!

2. Pipa kapiler dengan jari-jari 0,002 cm dimasukkan ke dalam air
yang mempunyai tegangan permukaan  0,08 N/m. Jika sudut
kontaknya dianggap sama dengan nol, maka berapakah tinggi
air di dalam pipa kapiler tersebut?

7. Bejana Berhubungan
Bejana berhubungan adalah dua atau lebih bejana yang bagian atas-

nya terbuka, sedangkan bagian bawahnya berhubungan satu dengan
yang lain. Apabila bejana berhubungan berisikan satu jenis zat cair dan
dalam keadaan setimbang, maka permukaan zat cair akan terletak pada
satu bidang datar. Pernyataan tersebut merupakan hukum I bejana berhu-
bungan. Pernyataan “permukaan zat cair terletak pada satu bidang datar”
mempunyai arti bahwa di setiap permukaan zat cair pada bejana berhu-
bungan memiliki tekanan hidrostatis yang sama.

Tetapi, jika bejana berhubungan diisi dua macam zat cair, misalnya,
air dan minyak, maka permukaan zat cair pada bejana berhubungan
menjadi tidak sama. Hal ini disebabkan air dan minyak tidak dapat ber-
campur sehingga timbul garis pembatas antara air dan minyak.

Apabila kita tarik garis men-
datar dari garis pembatas antara
minyak dan air (garis AB) dan garis
ini kita jadikan pangkal untuk
mengukur kedalaman minyak dan
air pada bejana berhubungan (per-
hatikan Gambar 8.13!), maka akan
sesuai dengan hukum II bejana
berhubungan.

Hukum II bejana berhubungan
menyatakan bahwa “Apabila di
dalam bejana berhubungan yang
berbentuk huruf U (pipa U) terdapat

Gambar 8.12 Bejana berhubungan
yang diisi dua jenis zat cair

Minyak

A Air

hA

hB

B
Garis
pembatas
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dua macam zat cair yang tidak dapat bercampur, maka tinggi zat cair di atas
garis setimbang pada kedua kaki bejana berbanding terbalik dengan massa
jenis zat cair masing-masing. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai
berikut.

Pa = Pb

Pa × g × ha  = Pb × g × hb

ρ
a × ha= ρ

a × hb

ρ=
ρ

a b

ab

h
h

Keterangan:
h a : tinggi permukaan zat A dari bidang batas (m)
hb : tinggi permukaan zat B dari bidang batas (m)
ρ

a : massa jenis zat A (kg/m3)
ρ

a : massa jenis zat B (kg/m3)

Kerjakan soal-soal berikut dengan benar di dalam buku tugas Anda!

1. Sebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar ketinggian
zat cair pada kaki-kaki bejana berhubungan sama!

2. Sebuah pipa U diisi air dan minyak. Jika tinggi minyak 20 cm
dan tinggi air 18 cm, maka berapakah massa jenis minyak yang
digunakan?

3. Dua buah zat cair dimasukkan ke dalam pipa U sehingga
tingginya 12 cm dan 20 cm. Jika massa jenis zat cair yang besar
adalah 0,12 g/cm3, maka berapakah massa jenis zat cair yang
satunya lagi?

B. FLUIDA DINAMIS

Fluida dinamis adalah fluida yang mengalami perpindahan bagian-
bagiannya. Pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan fluida berge-
rak, antara lain, viskositas, persamaan kontinuitas, hukum Bernoulli yang
membahas tekanan pada fluida yang bergerak, dan penerapan hukum
Bernoulli.
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1. Viskositas (Kekentalan)
Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan

besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Makin besar viskositas suatu
fluida, makin sulit suatu fluida mengalir dan makin sulit suatu benda
bergerak di dalam fluida tersebut. Viskositas zat cair dapat ditentukan
secara kuantitatif dengan besaran yang disebut koefisien viskositas (� ).
Satuan SI untuk koefisien viskositas adalah Ns/m2 atau pascal sekon
(Pa s).

Apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan v dalam suatu fluida
kental yang koefisien viskositasnya � , maka benda tersebut akan meng-
alami gaya gesekan fluida sebesar Fs = k�v. dengan k adalah konstanta
yang bergantung pada bentuk geometris benda. Berdasarkan perhi-
tungan laboratorium, pada tahun 1845, Sir George Stoker menunjukkan
bahwa untuk benda yang bentuk geometrisnya berupa bola nilai k =
6 � R. Bila nilai k dimasukkan ke dalam persamaan, maka diperoleh
persamaan yang dikenal sebagai hukum Stokes.

