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Latihan .1 

Pokok bahasan     :  Pengenalan alat ukur dan sifat-sifat fluida 

Judul Praktikum  :  Mekanika Fluida Dasar  

Lokasi      :  Lab. TTA 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

    1. Setelah interaksi pembelajaran dalam bab ini, mahasiswa 

diharapkan dapat menguraikan tentang definisi dan sifat-sifat 

fluida yang meliputi fluida cair dan gas. 

2.   Mahasiswa memahami Perencanaan , Pengelolaan, dan 

perancangan sistem dan alat-alat mekanika fluida  

B. Dasar Teori 

B.1.Definisi Fluida 

 

 Mekanika fluida dan hidrolika adalah bagian dari mekanika 

terpakai(Applied Mechanics) yang merupakan salah satu cabang ilmu 

pengetahuan dasar bagi Teknik Energi maupun Teknik Mesin. 

Mekanika fluida dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang 

mempelajari sifat-sifat dan hukum-hukumyang berlaku serta perilaku 

fluida (cairan dan gas), adapun Hidrolika didefinisikan sebagai ilmu 

pengetahuan yang mempelajari sifat-sifat dan hukum-hukum yang 

berlaku, serta perilaku cairan terutama air baik dalam keadaan diam 

maupun bergerak atau mengalir. 

 Fluida adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan berubah 

secara kontinyu apabila mengalami geseran, atau mempunyai reaksi 

terhadap tegangan geser sekecil apapun. 

 Dalam keadaan diam atau dalam keadaan kesetimbangan, fluida 

tidak mampu menahan gaya geser yang bekerja padanya. Dan oleh 

sebab itu fluida dapat berubah bentuk tanpa pemisahan massa. 
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Fluida dapat digolongkan ke dalam cairan ( zat cair ) atau gas. 

Perbedaan utama antara keduanya bersifat teknis, yaitu berhubungan 

dengan akibat gaya kohesif. Karena terdiri atas molekul-molekul tetap 

rapat dengan gaya kohesif yang relatif kuat, zat cair cenderung 

mempertahankan volumenya dan akan membentuk  permukaan bebas 

dalam medan gravitasi jika tidak tertutup dari atas, aliran muka bebas 

sangat dipengaruhi efek gravitasi. Sedangkan gas yang mempunyai 

jarak antara molekul-molekulnya besar dan gaya kohesifnya 

terabaikan, akan memuai dengan bebas sampai tertahan oleh dinding 

yang mengungkungnya. Volume gas tidak tertentu (mengikuti volume 

wadahnya) dan jika tanpa wadah yang mengungkungnya, gas itu akan 

membentuk atmosfer yang pada hakekatnya bersifat hidrostatik. 

B.2. Sifat-sifat Fluida 

Sifat-sifat inilah yang akan diuraikan . 

B.2.1.  Kerapatan. 

 Kerapatan atau rapat massa ( densitas ), ρ  suatu zat adalah 

ukuran untuk konsentrasi zat tersebut dan dinyatakan dalam massa 

per satuan volume. 

ρ =  Δ m / Δ v 

 Kerapatan air pada tekanan standar (760 mmHg) dan 40 C 

adalah 1000 Kg/m3, sedangkan kerapatan udara baku pada tekanan 

standar (1 atm) dan temperatur 150 C adalah 1,225 Kg/m3. 

B.2.2  Volume jenis, Berat jenis dan Gravitasi jenis. 

 Volume jenis, v adalah kebalikan kerapatan ρ, yakni volume yang 

ditempati oleh massa satuan fluida, jadi : 

  v =  1 / ρ 

 Berat jenis,  adalah gaya gravitasi terhadap massa yang 

terkandung dalam satuan volume zat, atau hasil kali antara 

kerapatan dengan percepatan gravitasi, 

  = ρ . g 
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 Gravitasi jenis ( specifik gravitasi ) SG, atau disebut juga dengan 

kerapatan relatif adalah suatu bilangan yang menunjukkan 

perbandingan (ratio) antara massa atau kerapatan suatu zat 

terhadap massa atau kerapatan suatu zat pada kondisi standar yang 

bervolume sama yang ditentukan sebagai patokan. 

Untuk zat cair dan zat padat, zat patokannya adalah air pada 

tekanan 1 atm, atau 1,013 x 105 Pa dan temperatur 40 C. Dan untuk 

gas, zat patokannya adalah udara standar, yaitu udara bebas yang 

mengandung CO2 atau hidrogen pada 150 C dan tekanan 1 atm. 

SG  zat  = zat /  air 

SG  zat  cair  = ρ zat cair / ρ air 

atau       SG  zat  cair  =  ρ zat cair / ρ air 

SG  gas  = ρ gas / ρ udara 

B.2.3.  Kompressibilitas atau Elastisitas. 

 Semua fluida mengalami perubahan volume bila tekanannya 

atau temperaturnya berubah. Suatu volume fluida tertentu v, pada 

tekanan p mengalami perubahan volume v bila tekanan berubah 

sebanyak p. 

 Kompressibilitas rata-rata , didefinisikan sebagai perubahan 

volume mula-mula per satuan perubahan tekanan, sehingga untuk 

sejumlah massa fluida tertentu dengan volume v, berlaku : 

    =  - ( v / v ) / p. 

Tanda minus dimasukkan karena bertambahnya tekanan menyebabkan 

mengecilnya volume. 

 Kebalikan dari kompressibilitas disebut Elastisitas atau Modulus 

Bulk Elastisitas ( Bulk Modulus of Elastisity ), K. 

Untuk zat cair  : 

   K  =  1 /  

        =   - p / ( v / v ) 

Modulus Bulk atau elastisitas bervariasi dengan tekanan untuk gas dan 

dengan tekanan serta temperatur ( meskipun sedikit ) untuk zat cair. 

Jadi untuk gas, Modulus Bulk adalah : 
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   K  =  -  dp / ( dv / v ) 

Dimensi K sama dengan dimensi tekanan yaitu  MLT-2. 

B.2.4.Tegangan Permukaan dan kapilaritas 

a. Tegangan Permukaan 

  Pada lapisan antara-muka (interface) antara cairan dan 

gas atau antara dua cairan yang tidak dapat bercampur, akan 

terbentuk suatu selaput atau lapisan tipis yang disebabkan oleh tarikan 

molekul-molekul cairan di bawah permukaan tersebut. Molekul-molekul 

pada permukaan zat cair lebih rendah kerapatannya dan tarik-menarik 

satu sama lain. 

 Sifat yang disebut tegangan permukaan ini sesungguhnya terjadi 

akibat perbedaan tarik menarik timbal balik antar molekul-molekul zat 

cair dekat permukaan dan molekul-molekul yang terletak agak lebih 

jauh dari permukaan dalam massa zat cair yang sama. 

