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BAB 

FLUIDA 
 

 

7.1 Massa Jenis, Tekanan, dan Tekanan Hidrostatis 

 

Massa Jenis 

Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan 

bentuk ketika ditekan. Yang termasuk fluida adalah zat cair dan gas. 

Massa jenis (�) adalah massa (m) suatu benda atau sampel dibagi dengan volumnya (V): 

     � = m/V 

Satuan massa jenis dalam SI adalah kg/m
3
. Satuan massa jenis yang lain yang sering digunakan 

adalah  g/cm
3
, dimana 1 g/cm

3
 = 1 000 kg/m

3
. 

Sering juga digunakan besaran massa jenis relatif, yaitu nilai perbandingan massa jenis suatu 

bahan terhadap massa jenis air: 

� relatif = � bahan / � air 

 

Tekanan 

Tekanan (p) adalah gaya (F) yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas (A)  

bidang itu: 

     p = F/A 

Tekanan tidak memiliki arah tertentu seperti gaya sehingga tekanan disebut besaran skalar. 

Satuan SI untuk tekanan adalah pascal (Pa), dimana 1Pa = 1 N/m
2
. 

Besaran-besaran yang lainnya antara lain: 

1 milibar (mb) = 0,001bar; 1 bar = 10
5
 Pa 

1 atm = 76 cmHg = 1,01 x 10
5
 Pa = 1,01 bar 

1 torr = 1 mmHg 

1 lb/in
2
 (psi) = 6,89 x 10

3
 Pa 

 

Tekanan Hidrostatis 

Tekanan hidrostatis (ph) adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair itu 

sendiri. Tekanan hidrostatis sebanding dengan massa jenis (�) cairan dan kedalaman (h) titik 

dari permukaan cairan: 

     ph = �gh 

 

Tekanan Gauge 

Tekanan gauge adalah selisih antara tekanan yang tidak diketahui denagan tekanan atmosfer 

(tekanan udara luar): 

     p = pgauge + patm 

 

Tekanan Mutlak pada Suatu Kedalaman Zat Cair 

Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Pada tiap bagian atmosfer bekerja gaya 

tarik gravitasi. Makin ke bawah, makin berat lapisan udara yang di atasnya. Oleh karena itu, 

makin rendah suatu tempat, makin tinggi tekanan atmosfernya. Di permukaan laut, tekanan 

atmosfer bernilai kira-kira 1 atm atau 1,01 x 10
5
 Pa. 

Pada permukaan cairan bekerja tekanan atmosfer po sehingga tekanan mutlak titik-titik pada 

kedalaman h dibawah permukaan cairan adalah: 

     p = po +�gh 

 

7.2 Hukum-hukum Dasar Fluida Statis 
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Hukum Pokok Hidrostatika 

Hukum pokok hidrostatika menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar 

di dalam suatu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. 

 

Hukum Pascal: 

Tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala 

arah. 

Untuk dua pengisap yang kedudukannya sama berlaku: 

   F2:A2 = F1:A1  F2 = (A2:A1) F1 = (D2:D1)
2 
F1 

Dengan A adalah luas penampang pengisap dan D adalah diameter pengisap. 

 

Hukum Archimedes 

Gaya apung adalah gaya yang berarah ke atas yang dikerjakan fluida pada benda yang tercelup 

sebagian atau seluruhnya dalam fluida. 

Gaya apung (Fa) adalah selisih antara berat benda di udara (wb,u) dengan berat benda dalam 

fluida (wb,f): 

     Fa = wb,u – wb,f 

 

Bunyi Hukum Archimedes: 

Gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke 

dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. 

     Fa  = �f  Vbf g 

Dengan �f adalah massa jenis fluida dan Vbf adalah volum benda yang tercelup dalam fluida. 

 

Mengapung, Tenggelam, dan Melayang 

Konsep mengapung dan melayang adalah sama, yaitu berat benda sama dengan gaya ke atas. 

Perbedaannya adalah pada volum benda yang tercelup dalam fluida. Pada kasus mengapung, 

hanya sebagian benda yang tercelup. Pada kasus melayang, semua benda tercelup dalam fliuda. 

Sarat mengapung : �b rata-rata < �f 

Sarat melayang  : �b rata-rata = �f 

Sarat tenggelam  : �b rata-rata > pf  

Dapat dirumuskan dengan 

     w = Fa 

     �bVbg = �fVbfg 

 

Penerapan Hukum Archemedes pada Masalah Fisika Sehari-hari 

 

1. Hidrometer 

Hidrometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur massa jenis cairan. Nilai massa jenis 

cairan dapat diketahui dengan membaca skala pada hidrometer yang ditempatkan mengapung 

pada zat cair. 

