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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1. Penelitian Sebelumnya 

Menurut Affan (2010), dalam penelitiannya disimpulkan bahwa kerugian tekan 

rata-rata terbesar dialami oleh belokan pipa siku 90o (mitre) sebesar 0,281 m, sedangkan 

kerugian tekan rata-rata terkecil dialami oleh pipa lurus sebesar 0,178 m. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa faktor gesekan untuk pipa uji (copper tube) lebih besar 

dibandingkan dengan faktor gesekan pipa halus (Blasius). Sedangkan koefisien 

kerugian minor rata-rata terbesar dialami oleh belokan pipa siku 90o (mitre) sebesar 

5,85 dan koefisien kerugian minor terkecil pada belokan pipa radius 90o (r = 100 mm) 

sebesar 4,249. 

Patankar, et. al., (1975), dalam penelitiannya mengenai prediksi aliran turbulen di 

pipa lengkung menyimpulkan bahwa simulasi aliran di pipa lengkung 180o menunjukkan 

terjadi pergeseran ke luar tikungan di kecepatan masimum yang menyebabkan penurunan 

arus sekunder setelah 30o dari belokan. Kerugian tekan pada pipa PVC elbow, reducer dan 

ekspansi yang diteliti dari hasil penelitian sebelumnya didapatkan bahwa kerugian pipa 

setara yang panjangnya 5 (1,52 m) hingga 6 feet (1,83 m) akan sesuai dengan kerugian 2 

inch (5,1 cm) PVC elbow. Panjang yang ekivalen ini dapat dikonversikan menjadi koefisien 

kerugian (K) dari 0,54 hingga 0,65. Hasil pengujian ini ditentukan untuk 2 inch (5,1 cm) 

PVC elbow, rata-rata koefisien kerugian (K) dari 0,9 hingga 1 tergantung dari manufaktur. 

Hasil pengujian menyamakan berbagai panjang dari 8,4 (2,56 m) hingga 9,2 feet (2,8 m) 

pada pipa PVC 2 inch. Kerugian tekanan dari data hasil pengujian sebenarnya hampir dua 

kali lipat dari kerugian yang diperkirakan dari publikasi sebelumnya. 

Crawford, et. al., (2008), dalam penelitiannya tentang penelitian numerik dari 

struktur aliran dan kerugian aliran turbulen pada belokan pipa 90o. Menyimpulkan bahwa 

Reynolds Stress Model (RSM) ditentukan untuk memprediksi kehilangan tekanan dengan 

akurasi yang baik untuk belokan dengan kelengkungan terlembut dan gradien tekanan 

rendah = 20  adalah antara 1 hingga 5 persen. Untuk belokan dengan = 5 , data 

meningkat antara 7 dan 9 persen. Sementara untuk tikungan tajam = 1,3 , hasil numerik 

menunjukkan adanya pemisahan pada dinding dalam, kecuali hilir tikungan dikarenakan 

adanya gradien tekanan yang merugikan. 

 

 



4 
 

Zainuddin, et. al., (2012) dalam penelitiannya tentang analisa pengaruh variasi 

sudut sambungan belokan terhadap head losses aliran pipa dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar sudut belokan, nilai head losses dan pressure drop yang dihasilkan semakin 

besar dan pemakaian sudut belokan yang semakin besar menyebabkan hubungan kecepatan 

air berbanding terbalik dengan head losses, semakin besar kecepatan maka head losses 

semakin kecil. 

Pratama (2012), dalam penelitiannya tentang pengaruh radius kelengkungan 

92,5 mm dan 280 mm terhadap distribusi tekanan dan kerugian head pada elbow 

menghasilkan bilangan Reynolds yang besar, maka kerugian head dan koefisien 

kerugian head yang terjadi semakin besar. Kerugian head dan koefisien kerugian head 

pada radius kelengkungan 92,5 mm sama-sama lebih besar daripada radius 

kelengkungan 280 mm.  