 Terbentuknya selaput pada lapisan antar muka berdasarkan 

energi permukaan atau kerja per satuan luas yang diperlukan untuk 

membawa molekul-molekul ke permukaan. Energi per satuan luas 

permukaan ini disebut koefisien tegangan permukaan dan diberi notasi 

. 

b. Kapilaritas. 

 Naik atau turunnya cairan dalam suatu tabung kapiler ( atau 

dalam suatu keadaan serupa, seperti misalnya dalam zat yang berpori ) 

disebabkan oleh tegangan permukaan dan tergantung pada besarnya 

kohesi relatif cairan dan adhesi cairan ke dinding wadah tempatnya. 

Cairan naik dalam tabung yang dibasahinya, dalam hal ini gaya adhesi 

lebih besar dari gaya kohesi dan turun dalam tabung yang tak 

dibasahinya ( gaya kohesi lebih besar dari adhesi ). Kapilaritas menjadi 

berarti bila menggunakan tabung-tabung yang garis tengahnya lebih 

kecil dari kira-kira 10 mm. 

 Air akan naik setinggi h dalam pipa kapiler dan membasahi 

dinding kaca/pipa kapiler itu dan permukan bebasnya berbentuk 

cekung dengan sudut kontak . Sedangkan air raksa akan turun dalam 



 

BKPM Mekanika Fluida    5 

pipa kapiler dan tidak membasahi dinding kaca serta permukaan 

bebasnya berbentuk cembung. 

Besarnya tinggi kenaikkan air atau penurunan air raksa dalam pipa 

kapiler dengan menggunakan tabung kaca berdiameter 0,2 inchi 

diperlihatkan dalam gambar dibawah ini : 

 

B.2.5   Tekanan Uap  

 Kalau suatu zat cair dan uapnya berada bersama dalam 

kesetimbangan, uap disitu disebut uap jenuh, dan tekanan yang 

diberikan oleh uap jenuh ini disebut tekanan uap. Jika tekanan zat cair 

lebih besar dari tekanan uapnya, pertukaran antara zat cair dan uap 

itu hanya terjadi dalam penguapan pada antar-mukanya. Tetapi jika 

tekanan zat cair itu menjadi lebih rendah daripada tekanan uapnya, 

gelembung-gelembung uap mulai muncul di dalam zat cair itu. Untuk 

setiap zat, tekanan uap merupakan fungsi temperatur. 

B.2.6.  Viskositas 

 Viskositas atau kekentalan adalah ukuran ketahanan dari suatu 

fluida terhadap deformasi ( perubahan bentuk ) atau ukuran daya 

tahan fluida terhadap gaya geser. Dari hukum viskositas Newton 

diberikan hubungan : 

 =   ( du / dy )  =   ( d / dt ) 

atau                =   / ( du / dy ) =  / ( d / dt ) 

koefisien  disebut sebagai viskositas dinamik atau viskositas absolut. 

Dari persamaan viskositas Newton tersebut, dapat dilihat bahwa 
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dimensi :   ( FL -2 ),        u ( LT-1 ) dan y ( L ), sehingga dimensi  adalah 

FL -2 T atau FT / L2. 

C. Bahan dan Alat  

 Alat ukur mekanika fluida (manometer,pitot tube, ventury meter, 

orifice meter, Barometer, ). 

 Pipa elbow, tee, valve 

 ToolsBox 

 Materi ajar 

D. Prosedur Kerja 

1.   Mahasiswa tersedia Peralatan  

2.   Semua Mahasiswa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh 

dosen  

3.   Apabila ada yang belum mengerti, ditanyakan pada pembimbing 

4.   Mahasiswa melakukan pencatatan fungsi alat ukur mekanika fluida 

E. Tugas  

1. Pahami Definisi dan sifat-sifat fluida 

2. Lakukan Pencatatan dan fungsi cara kerja alat ukur mekanika fluida 
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Latihan .2 

Pokok bahasan     :  Tekanan Hidrostatis 

Judul Praktikum  :  Mekanika Fluida dasar  

Lokasi      :  Lab. TTA 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

    1. Mahasiswa dapat menentukan pusat tekanan dari zat cair. 

2. Mahasiswa dapat memahami cara pengukuran tekanan 

Hidrostatik 

3.  Mahasiswa memahami bahwa tekanan yang terjadi tergantung 

dari gaya- gaya yang bekerja pada benda tersebut bukan 

tergantung dari bentuk geometris bendanya. 

4.  Mahasiswa memahami bahwa tekanan yang diberikan pada benda 

tergantung dari volumenya 

5.  Mahasiswa memahami bahwa semua benda bila massa jenisnya 

sama maka akan menghasilkan besar tekanan yang sama  

B.Dasar Teori 

 Pengaruh tekanan hidrostatik memegang peranan penting dalam 

banyak bidang keteknikan, seperti pembuatan kapal, tanggul, 

bendungan dan pintu air dan juga bidang teknik kesehatan. Pada 

fluida diam tidak terjadi tegangan geser diantara partikel. Suatu benda 

dalam fluida diam akan mengalami gaya-gaya yang ditimbulkan oleh 

tekanan fluida. Tekanan tersebut bekerja tegak lurus pada permukaan 

benda. 

Teori hidrostatika, bagian dari statika fluida, yang diaplikasikan pada 

zat cair. Teori ini banyak digunakan dalam bidang Teknik Mesin 

seperti: 

- analisa gaya dan tekanan pada piston 

-analisa gaya dan tekanan pada dongkrak hidrolik, dsb. 

Setiap gaya yang bekerja pada permukaan suatu benda akan 

memberikan 
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tekanan. Begitu juga jika gaya bekerja pada sebuah bidang, gaya 

tersebut akan 

memberikan tekanan. Selain pada zat padat, gaya juga menimbulkan 

tekanan pada fluida., seperti zat cair dan gas. Tekanan yang 

ditimbulkan pada setiap wujud zat berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi 

oleh besarnya gaya dan luas bidang, tempat gaya bekerja. 

Hubungan antara tekanan dengan gaya dan luas bidang dirumuskan 

dengan persamaan : 

 

 

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa lubang bejana yang 

paling bawah menyemburkan air paling jauh. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada bagian yang paling dalam tekanannya paling besar. 

