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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hukum Archimedes 

Hukum Archimedes adalah sebuah hukum tentang prinsip 

pengapungan di atas zat cair. Ketika sebuah benda tercelup seluruhnya atau 

sebagian di dalam zat cair, zat cair akan memberikan gaya ke atas (gaya 

apung) pada benda, dimana besarnya gaya keatas (gaya apung) sama dengan 

berat zat cair yang dipindahkan (Halliday, 1987). Pada prinsip Archimedes, 

sebuah benda akan mengapung di dalam fluida jika massa jenis suatu benda 

lebih kecil daripada massa jenis zat cair (Jewwet, 2009). 

Telaah yang dilakukan oleh Halliday dan Resnick pada tahun 1978 

dalam buku physics third edition hanya menjelaskan peristiwa terapung 

secara fisis tanpa matematis, Giancoli pada tahun 1996 dalam 

bukunya Physics (fourth edition)menjelasakan secara fisis dan matematis 

tetapi tidak secara mendetail mengapa gaya apung sama besar berat benda 

atau secara matematis . Tripler pada tahun 1991 dalam bukunya Physics for 

science and engineers (third edition) menyatakan bahwa dari prinsip 

Archimedes sebuah benda akan mengapung jika kerapatan benda lebih kecil 

daripada kerapatan fluida maka gaya apung lebih besar daripada berat benda 

dan benda akan dipercepat ke atas ke permukaan fluida kecuali ditahan. 

Telaah Tipler hanya secara fisis tanpa penurunan matematis secara mendetail. 

Kita mungkin pernah mengamati bahwa sebuah benda yang 

diletakkan didalam air terasa lebih ringan dibandingkan dengan beratnya 
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ketika di udara. Jika benda dicelupkan dalam zat cair, sesungguhnya berat 

benda itu tidak berkurang. Gaya tarik bumi kepada benda itu besarnya tetap. 

Akan tetapi zat cair mengadakan yang arahnya keatas kepada setiap benda 

yang tercelup didalamnya. Ini menyebabkan berat benda seakan-akan 

berkurang. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda 

yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya kedalam zat cair akan mengalami 

gaya keatas yang besanya sama dengan berat zat cair yng dipindahkan olah 

benda tersebut (Halliday dan Resnick, 1978). 

Ketika suatu benda dimasukkan kedalam air, ternyata beratnya 

seolah-olah berkurang. Hal ini terlihat dari penunjukkan neraca pegas yang 

lebih kecil. Peristiwa ini tentu bukan hanya berarti ad massa benda yang 

hilang, namun disebabkan oleh suatu gaya yang arahnya berlawanan dengan 

arah berat benda. Apabila suatu benda dimasukkan kedalam zat cair, maka 

benda tersebut akan mengalami gaya apung. Hal ini diungkapkan oleh 

Archimedes dalam hukumnya yang berbunyi “gaya apung yang bekerja pada 

sebuah benda yang dibenamkan sama dengan berat fluida yang dipindahkan”. 

Gaya apung yang terjadi pada benda adalah selisih gaya yang bekerja pada 

benda apabila dicelupkan atau berada dalam fluida. Dari hukum Archimedes 

didapatkan persamaan: 

FA = ρf. V . g  .................................................................  (2.1) 

Pada peristiwa melayang, volum fluida yang dipindahkan (volum 

benda yang tercelup) sama dengan volum total benda yang melayang. 

∑F = 0 

Fa = mbg 
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ρf . g .Vt = ρb . g . Vb .................................................................................. (2.2) 

Karena Vt (volume benda yang tercelup) sama dengan Vb (volum 

benda total), maka syarat benda melayang adalah: 

 Gaya apung Fa sama dengan berat benda w atau Fa = w 

 Massa jenis benda harus sama dengan massa jenis fluida ρb = ρf 

Ketika benda ditimbang sambil dicelupkan kedalam zat cair, ternyata 

berat benda itu berkurang dibanding ketika ditimbang di udara. 

Sesungguhnya benda yang dicelupkan kedalam zat cair tidak berkurang 

beratnya. Gaya berat benda itu sebenarnya tetap, tetapi pada saat dicelupkan 

kedalam zat cair, ada gaya keatas yang dikerjakan zat cair terhadap benda, 

sehingga berat benda seolah-olah berkurang (Giancoli, 2001). 

Archimedes (287-212 SM) seorang ilmuwan Yunani Kuno 

menemukan cara dan rumus untuk menghitung volume benda yang tidak 

mempunyai bentuk baku. Penemuannya terjadi saat mandi dalam bak yang 

airnya tumpah akibat karena adanya gaya apung (buoyancy) dari zat cair dan 

setelah diukur ternyata sebanding dengan besar tubuhnya. Gaya apung yang 

terjadi karena tekanan pada tiap-tiap bagian permukaan benda yang 

bersentuhan dengan fluida. Tekanan tersebut lebih besar pada bagian benda 

yang tercelup lebih dalam (Halliday dan Resnick, 1978). 

