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PEDOMAN PRAKTIKUM   

A. Umum  

1. Praktikum dilaksanakan secara kelompok  

2. Praktikum di laksanakan secara online via video 

3. Pelajari petunjuk mengenai percobaan yang akan dilaksanakan sebelum 

melaksanakan praktikum  

4. Simaklah dengan teliti dan sesuai panduan di video 

5. Biasakan mencatat hal-hal yang dilakukan dan hal-hal yang terjadi serta 

buatlah sketsa alat-alat, dan hal lain-lain apabila diperlukan  

  

B. Laporan   

1. Setiap mahasiswa harus membuat dan menyerahkan laporan. Laporan 

harus sudah diserahkan paling lambat 2 minggu setelah selesai praktikum  

2. Laporan paraktikum harus memuat, antara lain :  

a. Isi laporan bagi tiap jenis percobaan :  

1) Judul/jenis percobaan  

2) Pendahuluan 

3) Tujuan Praktikum 

4) Alat 

5) Cara Pelaksanaan   

6) Pembahasan 

7) Kesimpulan 

8) Lampiran ( Foto, Foto bagian alat, form perhitungan, dan analisis 

hitungan 

b. Laporan ditulis dengan tangan secara rapi. Buatlah laporan secara ringkas, 

padat dan berbobot  

c. Ketelitian pengamatan dilakukan dengan decimal sesuai dengan ketelitian 

alat, tetapi hasil-hasil hitungan pada umumnya cukup dengan tiga angka 

dibelakang koma, kecuali besaran-besaran tertentu yang memang harus 

lebih teliti  
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BAB I  

PENGUJIAN HYDRAULIC BENCH  

  

1.1. PENDAHULUAN 

Hydraulic bench merupakan alat untuk menghitung debit actual. Cara kerjanya 

adalah dengan mengalirkan air dalam suatu debit tertentu kedalam pipa terbuka alat ini. 

setelah air dalam pipa berada pada debit yang satabil, air akan terus melaju menuju tak 

penampungan air.  

  

1.2. TUJUAN 

a. Mengetahui cara kerja dari hydraulic bench 

b. Mengukur debit aktual aliran fluida dengan menggunakan prinsip kerja hydraulic 

bench. 

c. Menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi debit air menggunakan 

hydraulic bench 

  

1.3. ALAT  

a. Bench supply valve      : untuk membuka dan menutup drain valve.  

b. Kran pengatur debit : kran ini digunakan untuk mengatur debit air yang diinginkan 

dalam percobaan, tetapi kran ini tidak memiliki skala.  

c. Pipa : Pipa untuk menyalurkan air menuju bak penimbangan. Pipa bewarna bening 

untuk mengetauhi apakah debit sudah stabil saat waktu mulai dihitung.  

d. Drain pipa : Drain pipe digunakan untuk mengalirkan air dari pipa menuju bak 

penimbangan air.  

e. Measuring tank : digunakan untuk menimbang banyaknya air yang dihasilkan oleh 

debit tersebut.  

f. .Pompa : untuk mengalirkan air ke dalam pipa.  

g. Weight beam : untuk meletakan beban penahan bak penimbangan air.  
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h. Lower tank : menampung air yang dibuang dari bak penimbangan melalui drain 

valve, untuk kemudian di gunakan kembali dalam proses pergantian air melalui 

pipa.  

i. Drain valve : untuk membuang air dari bak penimbangan.  

j. Power cut of switch : untuk menyalakan dan mematikan hydraulic bench.  

  

1.4. CARA PELAKSANAAN   

Langkah-langkah menggunakan hydraulic bench : a. 

Menyiapkan stopwatch terlebih dahulu.  

a. Setelah itu menyalakan pompa atau kran air.  

b. Setelah menyalakan pompa, lalu mengatur kecepatan debit air dengan memutar 

kran di pipa.  

c. Setelah itu air akan masuk ke measuring tank.  

d. Menunggu air sampai penuh di measuring tank.  

e. Ketika air telah masuk ke measuring tank, lalu gunakan stopwatch untuk 

menghitung waktu air saat setimbang dengan beban.  

f. Setelah dalam keadaan setimbang lalu mencatat waktu yang di dapat.  

g. Mencoba cara ini sampai 3 kali dalam debit air yang berbeda agar dapat 

mengetahui perbedaan dari debit aliran yang masuk ke dalam measuring tank dan 

setimbang dengan bebannya.  