 

Selain itu, kita juga menemukan bahwa air dan minyak menghasilkan 

zat cair yang berbeda jauhnya. Dengan demikian, massa jenis zat cair 

berpengaruh juga terhadap besar kecilnya tekanan. Persamaannya 

dapat ditulis sebagai berikut : 
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C.Alat dan Bahan 

 Manometer pipa terbuka  

 Barometer 

 Tool box 

 Materi ajar 

D.Prosedur Kerja 

1. Mahasiswa tersedia peralatan 

2. Mahasiswa Menyiapkan pencatatan pengukuran Tekanan 

Hidrostatik seperti gambar dibawah ini 

3.  

4. Gambar (a) Manometer pipa terbuka, (b) Barometer 

5. Semua fluida menggunakan air 

6. Pengukur tekanan yang paling sederhana ialah manometer pipa 

terbuka, 

7. terlukis pada Gambar (a). Alat ini berupa pipa berbentuk U yang 

berisi zat cair. Ujung yang satu mengalami tekanan p yang 

hendak diukur, sedangkan ujungnya yang satu lagi berhubungan 

dengan atmosfir. Tekanan pada dasar kolom sebelah kiri ialah p 

+ ρgy1,. Sedangkan pada dasar kolom sebelah kanan pa + ρgy2, di 

mana p ialah rapat massa dalam manometer itu. Karena tekanan 

– tekanan tersebut keduanya bekerja terhadap titik yang sama, 

maka: 
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8. p + ρgy1 = pa + ρgy2 

9. dan 

10. p – pa = ρg(y2 – y1) = ρpgh 

11. Tekanan p itu disebut tekanan mutlak, sedangkan selisih p – p, 

antara tekanan ini dengan tekanan atmosfir disebut tekanan 

realtif atau tekanan pengukur (gauge pressure). Ternyata pula, 

bahwa tekanan pengukur itu sebanding dengan selisih tinggi 

kolom – kolom zat cair itu. 

E.Tugas 

1. Pahami Definisi Tekanan Hidrostatik dan aplikasinya  

2. Lakukan pencatatan tinggi kolom- kolom zat cair 
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Latihan .3 

Pokok bahasan     :  Hukum Archimedes 

Judul Praktikum  :  Mekanika Fluida dasar  

Lokasi      :  Lab. TTA 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Mahasiswa dapat membuktikan Hukum Archimedes 

2. Mahasiswa dapat menentukan massa jenis zat cair dengan 

menerapkan persamaan Hukum Archimedes 

B.Dasar Teori 

 

  Bila kita mencelupkan suatu benda ke dalam zat cair, maka 

akan ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi pada benda itu yaitu 

tenggelam, melayang atau terapung. Ketiga peristiwa itu terutama 

melayang dan terapung jelas menunjukkan bahwa zat cair memberikan 

gaya ke atas terhadap benda yang tercelup ke dalmnya. Gaya ke atas 

zat cair ini dikemukakan pertama kali oleh Archimedes, oleh sebab itu 

sering disebut sebagai gaya Archimedes. Hukum Archimedes 

menyatakan “setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke 

dalam zat cair, akan mengalami gaya ke atas sebesar berat zat cair 

yang dipindahkannya. 

 

 

 



 

BKPM Mekanika Fluida    12 

 Sebuah benda ditimbang diudara dengan cara seperti pada gambar 

6.(a) dan kemudian ditimbang di dalam zat cair dengan cara seperti 

pada gambar 6.(b), ternyata hasilnya berbeda. Perbedaan itu bukan 

karena massa benda di udara berbeda dengan massa benda di dalam 

zat cair, melainkan karena gaya berat benda di dalam air di lawan 

sebagian oleh gaya ke atas yang dikerjakan oleh zat cair pada benda. 

Itulah sebabnya berat benda dalam air (W’) menjadi lebih kecil dari 

benda benda di udara (W). Dengan demikian gaya ke atas oleh zat cair 

pada benda itu besarnya adalah 

     

Menurut hukum Archimedes besar gaya ke atas itu sama dengan berat 

zat cair yang dipindahkan, atau 

      

Dengan V adalah volume zat cair yang dipindahkan, adalah massa jenis 

zat cair dan g adalah percepatan gravitasi. Bila kedua persamaan di 

atas digabungkan dan dengan mengganti berat dengan massa kali 

percepatan gravitasi, maka akan diperoleh 

 

     

 yang bila disederhanakan untuk mencari massa jenis zat cair 

akan diperoleh persamaan

  

dengan m adalah massa benda ketika ditimbang di udara, dan m’ 

adalah massa semu benda ketika ditimbang di dalam air. Bila seluruh 

bagian benda tercelup dalam zat cair maka volume zat cair yang 

dipindahkan (V) adalah sama dengan volume benda. 
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C.Alat dan Bahan 

1. Neraca Ohauss 

2. Gelas Kimia 

3. Jangka Sorong 

4. Balok Materi dan Logam 

5. Benang 

6. Zat cair 

D.Prosedur Percobaan 

 

1. Ukur panjang, lebar dan tinggi balok materi dengan 

menggunakan jangka sorong.  

2. Timbang balok materi di udara dengan cara seperti pada gambar 

(a), catat massanya (m).  

3. Naikkan bagian penyangga pada neraca Ohauss, kemudian 

timbang balok materi dalam air dengan cara seperti pada gambar 

6.(b), catat massa semunya (m’).  

4. Ulangi langkah 1 s/d 3 sebanyak lima kali.  

5. Ulangi percobaan di atas masing-masing sebanyak lima kali 

untuk zat cair yang berbeda-beda.  

E.Tugas 

 

1. Dengan menggunakan persamaan (5) dan V dihitung dari hasil 

pengukuran panjang, lebar dan tinggi balok materi, berapakah massa 

jenis air menurut hasil percobaan anda ?  

2. Apakah massa jenis air menurutr hasil percobaan anda sama dengan, 

lebih kecil  

 

atau lebih besar dari 1 gram/cm3 ? Mengapa demikian ? Apakah 

seharusnya sama atau berbeda ? jelaskan jawaban anda !  
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3. Bila dianggap massa jenis air sama dengan 1 gram/cm3, berapakah 

volume balok materi menurut hasil percobaan anda dengan 

menggunakan persamaan (5) ?  

4. Apakah hasil perhitungan volume balok materi pada pertanyaan 

nomor 3 di atas sama dengan volume balok materi jika dihitung dengan 

hasil perkalian panjang, lebar dan tinggi balok materi yang telah anda 

ukur ? jelaskan mengapa demikian ?  

5. Menurut pendapat anda, apakah hasil percobaan yang telah anda 

lakukan itu dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran hukum 

Archimedes ? Jelaskan jawaban anda !  
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Latihan .4 

Pokok bahasan     :  Hukum Pascal 

Judul Praktikum  :  Mekanika Fluida dasar  

Lokasi      :  Lab. TTA 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Mahasiswa dapat membuktikan Hukum Pascaal 

2. Mahasiswa dapat memahami cara kerja hukum Pascal dan 

aplikasinya di dunia otomotif. 

