
Panduan Praktikum Mekanika Fluida 2013 

 

Laboratorium Mekanika Fluida hal. 1 

 

Percobaan 1 

TEKANAN HIDROSTATIK 

A.   Tujuan Percobaan 

Tujuan dari pelaksanaan percobaan ini adalah untuk  ; 

1.   Menentukan Pusat Tekanan dari zat cair 

2.   Menentukan resultan gaya yang terjadi pada zat cair 

3.   Menentukan besarnya Momen 

 

B. Alat-alat yang digunakan 

1. Hidrostatic Pressure Demonstrator 

2. Beban 

 

 
C. Teori 

 Pengaruh tekanan hidrostatik memegang peranan penting dalam banyak 

bidang keteknikan, seperti pembuatan kapal, tanggul, bendungan dan pintu air 

dan dalam 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 sipil seperti: 

- analisa stabilitas bendungan 

- pintu air, dan sebaginya 

Ketika sebuah permukaan tenggelam dalam sebuah fluida, gaya-gaya 

akan bekerja pada permukaan karena fluida tersebut. Penentuan gaya-gaya 

adalah hal yang sangat penting dalam perancangan tangki-tangki 

penyimpanan, kapal laut, bendungan dan struktur-struktur hidrolik lainnya. 

Pada flujida diam telah diketahui bahwa gaya-gaya tersebut pasti tegak lurus 

terhadap permukaan karena tidak adanya tegangan-tegangan geser. Tekanan 
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akan berubah secara linier menurut kedalaman jika fluidanya tak mampu 

mampat.  

Tekanan pada Suatu Titik 

  Tekanan pada suatu titik dalam fluida diam 
adalah sama dalam segala arah. 

 

Tekanan hidrostatik dapat dihitung dengan rumus: 

Phyd =  . g . t    

Dimana : 

 = densitas dari air 
G = gaya gravitasi (g=9,81 m/s2) 
t  = jarak dari permukaan air   
 

Menentukan Pusat Tekanan 

Gambar di bawah menunjukan sebuah tekanan linear pada suatu permukaan 

untuk menentukan pusat tekanan pada permukaan dapat ditentukan dengan ; 
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Dimana : 

 

                              Sehingga : 

 

 

Dengan tekanan hidrostatik : 

                                          dan 

 Hasilnya adalah : 

 

 

e adalah jarak pusat tekanan dari pusat bidang datar. 

Menentukan Resultan Gaya  

Gaya C pada pusat bidang datar dari permukaan yang 

aktif adalah ; 

 

Pc = tekanan hydrostatic dari pusat bidang datar 

terhadap permukaan yang aktif 

tc  = jarak vertical dari pusat bidang datar dari permukaan cairan 

Jika dinding  dimiringkan sudutnya maka : 

Sehingga Resultan gaya Fp dapat dihitung : 
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Posisi Water Vessel 0 

Menentukan Pusat Tekanan pada Posisi  0 

a. Untuk Tinggi air (s) < 100 mm (tekanan pada profil triangular) 

 

b. Untuk Tinggi air (s) > 100 mm (tekanan pada profil trapezoidal) 

 

 Menentukan Resultan gaya pada Posisi  0 

Untuk s < 100 mm (profil triangular) : 

 

Untuk s > 100 mm (profil trapezoidal) : 

 

Sehingga resultan gaya yang dihasilkan : 
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Menentukan Momen pada Posisi  0 

 

 

 

 

III. 3.1.1  Posisi Water Vessel dimiringkan dengan sudut tertentu 

Menentukan Pusat Tekanan 

 

 

 

 

 

Untuk level air s < sh (profil triangular): 

 

Untuk level air s > sh (profil trapezoidal): 

 

 

 



Panduan Praktikum Mekanika Fluida 2013 

 

Laboratorium Mekanika Fluida hal. 6 

 

 

Menentukan Resultan Gaya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk level air s < sh (profil triangular): 

 

Untuk level air s > sh (profil trapezoidal): 

 

Resultan gaya : 

 

III. 3.1.1  Posisi Water Vessel 90 

E = 0 

 

Resultan Gaya : 
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D. Sketsa Alat Uji 

Keterangan Gambar:  

1. Bejana Air 

2. Penahan 

3. Slider 

4. Stop pin 

5. Skala ketinggian air 

6. Rider 

7. Beban 

8. Tangkai pegangan 

 

 

 

E.  Prosedur Percobaan 

E.1.  Pusat Tekanan dengan posisi Bejana Air Vertikal 

1.  Seimbangkan posisi bejana dengan cara : 

     -  atur tangki air sampai sehingga sudut  

α = 0 dengan menggunakan pengait 

(2) seperti terlihat pada gambar. 

-  gunakan rider (6), atur pada jarak  l = 

150 mm 

- atur keseimbangan dengan 

menggunakan slider (3), letakkan 

stopping pada posisi yang tepat. 

 

2. Lakukan pengukuran 

-  Isikan air ke dalam tangki air sampai mencapai posisi setimbang (posisi 

stop pin(4) pada lubang tengah) 

- Catat ketinggian air  (s)  

- Tambahkan beban  dengan kenaikan 0.5 N sampai 1 N. Lakukan 

pengukuran hingga beberapa kali. Catat perubahan panjang lengan (l) 

dan  beban tambahan (FG). 

3. Tentukan titik pusat tekanan 
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4. Tentukan Gaya resultan 

E.2  Pusat Tekanan dengan posisi bejana Air Dimiringkan 

1. Ulangi prosedur E.1 untuk 

menyeimbangkan bejana. Atur posisi 

bejana air seperti pada gambar di 

samping. 

2. Catat pembacaan skala. Permukaan air 

paling rendah  St dan permukaan air paling 

tinggi  Sh dari permukaan aktif. 

3. Tentukan titik pusat tekanan 

4. Tentukan Gaya resultan 

 

 

Tugas Pendahuluan  

1. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang fluida dan statika fluida 
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tekanan dan tuliskan besaran dan 

satuan untuk tekanan dalam BG dan SI. 
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis. 
4. Berapakah tekanan dalam Pascal, yang akan dialami oleh seorang 

penyelam pada kedalaman 40 meter di bawah permukaan laut? (berat 
jenis air laut 10,1 kN/m3) 

5. Kapal selam penelitian tak berawak mampu menyelam sangat dalam 
di samudra. Berapakah tekanan di kedalaman 5 km. Nyatakan jawaban 
anda dalam pascal dan psi. 
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Tabel Data 

Sudut α 
(°) 

Level Air Terendah 
(mm) 

Level Air Tertinggi 
(mm) 

          

Panjan 
Lever Berat Tinggi Air I D Resultan Gaya 

I (mm) F (N) s (mm) (mm) FP (N) 

          

          

          

          

          

          

Sudut α 
(°) 

Level Air Terendah 
(mm) 

Level Air Tertinggi 
(mm) 

          

Panjan 
Lever Berat Tinggi Air I D Resultan Gaya 

I (mm) F (N) s (mm) (mm) FP (N) 

          

          

          

          

          

          

Sudut α 
(°) 

Level Air Terendah 
(mm) 

Level Air Tertinggi 
(mm) 

          

Panjan 
Lever Berat Tinggi Air I D Resultan Gaya 

I (mm) F (N) s (mm) (mm) FP (N) 

          

          

          

          

          

          

 