Fs = 6� �Rv

Keterangan:
Fs : gaya gesekan stokes (N)
� : koefisien viskositas fluida (Pa s)
R : jari-jari bola (m)
v : kelajuan bola (m/s)

Perhatikan Gambar 8.13! Sebuah bola
dijatuhkan dalam sebuah fluida. Gaya-gaya
yang bekerja pada bola adalah gaya berat
w, gaya apung Fa, dan gaya lambat akibat
viskositas atau gaya stokes Fs. Ketika dija-
tuhkan, bola bergerak dipercepat. Namun,
saat kecepatannya bertambah gaya sto-
kesnya juga bertambah. Akibatnya, pada
suatu saat bola akan mencapai keadaan
seimbang sehingga bergerak dengan kece-
patan konstan. Kecepatan ini disebut kece-
patan terminal.

Pada kecepatan terminal, resultan yang bekerja pada bola sama
dengan nol. Misalnya sumbu vertikal ke atas sebagai sumbu positif, maka
pada saat kecepatan terminal tercapai berlaku berlaku persamaan
berikut.

Gambar 8.13 Gaya-gaya
yang bekerja pada benda
yang bergerak dalam fluida.
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F� = 0
Fa + Fs = w

Tf bV g 6 R v� � �� = b bV� g

T6 Rv�� = b bV� g – f bV g�

T6 R v�� = gVb ( b f� ���)

vT = 
� �b b fgV

6 R

� � �

��

Untuk benda berbentuk bola seperti pada Gambar 8.13, persamaanya
menjadi seperti berikut.

vT = 
� �3

b f

4
g R

3
6 R

� �� � � �	 
� �
��

 = � �
2

b f

R g2
9

� � �
�

Keterangan:
vT : kecepatan terminal (m/s)

b� : massa jenis bola (kg/m3)

f� : massa jenis fluida (kg/m3)

Sebuah bola besi yang berjari-jari 0,2 cm ( b� = 5.000 kg/m3) dijatuhkan
ke dalam sebuah drum yang berisi minyak. Jika koefisien viskositas
minyak �  = 11 x 10-2 kg/ms, maka hitunglah kecepatan terminalnya!
Diketahui : R = 0,2 cm = 2 x 10–3 m

  f� = 900 kg/m3

  b� = 5.000 kg/m3

  � = 11 x 10-2 kg/ms
Ditanyakan: vT =  ...?
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Jawab :

vT = � �
2

b f

R g2
9

� � �
�

= 
3 2

2

(2 10 ) 102
(5.000 900)

9 (11 10 )

�

�

�
�

�

= 0,165 m/s
Jadi, kecepatan terminal bola besi sebesar 0,165 m/s.

2. Persamaan Kontiunitas
Persamaan kontinuitas menghubungkan kecepatan fluida di suatu

tempat dengan tempat lain. Perhatikan Gambar 8.14!

Misalkan terdapat suatu tabung alir seperti tampak pada Gambar
8.14. Air masuk dari ujung kiri dengan kecepatan v1 dan keluar di ujung
kanan dengan kecepatan v2. Jika kecepatan fluida konstan, maka dalam
interval waktu t�  fluida telah menempuh jarak Δ = Δ1 1s v t . Jika luas
penampang tabung kiri A1, maka massa pada daerah yang diarsir adalah

1 1 1 1 1 2 1m A s A V t� � � � � � � . Demikian juga untuk fluida yang terletak
di ujung kanan tabung, massanya pada daerah yang diarsir adalah

2 2 2 1 2 2 2m A s A V t� � � � � � � . Karena alirannya lunak (steady) dan massa
konstan, maka massa yang masuk penampang A1 harus sama dengan
massa yang masuk penampang A2. Oleh karena itu, persamannya
menjadi 1m�  = 2m� . Persamaan ini dikenal dengan nama persamaan
kontinuitas. Karena fluida inkonpresibel (massa jenisnya tidak berubah),
maka persamaan menjadi seperti berikut.

1 1 2 2A v A v�

v1 A1

m1

m2

v2

Δ = Δ1 1s v t

Δ = Δ2 2s v t

Gambar 8.14 Debit fluida yang masuk sama dengan yang keluar.