  

1.6. PEMBAHASAN 

Hydraulic bench merupakan alat yang digunakan untuk mengukur debit air 

(Qaktual) dengan memanfaatkan konsep keseimbangan torsi (torque). Torsi merupakan 

besaran yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar,seperti ketika kita ingin 

melihat suatu benda diam menjadi bergerak translasi (lurus), anda perlu mengerjakan 

gaya pada benda itu, untuk membuat benda tegak berotasi terhadap suatu poros tertentu 

maka gaya yang diperlukan adalah gaya torsi. Torque merupakan kuantitas vektor. 

Fluida yang digunakan dalam Hydraulic Bench adalah sama, dimana memenuhi 

persamaan kontinuitas dan persamaan aliran fluida (debit) sebagai berikut :  
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Q1= Q2  

A1.v1 = A2.v2  

Massa air = ρair . volume air  

Volume air = Qaktual . t rata-rata  

Sehingga,   

 𝑣 𝑎𝑖𝑟 𝑀 𝑎𝑖𝑟 3 .  𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 

 𝑄𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 = = 

 =    

 𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝜌 𝑎𝑖𝑟 .  𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝜌 𝑎𝑖𝑟 .  𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 

Keterangan :  

Q  = debit (m3/s)  

V  = volume fluida masuk (m3)  

T     = waktu yang diperlukan untuk  mencapai kondisi tertentu (s)   

v     = kecepatan fluida mengalir (m/s)  

A  = luas penampang pipa (m2)  

 

Penerapan hydraulic bench dalam kehidupan sehari-hari 

a. Prinsip hydraulic bench dapat digunakan untuk mengalirkan fluida pada sistem 

drainase 

b. Prinsip hydraulic bench dapat digunakan dalam bidang pengelolaan air limbah 

yang digunakan sebagai alat pembanding debit air limbah yang di alirkan secara 

aktual dengan debit air limbah yang di alirkan secara teoritis  

 

1.6. KESIMPULAN 

Hydraulic bench merupakan alat sederhana yang digunakan untuk menghitung 

debit aktual (pasti) dengan menggunakan sistem kesetimbangan/ torsi di saluran 

terbuka dengan perbandingan berat air di tanki = 3x berat beban yang diletakan. Untuk 

mendapat debit aktual (Q aktual) dengan membandingkan volume dengan waktu rata-

rata, Q aktual, dan volume diperoleh dari, V.  Temperatur secara tidak langsung 
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memperngaruhi besarnya debit karena hubungan terhadap massa jenis sehingga harus 

diselesaikan dengan data atau di regresikan secara polynomial tingkat terlebih dahulu.  
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FORMULIR HASIL PERCOBAAN HYDRAULIC BENCH  

Praktikan : Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil - UTY  

  

A. Data Awal  

 Suhu awal  = ………………………  

 Suhu akhir  = ………………………  

Suhu rata – rata = ………………………  

  

Tabel 1 Data temperature terhadap massa jenis air  

Temperature/Suhu (°C)  Massa jenis (kg/m3)  

0    

5    

10    

20    

30    

40    

50    

60    

70    

80    

90    

100    

 

  

Tabel 2 data yang diperoleh dari percobaan  
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Variasi debit 

air  

 t  (s)    

t1  t2   t3  t rata-rata  

1           

2           

3           

  

B. Analisis Hitungan  

 Massa air   = 3 . Massa beban    = …………………………  

 Volume air  = massa air/ρair    = …………………………  

 Q actual    = volume air / t rata-rata  = …………………………  

 Q1             = …………………………  

 Q2            = …………………………  

 Q3            = …………………………  

  

C. Data akhir   

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari hasil percobaan dan data dari hasil 

pengolahan data, diperoleh data akhir yaitu :  

Variasi  Massa air (kg)  t rata-rata  Q actual hydraulic 

bench (m3/s)  

1        

2        

3        

  

 Diperiksa / Asisten  Penguji / Mahasiswa  

    

    

(………………………………………..)  (………………………………………..)  
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BAB II  

PENGUJIAN BERNOULLI 

  

2.1. PENDAHULUAN 

Hukum bernoulli merupakan sebuah hukum yang menjelaskan besar kecilnya 

tekanan dari fluida yang bergerak seperti halnya fluida, dan akan berkurang ketika 

fluida tersebut bergerak lebih cepat. Fluida yang disebut dalam hukum bernoulli ialah 

fluida ideal yang memang sudah memenuhi karakteristik mengalir dari aliran lunak dan 

garis-garis arus, tak kental, dan bahkan tak  comprisable.. 

