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Abstrak 

Aliran fluida kental di antara pelat sejajar, pelat tidak sejajar, dan percabangannya dikaji dengan simulasi 
berbasis metode finite element menggunakan piranti lunak COMSOL Multiphysics. Aliran fluida kental 
dimodelkan secara matematis berdasarkan persamaan Navier-Stokes untuk mencari besar kecepatan 
alirannya. Fluida kental yang semula diam kemudian diberi beda tekanan di kedua ujungnya sehingga fluida 
mengalir. Alirannya semula bersifat turbulen, yaitu profil kecepatannya parabola terpancung, kemudian 
menjadi laminer, yaitu profil kecepatannya parabola. Telah diamati bahwa fluida kental untuk pelat sejajar 
dengan panjang pelat L1 = 10-2 m, lebar pelat L2 = 10-3 m, beda tekanan di kedua ujung ΔP = 133 Pa dan 
time step Δt = 0,001 s memiliki aliran bersifat laminer dan mencapai keadaan stasioner pada saat t = 0,142 s 
dan menghasilkan besar kecepatan maksimum umaks = 0,3071 m/s. Kemudian untuk aliran fluida di antara 
pelat tidak sejajar dengan ukuran panjang L1 = 10-2 m, lebar di ujung masukan dan keluaran masing-masing 
adalah sebesar L2 = 10-3 m dan L2 = 1,2×10-3 m, beda tekanan ΔP = 133 Pa, dan time step Δt = 0,01 s 
diperoleh keberlakuan prinsip kontinuitas dimana besar kecepatan semakin mengecil seiring bertambahnya 
lebar di antara dua pelat. Lalu, dari hasil simulasi untuk sistem pelat tidak sejajar yang bercabang diperoleh 
profil kecepatan yang memiliki dua nilai maksimum ketika mendekati percabangan.  

Kata-kata kunci: Aliran laminer, finite element, fluida kental, prinsip kontinuitas, profil kecepatan 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi komputasi dan sains sangat memudahkan para ilmuwan dan peneliti untuk 
memodelkan suatu fenomena alam. Pemahaman akan fenomena ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
suatu benda bekerja dengan berbagai kemungkinan pergerakannya membentuk suatu fungsi alami. Fungsi 
alami ini dimisalkan seperti reaksi kimia, karakter suatu molekul, sintesis protein, atau juga laju fluida di 
antara medium. Pada penelitian ini, laju fluida di antara medium dimodelkan sebagai laju aliran fluida kental 
di antara pelat sejajar, pelat tidak sejajar, dan pelat tidak sejajar yang bercabang. Pemodelan aliran fluida 
tersebut dikaji dengan subdisiplin ilmu mekanika fluida yang disebut dinamika fluida. 

Dinamika fluida dapat menjelaskan sifat-sifat fluida berupa kekentalan fluida atau viskositas dan 
kompresibilitas fluida. Tinjauan sifat-sifat fluida dapat digunakan untuk memprediksi aliran fluida (berupa 
laminer atau turbulen) melalui profil kecepatannya. Kasus aliran fluida di antara pelat sejajar, pelat tidak 
sejajar, dan pelat tidak sejajar yang bercabang tersebut dapat ditemui pada berbagai bidang. Contoh aliran 
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 fluida dengan percabangannya misalnya aliran darah di dalam pembuluh darah mamalia dan juga aliran air 
pada aerator di dalam akuarium atau kolam. Aliran fluida dari contoh-contoh tersebut dapat diaproksimasi 
dengan baik melalui persamaan Navier-Stokes, [1,2]. 

Pada sistem kardiovaskuler, pembuluh darah dapat dianggap sebagai jaringan berbentuk tabung elastis 
yang memungkinkan darah untuk mengalir di dalamnya dari jantung ke jaringan dan kembali ke jantung lagi 
karena adanya beda tekanan pada arteri dan karena adanya katup pada vena. Struktur sistem pembuluh darah 
disajikan pada gambar 1, [3]. 