 
2.2. Fluida 
2.2.1. Definisi Fluida 

Fluida adalah suatu zat yang berubah bentuk secara terus-menerus bila terkena 

tegangan geser, berapapun kecilnya tegangan geser tersebut. Tegangan geser ini timbul 

akibat adanya gaya geser yang menyinggung permukaan, dan gaya geser ini yang dibagi 

dengan luas permukaan tersebut adalah gaya geser rata-rata (Streeter & Wylie, 1999:3). 

 

2.2.2. Kerapatan (Density) 

Soedradjat (1983:12) menyatakan terdapat tiga macam kerapatan (density) yang 

harus diketahui perbedaannya yaitu: 

1. Kerapatan massa () adalah ukuran konsentrasi massa suatu zat cair yang dinyatakan 

dalam massa persatuan volume. 

 =             (2-1) 

dengan: 

 = kerapatan massa (kg/m3) 

m = massa (kg) 

V = volume (m3) 
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2. Berat jenis (γ) adalah berat suatu benda dari hasil perkalian antara rapat massa () 

pada temperatur dan tekanan tertentu dengan percepatan gravitasi (g). 

γ =  . g          (2-2) 

dengan:  

γ = berat jenis (N/m3) 

 = kerapatan massa (kg/m3) 

g = percepatan gravitasi (m/s2) 

3. Kerapatan relatif (s) adalah perbandingan berat suatu benda terhadap berat air yang 

mempunyai suhu 4oC dengan isi yang sama. 

s =            (2-3) 

 

2.2.3. Viskositas 

Viskositas adalah sifat cairan yang dapat menahan gaya-gaya geser. Viskositas 

pada cairan berkurang apabila suhu dinaikkan, sebaliknya viskositas pada gas jika suhu 

dinaikkan maka viskositasnya pun menjadi naik (Soedradjat, 1983:12-13).  

Hal ini disebabkan karena tahanan suatu fluida terhadap tegangan geser 

tergantung pada kohesi dan laju perpindahan momentum molekularnya. Cairan dengan 

molekul-molekul yang jauh lebih rapat daripada gas mempunyai kohesi yang lebih 

besar. Kohesi merupakan penyebab utama viskositas pada cairan dan karena kohesi 

akan berkurang dengan naiknya suhu maka viskositasnya juga turun.  

Viskositas dibedakan menjadi 2 macam yaitu viskositas dinamis (μ) dan 

viskositas kinematik (υ). Viskositas dinamis adalah gaya geser per satuan luas yang 

dibutuhkan untuk menggeser lapisan zat cair dengan satu satuan kecepatan terhadap 

lapisan yang berlekatan di dalam zat cair tersebut. Secara matematis dapat dituliskan 

dengan persamaan (Streeter & Wylie, 1999:4). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Perubahan bentuk oleh gaya geser yang konstan. 
Sumber: Streeter & Wylie (1999:4). 
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F = μ 
 × 

          (2-4) 

dengan: 

F = gaya geser pada fluida (N) 

μ  = viskositas dinamis/absolut (kg/m.s) 

A = Luas penampang (m2) 
푈 푡  = kecepatan sudut garis ab (rad/s) 

Menurut Soedradjat (1983:12) viskositas kinematis adalah viskositas dinamis 

dibagi dengan kerapatan massa yang dinyatakan dengan persamaan:  

υ  =              (2-5) 

dengan: 

υ = viskositas kinematis (m2/s) 

μ = viskositas dinamis (kg/m.s) 

ρ = densitas (kg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2  Viskositas kinematik berbagai fluida pada 1 atm. 
Sumber: White (1988:388). 
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Pada Gambar 2.2 terlihat viskositas kinematik dari berbagai fluida. Pada gambar 

tersebut dapat dilihat bahwa untuk fluida cair viskositas kinematik (υ) akan menurun 

dengan meningkatnya temperatur sedangkan untuk fluida gas sebaliknya yaitu dengan 

meningkatnya temperatur maka viskositasnya juga meningkat. Viskositas akan 

bertambah jika pertukaran kalor yang acak antar molekul-molekulnya, sehingga 

meningkatkan temperatur mengakibatkan viskositasnya juga meningkat (Nekrasov, 

1963:22). 