Fluida 153

CONTOH SOAL

Menurut persamaan kontinuitas, perkalian luas penampang dan
kecepatan fluida pada setiap titik sepanjang suatu tabung alir adalah
konstan. Persamaan di atas menunjukkan bahwa kecepatan fluida ber-
kurang ketika melewati pipa lebar dan bertambah ketika melewati pipa
sempit. Perkalian antara luas penampang dan volume fluida (A × V)
dinamakan laju aliran atau fluks volume (dimensinya volume/waktu).
Banyak orang menyebut ini dengan debit (Q = jumlah fluida yang
mengalir lewat suatu penampang tiap detik). Jika V merupakan volume
fluida yang mengalir dalam waktu t, maka secara matematis dapat
dinyatakan sebagai berikut.

Q = A × V = V/t

Pada sebuah sungai bawah tanah air mengalir dari hulu ke hilir. Kita
anggap sungai berbentuk lingkaran dengan diameter bagian hulu
sebesar 6 m dan bagian hilir 10 m. Jika kelajuan aliran air pada sungai
bagian hulu sebesar 10 m/s, maka hitunglah kelajuan aliran air pada
sungai bagian hilir!
Diketahui : d1 = 10 m

  d2 = 6 m
  v2 = 10 m/s

Ditanyakan: v2 = ...?
Jawab :

A1 v1 = A2v2  �
1 1

2
2

A v
v

A
�

= 
2
1

12
2

d
v

d
�
�

= 
2
1

12
2

d
v

d

= 
26

10
10

� �
	 
� �

= 3,6 m/s
Jadi, kelajuan aliran air di sungai bagian hilir sebesar 3,6 m/s.
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Kerjakan soal-soal berikut dengan benar di dalam buku tugas Anda!

1. Dari sebuah bak penampung, air mampu dialirkan air sebanyak
1.200 liter dalam waktu ½ menit. Berapakah debit alirannya?

2. Sebuah kran yang diameternya 6 cm dilalui air dengan kelajuan
2 m/s. Berapakah debit air kran tersebut?

3. Sebuah pipa pipa yang panjangnya 15 m dan jari-jari 7 cm
dipasang mendatar. Jika ke dalam pipa dialirkan zat cair dengan
koefisien viskositas dinamis 0,02 pa, maka tentukan:
a. tekanan yang diperlukan agar debit yang dihasilkan 20 liter

persekon,
b. laju aliran di tengah pipa, dan
c. laju rata-rata aliran zat cairnya!

3. Turbulensi
Perhatikan Gambar 8.15!

Gambar di samping menun-
jukkan dua pola aliran air
yang berbeda. Pertama, pola
aliran dengan garis arus
mengikuti garis-garis yang
sejajar atau garis lengkung.
Pada pola ini arah gerak
bagian-bagian air teratur.
Pola ini disebut sebagai aliran
laminer (stasioner). Kedua,
pola aliran yang arah gerak
bagian-bagiannya tidak ter-
atur dan banyak pusaran. Pada pola ini garis arusnya akan saling memotong.
Pola demikian disebut sebagai aliran turbulen.

Batas antara aliran laminer dan turbulen bagi zat cair yang mengalir
di dalam pipa dinyatakan dengan bilangan Reynolds (NR), yang dinya-
takan sebagai berikut.

NR  =  ρ
v d
η

Gambar 8.15 Pola aliran laminer dan
turbulen.

2

aliran
air
123
123
1231
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Keterangan:
v : kecepatan rata-rata zat cair (m/s)
� : koefisien viskositas fluida (Pa s)
d : diameter pipa (m)
ρ : massa jenis zat cair (kg/m3)

Pada aliran zat cair melalui pipa, jika harga NR < 2.000, maka aliran-
nya disebut laminer.  Jika harga NR antara 2.000 < NR < 3.000, maka
alirannya disebut transisi (peralihan). Dan jika nilai NR > 3.000, maka
alirannya disebut turbulen. Bilangan Reynolds tidak mempunyai dimensi
sehingga tidak mempunyai satuan.