 

 
Gambar 1. Struktur pembuluh darah manusia. 

 
Pada sistem aerator yang digunakan di dalam akuarium atau kolam ikan, aerator mampu meningkatkan 

kejernihan warna air dan menambah kandungan oksigen terlarut. Ada berbagai metode dan cara yang bisa 
dilakukan untuk menambah kandungan oksigen terlarut dalam air kolam sehingga kebutuhan oksigen untuk 
ikan tercukupi sesuai kebutuhan. Metode yang dapat digunakan yaitu aerasi dengan sistem venturi. Sistem 
aerator venturi disajikan pada gambar 2. 

Sistem aerator venturi menggunakan prinsip Bernoulli yang diterapkan pada venturi, yaitu ketika fluida 
mengalir dalam bagian pipa yang ketinggiannya hampir sama. Ketika fluida melewati bagian pipa yang 
penampangnya kecil maka laju fluida bertambah (berdasarkan persamaan kontinuitas). Menurut prinsip 
Bernoulli, tekanan fluida di bagian pipa yang sempit lebih kecil jika laju aliran fluida lebih besar, [4]. 

 

 
Gambar 2. Diagram kerja venturi pada sistem aerator. 

 
Pada penelitian ini kami melakukan perhitungan kecepatan aliran fluida menggunakan metode komputasi 

finite element. Metode ini memudahkan dalam perhitungan secara numerik yang dapat dicari solusi eksaknya. 
Dengan meninjau bentuk profil kecepatan, maka sifat aliran fluida dapat ditentukan berupa laminer atau 
turbulen. 
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 PERSAMAAN NAVIER-STOKES UNTUK ALIRAN FLUIDA 

Persamaan Navier-Stokes untuk Aliran Fluida Tak-Termampatkan 

Pada kasus aliran fluida viskos atau fluida kental, solusi didapatkan dengan menyelesaikan persamaan 
Navier-Stokes. Persamaan Navier-Stokes untuk fluida Newtonian tak-termampatkan adalah sebagai berikut 
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dengan 𝜌 adalah rapat massa, 𝐮 adalah vektor kecepatan aliran fluida, 𝑃 adalah tekanan dan 𝜇 adalah 
viskositas. Apabila aliran fluida telah dikatakan laminer maka persamaan Navier-Stokes dapat berubah 
menjadi 
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Persamaan (2) merupakan persamaan yang dikenal sebagai persamaan kontinuitas. 
Pada kasus pelat sejajar tak hingga (x3>>) aliran fluida dapat diilustrasikan seperti pada gambar 3. 

Persamaan fluida pada pelat sejajar tak hingga dituliskan sebagai persamaan berikut 
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Persamaan (3) berlaku jika titik nol pada sumbu koordinat berada pada dasar pelat sejajar bukan di posisi 
tengah antara pelat sejajar. Sehingga akan memberikan nilai kecepatan maksimum pada posisi .22

1
2 Lx =  

 

 
Gambar 3. Profil kecepatan pada arah x1 untuk aliran laminer di antara pelat sejajar. 

 

Penerapan Metode Finite Element Pada Fluida Tak-Termampatkan 

Setelah merumuskan aliran fluida secara matematis dengan persamaan Navier-Stokes, kemudian 
dilakukan simulasi dengan piranti lunak COMSOL Multiphysics yang berbasiskan metode komputasi finite 
element. Jenis elemen yang digunakan pada peneltian ini adalah elemen segitiga yang dikenal juga sebagai 
elemen Taylor-Hood, [5]. Konfigurasi elemen segitiga memenuhi keadaan Ladyzhenskaya Babuska-Brezzi 
(LBB) dimana kondisi stabil terpenuhi. Kondisi LBB ini diperlukan agar solusi sistem persamaan yang 
disusun mempunyai solusi unik, [6,7]. 