 

2.2.4. Fluida Newtonian dan Fluida non-Newtonian 

Fluida diklasifikasikan berdasarkan Newtonian dan non-Newtonian yang 

dinyatakan dalam hubungan tegangan geser (τ) dengan laju perubahan bentuk sudut 

fluida 푑푢
푑푦 . Dalam fluida Newtonian terdapat hubungan linier antara besarnya 

tegangan geser yang diterapkan dengan laju perubahan bentuk yang diakibatkan oleh 

viskositas dinamik yang konstan, contoh dari fluida Newtonian adalah oli, air, dan 

udara. Jarak antara kedua pelat adalah h, dan fluida diantara kedua pelat tersebut 

mengikuti hukum Newton yang menyatakan bahwa laju perubahan bentuk sudut fluida 

yang tertentu maka tegangan geser berbanding lurus dengan viskositas dan ditulis dalam 

persamaan (White, 1988:27). 

 =  = konstan         (2-6) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Aliran viskos akibat gerakan relatif antara dua pelat paralel. 
Sumber: White (1988:27). 

 

Sedangkan fluida non-Newtonian memiliki hubungan yang tak linier antara 

besarnya tegangan geser dengan laju perubahan bentuk dan fluida tersebut tidak 

memenuhi hukum linear pada Persamaan (2-6). 
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Gambar 2.4  Diagram rheologi. 
Sumber: Streeter & Wylie (1999:5). 

 

2.2.5. Compressible Flow and Incompressible Flow 

Klasifikasi fluida berdasarkan mampu mampatnya, yaitu fluida compressible 

dan incompressible. Fluida compressible adalah fluida yang mampu mampat dan 

kerapatannya dipengaruhi oleh perubahan tekanan. Contoh fluida compressible adalah 

udara dan berbagai gas. Fluida incompressible adalah fluida yang tidak mampu mampat 

dan perubahan kerapatan fluida akibat perubahan tekanan dapat diabaikan. Contoh 

fluida incompressible adalah air, minyak dan berbagai jenis cairan. Udara atau gas bisa 

dianggap incompressible jika kecepatan alirannya mempunyai bilangan Mach < 0,3. 

 

2.3. Bilangan Reynolds 

Bilangan Reynolds adalah suatu bilangan tak berdimensi yang menyatakan sifat 

pokok aliran tertentu pada fluida incompressible. Bilangan Reynolds merupakan 

parameter berupa suatu perbandingan kecepatan aliran dan ukuran yang mewakili 

diameter penampang yang dilewati aliran fluida terhadap viskositas fluida. Bilangan 

Reynolds membedakan jenis aliran seperti aliran laminer, transisi atau turbulen di 

lapisan batas atau di dalam pipa atau di sekitar benda yang terendam.  

Persamaan bilangan Reynolds untuk aliran di dalam pipa menurut Gerhart, et.al., 

(1985:167) adalah: 

Re = 
ρ  × v  × d

μ
           (2-7) 
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dengan: 

Re = bilangan Reynolds 

v = kecepatan rata-rata aliran dalam pipa (m/s) 

d = diameter pipa (m) 

μ = viskositas absolut / dinamis (kg/m.s) 

ρ = densitas (kg/m3) 

 

2.4. Aliran Laminer dan Aliran Turbulen 

Aliran laminer merupakan suatu elemen fluida bergerak mengikuti lintasan yang 

tidak terputus-putus dan tetap terjaga identitasnya, sehingga dapat dibayangkan fluida 

tersebut terdiri atas lapisan tipis dengan identitas tetap yang saling bergesekan dan 

memiliki ciri kecepatan rendah, dimensi linier yang kecil dan viskositas yang besar. 