  

2.2. TUJUAN 

a. Mengetahui cara kerja bernoulli  

b. Menghitung laju air yang keluar dari masing-masing lubang pada dua botol 

c. Mengetahui pengaruh tekanan terhadap laju air 

d. Mengetahui tentang inlet dan outlet.  

 

2.3. ALAT 

a. Hydraulic Bench  

b. Venturimeter dan Pizometer  

c. Stopwatch  
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2.4. CARA PELAKSANAAN  

a. Memasang piranti venturimeter dan pizometer pada hydraulic bench dengan dasar 

horizontal  

b. Memasang pipa venturimeter degan bagian pipa konvergen yang bersudut ± 14° 

searah aliran  

c. Memastikan bahwa pipa outflow berada diatas tangki pengumpul agar debit aliran 

dapat diatur  

d. Menghubungkan bagian inlet dengan penyuplai air pada bench  

e. Menutup katup bench dan katup pengatur aliran pada piranti dan menghidupkan 

pompa   

f. Membuka tabung bench untuk mengisi tabung pengamatan (venturi) dengan air  

g. Membuka skrupp pengatur udara untuk mengalirkan udara dari manometer  

h. Menghubungkan selang dari katup udara dan tangki pengumpul. Membuka katup 

bench dan membiarkan aliran melalui manometer untuk menekan semua udara 

keluar. Kemudian mengencangkan skrup pengatur udara dan membuka sebagian 

katup bench dan katup pengatur aliran  

i. Membuka skrup pengatur udara sedikit demi sedikit untuk membiarkan udara 

masuk kebagian atas manometer. Mengencangkan skrup pada saat muka air pada 

manometer mencapai tinggi yang dikehendaki. Debit aliran maksimum ditentukan 

berdasarkan pembacaan manometer maksimum (h1) dan minimum (h2)  

j. Jika diperlukan muka air pada manometer dapat diatur dengan menggunakan sekru 

p engatur udara dan pompa tangan. Pada saat melakukan pemompaan skrup 

pengatur udara harus dibuka dan setelah pemompaan udara dilakukan ditutup 

kembali  

k. Menghitug (h1-hn) seuai persamaan dan membandingkan dengan hasil pembacaan 

(h1-hn) pada piezometer dengan menggunakn grafik  

Prosedur pelaksanaan :  

a. Mengalirkan air dengan membuka katup pengatur debit dan katup hydraulic bench 

selama beberapa saat untuk mrnghilangkan gelembung-gelembung udara dalam 

venturimeter  
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b. Setelah gelembung benar-benar hilang dan aliran sudah cukup stabil dilakukan 

pengukuran debit dan mencatat pembacaan tinggi muka air pada masing-masing 

piezometer  

c. Memperhatikan bacaan (h1) dan (hs) pada piezometer, menghitung selisihnya yaiu 

(h1-hs)  

d. Melakukan hal yang sama untuk berbagai variasi debit  

 

  

2.5. PEMBAHASAN 

Cara kerja dari alat bernoulli ini dipasang diatas hydraulic bench, diatur dengan 

scrub agar horizontal, buka bagian atas dari bernoulli agar udara tidak tercampur 

dengan air, ketika air masuk kedalam manometer, air masuk mengisi manometer 

sampai penuh dan tutup kembali bagian atas bernoulli, buka kran sambil mengaktifkan 

stopwatch dan tutup kran bersamaan hentikan stopwatch, Hitung hasil di venturimeter 

pada selang ke 3 dan ke 6. Dalam alat bernoulli ini ada beberapa bagian diantaranya 

adalah : 

a. Inlet merupakan pipa tepat masuk air yang terdapat di alat bernoulli 

b. Oulet merupakan pipa tepat keluar air yang terdapat di bernoulli 

c. Manometer merupakan tabung kecil yang diisi air, untuk mengukur  volume. 

d. Venturimeter merupakan pipa yang terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pipa 

mengecil (konvergen), leher dan pipa pembesar (divergen), digunakan untuk 

mengukur debit. 