Air mengalir dalam pipa yang berdiameter 2,5 cm dengan kecepatan
rata-rata 0,5 m/s. Jika koefisien viskositas air 0,01 Pa s dan massa
jenisnya 1 g/cm3, maka tentukan debit aliran air, bilangan Reynold,
dan jenis aliran yang terjadi!
Diketahui : d = 2,5 cm  =  2,50 × 10-2 m

  v = 0,5 m/s
  η = 0,01 Pa s = 10–3 Ns/m2

  ρ = 1 g/cm3  = 1.000 kg/m3

Ditanyakan: a. Q = ... ?
  b. NR = ... ?
  c. Jenis aliran = ... ?

Jawab :

a. Q = A ·  v = 
 d²
4

π
· v = 

π × × ×-4  (6,25  10 )  0,5
4

= 7,8125 × 10-5 m3/s
= 7,8125 × 10-2 liter/s
=  0,245 liter/s

b. NR = 
× ×

η
� � ��� ��

= −

× × × -2

3

1.000  0,5  (2,5  10 )
10

= 1,25 × 104

=  12.500
c. karena NR > 3.000, maka terjadi aliran turbulen.
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Kerjakan soal-soal berikut dengan benar di dalam buku tugas Anda!

1. Jelaskan yang dimaksud dengan aliran laminer, aliran turbulen,
dan aliran transisi!

2. Bagaimana cara menhindari aliran turbulen dalam pipa?
Jelaskan!

3. Pada pipa yang diameternya 14 cm mengalir sejumlah air dengan
kecepatan rata-rata 0,4 m/s. Jika koefisien viskositas air sebesar
10-3 N.s/m2, maka tentukan debit, bilangan Reynold, dan jenis
alirannya!

4. Minyak yang massa jenisnya 0,8 g/cm3 dialirkan pada pipa yang
jari-jarinya 5 cm. Jika koefisien viskositas minyak = 10-2 Ns/m2,
maka tentukan bilangan Reynolds dan jenis alirannya jika
kecepatan rata-ratanya 7 m/s!

4. Hukum Bernoulli
Saat Anda berdiri di tengah angin yang cukup besar. Udara yang

bergerak mengerjakan gaya tekan pada tubuh Anda. Peristiwa ini me-
nunjukkan bahwa fluida yang bergerak dapat menimbulkan tekanan.
Perhatikan Gambar 8.16! Sua-
tu fluida yang massa jenisnya
�  dialirkan ke dalam pipa
dengan penampang yang ber-
beda. Tekanan P1 pada penam-
pang A1 disebabkan oleh gaya
F1 dan tekanan P2 disebabkan
oleh gaya F2. Gaya F1 mela-
kukan usaha sebesar w1 = F1s1
dan F2 melakukan usaha se-
besar w2 = -F2 s2. Tanda negatif menyatakan bahwa gaya yang bekerja ke
arah kiri, sedangkan perpindahan ke arah kanan. Secara matematis dapat
dinyatakan sebagai berikut.

wtotal = w1 + w2 = F1s1 + (-F2s2)
= P1A1s1 – P2A1s2

= P1V1 – P2V2

wtotal = (P1 _ P2)
m
�

 ....................... (1)

Gambar 8.16  Skema hukum Bernoulli.

s1

A2

A1
P1

V2
P2

s2

h2
h1

V1
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Besar usaha total tersebut sesuai dengan perubahan energi mekanik
(Ep + Ek) yang terjadi saat fluida berpindah dari bagian penampang A1
ke A2.

wtotal = m p kE E E� � � �

= � �
22

2 1 2 1

1 1
mv mv mgh mgh

2 2
� �� � �	 
� �

wtotal = 2 2
2 1 2 1

1
m (v v ) g(h h )

2
� �� � �	 
� �

 ..................... (2)

Apabila  persamaan (1) dan (2) digabungkan, maka diperoleh
persamaan sebagai berikut.

(P1 _ P2)
m
�

= 2 2
2 1 2 1

1
m (v v ) g(h h )

2
� �� � �	 
� �

P1 _ P2 = 2 2
2 1 2 1

1
(v v ) g(h h )

2
�� � � � �

P1 + 2
1

1
v

2
�  + 1gh� = P2 + 2

2

1
v

2
�  + 

2gh�

P1 + 1gh�  + 2
1

1
v

2
� = P2 + 

2gh� + 2
2

1
v

2
�

Jadi, P = gh� + 21
v

2
�  =  konstan.

Persamaan di atas dikenal sebagai persamaan Bernoulli. Besaran gh�

adalah energi potensial fluida per satuan volume  pE

V
� �
	 
� �

. Nilai 21
v

2
�

adalah energi kinetik fluida per satuan volume kE
V

� �
	 
� �

 sebab m
V

� � .