(Djojodihardjo, 1983:39) 

Aliran turbulen merupakan suatu elemen fluida terbentuk hampir selalu 

menggabungkan diri dengan elemen disekitarnya walaupun aliran tersebut berlangsung 

secara lancar dan memiliki ciri kecepatan yang tinggi, dimensi linier yang besar, 

viskositas yang rendah. (Djojodihardjo, 1983:39) 

Aliran laminer memiliki angka Reynold lebih kecil dari 2000 dan aliran turbulen 

memiliki angka Reynold lebih besar dari 4000 (Streeter & Wylie, 1999:177). Diantara 

aliran laminer dan aliran turbulen, terdapat aliran transisi yang merupakan fungsi dari 

bilangan Reynold, aliran transisi tergantung pada gangguan-gangguan yang dapat 

berasal dari luar (misalnya getaran) atau karena kekasaran permukaan pipa 

(Djojodihardjo, 1983:225). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Aliran laminer dan turbulen. 
Sumber: Papanastasiou (1994:26). 
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2.5. Persamaan Kontinuitas 

Persamaan kontinuitas merupakan bentuk turunan dari hukum kekekalan massa. 

Pada saat kondisi aliran steady, massa fluida yang melalui semua bagian dalam arus 

fluida persatuan waktu adalah sama. Hal ini berarti massa fluida persatuan waktu yang 

mengalir pada sembarang titik adalah konstan. (Streeter & Wylie, 1999:94) 

푚̇ = konstan 

푚̇  = 푚̇  

ρ1.A1.v1 = ρ2.A2.v2         (2-8) 

dengan: 

ρ = densitas (kg/m3) 

A = luas penampang (m2) 

v = kecepatan rata-rata aliran dalam pipa (m/s) 

Jika debit (Q) yang juga disebut laju aliran volumetrik dapat didefinisikan 

dengan persamaan (Streeter & Wylie, 1999:94): 

Q = A × v                                (2-9) 

dengan: 

A = luas penampang (m2) 

v = kecepatan rata-rata aliran dalam pipa (m/s) 

 

2.6. Persamaan Bernoulli 
2.6.1. Persamaan Bernoulli untuk Fluida Ideal 

Persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar dari dinamika fluida dimana 

berhubungan dengan tekanan (p), kecepatan (v) dan ketinggian (h) yang fluidanya 

bersifat incompressible dan tidak kental, maka persamaan Bernoulli pada aliran steady 

satu dimensi untuk fluida ideal adalah (Nekrasov, 1963:54) : 

H = 
 × 

 + 
 × 

 + z                 (2-10) 

dengan: 

H   = tinggi energi total (m) 

z    = elevation head, atau potential head, atau geodetic head (m) 

 × 
 = pressure head, atau static head (m) 

 × 
 = velocity head (m) 
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Nekrasov (1963:54) menyatakan aplikasi persamaan Bernoulli untuk kedua titik 

di dalam medan aliran akan memberikan persamaan: 

 × 
 + 

 × 
 + z1 = 

 × 
 + 

 × 
 + z2               (2-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.6  Aliran berkembang penuh antara 2 penampang dalam pipa miring. 
Sumber: White (1988:305) 
 

Apabila pada posisi 2 penampang diperkecil, dengan demikian kecepatan fluida 

naik menjadi 푉 dan tekanan pada posisi 2 akan berkurang, maka perubahan bentuk 

energi akan terjadi. Hal ini akan terlihat jelas bila letak pipa tersebut dibuat mendatar 

푍 = 푍 .  

 
2.6.2. Persamaan Bernoulli untuk Fluida Real 

Untuk aliran fluida real di dalam pipa ada beberapa hal yang harus diperhatikan, 

yaitu fluida memiliki viskositas yang menyebabkan distribusi kecepatan pada 

penampang melintang saluran tidak seragam dan mengakibatkan kehilangan energi 

(head losses). Ketika fluida berviskositas mengalir di dalam pipa, aliran diperlambat 

oleh gaya viskositas dan adhesi antara molekul fluida dan dinding pipa. Variasi 

kecepatan terjadi ketika lapisan-lapisan fluida saling terpengaruh satu sama lain karena 

gaya gesek atau tegangan geser. Fluida berviskositas memiliki partikel-partikel yang 

sering bergerak tak teratur yang dapat menimbukan vortex atau swirl dan hal ini dapat 

mengakibatkan kehilangan energi pada fluida. Akibatnya, total energi yang dimiliki 

fluida tidak konstan. Untuk itu, dalam persamaan Bernoulli turut mengikutsertakan 

kerugian-kerugian energi yang terjadi di dalam persamaan tersebut. Dengan begitu 

persamaan Bernoulli menggambarkan kesetimbangan energi seperti halnya hukum 

energi mekanik (Nekrasov, 1960:60) 



12 
 

 +
.