Jika suatu benda berada dalam fluida maka ada volume zat cair yang 

dipindahkan sebesar volume bagian benda yang berada dalam zat cair. Jika 

volume fluida yang dipindahkan besarnya V dan kerapatan fluida (massa per 

satuan volume) adalah ρ1 maka besarnya massa fluida yang dipindahkan 

adalah: 
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m = ρ.V  ................................................................................. (2.3) 

Dan besarnya berat fluida yang dipindahkan adalah 

wf  = m.g = ρ.V.g  ................................................................... (2.4) 

Menurut prinsip Archimedes, besarnya gaya tekan keatas adalah : 

Fa = wf = ρ.V.g ...................................................................... (2.5) 

dengan Fa adalah gaya tekan keatas atau gaya apung (buoyancy 

force). Jika benda mempunyai kerapatan massa ρb dan fluida mempunyai 

kerapatan ρf  maka perbandingan berat benda dengan gaya tekan keatasnya  

Jika ρb > ρf, maka w > Fa → benda tenggelam 

Jika ρb = ρf, maka w = Fa → benda melayang didalam fluida 

Jika ρb < ρf, maka w < Fa → benda mengapung (Anonim, 2009). 

Benda Dalam Hukum Archimedes 

Bila benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka ada 3 kemungkinan 

yang terjadi yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. 

1. Benda Tenggelam 

Benda disebut tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu 

terletak pada dasar tempat zat cair berada. 

 

 

 

Gambar 2.1 Benda Tenggelam 

Pada benda tenggelam terdapat tiga gaya yaitu : 

http://fisikazone.com/tag/hukum-archimedes/
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W = gaya berat benda 

Fa  = gaya archimedes 

N  = gaya normal bidang 

Dalam keadaan seimbang maka W = N + Fa  sehingga : 

W > Fa 

m . g > ρZC . Vb . g 

ρb . Vb . g > ρZC . Vb . g 

ρb > ρzc 

ρb  = massa jenis benda 

ρZC = massa jenis zat cair 

2. Benda Melayang 

Benda melayang dalam zat cair apabila posisi benda di bawah 

permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair berada. 

 

 

 

Gambar 2.2 Benda Melayang 

Pada benda melayang terdapat dua gaya yaitu: Fa dan W. Dalam 

keadaan seimbang maka : 

W = Fa 

ρb . Vb . g = ρZC . Vb . g 

ρb = ρzc 
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3. Benda Terapung 

Benda terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian 

muncul dipermukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. 

 

 

 

Gambar 2.3 Benda Terapung 

Pada benda terapung terdapat dua gaya yaitu :Fa dan W. Dalam 

keadaan seimbang maka : 

W = Fa 

ρb . Vb . g = ρZC . V2 . g 

ρb . Vb = ρZC . V2 

karena Vb > V2 maka : ρb < ρZC 

2.2 Hidrofoil 

Hidrofoil adalah sebuah kapal dengan bagian seperti sayap yang 

dipasang pada penyangga di bawah lambung kapal. Ketika kapal 

meningkatkan kecepatannya, hidrofoil memproduksi gaya angkat sehingga 

lambungnya terangkat dan keluar dari air. Ini menyebabkan 

pengurangan gesekan dan oleh karena itu peningkatan dalam kecepatan.  

Pada saat meluncur dengan kecepatan rendah atau sedang, hidrofoil 

tampak seperti sebuah kapal konvensional yang badannya masuk ke dalam air. 

Namun, pada waktu meluncur dengan kecepatan tinggi, air akan membelok 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaya_angkat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Gesekan
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dari permukaan bagian atas foil, seperti udara membelok dari permukaan 

bagian atas pesawat terbang. Tekanan air pada permukaan foil atas menjadi 

menurun. Tekanan yang menurun ini dapat menimbulkan gerak angkat. Bila 

semakin banyak gerak angkat yang ditimbulkan, bagian haluan kapal semakin 

muncul ke atas permukaan air. Akhirnya, seluruh lambung kapal naik dari 

permukaan air. Dengan demikian, kapal menjadi “bergantung pada foil”. Pada 

beberapa jenis kendaraan hidrofoil, foilnya berada di bawah air secara penuh. 

Pada jenis lainnya, hanya sebagian foil yang terendam pada waktu kapal 

meluncur “terbang”. Bila kecepatan melambat, tekanan pada gerak angkat 

berkurang dan hidrofoil itu bergantung pada air.  