Berdasarkan persamaan Bernoulli, dapat diturunkan persamaan
untuk fluida bergerak dan tidak bergerak. Persamaan untuk fluida tidak

bergerak (v1 = v2 = 0) adalah P1 _ P2 = 2 1g(h h )� � . Sedangkan untuk
fluida yang mengalir dalam pipa horizontal (h1 = h2) persamaannya adalah

p1 _ p2 =  2 2
2 1

1
(v v )

2
�� � .



Fisika SMA / MA Kelas XI158

TUGAS

5. Gaya Angkat Pesawat Terbang
Bagaimana pesawat terbang yang sangat berat dapat terbang mela-

yang di udara? Untuk memahaminya lakukanlah tugas berikut!

Tujuan : menyelidiki gaya angkat sayap pada pesawat terbang.
Alat dan Bahan : dua buah buku yang tebal, dan kertas folio.
Langkah Kerja :
1. Letakkan kedua buku di atas meja

mendatar dengan jarak antarbuku
sekitar 20 cm!

2. Letakkan kertas folio di atas kedua
buku seperti terlihat pada gambar di
samping!

3. Tiuplah bagian bawah kertas folio
tersebut. Amatilah, ke mana arah
gerak kertas folio tersebut?

4. Tiuplah bagian atas kertas folio tersebut. Amatilah, kemana arah
gerak kertas folio tersebut?

5. Ulangilah percobaan tersebut beberapa kali agar diperoleh data
yang tepat!

6. Buatlah kesimpulan berdasarkan percobaan tersebut!

Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara
yang melalui sayap pesawat. Penampang sayap pesawat terbang
mempunyai bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atas yang
lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya.

Perhatikan Gambar 8.17! Garis arus
pada sisi bagian atas lebih rapat
daripada sisi bagian bawahnya. Artinya,
kelajuan aliran udara pada sisi bagian
atas pesawat v2 lebih besar daripada sisi
bagian bawah sayap v1. Sesuai dengan
asas Bernoulli, tekanan pada sisi bagian
atas P2 lebih kecil daripada sisi bagian
bawah P1 karena kelajuan udaranya

F2 = P2A

F1 = P1A

v2

Gambar 8.17 Penampang
lintang sayap pesawat.
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lebih besar. Dengan A sebagai luas penampang pesawat, maka besarnya
gaya angkat dapat Anda ketahui melalui persamaan  F1 – F2  = (P1 – P2)

A = 2 2
2 1

1
(v v )A

2
� � .

Pesawat terbang dapat terangkat ke atas jika gaya angkat lebih besar
daripada berat pesawat (F1 – F2) > m g. Jika pesawat telah berada pada
ketinggian tertentu dan pilot ingin mempertahankan ketinggiannya
(melayang di udara), maka kelajuan pesawat harus diatur sedemikian
rupa sehingga gaya angkat sama dengan berat pesawat (F1 – F2) = m g.

6. Venturimeter
Venturimeter adalah alat untuk mengukur debit aliran zat cair yang

mengalir melalui suatu saluran (pipa). Alat tersebut terdiri atas sebuah
pipa yang mempunyai dua macam luas penampang dan dilengkapi
manometer air raksa. Aliran yang akan diukur debitnya dilewatkan pada
pipa venturimeter.

Perhatikan Gambar 8.18!
Misalkan luas penampang
pipa di A = A1, di B = A2,
kecepatan rata-rata aliran di
A = v1, di B = v2, tekanan aliran
di A = P1, di B = P2, massa jenis
zat cair = ρ , massa jenis air
raksa ρ ’, jarak permukaan air
raksa di titik C dari pusat
lingkaran pipa = y, dan selisih
tinggi permukaan air raksa
pada kedua kaki manometer
adalah h.

Menurut hukum kontinuitas diperoleh persamaan sebagai berikut.

A1 × v1 = A2 × v2 �  v2 = A1 × 1

2

v
A

Karena kedudukan raksa setimbang, maka tekanan hidrostatis
di titik C sama dengan tekanan hidrostatis di titik D. Tekanan di C
terdiri atas tekanan aliran P1 dan tekanan lajur zat cair yang
tingginya y. Tekanan di titik D terdiri atas tekanan aliran P2, tekanan
lajur zat cair yang tingginya (y – h), dan tekanan laju raksa yang
tingginya h. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut.