Persamaan bernoulli secara umum : 

  

Tekanan + Ekinetik + Epotensial = konstan 

Dimana: 

P = tekanan (Pa) 
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 = massa jenis fluida (kg/m3) 

v = kecepatan fluida (m/s) 

g = percepatan gravitasi (g = 9,8 m/s2) 

h = ketinggian (m) 

 

Pemakaian Persamaan Bernoulli : 

a. Tekanan hidrostatis 

b. Tekanan stagnasi 

c. Alat pengukur kecepatan 

d. Alat pengukur debit 

 

Persamaan kontinuitas   

 𝑃 𝑣² 

 𝐻 = 𝑧 +  +    

 𝛾 2𝑔 

  

Jadi,                           𝑍𝐴 + 𝑃𝐴 + 𝑉𝐴2 = 𝑍𝐵 + 𝑃𝐵 + 𝑉𝐵2  
 𝛾 2𝑔 𝛾 2𝑔 

Dimana :  

 H  = tinggi energi  

 Z  = elevasi (tinggi tempat)  

𝑃 

   = tinggi tekan   
𝛾 

𝑉2 

   = tinggi kecepatan  
2𝑔 
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2.6. KESIMPULAN 

Alat dari bernoulli ini terdiri dari manometer, venturimeter, inlet dan 

outlet.Kegunaan alat ini untuk mengukur debit, dalam pengukuran debit digunakan 

perhitungan yang terdapat di venturimeter. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian yaitu kekasaran permukaan 

saluran,ketidakteraturan tampang melintang saluran, trace saluran, pengendapan dan 

penggerusan, hambatan, hambatan dan ukuran bentuk saluran,taraf air dan debit. 
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FORMULIR HASIL PERCOBAAN ORIFICE DISCHARGE  

Praktikan : Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil - UTY  

  

A. Data Awal   

 Diameter orifice  : …………………………..  

 Tipe Orifice    : …………………………..  

  

No. 

Percobaan  

Waktu  

(t)  

Massa 

Beban (kg)  

Ho  Hc  X1  X2  

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

  

  

  

  

 Diperiksa / Asisten  Penguji / Mahasiswa  

    

    

(………………………………………..)  (………………………………………..)  
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BAB III  

PENGUJIAN ORIFICE DISCHARGE 

  

3.1. PENDAHULUAN 

Orifice merupakan salah satu komponen dari perangkat primer (primary device) 

untuk mengukur aliran dengan menggunakan prinsip mengubah kecepatan aliran, 

riilnya yaitu mengubah luasan yang dilalui aliran fluida tersebut (orifice). Orifice 

adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran volum atau massa 

fluida di dalam saluran yang tertutup (pipa) berdasarkan prinsip beda tekanan. Alat ini 

berupa plat tipis dengan gagang yang diapit diantara flens pipa. Fungsi dari gagang 

orifice adalah untuk memudahkan dalam proses pemasangan dan penggantian. Orifice 

termasuk alat ukur laju aliran dengan metode rintangan aliran (obstruction device). 

Karena geometrinya sederhana, biayanya rendah dan mudah dipasang atau diganti. 

 

3.2. TUJUAN 

a. Mengetahui fungsi orifice 

b. Mengetahui kelebihan dan kekurangan orifice 

c. Mengetahui prinsip kerja orifice 

  

3.3. ALAT  

a. Venturimeter 

b. Orificemeter  

  

3.4. CARA PELAKSANAAN 

a. Menyiapkan seluruh alat yang digunakan. 

b. Menyiapkan hydraulic bench juga menyalakan air dan pompa. 

c. Menunggu tabung terisi dengan air sampai air stabil. 
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d. Menentukan ketinggian tiang air H1 dan H2 yang harus selesai. 

e. Setelah itu menghitung debit air menggunakan stopwatch sampai dengan 

mencapai volume yang sudah kita tentukan. 

f. Melakukan percobaan sampai berulang kali hingga percobaan ke lima. 

g. Setelah selesai melakukan percobaan, matikan pompa dan membersihkan semua 

alat yang digunakan. 