Ketika lambung kapal telah berada di atas permukaan air - pada saat 

kapal sedang bergantung pada foil - kapal dapat menghindari tarikan 

pergeseran permukaan air. Dengan demikian, kapal tidak melawan haluan 

gelombang seperti yang terjadi pada kapal konvensional. Pada kapal 

konvensional, bagian depan kapal selalu melawan gelombang pada waktu 

berlayar pada waktu berlayar. Oleh karena itu, hidrofoil dapat melaju 2 atau 3 

kali lebih cepat daripada kendaraan permukaan laut yang konvensional pada 

ukuran dan kekuatan tenaga kuda yang sebanding.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5 Kapal Hidrofoil 

Sumber : http://sarlessmansa.blogspot.co.id/2008/08/kapal-hidrofoil.html 
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Gambar 2.5 Kapal Hidrofoil 

Sumber : http://sarlessmansa.blogspot.co.id/2008/08/kapal-hidrofoil.html 

 

Gagasan mengenai hidrofoil dapat dirunut kembali pada tahun 1887 

ketika seorang bangsawan Perancis, Count de Lambert, mendemonstrasikan 

sebuah kapal yang bentuknya menyerupai foil di Sungai Seine. Harian-harian 

saat itu melaporkan kejadian ini, tetapi sedikit sekali pemberitaan yang 

terdengar mengenai kendaraan Lambert setelah itu. 

Kapal hidrofoil pertama berhasil dibangun oleh seorang Italia bernama 

Enrico Forlanini pada tahun 1905. Kapal ini dapat mencapai kecepatan 75 km 

per jam. Tahun 1919 seorang Amerika, Alexander Graham Bell dan rekan-

rekannya, membangun sebuah kapal hidrofoil berukuran 4,5 metrik ton, yang 

dikatakan dapat berlomba dengan kecepatan 130 km per jam. Perkembangan 

kapal hidrofoil yang modern dimulai di Jerman tahun 1930-an. Menjelang 

tahun 1945, sembilan jenis hidrofoil yang berbeda dengan bobot antara kurang 

dari 1 sampai 55 metrik ton telah dibangun dan diujicobakan. 
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Kini hidrofoil digunakan untuk mengangkut penumpang pada berbagai 

jalur perairan dunia. Hidrofoil yang terkemuka adalah Meteor buatan Soviet. 

Dengan memuat 150 orang penumpang, kapal ini telah mengarungi untuk 

beberapa lamanya antara Gorki dan Ulyanosh di sungai Volga dan mencapai 

kecepatan jelajah 70 km per jam. Hidrofoil lainnya, di samping Meteor, juga 

beroperasi di danau-danau negara bagian dan jaringan-jaringan sungai di 

Soviet. Italia juga telah mengembangkan beberapa hidrofoil pengangkut 

penumpang yang luar biasa. Freccia del Sole mengangkut penumpang dengan 

nyamannya menyeberangi Selat Messina yang berombak. Sebuah kapal 

hidrofoil lain, beroperasi di Danau Grada, Italia Utara. Ada juga yang berlayar 

antara Italia Selatan dan berbagai pelabuhan Sisilia. Di Yunani kapal hidrofoil 

mengangkut para wisatawan antara Piraeus, yaitu pelabuhan Athena, dan 

kepulauan Yunani di Teluk Saronik. Demikian juga hidrofoil yang beroperasi 

di Sungai Thames di London, Norwegia, Venezuela, dan negara-negara 

lainnya. (Sumber: Ilmu Pengetahuan Populer Jilid 9, Grolier International, 

Inc., hlm, 231-232 Dawud, dkk. 2004. Bahasa dan Sastra Indonesia Jilid 3. 

Jakarta: Erlangga) 

2.3 Hukum Bernoulli 

2.3.1 Penemu Hukum Bernoulli 

Daniel Bernoulli lahir pada 8 Februari 1700 di Groningen, 

Republik Belanda. Beliau adalah seorang seorang matematikawan dan 

fisikawan Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam 

dunia fisika adalah persamaan Bernoulli pada tabung arus yang digunakan 

untuk pengukuran kecepatan aliran karena tekanan. Ia merupakan salah 

http://blogpenemu.blogspot.com/search/label/matematika
http://blogpenemu.blogspot.com/search/label/Fisika
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satu dari banyak matematikawan terkemuka dalam keluarga Bernoulli . 

Dia diingat karena aplikasi matematika untuk mekanik, khususnya 

mekanika fluida , dan untuk kepeloporannya dalam probabilitas dan 

statistik. Namanya disebut dalam prinsip Bernoulli, contoh tertentu dari 

konservasi energi, yang menggambarkan matematika dari mekanisme 

yang mendasari pengoperasian dua teknologi penting dari abad ke-20: 

Karburator dan Sayap pesawat. 

2.3.2 Prinsip Bernoulli 

Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida 

yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada 

kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran 

tersebut. Prinsip  ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari 

Persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu 

titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di 

titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama 

ilmuwan Belanda/Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Dalam bentuknya 

yang sudah disederhanakan, secara umum terdapat dua bentuk persamaan 

Bernoulli; yang pertama berlaku untuk aliran tak-termampatkan 

(incompressible flow), dan yang lain adalah untuk fluida termampatkan 

(compressible flow). 

