
Gaya Hidrostatika

 Bila sebuah permukaan bidang tenggelam dalam  fluida 

(inkompresibel) maka gaya-gaya akan bekerja pada 

permukaan karena fluida tersebut. Gaya tersebut dinamakan 

Gaya Hidrostatika.

 Penentuan gaya-gaya adalah sangat penting dalam 

perancangan: tangki-tangki penyimpanan, kapal laut, 

bendungan dan struktur-struktur hidrolik lainnya.

 Pada fluida diam, gaya-gaya hidrostatika mempunyai arah 

tegak lurus permukaan bidang, karena tidak ada tegangan 

geser.

 Tekanan fluida (inkompresibel) akan berubah secara linier 

menurut kedalamannya.  p = γ h



Gaya Hidrostatika

 Gaya hidrostatika pada permukaan bidang 
datar:
(1) Bidang horizontal

(2) Bidang vertikal

(3) Bidang miring (dengan kemiringan θ)

 Gaya hidrostatika pada permukaan bidang 
lengkung:
(1) Gaya hidrostatika horizontal

(2) Gaya hidrostatika vertikal

(3) Gaya hidrostatika resultan



Gaya Hidrostatika pada Permukaan 

Bidang Datar

 Besarnya gaya hidrostatika resultan:

F = ρ g hcg A = γ hcg A
F     = gaya hidrostatika resultan pada permukaan 

ρ = rapat massa fluida

γ = berat jenis fluida

hcg = kedalaman/jarak pusat massa/titik berat bidang

dihitung dari permukaan fluida

A   = luas permukaan bidang

g    = percepatan gravitasi



Posisi Gaya Hidrostatika pada 

Permukaan Bidang Datar

 Posisi gaya hidrostatika pada bidang yang terbenam 
fluida (dengan posisi kemiringan θ terhadap 
horizontal) dihitung dari permukaan fluida ( y cp): 

ycp = (I cg/ycg A) + ycg

y cg = Posisi pusat massa bidang dari permukaan fluida dihitung

sejajar bidang yang terbenam fluida

I cg = Momen inersia/kelembaman luas bidang terhadap pusat

massa

A     = Luas permukaan bidang yang terbenam fluida



Posisi Gaya Hidrostatika pada 

Permukaan Bidang Datar

 Bila bidang datar yang terbenam fluida dengan 
posisi vertikal/tegak lurus permukaan fluida, maka 
posisi gaya hidrostatika (h cp) dihitung dengan:

h cp = (I cg/h cg A) + h cg

h cp =  posisi gaya hidrostatika dihitung secara vertikal

h cp = y cp sin θ

h cg = posisi pusat massa bidang yang terbenam fluida

h cg = y cg sin θ



Momen Inersia Luas Permukaan 

Bidang Datar

 Momen inersia (kelembaman) luas bidang 

datar adalah sifat geometri bidang datar yang 

menentukan kekuatan bahan.

 Momen inersia luas ditentukan oleh:

(1) bentuk geometri (segi-4, segi-3, lingkaran, dsb)

(2) posisi geometri (datar, tegak, miring)

(3) ukuran geometri



Contoh Momen Inersia Luas 

Permukaan Bidang Datar

 Bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar b dan 

tinggi h:

I cg = 1/12 b h3

 Bentuk segitiga dengan ukuran lebar b dan tinggi h:

I cg = 1/36 b h3

 Bentuk lingkaran dengan diameter D:

I cg = π/64 D4



Soal Latihan  1:

Sebuah plat lingkaran berdiamater 1,50 meter 

dibenamkan ke dalam air dengan posisi 

miring, bagian atas dan bagian bawah plat itu 

berturut-turut terletak pada pada kedalaman 2 

dan 3 meter.

(a) Berapakah gaya yang ditimbulkan oleh 

air pada salah satu sisi plat itu?

(b) Berapakah kedalaman pusat tekanan itu?



Soal Latihan 2:

Tentukan besar dan letak gaya resultan pada 

salah satu sisi sebuah pintu air vertikal 

berbentuk persegi panjang dengan lebar 5 ft 

dan tinggi 10 ft yang tepi bagian atasnya 

terletak 12 ft di bawah permukaan bebas air?