 
Gambar 4. (a) Bentuk elemen segitiga dengan penomoran lokal. (b) Pembagian area (meshing grid) menjadi elemen-

elemen berbentuk segitiga dengan penomoran global dan lokal. 
 
Area terbagi menjadi elemen 2 Dimensi yang jumlahnya berhingga. Dalam pembagian area, setiap elemen 

harus saling terhubung melalui node-node dan tidak boleh ada elemen yang saling terpisah atau memotong. 
Ilustrasi bentuk elemen segitiga dan penomoran lokalnya tersaji pada gambar 4. 
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 Sebelum memodelkan pelat yang digunakan sebagai medium aliran fluida kental, terlebih dahulu diberi 
asumsi-asumsi dasar yang sesuai dengan fenomena fisis yang akan diamati. Model pelat menggunakan 
asumsi-asumsi dasar, yaitu 

• Pada model pelat ini dinding-dinding pelat diasumsikan bersifat rigid atau kaku. 
• Pada keadaan awal, fluida kental terdistribusi merata di antara pelat. 
• Persamaan yang diterapkan pada model ini adalah persamaan Navier-Stokes tak-termampatkan. 

Dari model aliran fluida tersebut akan diamati besar kecepatan fluida dari kondisi awal, yaitu pada saat waktu 
awal t=0 s, hingga tercapai keadaan stasioner. Simulasi dilakukan menggunakan piranti lunak COMSOL 
Multiphysics untuk model fisis aliran laminer tak-termampatkan di antara dua pelat 2 Dimensi. 
 

 
Gambar 5. Tekanan P1 diberikan pada sisi kiri pelat sebagai tekanan masukan dan tekanan P2 diberikan pada sisi kanan 

pelat sebagai tekanan keluaran. 
 
Perbedaan tekanan diperlukan agar fluida mengalir dari sisi kiri pelat ke sisi kanan pelat sejajar. Besar 

nilai beda tekanan yang dipilih adalah sebesar 1 mmHg atau 133 Pa. Konfigurasi tekanan masukan dan 
tekanan keluaran disajikan seperti pada gambar 5. 

Lalu, meshing grid dilakukan untuk diskritisasi model dan membagi area pemodelan menjadi elemen-
elemen berbentuk segitiga. Tiap elemen segitiga ini memiliki kumpulan fungsi yang memiliki besar nilai 
parameter tertentu pada simpul-simpulnya. Mesh grid untuk simulasi pelat sejajar disajikan pada gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Mesh grid pada area pemodelan dengan jumlah subdomain/elemen sebanyak 11.452 elemen. 

 
Mesh grid yang tampak pada gambar 6 merupakan hasil generate dari piranti lunak COMSOL 

Multiphysics dengan opsi preset normal mesh grid. Elemen-elemen segitiga di dalam pelat saling terhubung 
tanpa terputus dan tidak tumpang tindih. Namun dapat dilihat bahwa pada bagian tepi dinding, elemen 
segitiga memiliki ukuran lebih kecil. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai error yang sekecil mungkin. 

Kemudian, untuk mengetahui laminer atau tidaknya suatu aliran fluida dapat diketahui dari profil 
kecepatan yang diperoleh dari hasil simulasi. Apabila profil kecepatan berbentuk seperti parabola maka dapat 
dikatakan sifat aliran fluida adalah laminer. Namun, cara yang lebih akurat adalah dengan melakukan regresi 
parabolik terhadap kurva kecepatan fluida yang telah didapatkan. Persamaan regresi parabolik yang 
digunakan untuk menentukan laminer atau tidaknya aliran fluida adalah sebagai berikut 
  (4) 
dengan ux1 

adalah kecepatan aliran fluida pada arah x1 dan koefisien c0 sebagai nilai kecepatan maksimum. 
Hasil yang diprediksikan pada simulasi aliran fluida kental di antara pelat sejajar ini adalah aliran fluida 

yang bersifat laminer. Apabila hasilnya tidak berupa aliran laminer maka perlu dilakukan refinement atau 
penghalusan elemen-elemen. Dapat juga dipilih ulang time step Δt untuk program simulasi yang akan 
dijalankan. 
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 HASIL PERHITUNGAN DAN DISKUSI 

Simulasi dilakukan dengan memberikan beda tekanan di ujung masukan dan ujung keluaran untuk 
pemodelan pelat sejajar, pelat tidak sejajar, dan pelat tidak sejajar yang bercabang. Tabel 1 menampilkan 
parameter-parameter yang digunakan pada program simulasi COMSOL Multiphysics. 