 

3.5 PEMBAHASAN 

Orifice memiliki fungsi yang digunakan untuk mengukur laju aliran volume atau 

massa fluida di dalam saluran yang tertutup (pipa) berdasarkan prinsip beda tekanan. 

Orifice juga termasuk alat ukur laju aliran dengan metode rintangan aliran (obstruction 

device). Karena geometrinya sederhana, biayanya rendah dan mudah dipasang atau 

diganti. Gambar di bawah  menunjukkan geometri orifice yang umum digunakan. 

 

1. Menentukan besarnya debit  

Besarnya debit dapat diperoleh dengan rumus :  

  

𝑊 

𝑄 =   

1000 𝑇 
Dimana :  

 W  = berat yang dikumpulkan (kg)  

 T  = interval waktu kesetimbangan beban (s)  

 Q  = debit air (m3/s)  

2. Menetukan koefisien kecepatan  

Dengan menggunkan rumus Bernoulli maka tinggi total yang terjadi :  

  

 𝑉𝑚² 𝑃𝑚 𝑉𝑛² 𝑃𝑛 

 +  + 𝑍𝑚 =  +  + 𝑍𝑛  

 2𝑔 𝑤 2𝑔 𝑤 
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Dimana :  

V       = kecepatan pada suatu titik   

g       = gravitasi  

 P  = tekanan yang terjadi pada suatu titik  

 Z  = ketinggian suatu titik dari datum yang diambil  

Pada keadaan ini, tekanan atmosfer dan kecepatan sangat kecil sehingga dapat 

diabaikan. Dengan menurunkan persamaan Bernoulli diatas kita akan dapat 

menentukan koefisien kecepatan.  

Dengan memperhatikan definisi Koefisien kecepatan (Cu) yang merupakan rasio 

antara kecepatan actual (Vc) dengan kecepatan ideal (Vo) didapatkan   

 

 𝑉𝑐 𝐻𝑐 

 𝐶𝑢 =  = √   

 𝑉𝑜 𝐻𝑜 

Dimana :  

 Hc  = tinggi aliran pada alat ukur pipa pitot (mm)  

 Ho  = tinggi aliran pada alat ukur pipa orifice (mm)  

3. Menentukan koefisien kontraksi (Cc)  

Koefisien kontraksi (Cc) merupakan rasio antara potongan melintang vena 

contracta dengan potongan melintang orifice (Ao), sehinga :  

 

𝐴𝑐 

𝐶𝑐 =  𝐴𝑜 
Dimana :  

 Ac  = luas potongan melintang semburan (m2)  

 Ao  = luas potongan melintang orifice (m2)  
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4. Menentukan koefisien lairan (Cd)  

Koefisien aliran (Cd) merupakan rasio antara debit actual (Q) dengan debit yang 

terjadi bila aliran semburan pada kecepatan ideal tanpa terjadi penyempitan permukaan 

(Qo). Debit actual Q adalah :  

𝑄 = 𝑉𝑐 . 𝐴𝑐  

Dan, jika smeburan aliran pada kecepatan ideal (Vo) yang melewati daerah (Ao), maka 

debit Qo menjadi :  

𝑄𝑜 = 𝑉𝑜 . 𝐴𝑜  

Jadi, dari definisi tentang koefisien aliran didapat :  

 𝑄 𝑉𝑐.  𝐴𝑐 

 𝐶𝑑 = =    

 𝑄𝑜 𝑉𝑜.  𝐴𝑜 

Atau eksperimen pengukuran kuantitas :  

𝐶𝑑   

 √2. 𝑔. 𝐻𝑜 𝐴𝑜 

Dari persamaan-persamaan diatas didapatkan :  

𝐶𝑑 = 𝐶𝑢 . 𝐶𝑐  

 