Aliran Tak-termampatkan 

Aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan 

dengan tidak berubahnya besaran kerapatan massa (densitas) dari fluida di 

http://blogpenemu.blogspot.com/search/label/matematika
http://blogpenemu.blogspot.com/search/label/matematika
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p + ρgh +1/2 ρv2 = konstan 

sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida tak-termampatkan adalah: air, 

berbagai jenis minyak, emulsi, dll. Bentuk Persamaan Bernoulli untuk 

aliran tak termampatkan adalah sebagai berikut: 

 

di mana:  

v = kecepatan fluida 

g = percepatan gravitasi bumi 

h = ketinggian relatif terhadapa suatu referensi 

p = tekanan fluida 

ρ = densitas fluida 

Persamaan di atas berlaku untuk aliran tak-termampatkan dengan 

asumsi-asumsi sebagai berikut: 

1. Aliran bersifat tunak (steady state) 

2. Tidak terdapat gesekan 

 

Aliran Termampatkan 

Aliran termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan 

berubahnya besaran kerapatan massa (densitas) dari fluida di sepanjang 

aliran tersebut. Contoh fluida termampatkan adalah: udara, gas alam, dll. 

Persamaan Bernoulli untuk aliran termampatkan adalah sebagai berikut: 
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Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan ( p ), 

energi kinetik per satuan volume (1/2 PV2 ), dan energi potensial per 

satuan volume (ρgh) memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang 

suatu garis arus. Dalam bagian ini kita hanya akan mendiskusikan 

bagaimana cara berfikir Bernoulli sampai menemukan persamaannya, 

kemudian menuliskan persamaan ini. Akan tetapi kita tidak akan 

menurunkan persamaan Bernoulli secara matematis. Kita disini dapat 

melihat sebuah pipa yang pada kedua ujungnya berbeda dimanaujung pipa 

1 lebih besar dari pada ujung pipa 2. 

2.3.3 Penerapan Hukum Bernoulli: 

a. Efek Venturi 

Selain teorema Torricelli, persamaan Bernoulli juga bisa 

diterapkan pada kasus khusus lain yakni ketika fluida mengalir 

dalam bagian pipa yang ketinggiannya hampir sama (perbedaan 

ketinggian kecil). Untuk memahami penjelasan ini, amati gambar 

2.6. : 

 

Gambar 2.6. Efek venturi 

Pada gambar 2.6. tampak bahwa ketinggian pipa, baik 

bagian pipa yang penampangnya besar maupun bagian pipa yang 
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penampangnya kecil, hampir sama sehingga diangap ketinggian 

alias h sama. Jika diterapkan pada kasus ini, maka persamaan 

Bernoulli berubah menjadi :  

 

 

 

Ketika fluida melewati bagian pipa yang penampangnya 

kecil (A2), maka laju fluida bertambah (ingat persamaan 

kontinuitas). Menurut prinsip Bernoulli, jika kelajuan fluida 

bertambah, maka tekanan fluida tersebut menjadi kecil. Jadi 

tekanan fluida di bagian pipa yang sempit lebih kecil tetapi laju 

aliran fluida lebih besar. 

Ini dikenal dengan julukan efek Venturi dan menujukkan 

secara kuantitatif bahwa jika laju aliran fluida tinggi, maka tekanan 

fluida menjadi kecil. Demikian pula sebaliknya, jika laju aliran 

fluida rendah maka tekanan fluida menjadi besar. 

b. Gaya Angkat Sayap Pesawat Terbang 

Gaya Angkat Sayap Pesawat Terbang juga merupakan salah 

satu contoh Hukum Bernoulli. Pada dasarnya, ada empat buah gaya 

yang bekerja pada sebuah pesawat terbang yang sedang 

mengangkasa:  
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1. Berat Pesawat yang disebabkan oleh gaya gravitasi 

Bumi 

2. Gaya angkat yang dihasilkan oleh kedua sayap pesawat 

3. Gaya ke depan yang disebabkan oleh mesin pesawat 

4. Gaya hambatan yang disebabkan oleh gerakan udara. 

Gambar 2.7 Hidrofoil Gaya Angkat Pesawat 
Sumber: https://putrarawit.wordpress.com/2015/03/14/prinsip-kerja-

pesawat-terbang-hukum-bernoulli/ 

 

Bagian depan sayap dirancang melengkung ke atas. Udara 

yang ngalir dari bawah berdesak - desakan dengan temannya yang 

ada di sebelah atas. Mirip seperti air yang mengalir dari pipa yang 

penampangnya besar ke pipa yang penampangnya sempit. 