 

Tabel 1. Parameter-parameter simulasi. 
Parameter Simbol Nilai parameter Satuan 
Rapat massa ρ 1.060 kg/m3 
Viskositas µ 0,005 Pa·s 
Tekanan 
masukan 

P1 13.300 Pa 

Tekanan 
keluaran 

P2 13.167 Pa 

Time step 
(pelat sejajar) 

Δt1 0,001 s 

Time step 
(pelat tidak  
sejajar & 

percabangan) 

Δt2 0,01 s 

 

Hasil Simulasi Aliran Fluida di antara Pelat Sejajar 

Pada percobaan ini data yang dicari adalah besar kecepatan untuk aliran fluida di antara pelat sejajar. Data 
kecepatan fluida diambil saat aliran fluida mencapai keadaan stasioner. Dari data kecepatan fluida yang 
diambil, profil kecepatan aliran fluida dapat ditentukan. 

 

 
Gambar 7. Profil kecepatan aliran fluida pada pelat di empat posisi berbeda saat t = 0,142 s. 

 
Pada saat tercapai keadaan stasioner, yaitu saat t = 0,142 s, diperoleh kurva profil kecepatan seperti 

terlihat pada gambar 7. Nampak pada gambar bahwa terdapat daerah yang aliran fluidanya belum bersifat 
laminer yaitu pada daerah x1 = 0,5 × 10-3 m. Ini terlihat pada bentuk kurva yang belum berbentuk parabola, 
melainkan masih berbentuk kurva seperti terpancung. Turbulensi pada daerah tersebut diakibatkan karena 
tekanan masukan yang mempengaruhi laju aliran fluida. Laju aliran fluida memiliki kecepatan maksimum 
sebesar umaks = 0,3071 m/s. 

Hasil Simulasi Aliran Fluida di antara Pelat Tidak Sejajar 

Pada percobaan ini data yang dicari adalah besar kecepatan untuk aliran fluida di antara pelat tidak sejajar. 
Sama halnya dengan percobaan aliran fluida di antara pelat sejajar, data kecepatan fluida diambil saat 
mencapai keadaan stasioner. Begitu juga dari data kecepatan fluida yang diambil, profil kecepatan aliran 
fluida dapat ditentukan. 

ISBN : 978-602-19655-9-7 266



PROSIDING SKF 2015 

                                                                                                
16-17 Desember 2015 

 

 
Gambar 8. (a) Konfigurasi simulasi aliran fluida kental di antara pelat tidak sejajar. (b) Profil kecepatan aliran fluida pada 

pelat tidak sejajar di lima posisi berbeda pada saat t = 0,29 s. 
 
Pada gambar 8 dapat dilihat bahwa pelat melebar secara simetris dengan lebar pada posisi ujung kiri dan 

kanan berturut-turut adalah sebesar 10-3 m dan 1,2 × 10-3 m. Waktu yang diperlukan untuk aliran fluida 
bersifat laminer adalah t = 0,29 s. Kecepatan maksimum yang diperoleh adalah sebesar 0,4016 m/s, yaitu di 
posisi x1= 3 × 10-3 m. Kecepatan untuk tiap posisi dapat ditentukan dengan melakukan regresi parabolik pada 
kurva-kurva kecepatan yang telah diperoleh pada gambar 9.  

 

 
Gambar 9. Kurva kecepatan aliran fluida kental di antara pelat tidak sejajar pada lima posisi x1 berbeda. 