+ 푧 =  +
.

+ 푧 + hl                    (Nekrasov, 1963:59)  (2-12)   

 

Persamaan di atas adalah persamaan Bernoulli untuk fluida real atau persamaan 

kekekalan energi. Persamaan ini berbeda dengan persamaan Bernoulli untuk fluida 

ideal. Pada persamaan ini ditampilkan head losses (ℎ푙) karena pada fluida real terjadi 

kehilangan energi.  

 
2.7. Head Losses 

Head losses adalah kerugian energi yang dialami fluida ketika fluida tersebut 

mengalir. Besarnya head losses tergantung pada bentuk, ukuran, dan kekasaran saluran. 

Head losses dibedakan menjadi 2 macam yaitu mayor losses dan minor losses. Mayor 

losses adalah energi yang hilang sepanjang pipa lurus yang seragam dan sebanding 

dengan panjang pipa. Losses ini disebabkan karena gesekan internal fluida dan juga 

gesekan antara fluida dan dinding saluran, maka di semua pipa baik pipa halus atau pipa 

kasar muncul major losses (Nekrasov, 1963:61-62). 

Kreith (1999:45) menyatakan bahwa kerugian gesekan (hl) tergantung pada 

diameter pipa (d), panjang pipa (l), kekasaran permukaan (ε), densitas fluida () atau 

berat jenis (γ), viskositas kinematik (υ) dan kecepatan aliran (v) yang sesuai dengan 

persamaan Darcy Weisbach: 

hl = f ×  × 
×

                  (2-13) 

dimana:  

hl = head losses (m) 

f = faktor gesekan  

l = panjang pipa (m) 

d = diameter dalam pipa (m) 

v = kecepatan aliran (m/s) 

g = percepatan gravitasi (m/s2) 
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2.8. Minor Losses pada Belokan 

Minor losses adalah kerugian energi yang dialami fluida disebabkan oleh bentuk 

lokal dari saluran, seperti perubahan luas penampang, katup, belokan, oriface. Minor 

losses terjadi karena aliran yang mengalir melewati bentuk lokal dari saluran mengalami 

perubahan kecepatan, arah atau besarnya, maupun keduanya.  

Belokan menyebabkan kerugian energi pada aliran fluida yang cukup besar, hal 

ini dikarenakan pada belokan terjadi pemisahan aliran dan turbulensi. Kerugian pada 

belokan semakin meningkat dengan bertambah besarnya sudut belokan (δ). Sudut 

belokan adalah sudut antara saluran arah masuk aliran terhadap negatif saluran arah 

keluar aliran. Belokan halus atau circular cenderung mengurangi turbulensi yang 

menghambat aliran bila dibandingkan dengan belokan yang kasar dan siku. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7  Belokan siku. 
Sumber: Nekrasov (1963:113). 

 
Losses yang terjadi pada belokan disebabkan oleh adanya aliran sekunder (twin 

eddy). Ketika fluida bergerak pada belokan saluran, muncul gaya sentrifugal yang 

bekerja pada partikel-partikel fluida. Gaya sentrifugal yang terjadi sebanding dengan 

kuadrat kecepatan fluida. Karena kecepatan fluida yang tidak seragam, semakin besar 

mendekati pusat dan semakin mengecil mendekati dinding maka gaya sentrifugal yang 

bekerja pada tengah arus jauh lebih besar daripada gaya sentrifugal pada lapisan batas. 

Akibatnya muncul vortex atau swirl yang menyebabkan rotasi fluida dan menghasilkan 

aliran sekunder. 
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Gambar 2.8  Belokan circular 90o. 
Sumber: Nekrasov (1963:114). 