Jika air tersebut diganti dengan fluida yang 

berbeda rapat massanya berubahkah gaya 

tersebut? 

Berubahkah juga letak gaya resultannya?



Soal Latihan 3:

An automobile has just dropped into a river. 
The car door is approximately a rectangle, 
measures 36 in. wide and 40 in. high, and has 
hinges on vertical side. The water level 
inside the car is up to the midheight of the 
door, and the air inside the car is at 
atmospheric pressure. Find the force required 
to open the door if the force is applied 24 in. 
from the hinge line.(The driver did not have 
the presence of mind of mind to open the 
window to escape).



Gaya Hidrostatika pada Permukaan 

Bidang Lengkung

 Banyak permukaan bidang yang terbenam fluida 

inkompresibel bukan bidang datar tetapi berupa 

permukaan yang lengkung, seperti misalnya: pipa-

pipa, tangki dan juga bendungan air.

 Gaya hidrostatika fluida resultan pada permukaan 

bidang lengkung memang dapat ditentukan dengan 

integral seperti pada permukaan bidang datar, tetapi 

merupakan proses yang menjemukan karena tidak ada 

rumus-rumus yang tidak sederhana yang berlaku 

umum. Oleh karena itu diperlukan pendekatan 

alternatif.



Gaya Hidrostatika pada Permukaan 

Bidang Lengkung

 Berdasarkan analisis pada permukaan bidang datar, 

gaya hidrostatika mempunyai arah tegak lurus bidang 

datar tersebut. Bagaimanakah kalau bidangnya 

berbentuk lengkung? Gaya hidrostatik pada 

permukaan bidang lengkung akan banyak jumlahnya 

dan mempunyai arah yang berbeda-beda. Hal ini 

merupakan hal yang tidak sederhana.

 Oleh karena itu gaya-gaya hidrostatika yang banyak 

jumlahnya pada permukaan bidang lengkung tersebut 

akan disederhanakan jumlah dan arahnya.



Analisis Gaya Hidrostatika pada 

Permukaan Bidang Lengkung

 Gaya-gaya statik yang bekerja pada 

permukaan bidang lengkung yang 

terbenam fluida disederhanakan menjadi 

2 (dua) yaitu:

(1) menurut komponen horizontal, dan 

(2) menurut komponen vertikal.



Analisis Gaya Hidrostatika pada 

Permukaan Bidang Lengkung

 Komponen horizontal (FH), sama dengan gaya yang 
dialami oleh proyeksi permukaan lengkung tersebut 
pad sebuah bidang vertikal (dalam hal besar dan titik 
kerjanya) 

 Komponen vertikal (FV),  sama dengan berat dari 
volume fluida yang menempati ruang tepat di atas 
permukaan bidang lengkung sampai ke sebuah 
permukaan bebas bebas fluida dan bekerja pada 
sentroid volume tersebut.



Analisis Gaya Hidrostatika pada 

Permukaan Bidang Lengkung

 Komponen horizontal gaya hidrostatika: 

FH = γ hcg A

 Titik kerja gaya hidrostatika tersebut:

h cp = (I cg/h cg A) + h cg



Analisis Gaya Hidrostatika pada 

Permukaan Bidang Lengkung

 Komponen vertikal gaya hidrostatika:

FV = W = m g = ρ υ g = ρ g υ = ρ g A (b)

Jadi: 

FV = ρ g A (b) = γ g A (b)

FV = Komponen vertikal gaya hidrostatika

b = Lebar bidang lengkung yang terbenam fluida

A = Luas bidang lengkung yang terbenam fluida

ρ = Rapat massa fluida; Γ = berat jenis

g  = Percepatan gravitasi



Soal Latihan 1:

Berapakah gaya resultan per meter panjang 

yang dialami oleh sebuah silinder bundar 

berdiameter 2 meter yang diletakkan secara 

horizontal apabila kedalaman air adalah 2 

meter pada sisi yang satu dan 1 meter pada sisi 

yang lain ?



Soal Latihan 2:

Saluran drainase dengan diameter 6 ft, 

separuhnya terisi air dalam keadaan diam. 

Tentukan besarnya dan garis kerja gaya 

resultan yang diberikan oleh air pada bagian 

lengkung sepanjang 1 ft pada dinding saluran.