Dasar matematis prinsip kerja hidrometer adalah sebagai berikut: 

     hbf = m/A�f  

dengan A yaitu luas permukaan tangkai dan m adalah massa hidrometer. 

 

2. Balon Udara 

Seperti halnya zat cair, udara (termasuk fluida) juga melakukan gaya apung pada benda. Gaya 

apung yang dilakukan udara pada benda sama dengan berat udara yang dipindahkan oleh benda. 

Dalam hal ini �f adalah massa jenis udara. 

 

Alat-alat lain yang bekerja berdasarkan pada hukum archimedes antara lain kapal laut, kapal 

selam, dan galangan kapal. 
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7.3 Tegangan Permukaan Zat Cair 

 

Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang 

sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh seatu laisan elastis. Tegangan permukaan � 
didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan permukaan F dengan panjang 

permukaan d dimana gaya itu bekerja: 

     � = F / d 

Satuan SI untuk tegangan permukaan adalah N/m. 

 

Gaya tarik-menarik antar partikel sejenis adalah kohesi, sedangkan antar partikel tak sejenis 

adalah adhesi. Jika kohesi lebih kecil daripada adhesi, sudut kontak adalah sudut lancip dan 

terbentuk meniskus cekung. Zat cair meniskus cekung membasahi dinding wadahnya, 

contohnya air. Jika kohesi lebih besar daripada adhesi, sudut kontak adalah sudut tumpul dan 

terbentuk meniskus cembung. Zat cair meniskus cembung tidak membasahi dinding wadahnya, 

contohnya raksa. 

 

Gejala kapiler atau kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler. 

Cairan meniskus cekung naik dan cairan meniskus cembung turun dalam pipa kapiler. Kenaikan 

atau penurunan cairan h dalam pipa kapiler adalah: 

     h = 2� cos� / � g r 

dengan � adalah sudut kontak dan r adalah jari-jari pipa kapiler 

 

Penerapan tegangan permukaan dalam masalah fisika sehar-hari 

Antiseptik yang dipakai untuk mengobati luka, selain memiliki daya bunuh kuman yang baik, 

juga memiliki tegangan permukaan yang rendah sehingga antiseptik dapat membasahi seluruh 

luka. Jadi, alhohol dan hampir semua antiseptik memiliki tegangan permukaan yang rendah. 

 

7.4 Persamaan dan Hukum Dasar Fluida Dinamis 

 

Ciri-ciri umum fluida ideal adalah sebagai berikut: 

1. Aliran fluida dapat merupakan aliran tumak (steady) atau tak tunak (non steady). Jika 

kecepatan v di suatu titik adalah konstan terhadap waktu, maka aliran fluida dikatakan tunak. 

Contoh aliran tunak adalah arus air yang mengalir dengan tenang (kelajuan alir rendah). Pada 

aliran tak tunak, kecepatan v di suatu titik tidak konstan terhadap waktu. Contoh aliran tak tunak 

adalah gelombang pasang air laut. 

2. Aliran fluida dapat termampatkan (compressible) atau tak termampatkan (incompressible). 

Jika fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volum (atau massa jenis) ketika ditekan, 

maka aliran fluida dikatakan tak termampatkan. Hampir semua zat cair yang bergerak dianggap 

sebagai aliran tak termampatkan. Bahkan gas yang memiliki sifat sangat termampatkan, pada 

kondisi tertentu dapat mengalami perubahan massa jenis yang dapat diabaikan. Pada kondisi ini 

aliran gas dianggap sebagai aliran yang tak termampatkan. 

3. Aliran fluida dpat merupakan aliran kental (viscous) atau tak kental (non viscous). 

 

Garis alir adalah lintasan yang ditempuh oleh suatu partikel dalam fluida yang mengalir. Ada 

dua jenis aliran fluida yaitu: 

1. Aliran garis arus (laminar) adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis (lurus 

melengkung) yang jelas ujung dan pangkalnya. Dimana kecepatan partikel fluida di tiap titik 

pada garis arus searah dengan garis singgung di titik itu. Dengan demikian arus tidak pernah 

berpotongan.  

2. Aliran turbulen ditandai dengan adanya aliran berputar. Ada partikel yang arah geraknya 

berbeda dan bahkan berlawanan dengan arah gerak keseluruhan fluida. 

 

Persamaan Kontinuitas 
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Debit 

Merupakan besaran yang menyatakan volum fluida V yang mengalir melalui suatu penampang 

tertentu dalam satuan waktu t tertentu: 

     Q = V / t = A v 

Dengan A adalah luas penampang dan v adalah kelajuan fluida. 

Debit termaasuk besaran skalar, dengan satuan m3/s. 

 

Persamaan kontinuitas 

Untuk fluida tak termampatkan menyatakan bahwa hasil kali antara kelajuan aliran fluida dan 

luas permukaan penampang selalu konstan. 