3.6. KESIMPULAN 

Semakin tinggi RPM yang digunakan terjadi peningkatan kecepatan udara yang 

masuk melalui kedua orifice. Semakin tinggi kecepatan yang disebabkan oleh 

tingginya RPM yang masuk melalui orifice terjadi peningkatan tekanan pada sisi 

masuk (P1) dan terjadi penurunan tekanan pada sisi keluar (P2).  Terjadi peningkatan 

nilai laju aliran massa yang dihasilkan seiring dengan bertambahnya RPM.  
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BAB IV  

PENGUJIAN FLUMPTEST OPEN CHANNEL 

  

4.1. PENDAHULUAN 

Zat cair dapat diangkut dari suatu tempat ke tempat lain melalui bangunan 

pembawa alamiah ataupun buatan manusia. Bangunan pembawa ini dapat terbuka 

maupun tertutup. Saluran yang tertutup disebut saluran tertutup (closed conduits), 

sedangkan yang terbuka disebut saluran terbuka (open channels). Sungai, saluran 

irigasi, selokan,  estuari merupakan contoh saluran terbuka, sedangkan terowongan, 

pipa, aquaduct, gorong-gorong, dan siphon merupakan contoh saluran tertutup. 

Aliran dalam saluran terbuka maupun saluran tertutup yang mempunyai 

permukaan bebas disebut aliran permukaan bebas (free surface flow) atau aliran 

saluran terbuka (open channel flow). Dalam makalah ini keduanya mempunyai arti 

yang sama atau sinonim. Permukaan bebas mempunyai tekanan sama dengan tekanan 

atmosfir. Jika pada aliran tidak terdapat permukaan bebas dan aliran dalam saluran 

penuh, aliran yang terjadi disebut aliran dalam pipa (pipe flow) atau aliran tertekan 

(pressurized flow). Aliran dalam pipa tidak mempunyai tekanan atmosfir akan tetapi 

tekanan hidraulik. 

   

4.2. TUJUAN  

a.    Mengetahui tentang pengujian open channel 

b.    Mengetahui cara kerja open channel 

c.    Mengetahui pengaplikasian open channel 

  

4.3. ALAT  

a.    Ambang 

b.    Venturi 
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c. Pintu sorong 

d. Termometer air raksa 

e. Bak penampung air 

f. Pompa 

g. Point gauge 

h. Pitot meter  

i. Stopwatch 

  

4.4. CARA PELAKSANAAN :  

a. Mengisi  air pada tempat  penyimpanan  air  pada  flumptest. 

b. Mengalirkan air  pada  flumptest  dengan  air  yang  ada dalam  penyimpanan air. 

c. Memasang  sekat dan  pintu sorong. 

d. Membaca  ketinggian  pada  manometer  untuk  mengetahui  tekanan air. 

e. Membaca  tinggi  air  sebelum  pintu sorong  (saat subkritis). 

f. Membaca  ketinggian  air  saat  di  pintu  sorong (loncat air). 

g. Membaca  ketinggian  air  setelah  pintu  sorong (saat  superkritis). 

h. Membaca  ketinggian  air  saat  sebelum  ambang. 

i. Membaca  ketinggian  air  saat  ambang. 

j. Membaca  ketinggian  air  setelah  ambang. 

  

4.5. PEMBAHASAN 

Aliran air dalam suata saluran dapat berupa aliran saluran terbuka dan aliran 

saluran pipa. Kedua aliran tersebut sama dalam berbagai hal, namun berbeda dalam 

satu hal. Aliran saluran terbuka harus memiliki saluran yang bebas, sedangkan aliran 

saluran pipa tidak demikian karana aliran ini  harus mengisi seluruh area saluran yang 

di lewatinya.  