 
Untuk menentukan besarnya minor losses pada belokan dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut (White, 1988:335): 

hl = 
∆
 × 

                   (2-14) 

dengan: 

hl   = head losses 

p = beda tekanan (Pa) 

   = massa jenis fluida (kg/m3) 

g   = percepatan gravitasi (m/s2) 

 

White (1988:335) menyatakan “minor losses yang telah terukur melalui suatu 

instalasi berbanding dengan hulu kecepatan sehingga diperoleh harga koefisien 

kerugian”. Koefisien kerugian dihitung dengan rumus: 

K = 
 × 

                   (2-15) 

dengan: 

K  = koefisien kerugian  

hl  = head losses (m) 

v   = kecepatan (m/s) 

g   = percepatan gravitasi (m/s2) 
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2.9. Larutan Kimia 
2.9.1. Campuran Antar Larutan Zat Cair 

Dua zat dapat bercampur bila ada interaksi antara partikel yang ditentukan oleh 

wujud dan sifat zatnya. Campuran antar zat cair menyebabkan partikel zat cair selalu 

bergerak tetapi tidak sebebas gas, maka dua cairan akan bercampur bila ada daya tarik- 

menarik antar partikel yang berbeda (Syukri, 1999:350). 

Dalam zat cair, partikel zat terlarut bergerak bersama pelarut ke segala arah 

dalam bejana sehingga dua jenis zat terlarut dapat bertabrakan dan menimbulkan reaksi 

(Syukri, 1999:352). 

 

2.9.2. Kemolaran 

Kemolaran adalah banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter satuan. 

Perhitungan besar kemolaran dihitung dengan (Syukri, 1999:356): 

M = 
  

  
                            (2-16) 

Dimana volume larutan merupakan volume zat terlarut dan pelarut setelah 

bercampur. 

 

2.10. Larutan Asam Fosfat 

Larutan asam sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidrogen ketika larut 

dalam pelarut air. Berikut ini beberapa mengenai sifat asam (Dennifa, 2008): 

1. Memiliki rasa asam 

2. Mengubah warna indikator kertas lakmus biru menjadi merah. 

3. Larutan asam dapat menghantarkan arus listrik, dikarenakan larutan asam 

melepaskan ion-ion dalam larutannya yang mampu menghantarkan arus listrik. 

Semakin kuat suatu asam, maka semakin baik pula daya hantar listriknya. 

4. Bereaksi dengan logam akan menghasilkan garam dan gas hidrogen. 

Asam fosfat dapat melepaskan 3 proton (H+) yang disebut tripotik dan reaksinya 

bertahap sebagai berikut (Syukri, 1999:388) 

H3PO4    H+ + H2PO                (2-17) 

H2PO    H+ + HPO                (2-18) 

HPO   H+ + PO                (2-19) 
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2.11.  Penggunaan Asam Fosfat 

Asam fosfat digunakan terutama pada industri pupuk, misalnya pembuatan 

pupuk diamonium fosfat (DAP) yang merupakan hasil proses wet dengan konsentrasi 

40% yang diperoleh dari reaksi antara amonia cair atau gas dengan asam fosfat cair 

(Napitupulu, 2010:6). Selain itu asam fosfat juga dimanfaatkan untuk teknik isolasi 

gelatin, larutan asam yang sering digunakan untuk perendaman gelatin ikan salah 

satunya dengan H3PO4, dan memberikan hasil terbaik dengan konsentrasi 4%  (Suwardi, 

2011:2). Penggunaan asam fosfat juga memberikan mutu arang aktif terbaik dihasilkan 

dari arang yang direndam asam fosfat 10% (Pari, 2012:305). 

 

2.12. Hipotesis 

H1 : Perbedaan laju aliran dan belokan pipa pada konsentrasi asam fosfat (H3PO4) 

  berpengaruh terhadap head losses dan koefisien kerugian. 

H0 : Perbedaan laju aliran dan belokan pipa pada konsentrasi asam fosfat (H3PO4) 

  tidak berpengaruh terhadap head losses dan koefisien kerugian. 