Akibatnya, laju udara di bagian atas sayap meningkat. Karena laju 

udara meningkat, maka tekanan udara menjadi kecil. Sebaliknya, 

laju aliran udara di bagian bawah sayap lebih rendah, karena udara 

tidak berdesak - desakan (tekanan udaranya lebih besar). Adanya 

perbedaan tekanan ini, membuat sayap pesawat didorong ke atas. 

Karena sayapnya menempel dengan badan si pesawat, maka 

pesawat akan terangkat. 

http://worldinwallpaper.blogspot.com/
http://worldinwallpaper.blogspot.com/
https://putrarawit.wordpress.com/2015/03/14/prinsip-kerja-pesawat-terbang-hukum-bernoulli/
https://putrarawit.wordpress.com/2015/03/14/prinsip-kerja-pesawat-terbang-hukum-bernoulli/
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2.4. Fiberglass 

Fiberglass(glass-reinforced plastic – GRP), yang juga dikenal sebagai 

plastik yang diperkuat oleh serat kaca (glass fiber-reinforced plastic – GFRP), 

merupakan campuran atau perpaduan beberapa bahan kimia yang bereaksi satu 

sama lain dan mengalami peengerasan yang diperkuat oleh serat-serat halus 

yang terbuat dari kaca. 

Bahan fiberglass memiliki banyak kelebihan dibanding bahan lain 

seperti bahan logam, kelebihan tersebut antara lain: lebih murah, mudah 

dibentuk, dan tentu saja lebih ringan dan fleksibel. 

GRP adalah suatu material yang ringan dan kuat dengan banyak 

kegunaan, seperti dalam pembuatan perahu, mobil, tangki air, atap, perpipaan, 

pelapisan, box motor delivery, payung promosi, booth fiberglass. Bahan-bahan 

kimia yang menjadi bahan dasar atau bahan baku untuk membuat fiberglass 

antara lain: 

1. Resin. 

Resin adalah bahan baku untuk membuat fiberglass yang berupa cairan 

kental seperti lem dan ada yang memiliki warna hitam serta ada juga yang 

berwarna bening. Bahan ini memiliki fungsi untuk mengeraskan atau membuat 

keras seluruh bahan yang dicampur. 

 

2. Mat 

Mat adalah bahan baku untuk membuat fiberglass yang memiliki 

bentuk fisik berupa anyaman yang mirip dengan kain dan memiliki beberapa 

http://fcfibreglass.com/box-motor-delivery/
http://fcfibreglass.com/payung-promosi-sebagai-sarana-promosi/
http://fcfibreglass.com/booth-fiberglass-tips-dan-trik-memilihnya/
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model, mulai dari model anyaman yang cukup halus sampai dengan model 

anyaman kasar atau besar serta jarang-jarang. Bahan ini  memiliki fungsi untuk 

pelapis campuran adonan dasar dari fiberglass. Jadi ketika semua bahan kimia 

dicampur dan bersenyawa serta mengeras, bahan ini berfungsi sebagai pengikat 

semua bahan tersebut. Oleh karena itu bahan fiberglass menjadi cukup kuat dan 

tidak mudah pecah. 

 

3. Erosil 

Erosil adalah  bahan baku lain untuk membuat fiberglass berbentuk 

bubuk halus yang menyerupai bedak bayi yang berwama putih. Bahan ini 

memiliki fungsi sebagai perekat bahan mat sehingga fiberglass memiliki 

kekuatan dan tidak mudah patah atau pecah. 

 

4. Talk 

Talk adalah bahan baku yang berbentuk bubuk berwarna putih yang 

menyerupai tepung sagu. Bahan ini memiliki fungsi agar fiberglass menjadi 

keras namun juga lentur. 

 

5. Katalis 

Katalis adalah bahan baku untuk membuat fiberglass yang bening dan 

memiliki fungsi sebagai pengencer adonan. Bahan kimia ini biasanya dijual 

bersama dengan resin. Perbandingan antara katalis dan resin biasanya adalah 

katalis 1/40 liter dan resin 1 liter. 
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6. Pigmen 

Seperti umumnya pigmen, bahan ini merupakan bahan pewarna untuk 

menghasilkan warna bahan fiberglass sesuai dengan yang diinginkan. 

 

2.4.1. Proses Produksi 

Proses manufaktur dibuatnya serat kaca ini atau fiberglass 

menggunakan tungku pembakaran yang besar untuk melelehkan pasir atau 

bahan campuran kimia secara perlahan hingga cair. Kemudian bahan cair 

tersebut diproses melalui serangkaian lubang yang sangat kecil (biasanya 

berdiameter sekitar 17-25 mikrometer untuk E-Glass, 9 mikrometer 

untuk S-Glass) untuk membentuk filamen. Filamen-filamen ini kemudian 

direkatkan menggunakan larutan kimia untuk membentuk 

sebuah roving atau sebuah gulungan filamen yang panjang seperti benang. 