B.Dasar Teori 

 Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup 

diteruskan ke segala arah dan sama besar. Air menyembur dari setiap 

lubang kantong plastik dengan jarak yang sama. Semakin kuat kantong 

plastik ditekan, semakin cepat semburan airnya begitu sebaliknya. 

Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan diteruskan 

ke 

segala arah dengan sama besar. 
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Jika penampang A1 diberi gaya F1 ke bawah, zat cair dalam 

penampang A1 mengalami tekanan P sebesar F1/A1. Kemudian 

tekanan akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk 

ke penampang A2. Seandainya gaya yang diberikan pada penampang 

A2 adalah F2 maka akan diperoleh persamaan seperti berikut : 

F2 = P. A2 dimana P = F1/A1 

Dengan demikian, sesuai dengan hukum Pascal diperoleh : 

 

Beberapa alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal adalah 

dongkrak hidrolik,rem hidrolik dan alat pengangkat mobil. 

 

C.Alat dan Bahan 

1. Kantong Plastik/ Gelas Platik 

2. Air 

3. Karet Gelang 

4. Jarum 

D.Prosedur Percobaan 

1. Sediakan alat dan bahan yang diperlukan 

2. Isilah kantong plastik dengan air secukupnya, kemudian ikat 

dengan tali 

3. pada bagian atasnya. 
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4. Lubangi kantong plastik yang berisi air dengan jarum di segala 

arah. 

5. Buatlah beberapa lubang yang diameternya lebih besar dari yang 

lain. 

6. Tekanlah air yang ada dalam kantong dari arah atas 

7. Perhatikan bagaimana arah pancaran airnya 

E.Tugas 

1. Bagaimanakah pancaran air pada kegiatan di atas ? 

2. Kemanakah arah pancaran airnya ? 

3. Bandingkan pancaran air antara lubang yang besar dan yang 

kecil ! 

4. Apakah jarak pancarannya sama atau berbeda ? 

5. Bagaimanakah tekanan pada masing-masing lubang ? 

Setelah percobaan Mahasiswa diharapkan mampu menjawab kasus 

semula dengan tepat. Pada akhirnya mereka dapat menyimpulkan 

pengertian dari hukum Pascal bahwa Tekanan yang diberikan pada zat 

cair di dalam ruang tertutup diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah 

dengan sama besar dan menemukan hubungan persamaan : 
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Latihan .5 

Pokok bahasan     :  Head Loss Karena Perubahan gesekan dan  

       Diameter pipa 

Judul Praktikum  :  Mekanika Fluida dasar  

Lokasi      :  Lab. TTA 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Mahasiswa dapat mengetahui besarnya kehilangan tinggi tekan 

akibat gesekan  

2. Mahasiswa dapat mengetahui besarnya kehilangan tinggi tekan 

akibat perubahan diameter pipa 

B.Dasar Teori 

Pada hakekatnya energi dalam saluran terbuka adalah tetap dengan 

anggapan, bahwa tidak ada energi yang hilang sepanjang saluran. Akan 

tetapi pada keadaan sebenarnya sulit diperoleh, hal ini disebabkan 

karena adanya gesekan antara air ciengan dinding pipa yang 

menimbulkan gaya gesek dan energy tahanan. 

Untuk pipa lurus dengan diameter D yang tetap, kehilangan tinggi 

tekan 

Akibat gesekan aliran dan dinding pipa sepanjangL adalah 
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C.Alat dan bahan 

1. Peralatan tata pipa seperti pada gambar dibawah ini : 
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2.  

3. Peralatan tata pipa menyesuaikan dengan yang ada di 

Laboratorium 

4. Toolbox 

5. Materi ajar 

D.Prosedur percobaan dan Perhitungan 

1. Persiapkan pencatatan kecepatan aliran air  

2. Mengalirkan air ke sirkuit dengan bukaan maksimum 

3. Baca dan ukur ketinggian zat cair pada manometer 

4. Atur bukaan sirkuit, minimal 5 kali percobaan untuk setiap 

pemantauan 

5. Hitung HL selisih tinggi tekan pada manometer, catat. 

6. Dengan factor gesekan di asumsikan nilai = 1 (aliran laminar dan 

turbulen diabaikan dahulu) 

N

O 

Volum

e 

Waktu(t

) 

Debi

t 

Diamete

r 

Lua

s 

Kecepata

n 

HL 

c
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Cm3 detik (Q) Dalam D A Cm/det m 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan .6 

Pokok bahasan     :  Head Loss Karena belokan dan katup   

Judul Praktikum  :  Mekanika Fluida dasar  

Lokasi      :  Lab. TTA 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Mahasiswa dapat mengetahui besarnya kerugian tekanan aliran 

melalui elbow dan sambungan 

2. Mahasiswa dapat membandingkan perbedaan antara kerugian 

tekanan pada elbow dan sambungan. 
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3. Menjelaskan pengaruh jari-jari belokan terhadap perubahan 

tekanan 

4. Mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik katup terhadap 

perubahan tekanan 

B.Dasar Teori 

Setiap fluida yang mengalir dalam sebuah pipa harus memasuki pipa 

pada suatu lokasi. Daerah aliran di dekat lokasi fluida memasuki pipa 

disebut sebagai daerah masuk (entrance region) seperti diilustrasikan 

pada Gambar 1. 

Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1 fluida biasanya memasuki 

pipa dengan profil kecepatan yang hampir seragam pada bagian (1). 

Sewaktu fluida bergerak melewati pipa, efek viskos menyebabkannya 

tetap menempel pada dinding pipa (kondisi lapisan batas tanpa slip). 

 

 

 

 

 

Headloss adalah suatu nilai untuk mengetahui seberapa besarnya 

reduksi tekanan total (total head) yang diakibatkan oleh fluida saat 
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melewati sistem pengaliran. Total head, seperti kita ketahui 

merupakan kombinasi dari elevation head (tekanan karena ketinggian 

suatu fluida), Velocity head (tekanan karena Kecepatan alir suatu 

fluida) dan pressure head (tekanan normal dari fluida itu sendiri) . 

C.Alat dan Bahan 

 Alat uji head loss seperti pada gambar dibawah ini, bisa 

menyesuaikan dengan yang ada di laboratorium uji mekanika 

fluida. 