A
B

y

p1

v1

(y-h)

hDC

ρ

ρ
1

p2

v2

Gambar 8.18 Venturimeter merupakan contoh
penerapan hukum Bernoulli.
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PC =  PD

P1 + y ρ  g =  P2 + (y – h) ρ g + h ρ ' g

P1 + y ρ  g =  P2 + y ρ  g – h ρ g  + h ρ ' g

P1 – P2 =  ( ρ ' – ρ ) g h

Oleh karena kedudukan pipa mendatar, menurut hukum Bernoulli
persamaannnya menjadi seperti berikut.

P1 + 1
2

 ρ  v² = P2 + 1
2

 ρ  v²

P1 + 1
2

 ρ  v² = P2 + 1
2

 ρ  A1² 
2

1
2

2

v
A

1
2

 ρ   A1² 
2

1
2

2

v
A  – 1

2
 ρ  v²= P1 – P2

1
2

 ρ   v1² (
2

1
2

2

A
A – 1) = ( ρ ' – ρ ) g h

1
2

 ρ   v1² 
2 2

1 2
2

2

A   A
A

⎛ ⎞−
⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠

= v2² 2 2
1 2

2 (� � �������

���� � �� �

′ −
−

v1
2 = A2

1 

1

2 2
1 2

2 ( ) gh
(A A )
ρ −ρ

ρ −
Kecepatan aliran zat cair yang melalui venturimeter dipenuhi oleh

persamaan berikut.

v1 = A2 2 2
1 2

2 (� � �������

���� � �� �

′ −
−

Kerjakan soal-soal berikut di dalam buk tugas Anda!

1. Luas penampang pada suatu tabung venturimeter adalah 8 cm2

dan 4 cm2. Jika selisih ketinggian zat cair yang ditunjukkan alat
20 cm, maka berapakah kelajuan air saat memasuki tabung alat
tersebut?
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2. Bagaimanakah hubungan antara luas penampang yang tengah
dengan yang di pinggir pada venturimeter?

3. Perbandingan luas penampang tabung venturimeter 1 : 3. Jika
selisih ketinggian zat cairnya 4 cm, maka berapakah kelajuan
zat cairnya?

4. Bagaimanakah hubungan antara selisih ketinggian zat cair di
dalam tabung tegak dengan penampang venturimeter yang di
tengah dan yang dipinggir?

7. Tabung Pitot
Tabung pitot digunakan

untuk mengukur kecepatan
aliran gas atau mengukur ke-
cepatan benda terhadap uda-
ra. Bentuknya seperti tampak
pada Gambar 8.19 dan diisi
zat cair yang massa jenisnya
kecil. Aliran udara (gas) yang
diukur kecepatannya dile-
watkan dekat lubang B yang
arahnya sejajar arah aliran.
Kecepatan dan tekanan uda-
ra di muka lubang B sama
dengan kecepatan dan tekanan udara pada aliran bebas (di luar).
Tekanan pada kaki manometer sama dengan tekanan aliran udara, yaitu
PB. Kecepatan udara di titik A adalah nol, sedangkan tekanan udara di
situ disebut PA. Tekanan udara pada kaki kanan manometer (PA) sama
dengan tekanan udara pada kaki kiri manometer (PB) ditambah tekanan
laju zat cair yang tingginya

PA = PB + h ‘ g

Berdasarkan persamaan Bernoulli diperoleh penjabaran sebagai
berikut.

PA + 1
2

 ρ  vA² = PB + 1
2

 ρ  vB²

Karena vA = 0, maka:

PA = PB + 1
2

 ρ  v², dengan vB = v

v

A
B

h

ρ

ρ'

Gambar 8.19 Diagram penampang tabung
pitot.
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Berdasarkan dua kondisi di atas diperoleh persamaan sebagai berikut.

PB + h ρ ' g = PB + 1
2

 ρ v²

h ρ ' g = 1
2

 ρ v²

v = 
2 g h . �

�

′

Keterangan:
ρ ' : massa jenis zat cair
ρ : massa jenis gas (udara)

Kerjakan soal di bawah ini di dalam buku tugas Anda!

1. Untuk mengukur laju aliran gas digunakan pipa pitot. Jika massa
jenis gas yang akan diukur kelajuannya 2 kg/m3 dan ketinggian
raksa pada kedua kaki manometer 4 cm, maka berapakah laju
aliran gas tersebut?