Faktor yang memperngaruhi keadaan aliran adalah pengaruh relatif  ( viskositas ) 

dan gaya innersia, jika gaya viskositas yang dominan maka alirannya laminer, 
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sedangkan gaya inersia yang dominan maka alirannya turbulen.  Nisbah antara gaya 

kekentalan dan inersia di nyatakan dalam bilangan reynold ( RE ) yan dinyatakan 

dalam rumus berikut : 

   RE = V x L / v     

Diamana : 

RE  = bilangan reynold 

V  = kecepatan aliran (m/det) 

L   = panjang karakteristik (m) pada saluran bebas L= R 

R  =  jari – jari hidroik saluran ( m ) 

V  = kekentalan kinematik (m² / det ) 

 

a. Aliran dikatakan kritis ( Fr = 1) apabila kecepatan aliran sama dengan 

gelombang gravitasi dengan amplitudo kecil. Gelombang gravitasi dapat dibangkitkan 

dengan merubah kedalaman. Jika kecepatan aliran lebih kecil dari pada kecepatan 

kritis, maka alirannya disebut subkritis ( Fr < 1), sedangkan jika kecepatannya aliran 

lebih besar daripada kecepatan kritis, maka alirannya disebut superkritis ( Fr > 1). 

 Parameter yang menentukan ketiga jenis aliran tersebut adalah nisbah antara 

gaya gravitasi dan gaya inersia, yang dinyatakan dengan bilangan Froude (Fr). 

Bilangan froude untuk saluran berbentuk persegi di definisikan sebagai : 

Fr =  
𝑽

√𝒈𝒙 𝒉
 

Dimana :  

 Fr = bilangan Froude 

 V = kecepatan aliran (m/dt) 

 H = kedalaman aliran (m) 

 g = pecepatan gravitasi (m²/dt) 

 

 Pada saluran terbuka, debit aliran dapat dihitung dengan menghitung 

kecepatan aliran dan luas penampang basah saluran tersebut. Kecepatan aliran irigasi 

dapat dihitung dengan rumus matematika : 
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𝑣 = 𝑆
𝑡⁄  

v  = kecepatan aliran (m/t) 

S  = panjang aliran yang ditinjau (m) 

T  = waktu tempuh fluida dari titik awal ke titik akhir sepanjang S (s) 

 

Luas tampang basah dapat dihitung dengan rumus matematika : 

A = h.b 

A : Luas penampang basah (𝑚2) 

h : tinggi penampang basah (m) 

b  : lebar penampang basah (m) 

  

Apabila tampang aliran tegak lurus pada aliran adalah A, maka debit aliran 

diberikan oleh bentuk berikut 

Q = A.v 

 Q  : debit aliran (𝑚3/𝑠) 

 A : luas penampang basah saluran (𝑚2) 

 v  : kecepatan aliran (m/s) 

a. Ambang Lebar  

Alat ukur ambang lebar adalah bangunan aliran atas (over flow), untuk ini tinggi 

energi hulu lebih kecil dari panjang mercu. Karena pola aliran di atas alat ukur ambang 

lebar dapat ditangani dengan teori hidrolika yang sudah ada sekarang, maka bangunan 

ini bisa mempunyai bentuk yang berbeda-beda, sementara debitnya tetap serupa. 

b. Penggunaan alat ukur ambang lebar 

Alat ukur ambang lebar dan flum leher panjang adalah bangunan-bangunan 

pengukur debit yang dipakai di saluran di mana kehilangan tinggi energi merupakan 

hal pokok yang menjadi bahan pertimbangan. Bangunan ini biasanya ditempatkan di 

awal saluran  primer, pada titik cabang saluran besar dan tepat di hilir pintu sorong 

pada titik masuk petak tersier. 
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Dalam kondisi kenyataan di lapangan, ambang ini berguna untuk meninggikan 

muka air di sungai atau pada saluran irigasi sehingga dapat mengairi areal persawahan 

yang luas. Selain itu, ambang juga dapat digunakan mengukur debit air yang mengalir 

pada saluran terbuka. 

c. Sketsa Aliran Melalui Ambang Lebar 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

   Q  = debit aliran (m3/s) 

      H  = tinggi tekanan total hulu ambang = Yo+ (V2/2g) 

     P  = tinggi ambang (m) 

  Yo  = kedalaman hulu ambang (m) 

  Yc  = tinggi muka air di atas hulu ambang (m) 

  Yt  = tinggi muka air setelah hulu ambang (m) 

    hu  = tinggi muka air di atas hilir ambang = Yo – P (m) 

d. Rumus Untuk Menghitung Debit (QR) 

 

Q = Cd . 2/3 .. b .H1,5 

 

Keterangan : 