  

 Keterangan gambar : 

1. Base frame with rear wall 

2. Hose connection water inlet 

3. Hose connection, water outlet 

4. Pipa elbow 

5. Rounded Pipe elbow 

6. Tight radius pipe bend 

7. Large radius Pipe bend 

8. Reducer 

9. Enlarger 
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10. Spherical valve 

11. Manometer 

12. Spring tube manometer 

13. Circular chamber with measuring gland 

14. PVC Hose dengan Plug in connector 

 

 Mengukur perbedaan tekanan 

  

  

 Vent valve dalam keadaan tertutup, untuk mengukur tekanan 

P1dan P2, maka : 

 P1 = PL + h 1 .ρ. g 

 P 2 = PL + h2 .ρ. g 

 Perbedaan tekanan ∆P = P1 – P2 
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          = ∆h ρ .g 

          = (h1 – h2) ρ.g 

 

D.Prosedur Percobaan 

1. Dudukkan intalasi uji di atas tangki (Besic Hydraulics bends). 

2. Hubungkan instalasi uji dengan tangki menggunakan selang 

yang 

3. telah disediakan. 

4. Semua katup pada instalasi uji dalam keadaan tertutup 

5. Hubungkan manometer ke titik pengukuran yang dikehendaki. 

6. Jalankan pompa kemudian perlahan-lahan buka katup pada 

tangki 

7. untuk mengatur laju aliran 

Buka katup pada alat uji hingga air mengisi manometer 

Secara serempak atur fluida yang masuk ke dalam manometer 

dengan menggunakan katup angin dan katup buang. 

8. Hitung laju aliran 

9. Catat waktu yang dibutuhkan untuk volume 10 liter, 20 liter 

atau 30 liter pada masing-masing perubahan kecepatan. 

10.  Catat penunjukan alat ukur tekanan air. 

12. Hitung pressure loss (Pv), kecepatan aliran, angka Reynolds dan 

koefisien gesek pipa. 

13. Dari hasil perhitungan buat kurva karakteristik untuk setiap 

obyek 

pengamatan. 

14. Amati fenomena yang terjadi pada elbow 900, Rounded Elbow 90o, 

belokan 900 dengan jari-jari, R = 40 mm, belokan 900 dengan 

jarijari, 

R = 100 mm dan katup bola. 

15. Buat Grafik hubungan antara debit ( ltr/menit) dengan kerugian 

tekanan ( mmWC ) 

16. Buat kurva karakteristik antara titik-titik pengukuran dengan 
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tekanan dalam ( bar ) 

 

 

 

Komponen pendukung : 

 Pengecilan penampang : Pipa PVC d= 17mm ke d = 9,6 mm 

 Pembesaran penampang : PVC dari d = 9,6 mm ke d = 17 mm 

(bisa menyesuaikan pipa PVC yang diberikan oleh instruktur 

Teknisi) 

 Pipa elbow900 , d = 17 mm 

 Rounded elbow 900, d = 17 mm 

 Bend 900 diameter = 17 mm , R = 40 mm 

 Bend 900 diameter = 17 mm, R = 100 mm 

 Katup bola D = 17 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BKPM Mekanika Fluida    27 

 

 

 

Latihan .7 

Pokok bahasan     :  Hukum Bernoulli   

Judul Praktikum  :  Mekanika Fluida dasar  

Lokasi      :  Lab. TTA 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Mahasiswa dapat mendemostrasikan hukum bernoulli 

2. Mahasiswa dapat mengukur tekanan sepanjang venturi tube 

3. Mahasiswa dapat mengetahui hubungan rumus termodinamika 

dengan rumus bernoulli 

4. Mahasiswa dapat mengetahui definisi tekanan statis, tekanan 

dinamis , dan tekanan stagnasi 

B.Dasar Teori 

 Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi mengenai 

pemanfaatan fluida juga ikut berkembang. Tentunya dalam 

pengembangan teknologi tersebut tidak terlepas dari teori-teori yang 

telah dijabarkan dalam suatu persamaan – persamaan, salah satunya 

adalah persamaan Bernoulli (Deniel Bernoulli 1700-1782). Persamaan 

Bernoulli ini dijuluki sebagai “persamaan yang paling banyak 

digunakan dan paling banyak disalahgunakan dalam mekanika fluida” 

(Munson, 2004). Dengan asumsi bahwa kerapatan tetap konstan (suatu 

asumsi yang sangat baik untuk zat zat cair dan gas apabila 

kecepatannya tidak terlalu tinggi), aliran tunak, inviscid dan tak 

mampu mampat persamaan Bernoulli dapat ditulis : 
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Bentuk lain yang ekivalen dari persamaan Bernoulli diperoleh dengan 

membagi setiap suku dengan berat jenis ( ), sehingga menjadi: 

 

Setiap suku dalam persamaan ini memiliki satuan energi per satuan 

berat 

( LF/F = L) atau panjang (feet, meter) dan menunjukkan suatu jenis 

head. 

Suku ketinggian z, berkaitan dengan energi potensial dari partikel dan 

disebut sebagai head ketinggian. Suku tekanan P/ , disebut head 

tekanan 

dan menunjukkanketinggian kolom fluida yang diperlukan untuk 

menghasilkan tekanan P. Suku Kecepatan, V2/2g, adalah head 

kecepatan 

dan menunjukkan jarak vertikal yang dibutuhkan oleh fluida untuk 

jatuh 

bebas(dengan mengabaikan gesekan) jika fluida tersebut ingin 

mencapai 

kecepatan V dari keadaan diam. Persamaan Bernoulli menyatakan 

bahwa 

jumlah dari head tekanan, head kecepatan dan head ketinggian adalah 

konstan sepanjang sebuah garis arus. 
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Laju massa constan untuk aliran tertutup : 

 

Profil kecepatan dalam venturi tube 

Venture tube menggunakan 6 titik pengukuran. Referensim kecepatan 

pada setiap titik seperti terlihat pada gambar dan tabel di bawah. 
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C.Alat dan bahan 

1. Alat dan bahan menyesuaikan dengan yang ada di laboratorium 

2. Prinsip dasar alat uji sama dengan dibawah ini : 
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3.  

 

D.Prosedur Percobaan 

1. Letakkan peralatan ke atas Unit HM 150 

2. Sambungkan pipa pada peralatan dengan tangki air dari unit 

diatas 

3. dengan menggunakan selang. 