Diameter dari filamen-filamen tersebut dan juga jumlah filamen di dalam 

satu ikatan akan menentukan beratnya. Biasanya berat akan dinyatakan 

dalam satuan yield-yards per pon (yaitu berapa yard fiber dalam satu pon 

bahan, sehingga angka yang lebih kecil berarti gulungan yang lebih berat, 

contoh dari ukuran yield standar adalah 225 yield, 450 yield, 675 yield) 

atau dalam tex-gramsper km (berapa gramkah berat gulungan fiber 

sepanjang 1 km itu. Angka ini merupakan kebalikan dari yield, sehingga 

angka yang lebih kecil akan menunjukkan gulungan yang lebih ringan. 

Contoh dari tex standar adalah 750 tex, 1100 tex, 2200 tex). 
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Gulungan-gulungan ini dapat digunakan untuk aplikasi teknik 

gabungan seperti teknik pultrusion, filament winding (untuk pipa), gun 

roving (alat otomatis yang akan mencacah kaca menjadi potongan yang 

kecil-kecil dan menjatuhkannya kedalam semprotan resin yang nantinya 

akan diproyeksikan di permukaan suatu cetakan). Atau dapat juga 

digunakan dalam teknik perantara, untuk memproduksi bahan 

seperti chopped strand mat (CSM) yang terbuat dari fiber yang dipotong 

kecil-kecil secara tidak beraturan dan diikat menjadi satu, kain tenunan, 

kain rajutan atau kain multi-arah. 

 

2.4.2 Proses Perekatan 

Adalah proses yang melibatkan semacam lapisan atau sering 

disebut primer, yang akan melindungi filamen kaca untuk proses produksi 

atau manipulasi. Lapisan ini juga akan menjamin ikatan yang kuat antara 

filamen kaca tersebut dengan bahan resin. Sehingga hal ini akan 

membantu proses transfer beban dari serat kaca (yang dapat melengkung 

jika terbebani) ke plastik thermoset (yang dapat menangani beban dengan 

cukup baik). Tanpa proses “pengikatan” ini, serat kaca dapat “terselip” di 

dalam matriks bahan dan cacat produksi sebagian dapat terjadi. Biasanya 

juga merupakan bahan dasar dalam pembuatan kain. 

2.4.3 Sifat 

Setiap helai serat kaca yang terstruktur memiliki sifat kaku dan 

kuat dalam proses perengangan dan saat melalui proses kompresi atau 
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pemberian tekanan di sepanjang sumbunya. Walaupun pada umumnya 

diasumsikan bahwa serat sebenarnya lemah dibawah proses kompresi atau 

penekanan, sebenarnya asumsi ini lebih didasarkan oleh rasio penampilan 

dari serat itu sendiri. Dalam artian; oleh karena bentuk serat tersebut tipis 

dan panjang, maka serat dianggap dapat bengkok dengan mudah. Disisi 

lain, serat kaca paling tidak kaku dan tidak kuat pada ketebalannya – yaitu, 

di lintang sumbunya. Oleh karena itu, jika sekumpulan serat dapat diatur 

arahnya secara permanen sesuai dengan yang diinginkan di dalam suatu 

material, dan jika serat-serat tersebut dapat dicegah dari pembengkokan 

saat dalam tekanan, maka material tersebut akan menjadi sangat kuat 

sesuai dengan arah yang diinginkan untuk diperkuat. 

Lebih jauh lagi dalam pembahasan ini; dengan menumpuk lebih 

dari satu lapisan serat satu diatas yang lainnya, kemudian tiap lapisannya 

diorientasikan dalam berbagai arah yang berbeda sesuai dengan keinginan, 

faktor kekakuan dan kekuatan dari keseluruhan material dapat dikontrol 

dengan lebih efisien. Dalam kasus plastik berserat kaca, adalah bahan 

plastiklah yang akan menampung serat kaca yang terstruktur tersebut 

sesuai dengan arah yang dipilih oleh desainer produknya. Sementara pada 

kasuschopped strand mat, dasar pengaturan arahnya terletak pada 2 

lempengan berbentuk dua dimensi dengan kain tenun atau lapisan yang 

tanpa pengaturan arah khusus. Dengan demikian, arah dari kekakuan dan 

kekuatan bahan tersebut akan dapat dikontrol dengan lebih presisi dari 

dalam lempengan itu sendiri. 
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Komponen dari plastik berserat kaca pada dasarnya terbuat dari 

konstruksi “kulit” tipis, kadang bagian dalamnya diisi dengan busa 

struktural, seperti dalam kasus pembuatan papan selancar. Komponennya 

bisa juga dibuat dengan bentuk yang hampir serampangan tetapi masih 

didalam batas kerumitan dan toleransi bentuk cetakan yang digunakan 

untuk memproduksi kulit luar tersebut. 