 

Tabel 2. Perbandingan nilai kecepatan maksimum umaks (c0) pada lebar diameter pelat. 
x1(m) c0 c1 c2 R2 
0,001 0,4079 0,5258 -2E+06 0,9921 
0,003 0,4016 0,0869 -2E+06 1 
0,005 0,3873 0,3044 -2E+06 0,9999 
0,007 0,3746 0,1231 -2E+06 0,9999 
0,009 0,362 0,4644 -1E+06 0,9999 

 
 

ISBN : 978-602-19655-9-7 267



PROSIDING SKF 2015 

                                                                                                
16-17 Desember 2015 

 Perbandingan kecepatan maksimum hasil regresi parabolik disajikan pada tabel 2. Persamaan yang 
digunakan adalah ,2

222101
xcxccux ++= dengan nilai koefisien c0 sebagai nilai kecepatan maksimum. 

Selain itu, dapat dilihat juga bahwa nilai c0 semakin mengecil dengan bertambahnya lebar di antara pelat. Hal 
ini bersesuaian dengan prinsip kontinuitas. 

Hasil Simulasi Aliran Fluida di antara Pelat Tidak Sejajar yang Bercabang 

Sama halnya dengan percobaan aliran fluida di antara pelat sejajar dan aliran fluida di antara pelat tidak 
sejajar, data kecepatan fluida diambil saat mencapai keadaan stasioner. Begitu pun seperti dua percobaan 
sebelumnya, dari data kecepatan fluida yang diperoleh profil kecepatan aliran fluida dapat ditentukan. 

 

 
Gambar 10. Kurva profil kecepatan fluida di antara dua pelat tidak sejajar yang bercabang pada saat t = 0,09 s. 

 
Kurva kecepatan untuk x1 > 0,009 m semakin tidak berbentuk parabola dan cenderung berbentuk kurva 

terpancung. Bahkan kurva kecepatan untuk posisi x1 = 0,0097 m terdapat perbedaan dengan adanya dua titik 
puncak. Hal ini diperkirakan karena aliran fluida yang terbagi menjadi dua melewati percabangan pelat. 

Pada tabel 3 dapat diketahui juga besar kecepatan fluida yang semakin mengecil dengan semakin 
bertambah besarnya x1 pada pelat. Aliran fluida pun semakin tidak bersifat laminer dengan besar R-square 
yang semakin mengecil. Hal ini karena geometri pelat yang berubah menjadi dua lintasan aliran akibat 
adanya percabangan pada pelat. 

Tabel 3. Data kecepatan aliran fluida di antara dua pelat tidak sejajar yang bercabang pada saat t = 0,09 s. 

Persamaan kecepatan: 2
222101

xcxccux ++=  

x1(m) c0 c1 c2 R2 
0,001 0,1533 0,0476 -615.511 1 
0,003 0,1475 0,0733 -589.515  1 
0,005 0,1421 0,0718 -568.755 1 
0,007 0,1372 0,032 -534.354 1 
0,009 0,1325 0,0474 -526.653 1 
0,0095 0,127 0,7306 -475.113 0,9903 
0,0096 0,1253 0,1886 -438.731  0,9658 
0,0097 0,1198 3,0796 -368.111 0,8621 
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 KESIMPULAN 

Telah dihitung dan diteliti profil kecepatan aliran fluida kental Newtonian untuk pelat sejajar, pelat tidak 
sejajar, dan pelat tidak sejajar bercabang dua yang simetri. Untuk sistem pelat tidak sejajar diperoleh 
keberlakuan prinsip kontinuitas apabila aliran fluida kental sudah laminer dengan besar kecepatan aliran 
fluida semakin mengecil seiring bertambahnya lebar di antara dua pelat. Pada sistem pelat tidak sejajar 
bercabang dua yang simetri diperoleh profil kecepatan yang memiliki dua nilai maksimum saat mendekati 
posisi percabangan. 
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