   A1 v1 = A2 v2 = A3 v3 = ..... = konstan 

   Q1 = Q2 = Q3 = ..... = konstan 

 

Daya oleh debit fluida 

Daya (P) yang dapat dibangkitkan oleh suatu tenaga air setinggi h dan debit air Q adalah 

     P = � Q g h 

 

Asas Bernoulli 

Pada pipa mendatar (horizontal), tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan 

alirnya paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling 

besar. 

 

Hukum Bernoulli 

Hukum bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan (p), energi kinetik per satuan volum 

(1/2 � v2) dan energi potensial per satuan volum (� g h) memiliki nilai yang sama pada setiap 

titik sepanjang suatu garis arus. Dapat dirumuskan: 

    p + ½ � v2 + � g h = konstan 

   p1 + ½ � v1
2
 + � g h1 = p2 + ½ � v2

2
 + � g h2 

 

Dua kasus hukum Bernoulli 

 

1. Kasus untuk fluida tak bergerak 

Untuk fluida takbergerak, kecepatan v1 = v2 = 0. Persamaan menjadi: 

    p1 – p2 = � g (h2 – h1) 

 

2. Kasus untuk fluida yang mengalir dalam pipa mendatar (fluida dinamis) 

Dalam pipa mendatar tidak terdapat perbedaan ketinggian. Ini berarti ketinggian h1 = h2. 

Sehingga persamaan menjadi: 

    p1 – p2 = ½ � (v2
2
 – v1

2
) 

 

Teorema Torricelli 

Menyatakan bahwa jika suatu wadah yang ujung atasnya terbuka ke atmosfer didisi cairan dan 

terdapat lubang kecil pada kedalaman h di bawah permukaan fluida dalam wadah, makakelajuan 

semburan fluida melalui lubang sama dengan kelajuan yang diperoleh oleh suatu benda yang 

jatuh bebas pada ketinggian h. 

     v = �2g h 

 

 

Penerapan Hukum Bernoulli 

 

1. Karburator 
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2. Venturimeter 

Untuk venturimeter tanpa manometer, dengan titik 1 adalah bagian yang lebar dan titik 2 adalah 

bagian yang menyempit, h adalah selisih ketinggian cairan dalam tabung 1 dan 2; berlaku 

persamaan berikut: 

    p1 – p2 = ½ � (v2
2
 – v1

2
) 

    v2 = (A1 / A2) v1 

    p1 – p2 = � g h 

    v1 = �[(2g h) / (A1 / A2)
2
 -1] 

Untuk venturimeter dengan manometer dimana cairan manometer umumnya raksa dengan 

massa jenis �’, berlaku persamaan: 

    p1 – p2 = ½ � (v2
2
 – v1

2
) 

    v2 = (A1 / A2) v1 

    p1 – p2 = �’ g h 

 

3. Tabung pitot 

Adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelajuan air gas. Jika massa jenis cairan 

dalam tabung adalah �, beda ketinggian cairan dalam kedua kaki adalah h, massa jenis gas �’, 
dan laju alir gas v, maka berlaku: 

½ � v2
 = �’ g h 

 

4. Penyemprot parfum dan penyemprot racun serangga 

 

5. Gaya angkat sayap pesawat terbang 

Desain sayap pesawat yang berbentuk aerofil menyebabkan kelajuan udara di atas sayap v2 

lebih besar daripada di bawah sayap v1. ini menghasilkan gaya angkat; dirumuskan: 

    F1 – F2 = ½ � (v2
2
 – v1

2
) A 

Dengan � adalah massa jenis udara di sekitar pesawat dan A adalah luas total bentangan sayap. 

Ketika pesawat terbang dalam arah mendatar, berat total pesawat sama dengan gaya angkatnya. 

 

Viskositas Fluida 

Besar gaya F yang diperlukan untuk menggerakkan suatu lapisan fluida dengan kelajuan tetap v 

untuk luas lapisan A dan letaknya pada jarak y dari suatu permukaan yang tidak bergerak, 

dinyatakan oleh 

     F = � A v / y 

� adalah koefisien viskositas yang dinyatakan dalam satuan kg m
-1

 s
-1

 

 

Hukum Stokes untuk fluida kental 

Menyatakan bahwa besar gaya gesekan fluida Ff untuk benda berbentuk bola adalah: 

     Ff = 6� � r v 

Dengan r adalah jari-jari bola. 

 

Kecepatan Terminal 

Benda yang jatuh bebas dalam suatu cairan kental, suatu waktu akan mencapai kecepatan 

terbesar yang konstan, disebut kecepatan terminal vT, Kecepatan terminal tercapai ketika gaya – 

gaya vertikal yang bekerja pada benda mencapai keseimbangannya, dan diperoleh: 

    vT = (2/9) (r
2
 g / �) (�b – �f) 