 

BAHAN 
GRAFITY 

SPESIFIK 

KEKUATAN  KEKUATAN  

RENGGANGAN 

(MPA) TEKANAN (MPA) 

Polyester resin  
1.28 55 140 

(tidak diperkuat) 

Polyester dengan Laminasi 

1.4 100 150 Chopped Strand Mat  

30% E-glass 

Polyester dengan  

1.6 250 150 Laminasi Woven  

Rovings 45% E-glass 

Polyester dengan  

1.7 300 250  Laminasi Satin 

Weave Cloth 55% E-glass 

Polyester dengan  

1.9 800 350 Laminasi Continuous  

Rovings 70% E-glass 

E-Glass Epoxy 
1.99 1770  (257 ksi) N/A 

 composite 

S-Glass Epoxy  
1.95 2358 (342 ksi) N/A 

composite 

 

2.4.4 Metode Konstruksi 

Proses lay-up  manual untuk pembuatan fiberglass  

Tabel 2.1 Sifat Bahan 
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Jika kita bekerja dengan material epoxy, maka resin harus dicampur 

dulu dengan katalis atau pengeras. Jika hal ini tidak dilakukan, maka resin 

tersebut akan susah mengeras hingga berhari-hari, kadang malah 

berminggu-minggu. Kemudian langkah selanjutnya, matras cetakan diisi 

dengan campuran tersebut. Lembaran-lembaran fiberglass diletakkan 

diatas cetakan tersebut dan disusun masuk kedalamnya menggunakan 

penggulung dari besi. Material ini harus melekat dengan baik dalam 

cetakannya. Tidak boleh ada udara yang terperangkap 

diantara fiberglass dengan dinding cetakannya. Setelah itu, adonan resin 

tambahan diaplikasikan dan kemungkinan juga lembaran fiberglass 

tambahan. Penggulung digunakan untuk memastikan adonan resin berada 

diantara lapisan, memastikan fiberglass diisikan secara merata ke seluruh 

ketebalan laminasi dan juga memastikan kantong udara yang ada 

dihilangkan. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan cukup cepat supaya 

dapat selesai sebelum adonan resin mengeras. Waktu pengerasan yang 

bervariasi dapat dicapai dengan mengubah jumlah katalis yang 

dicampurkan kedalam adonan resin. Pada akhir proses, beban 

diaplikasikan dari atas untuk menekan kelebihan resin dan udara yang 

terperangkap dalam adonan keluar dari cetakan. Supaya beban tidak 

menekan adonan melebihi ukuran yang ingin dibuat, harus disediakan 

ganjalan (contohnya seperti koin yang diselipkan di tepian) yang akan 

menghalangi beban untuk terus menekan adonan di dalam cetakan hingga 

habis. 
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Proses lay-up dengan metode  semprotan untuk pembuatan fiberglass  

Proses lay-up dengan metode spray atau semprotan untuk  

fiberglass  sebenarnya  mirip dengan metode manual.  Hanya saja, 

perbedaannya pada metode pengaplikasian serat dan materi resin kedalam 

cetakan. Proses lay-up dengan metode semprotan adalah proses sistem 

produksi komposit dengan sistem cetakan terbuka dimana resin dan bahan-

bahan penunjang lainnya disemprotkan ke permukaan cetakan. Adonan 

resin dan kaca dapat juga diaplikasikan secara terpisah atau “dicacah” 

secara berkesinambungan dalam arus yang dikombinasikan dari alat 

pencacah. Para pekerja menggelar hasil dari proses semprotan tersebut 

untuk memadatkan laminasi. Kayu, busa atau material inti lainnya baru 

bisa ditambahkan dan lapisan hasil proses semprotan kedua diisikan ke inti 

diantara laminasi-laminasi. Bagian tersebut nantinya dikeraskan, 

didinginkan dan kemudian dilepaskan dari cetakan yang nantinya dapat 

digunakan ulang untuk proses berikutnya. 

 

Prosesn Pultrusion  

Pultrusion adalah metode manufaktur yang digunakan untuk 

membuat bahan komposit yang kuat tetapi ringan, dalam hal ini 

adalah fiberglass. Serat (dalam hal ini bahan kaca) ditarik dari 

gulungannya melalui suatu alat yang akan melapisinya dengan resin. 

Kemudian bahan ini biasanya dipanaskan dan kemudian dipotong sesuai 

ukuran yang diinginkan. Pultrusion dapat dibuat dalam berbagai bentuk 

atau penampang lintang seperti penampang lintang W atau S (W or S 
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cross-section). Kata “pultrusion” itu sendiri menggambarkan metode 

perpindahan serat didalam mesin tersebut. Serat tersebut ditarik baik 

menggunakan metode satu tangan diikuti tangan lainnya atau metode 

penggulung bersambung. Metode ini berlawanan dengan 

metode extrusion yang akan mendorong material melalui cetakan yang 

disebut dies.  