2. Laju aliran suatu gas ketika diukur menggunakan pipa pitot
adalah 1,66 m/s. Jika ketinggian raksa pada kedua manometer
adalah 2 cm, maka berapakah massa jenis gas tersebut?

3. Untuk menentukan kelajuan suatu gas dengan menggunakan
pipa pitot, sebutkan besaran yang selalu tetap dan yang selalu
berubah!

4. Sejumlah gas dengan massa jenis 0,75 kg/m3 dilewatkan pada
pipa pitot dan melaju dengan kelajuan 3,01 m/s. Berapakah
ketinggian raksa di kedua kaki manometer tersebut?

5. Jika massa jenis gas yang dilewatkan pada pipa pitot besarnya 0,1
kali massa jenis raksa dan ketinggian raksa di kedua kaki mano-
meter 1 cm, maka berapakah kelajuan gas tersebut?

1. Fluida statis adalah fluida yang tidak mengalami perpindahan
bagian-bagian pada zatnya.

2. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu
bidang per satuan luas bidang tersebut.
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3. Contoh tekanan fluida statis pada ruang terbuka adalah hukum
utama hidrostatis, bejana berhubungan, dan hukum archimedes.

4. Tegangan permukaan adalah gaya yang membuat permukaan
cairan menegang seperti selaput.

5. Gejala kapilaritas merupakan peristiwa naik turunnmya zat cair
di dalam pipa kapiler.

6. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan
besar kecilnya gesekan di dalam fluida.

7. Fluida dinamis adalah fluida yang mengalami perpindahan
bagian-bagian pada zat itu.

Pergilah ke tempat pemijahan ikan, kompleks peternakan ikan atau
tambak yang ada di daerahmu. Biasanya, di tempat-tempat tersebut
terdapat alat yang berfungsi untuk menginjeksikan udara ke dalam
air. Tanyakan cara kerja alat tersebut kepada petugas yang ada di tempat
itu. Untuk memperdalam pemahamanmu tentang alat tersebut, carilah
sumber lain seperti di buku, majalah, dan atau internet. Sekarang,
rancang dan buatlah alat tersebut dengan menggunakan bahan-bahan
bekas yang ada di sekitar Anda. Jika dinilai layak oleh para pengguna,
juallah!

Kerjakan soal-soal berikut di dalam buku tugas Anda!

1. Seorang pematung membuat kerucut dari kayu dengan diameter
alas 14 cm dan tinggi 30 cm. Jika massa kerucut kayu tersebut
1.155 g, maka bagaimana saat akan dimasukkan ke dalam air  ?

2. Suatu pipa U diisi air dan zat cair lain yang massa jenisnya 1,75 g/cm3.
Jika tinggi airnya 5,25 cm, maka berapakah tinggi zat cairnya?

3. Berat sebuah benda ketika ditimbang di udara adalah 500 N. Jika
beratnya di air hanya 400 N, maka berapakah massa jenis benda
tersebut?

UJI KOMPETENSI
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4. Suatu benda mempunyai massa jenis 0,75 g/cm. Jika  benda
dimasukkan ke dalam air, maka berapa bagian benda yang
tenggelam?

5. Suatu bejana diisi air dan zat cair lain dengan perbandingan 1 : 4.
Jika luas penampang bejana 1 dm2, massa jenis zat cair 0,8 g/cm3,
maka hitunglah jarak suatu titik dari permukaan supaya tekanan
hidrostatisnya 20.000 dyne/cm2

 !
6. Suatu benda yang panjangnya 7,5 cm salah satu ujungnya

runcing dengan luas penampang 1 cm2. Jika benda tersebut
diletakkan di atas papan kayu secara tegak dengan bagian runcing
di bawah dan kemudian dipukul dengan gaya 50 N, maka berapa
besar tekanan terjadi?

Setelah Anda mempelajari keseluruhan materi pada bab ini, buatlah
sebuah peta konsep versi Anda. Anda bebas membuat model, bentuk,
dan isinya. Bandingkan peta konsep Anda dengan teman sekelas.
Diskusikan bersama peta konsep mana yang paling lengkap dan
mudah dipahami. Jika kesulitan, maka mintalah pendapat guru atau
orang yang berkompeten di bidang ini!
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