4. Alirkan air dalam peralatan dengan membuka katup pada unit 

diatas 

5. Atur bukaan katup masuk dan keluar pada peralatan 

6. Sebelum mencatat data tekanan pada alat ukur, terlebih dahulu 

setting 

7. alat ukur pada kondisi normal dengan penyetelan katup yang 

terdapat 

8. pada alat ukur (2) 

9. Catat tekanan pada semua titik pengukuran 

10. Catat pula debit aliran pada setiap kali pengambilan data. 
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11.  
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Latihan .7 

Pokok bahasan     :  latihan Soal 1   

Judul Praktikum  :  Mekanika Fluida dasar  

Lokasi      :  Lab. TTA 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Untuk Mengetahui Kemampuan Mahasiswa sampai sejauh mana 

dalam hal memahami dan mengerti ilmu mekanika fluida 

2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami penerapan aplikasi 

ilmu mekanika fluida dalam dunia otomotif 

B. Latihan Soal 

1. Apa yang dimaksud dengan fluida, mekanika fluida? 

2. Terangkan dan jelaskan sifat-sifat fluida? 

3. Sebutkan dan jelaskan masing-masing cara kerja alat ukur 

dalam mekanika fluida? 

4. Apa yang dimaksud dengan tekanan Hidrostatis, dan jelaskan 

aplikasinya dalam dunia otomotif, disertai contoh? 

5. Terangkan Hukum Archimedes, dan berikan contoh 

penerapannya dalam dunia otomotif? 

6. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang Hukum pascal, dan 

disertai penerapannya dalam dunia otomotif? 

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian Head Loss dalam 

aliran pipa, jelaskan macam-macam kerugian Head loss dalam 

aliran pipa disertai contoh! 

8. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang Hukum Bernoulli, 

berikan contoh penerapannya dalam dunia otomotif! 

9. Seekor ikan berada di dasar kolam air tawar sedalam h = 5 meter. 

Hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami ikan! 
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10. Luas penampang penghisap yang kecil dan yang besar dari suatu 

pompa hidrolik adalah 6 cm2 dan 20 cm2. Jika pada penghisap yang 

kecil bekerja gaya 50 N, berapakah besar gaya timbul pada penghisap 

yang besar ? 

11. Dalam pipa U terdapat Hg (massa jenisnya 13,6 g/cm3). Pada 

kaki kiri dituangkan air setinggi 20 cm kemudian minyak (massa 

jenisnya 0,9 g/cm3) tingginya 8 cm. Pada kaki kanan 

ditambahkan alkohol (massa jenisnya 0,8 g/cm3) sehingga 

permukaan minyak dan permukaan alkohol sebidang. Berapa 

beda tinggi Hg pada kedua kaki pipa ? 

12. Sebuah balon udara volumenya 400 m3, mengalami gaya naik 

2200 N. Tentukan gaya ke atas dan berat total balon (g = 10 

m/det2). 

13. Sebuah tangki terbuka berisi air setinggi H. Pada jarak h dari 

permukaan air dibuat suatu lubang kecil, sehingga air memancar 

dari lubang itu. Berapa jauh air yang keluar dari tangki 

mengenai tanah ? 

 

NB : DIKERJAKAN PADA KERTAS YANG DISEDIAKAN 

INSTRUKTUR DAN LANGSUNG DIKUMPULKAN 
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Latihan .8 

Pokok bahasan     :  Praktikum Debit Air dan Bilangan reynold   

Judul Praktikum  :  Mekanika Fluida dasar  

Lokasi      :  Lab. TTA 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Mahasiswa dapat mengetahui Debit aliran air  

2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami penerapan aplikasi 

debit air dalam ilmu pengetahuan 

3. Mahasiswa dapat mengetahui dan faham tentang Bilangan 

reynold dan penerapannya dalam ilmu mekanika fluida 

B. Dasar Teori 

B.2.1 Debit air 

Fluida mengalir dengan kecepatan tertentu, misalnya v meter 

per detik. Penampang tabung alir berpenampang A, maka yang 

dimaksud dengan debit fluida adalah volume fluida yang mengalir 

persatuan waktu melalui suatu pipa dengan luas penampang A dan 

dengan kecepatan v. 

Q = 
t

V
    

Karena V = A.s maka persamaan debit menjadi :   Q = 
t

A.s
   dan    v = 

t

s
 

 

maka  Q = A . v 

 

B.2.2. Bilangan Reynold 

Bilangan Reynolds  adalah suatu bilangan yang tak berdimensi  yang 

menunjukan sifat suatu aliran, dimana bilangan reynold tersebut tak 

berdimensi dari parametcr - parameter fluida yaitu kecepatan 

karakteristik , panjang karakteristik , dan viskositas kinernatik. 

Hubungan dari parameter tersebut adalah  
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Untuk aliran dalam pipa diambil kecepatan rata-rata, sebagai 

kecepatan 

karakteristik Reynolds dan garis tengah pipa D sebagai panjang 

karakteristik pipa, sehingga  didapat hubungan 

 

Bilangan reynolds mempunyai makna antara lain sebagai perangkat 

untuk 

membedakan sitat aliran laminer, transisi atau turbulen. Aliran 

laminar didefinisikan sebagai aliran dengan fluida yang bergerak dalam 

lapisanan 

atau lamina-lamina dengan satu lapisan meluncur secara lancar pada 

lapisan yang bersebelahan dimana perhrkaran momentum terjadi 

akibat difusi molekular saja. Kecendrungan ke arah ketakstabilan dan 

turbulensi diredam habis oleh gaya-gaya geser viskos yang memberikan 

tahanan terhadap gerakan relatif lapisan-lapisan fluida yang 

bersebelahan. Namun , aliran turbulen mempunyai gerakan 

partikelpertikel fluida yang sangat tak menentu, dimana pertukaran 

momentum dalam arah melintang menjadi besar sebagai akibat difusi 

turbulen. Sifat pokok aliran yakni sifat Laminer, Turbulen serta posisi 

relatithya pada skala yang menunjukkan pentingnya secara relatif 
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kecendrungan turbulens terhadap kecenderungan laminar ditunjukkan 

oleh bilangan Reynold sebagai berikut : 

 

C.Alat dan Bahan 

1.persiapkan satu set alat seperti gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat dan bahan bisa menyesuaikan dengan laboratorium 

2.Gelas Ukur 

3.Stop watch 

4.zat pewarna 

D.Prosedur percobaan 

l. Air dialirkan dengan debit tertetu : Q 

2. Amati profil pada pipa kaca alat Osborne Reynolds, dengan cara 

mengamati bentuk gerakan dari zat warna (tinta), Atur bukaan kran 

sehingga diperoleh ienis aliran laminer , aliran transisi dan aliran 

turbulen. 

3. Menghitung debit air yang mengalir dari alat Osborne Reynolds , 

dengan cara mensukur volume air dalam gelas ukur pada selang waktu 

 
 

 

 

Zat pewarna 

Melihat bentuk aliran 

apakah laminar atau 

turbulen  
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tertentu. 