        Cd  =   koef.debit (1,03 untk ambang lebar)  

g  =   Percepatan Gravitasi (9,81 m/s2) 

b  =   lebar ambang (m) 

H  =   Tinggi Air dari atas ambang sampai permukaan air (m)  

Q  =   Debit (m3 /s)  

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-16ZFQjawk38/UUs6L3o0-jI/AAAAAAAAAGs/4CNjIzj2Kfo/s1600/cats3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZUjwiw290iY/UUs4rY9H5jI/AAAAAAAAAGg/ShxpW_pUtgc/s1600/cats2.jpg
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e. Kekurangan dan kelebihan Ambang Lebar 

1) Kelebihan-kelebihan yang dimiliki alat ukur ambang lebar :  

a) Bentuk hidrolis luwes dan sederhana 

b) Konstruksi kuat, sederhana dan tidak mahal 

c) Benda-benda hanyut bisa dilewatkan dengan mudah 

2) Kelemahan-kelemahan yang dimiliki alat ukur ambang lebar adalah : 

d) Bangunan ini hanya dapat dipakai sebagai bangunan pengukur saja  

Agar pengukuran teliti, aliran tidak boleh tenggelam  

 

4.6. HITUNGAN 

Faktor yang memperngaruhi keadaan aliran adalah pengaruh relative (viskositas) 

dan gaya innersia. Kecepatan aliran di bedakan menjadi tiga yaitu, aliran kritis yaitu 

apabila kecepatan aliran sama dengan kecepatan gelombang gravitasi dengan 

amplitudo kecil. Aliran subkritis apabila gelombang gravitasi dapat dibangkitkan 

dengan merubah kedalaman. Jika kecepatan aliran lebih kecil daripada kecepatan 

kritis. Aliran superkritis apabila kecepatan alirannya lebih besar daripada kecepatan 

kritis. 
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FORMULIR HASIL PERCOBAAN BERNOULLI  

Praktikan : Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil – UTY  

  

A. Data Awal  

  

No.  

Tabung  

Piezometer  

A  

(h1)  

B  C  D  

(h2)  

E  F  G  H  I  J  K  L  

Dimeter  

(mm)  

                        

Nilai koefisien pengaliran ( c)                

  

Bacaan piezometer   

No. 

Percobaan   

Pengukuran  

Waktu 

untuk Debit 

Bangku  

Hidraulik  

 Ketinggian Air pada Tabung (cm)    

A  

(h1)  

B  C  D  

(h2)  

E  F  G  H  I  J  K  L  

1                            

2                            

3                            

4                            

5                            

6                            

7                            

8                            
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 Diperiksa / Asisten  Penguji / Mahasiswa  

    

    

(………………………………………..)  (………………………………………..)  
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Pedoman Penulisan Laporan Praktikum  

  

1. Format laporan :  

a. Halaman judul  

b. Halaman pengesahan  

c. Kata pengantar  

d. Lembar asistensi  

e. Daftar isi  

f. Laporan praktikum  

g. Lampiran perhitungan 

h. Lampiran foto bagian alat 

i. Lampiran foto alat 

h. Daftar pustaka  

 

2. Penyusunan tiap BAB   

a. Judul BAB 

b. Pendahuluan 

c. Tujuan  

d. Alat 

e. Cara Pelaksanaan  

f. Analisa perhitungan  

g. Pembahasan  

h. Kesimpulan   
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3. Format penulisan  

a. Kertas HVS A4, 80 gr  

b. Margin  

 Atas    : 3 cm  

 Kiri    : 4 cm  

Bawah  : 3 cm  

Kanan   : 3 cm   

c. Di ketik di word 

d. Hard cover, warna biru Teknik  

 

4. Lampiran   

a. Form Perhitungan 

b. Foto bagian Alat 

c. Foto Alat 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



28  

  

  

            LAPORAN PRAKTIKUM 

PENGENALAN ALAT HIDRAULIKA 

  

  

 

 

Logo Ukuran 6cm x 6cm  
 

  

  

  

  

                                Disusun oleh :  

NAMA MAHASISWA  

NIM  
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Times New Roman, 14, Bold  

Times New Roman, 16, Bold  

Times New Roman, 12, Bold  

Times New Roman, 16, Bold  
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