 

2.5  Metode Simulasi 

2.5.1 Stress Analysis Di Inventor 

Autodesk Inventor mempunyai feature untuk menganalisa 

kekuatan sebuah material yang bernama Stress Analysis. Bagaimana cara 

melakukannya di Inventor berikut langkah langkahnya: 

 Buat part misal plat berukuran 100 x 50 x 10 

 Tentukan material dari part yang kita design. Masuk ke Tab Manage – 

Style Editor – Material – Steel Mild 

 Klik Tab Environments pilih Stress Analysis 

 Klik Icon Create Simulation. Beri nama misal Analisa Plat 

100x50x10 pilih Static Analysis. Perhatikan gambar dibawah ini : 

 Tentukan constraint yang bekerja pada part kita. Misal constraint 

yang bekerja adalah fix pada kedua ujung permukaan part. 

 Tentukan beban yang terjadi pada part misal pada permukaan atas. 

Kemudian tentukan gaya yang terjadi. Misal 200 N 
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 Klik icon simulate pada panel solve. Dan tekan tombol run maka 

proses analisa akan berjalan dan berikut hasil dari Stress Analysis di 

Inventor 2011. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Simulasi dengan Autdesk Inventor 

 

2.5.2  Cfd (Computational Fluid Dynamics) 

CFD merupakan metode penghitungan dengan sebuah kontrol 

dimensi, luas dan volume dengan memanfaatkan bantuan komputasi 

komputer untuk melakukan perhitungan pada tiap-tiap elemen 

pembaginya. Prinsipnya adalah suatu ruang yang berisi fluida yang akan 

dilakukan penghitungan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, hal ini 

sering disebut dengan sel dan prosesnya dinamakan meshing. Bagian-

bagian yang terbagi tersebut merupakan sebuah kontrol penghitungan yang 

akan dilakukan oleh aplikasi atau software. Kontrol-kontrol penghitungan 

ini beserta kontrol-kontrol penghitungan lainnya merupakan pembagian 

ruang yang disebutkan tadi atau meshing. Nantinya, pada setiap titik 

kontrol penghitungan akan dilakukan penghitungan oleh aplikasi dengan 

batasan domain dan boundary condition yang telah ditentukan. Prinsip 

inilah yang banyak dipakai pada proses penghitungan dengan 

menggunakan bantuan komputasi komputer. Contoh lain penerapan 
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prinsip ini adalah Finite Element Analysis (FEA) yang digunakan untuk 

menghitung tegangan yang terjadi pada benda solid. 

Sejarah CFD berawal pada tahun 60-an dan mulai terkenal pada tahun 70-

an, awalnya pemakaian konsep CFD hanya digunakan untuk aliran fluida 

dan reaksi kimia, namun seiring dengan berkembangnya industri di tahun 

90-an membuat CFD makin dibutuhkan pada berbagai aplikasi lain. 

Contohnya sekarang ini banyak sekali paket-paket software CAD 

menyertakan konsep CFD yang dipakai untuk menganalisa stress yang 

terjadi pada design yang dibuat. Pemakain CFD secara umum dipakai 

untuk memprediksi: 

 Aliran dan panas. 

 Transfer massa. 

 Perubahan fasa  seperti pada proses melting, pengembunan dan 

pendidihan. 

 Reaksi kimia seperti pembakaran. 

 Gerakan mekanis seperti piston dan fan. 

 Tegangan dan tumpuan pada benda solid. 

 Gelombang elektromagnet. 

CFD adalah penghitungan yang mengkhususkan pada fluida, mulai 

dari aliran fluida, heat transfer dan reaksi kimia yang terjadi pada fluida. 

Atas prinsip-prinsip dasar mekanika fluida, konservasi energi, momentum, 

massa, serta species, penghitungan dengan CFD dapat dilakukan. Secara 

sederhana proses penghitungan yang dilakukan oleh aplikasi CFD adalah 

dengan kontrol-kontrol penghitungan yang telah dilakukan maka kontrol 
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penghitungan tersebut akan dilibatkan dengan memanfaatkan persamaan-

persamaan yang terlibat. Persamaan-persamaan ini adalah persamaan yang 

dibangkitkan dengan memasukkan parameter apa saja yang terlibat dalam 

domain. Misalnya ketika suatu model yang akan dianalisa melibatkan 

temperatur berarti model tersebut melibatkan persamaan energi atau 

konservasi dari energi tersebut. Inisialisasi awal dari persamaan adalah 

boundary condition. Boundary condition adalah kondisi dimana kontrol-

kontrol perhitungan didefinisikan sebagi definisi awal yang akan 

dilibatkan ke kontrol-kontrol penghitungan yang berdekatan dengannya 

melalui persamaan-persamaan yang terlibat. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Simulasi dengan Atodesk Simulation CFD 