4. Percobaaan diulang minimal 15 kali dengan mengambit data untuk 

masing-masing sifat aliran : 

 Aliran laminar 3 kali 

 Aliran turbulen 3 kali 

5.Membaca suhu air dalam alat Reynold 

6.Hitung  debit air (Q), kecepatan aliran (v), dan besarnya bilangan 

Reynold(Re) 

7.Melihat bentuk aliran  dari zat warna setelah keluar dari glass tube  

 

E.Tugas  

1. Sebuah pipa panjang memiliki penampang berbeda pada empat 

bagian. Luas penampang pipa berturut-turut pada bagian 1, bagian 2, 

bagian 3 adalah 150 cm2, 100 cm2 dan 50 cm2. Laju aliran air pada 

bagian 1 adalah 8 m/s. Sedangkan pada bagian 4 adalah 4,8 m/s. 

Tentukanlah : 

a. Debit air melalui keempat penampang itu   

b. Luas penampang pada bagian 4  

c. Laju air pada bagian 2 dan 3  

2.Apa yang dimaksud dengan bilangan Reynold, Bagaimana 

penggunaannya dalam dunia otomotif, jelaskan disertai contoh! 
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Latihan .9 

Pokok bahasan     :  Viskositas   

Judul Praktikum  :  Mekanika Fluida dasar  

Lokasi      :  Lab. TTA 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Mahasiswa dapat mengetahui definisi viskositas fluida 

2. Mahasiswa dapat mengetahui koefisien viskositas 

3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami penerapan aplikasi 

viskositas fluida dalam teknik Otomotif  

4. Mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis viskositas fungsi 

pelumas kendaraan bermotor 

B. Dasar Teori 

Viskositas / kekentalan dapat dibayangkan sebagai gesekan antara satu 

bagian dengan bagian yang lain dalam fluida. 

 F =  A 
L

V
 

  

 F  = gaya gesek antara dua lapisan zat cair yang mengalir 

  = angka kekentalan = viskositas 

 A = luas permukaan 

 
L

V
 = kecepatan mengalir sepanjang L 

    = 
Av

FL
 

Satuan dalam sistem cgs = 

det
cmcm

dynecm
2

 = 
2cm

dynedet
 = poise 

Dalam sistem MKS = 
2m

detNewton ik
 

 

 Satuan viskositas dinamis  = poise  :  

 Satuan viskositas kinetis   = stokes  :  
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 = 
ρ

η
 

 Satuan dalam teknik  = SAE (Society of Automotic 

Enginers) 

 Viskositas dinamik : yaitu rasio antara shear stress,dan shear 

rate, viskositas dinamik disebut juga koefisien viskositas 

 Viskositas kinematik : viskositas dinamik dibagi dengan 

densitasnya, satuannya St(stokes) pada sistem cgs, dan m2/second 

padasistem SI 

C.Alat dan Bahan 

1. Viskometer kapiler 

2.pipa gelas atau gelas kapiler 

3.tabung silinder atau pipa 

4.tools box 

5.materi ajar 

6.stop watch 

7.fluida air , minyak tanah ,oli pelumas 

D.Prosedur percobaan 

1.persiapkan alat seperti pada gambar. 

 

Alat dan bahan menyesuaikan dengan laboratorium 

2.catat waktu yang dibutuhkan cairan untuk mengalir karena garvitasi 

3.pipetkan cairan ke dalam viscometer dengan menggunakan pipet 

4.hisap cairan sampai melewati 2 batas 

5.siapkan stopwatch, kendurkan cairan sampai batas pertama, lalu 

mulai perhitungan 
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6.catat hasil dan lakukan perhitungan dengan menggunakan rumus 

viskositas 

7.buat perbandingan dengan tabel mana viskositas yang paling besar 

diantara ketiga fluida, air, minyak tanah, pelumas oli 

 

TABEL PENGUKURAN PERCOBAAN VISKOSITAS 

 

NO Suhu 

(T) 

Luas per 

Mukaan 

(A) 

Kecepatan 

mengalir 

(v) 

Waktu 

(t) 

catatan 

Air      

Minyak 

tanah 

     

Pelumas 

oli 
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 Latihan .10 

Pokok bahasan     :  Pengenalan Turbin Air Pelton   

Judul Praktikum  :  Mekanika Fluida dasar  

Lokasi      :  Lab. TTA 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Mahasiswa dapat mengetahui jenis mesin fluida salah satunya 

turbin air pelton 

2. Mahasiswa dapat mengerti prinsip dan cara kerja Turbin air 

pelton  

B. Dasar Teori 

Turbin pelton merupakan turbin impuls, yang prinsip kerjanya 

mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik dalam bentuk 

pancaran air. Pancaran air yang keluar dari mulut nozzel diterima oleh 

sudu - sudu pada roda jalan sehingga roda jalan berputar. 

Turbin Pelton ini mempunyai tiga komponen utama yaitu : 

1.     Sudu Turbin, komponen turbin yang berbentuk mangkok, yang 

dipasang di sekeliling roda jalan. 

2.     Nozzel, bagian yang berfungsi untuk mengarahkan pancaran air ke 

sudu - sudu turbin dan mengatur kapasitas air yang masuk ke turbin. 

3.     Rumah Turbin, berfungsi sebagai tempat kedudukan roda jalan dan 

penahan air yang keluar dari sudu - sudu turbin. 

2.1  Teori Rumus Pada Turbin PELTON 

2.1.1 Kapasitas Pompa 

Kapasitas atau debit aliran sesuai dengan kapasitas dari pompa 

air yaitu :  

Q = 35 Lt/min  =    = 0,00058 
    

 

2.1.2 Mencari Head Total Pompa 

htotal Pompa = hz + hp + hm + hf 

2.1.3 Head Elevasi 

Perbedaan tinggi muka air sisi keluar dan masuk. 
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hz = Z2 – Z1 

2.1.4 Head Tekan 

Head tekanan sisi masuk dan sisi keluar. 

P1 = P2 - P 

Dimana : P1 = tekanan sisi masuk 

           P2 = tekanan sisi keluar 

2.1.5 Rugi Minor 

Rugi Minor adalah rugi yang disebabkan gangguan lokal seperti pada 

aliran seperti perubahan penampang, katup, belokan dsb, yang 

diekspresikan dengan persamaan : 

hm = K . v² / 2g 

2.1.6 Rugi Mayor 

Rugi Mayor adalah rugi yang terjadi adanya gesekkan aliran fluida 

dengan dinding pipa. 

hf = f. Lv² / d.2g 

- Bilangan Reynolds 

Re =  = 0,000001 m²/s 

2.1.7 Kecepatan Aliran ( V ) 

Rumus dibawah ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung 

kecepatan aliran air dalam pipa. 

    
Dimana :   V = kecepatan aliran 

              Q = kapasitas / debit air 

              A = luas penampang pipa 

2.1.8  Daya Air ( WHP ) 

WHP dapat didefinisikan sebagai daya efektif yang diterima oleh air 

dari pompa persatuan waktu. 

      

Dimana :     =  

                       Q = debit air 

              Ht = Head turbin 
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2.1.9 Daya Turbin ( BHP ) 

BHP dapat didefinisikan sebagai daya yang dihasilkan oleh fluida 

penggerak turbin untuk menggerakan turbin pada torsi dan kecepatan 

tertentu, atau bisa disebut juga input power ke turbin dari fluida. 

     

 Dimana :  N = Putaran turbin ( Rpm ) 

            Mt = Momen puntir ( Nm ) 

2.1.10  Efisiensi Turbin 

Efisiensi turbin adalah nilai keefektifan turbin yang didapat dengan 

membandingkan besar daya turbin ( BHP ) dengan besar daya air  

( WHP ) dimana hasil berupa persentase. 

        = ( BHP / WHP ) × 100% 

 

C.Alat dan Bahan  

Pengenalan Alat Turbin Air Pelton 

 

Keterangan gambar diatas adalah : 

1.                       Pompa air                              7. Alat ukur debit air  

2.                       Bak penampungan air           8. Rangka 

3.                       Rumah Sudu                          9. Pipa 1” 

4.                       Nozel                                    10. Roda 

5.                       Turbin Pelton                       11. Katup kontrol aliran 

6.                       Panel                                    12. Regulator 
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D.Prosedur Praktikum 

1. Mencatat jenis-jenis alat atau equiptment yang berhubungan 

dengan Turbin air jenis pelton 

2. Memahami fungsi dan cara kerja alat-alat Turbin air Pelton 

3. Mengerti perhitungan efisiensi turbin air pelton 

E. Tugas 

1.Buat Resume Tentang penggunaan Turbin air Pelton dan aplikasinya! 
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Latihan .12 

Pokok bahasan     :  latihan Soal 2   

Judul Praktikum  :  Mekanika Fluida dasar  

Lokasi      :  Lab. TTA 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Untuk Mengetahui Kemampuan Mahasiswa sampai sejauh mana 

dalam hal memahami dan mengerti ilmu mekanika fluida 

2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami penerapan aplikasi 

ilmu mekanika fluida dalam dunia otomotif 

B.Latihan Soal  

 

1. Untuk mengangkat sepotong kawat yang panjangnya 7,5 cm dari 

permukaan air, kecuali gaya beratnya masih diperlukan gaya 

tambahan 1165 dyne. Berapakah besarnya tegangan permukaan air 

pada suhu tersebut ? 

2. Sebuah pipa barometer air raksa mempunyai diameter 4 mm. Sudut 

kontak antara air raksa dan gelas 128. Massa jenis air raksa 13,6 

3cm
gr

. Berapakah salah pembacaan yang harus dikoreksi karena 

tegangan permukaan air raksa itu. Diketahui tegangan permukaan air 

raksa 465 3cm
dyne

. 

3. Luas penampang penghisap yang kecil dan yang besar dari suatu 

pompa hidrolik adalah 6 cm2 dan 20 cm2. Jika pada penghisap yang 

kecil bekerja gaya 50 N, berapakah besar gaya timbul pada penghisap 

yang besar ? 

4. Dalam pipa U terdapat Hg (massa jenisnya 13,6 g/cm3). Pada kaki kiri 

dituangkan air setinggi 30 cm. Berapa tinggi minyak pada kaki di 

sebelah kanan harus ditambahkan agar permukaan air dan permukaan 

minyak sebidang ? (massa jenis minyak 0,9 g/cm3). 

5. Sebuah kubus dari gabus dibebani dengan sepotong logam sehingga 

melayang dalam aseton. Jika massa logam 77 gram, massa jenis gabus 
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0,24 g/cm3, massa jenis logam 8,8 g/cm3, massa jenis  aseton 0,8 g/cm3. 

Tentukan rusuk kubus! 

6. Sebuah kubus dari kayu (massa jenisnya 0,8 g/cm3), Mula-mula 

dibenamkan ke dalam bejana kemudian dilepas sehingga naik ke 

permukaan gliserin (massa jenisnya 1,25 g/cm3) dan ternyata 200 cm3 

dari kayu tersebut berada di permukaan gliserin. Tentukan : 

a. gaya ke atas kayu pada saat masih berada seluruhnya dalam 

gliserin 

b. gaya naik 

c. gaya ke atas setelah benda setimbang 

d. Rusuk kubus! 

      7.Air menyemprot keluar dari sebuah lubang pada dinding sisi sebuah 

tangki. Lubang tersebut berbentuk lingkaran yang bergaris tengah 2 

cm dan berada 3 m di bawah permukaan air. Jika luas penampang 

lubang itu 0,6 ,  berapa liter air akan mengalir tiap menit ? 

 

8 Sebuah venturimeter, tabung yang besar mempunyai penampang 

lintang 10 dm3. Dan tabung yang kecil berpenampang lintang 5 dm3. 

Selisih tekanan kedua tabung itu 38 cmHg. Berapakah cepat aliran zat 

cair yang diukur ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 A1 P2 A2 
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Latihan .13 

Pokok bahasan     :  Ujian Praktikum   

Judul Praktikum  :  Mekanika Fluida dasar  

Lokasi      :  Lab. TTA 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Untuk Mengetahui Kemampuan Mahasiswa sampai sejauh mana 

dalam hal memahami dan mengerti ilmu mekanika fluida 

2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami penerapan aplikasi 

ilmu mekanika fluida dalam dunia otomotif 

B.Kisi-kisi Ujian Praktikum 

1. Pengenalan sifat-sifat fluida dan pengertian prinsip kerja alat-

alat ukur mekanika fluida 

2. Bagaimana cara mengetahui fluida yang mengalami tekanan 

hidrostatis 

3. Bagaimana percobaan eksperimen Hukum Archimedes! 

4. Bagaimana eksperimen mengenai Hukum pascal dan 

penerapannya dalam Dunia otomotf! 

5. Apa yang dimaksud Head Loss dalam sistem Mekanika fluida, 

jelaskan jenis-jenis Head loss dan disertai contoh! 

6. Bagaimana cara mengetahui prinsip kerja Hukum Bernoulli! 

7. Bagaimana cara mengetahui suatu aliran laminar atau Turbulen 

dalam suatu percobaan eksperimen! 

8. Viskositas dan jenis-jenis nya, disertai dengan contoh! 

9. Apa yang dimaksud dengan mesin fluida Turbin air  

 

Sekian terima kasih, semoga sukses cita-citanya!! 


