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Abstrak 

 
Hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan 
seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang 
sama dengan berat fluida yang dipindahkannya.Sebuah tabung dimasukkan 
ke dalam sebuah bejana yang berisi air, maka sebagian dari tabung tercelup 
ke dalam air dan sebagian lagi muncul di udara.Besarnya gaya yang dialami 
oleh tabung tersebut juga sangat tergantung pada jenis zat cair yang 
digunakan. Dalam percobaan ini zat cair yang digunakan adalah air dan 
minyak tanah, karena air dan minyak tanah mempunyai warna bening 
sehingga mudah dalam pengukurannya.Dari hasil percobaan diperoleh harga 
massa jenis rata-rata untuk air adalah 1,054 gr/cm3. Untuk minyak tanah, 
massa jenis rata-rata adalah 0,778 gr/cm3. Sedangkan besarnya massa jenis 
air yang terdapat dalam buku literature adalah 1,00 gr/cm3 dan massa jenis 
minyak tanah adalah 0.80 gr/cm3. 

Kata kunci: Massa jenis,fluida,hukum Archimedes 
 
 
Pendahuluan 
 
Sebagaimana diketahui bahwa di alam terdapat tiga wujud zat, yaitu: zat padat, zat 
cair dan gas. Zat cair dan gas adalah zat yang dapat mengalir sedangkan zat padat 
tidak dapat mengalir.Adapun peristiwa terapung, melayang dan tenggelamnya suatu 
benda di dalam fluida merupakan peristiwa alam yang telah dipikirkan oleh para 
ilmuan sejak berabad-abad yang lalu.Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para 
ilmuan ternyata peristiwa tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan massa jenis 
benda dengan fluida tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan [5] bahwa:” 
benda-benda yang lebih ringan dari zat cair, maka benda akan terapung pada zat 
cair itu dan bila benda itu lebih berat dari zat cair, maka benda akan tenggelam 
dalam zat cair tersebut.Selanjutnya apabila sebuah benda dicelupkan sebagian atau 
seluruhnya ke dalam zat cair, maka akan mengalami gaya ke atas yang sama 
besarnya dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Pernyataan ini 
dikenal dengan hukum Archimedes.[3] 
 
Dari hukum Archimedes di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya gaya ke atas 
yang dialami oleh  sebuah benda di dalam fluida sama besarnya dengan berat fluida 
yang dipindahkan. Oleh karena berat fluida berbanding lurus dengan massa jenis 
fluida, maka besarnya gaya ke atas yang dialami oleh benda juga sangat tergantung 
pada jenis fluida yang digunakan. 
 
Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis mencoba mengadakan suatu 
penelitian laboratorium yang berkaitan dengan pengukuran massa jenis air dan 
minyak tanah berdasarkan hukum Archimedes. 
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Pengertian Massa Jenis 
 
Massa suatu benda adalah ukuran banyak zat yang terkandung dalam suatu benda. 
Sedangkan massa jenis adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara 
massa dengan volume suatu benda, sebagaimana yang dikemukakan [5] bahwa: 
“massa jenis suatu benda adalah massa benda itu dibagi dengan volumenya”. Dapat 
ditulis dengan persamaan: 

 
 ρ =         (1) 
dimana:  
  ρ  = massa jenis air (kg/m3) 
 m = massa benda (kg) 
 v  = volume benda (m3) 
 

Hukum Archimedes 
 
Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai bahwa batu terasa lebih ringan bila 
diangkat di dalam air, kapal yang terbuat dari besi dapat terapung di atas permukaan 
air laut.Orang pertama yang menjelaskan peristiwa di atas adalah Archimedes, yang 
menyatakan bahwa di dalam air timba akan mendapat gaya ke atas sehingga timba 
terasa ringan [5], dapat dijelaskan seperti gambar 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Fenomena hukum archimedes 

Dari gambar 1 dapat kita lihat bahwa besarnya berat benda di udara adalah:  
 
  Wudara = W = m .g      (2) 

Sedangkan berat benda di dalam air, yaitu : 

 
  Wair    = W – Fa    = m.g – Fa       (3) 
 
 dimana: 
  m = massa benda (kg) 
  g  = percepatan grafitasi bumi (m/det2) 
  W = berat benda (N) 
  Fa = gaya ke atas (N) 
 

Dari persamaan (3) di atas tampak jelas bahwa Wair lebih kecil dari Wudara.Jadi berat 
benda dalam air lebih keci dari pada di udara. 
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Menurut [5] menjelaskan bahwa: “Suatu benda yang dicelupkan seluruhnyaatau  
sebagian kedalam flulida akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat 
fluida yang dipindahkannya (Gambar 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Gaya benda yang dicelupkan 

Selanjutnya pendapat [5] di atas dikenal dengan Hukum Archimedes. Secara 
matematis dapat ditulis sebagai berikut:  
Gaya ke atas = Berat fluida yang dipindahkan. 
  Fa   =   Wf 
  Fa   =   mf .g   (4) 
Dari persamaan : 
  m  =  ρ . v 
Sehingga : 
  Fa   =   ρf .g .vbf   (5) 
Dimana : 
  Fa   = gaya ke atas (N) 
  ρf   = massa jenis fluida (kg/m3) 
  g    = Percepatan grafitasi bumi (m/det2) 
  vbf = volume benda yang tercelup dalam fluida (m3) 
 

Pengertian Benda Mengapung 
 
Bila benda dicelupkan ke dalam air maka ada tiga kemungkinan yang akan dialami 
oleh benda tersebut, yaitu mengapung, melayang dan tenggelam [3]. Suatu benda 
dikatakan terapung dalam zat cair bila sebagian benda tercelup dan sebagian lagi 
muncul di udara, dengan kata lain benda akan terapung diatas permukaan air bila 
massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair (Gambar 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Pengertian benda mengapung 
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Berdasarkan hukum Newton I, bila suatu benda dalam keadaan diam (setimbang), 
maka resultan gaya yang bekerja pada benda haruslah sama dengan nol. 

 
  ∑F = 0 

  Fa  - Wb = 0 
  Fa  =  Wb     (6) 
Berdasarkan hubungan massa dan berat benda: 
Wb = m  .g    (7) 
Dari persamaan (1), diperoleh :  m = ρ . v   ,maka 
                        Wb = ρb .g .vb    (8) 
 
Berdasarkan hokum Archimedes bahwa besarnya gaya keatas yang dikerjakan fluida 
pada benda adalah sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Maka 
kita subtitusikan persamaan (8) dan persamaan (5) kedalam persamaan (6) maka 
diperoleh: 
 Fa  =  Wb  
  ρf .g .vbf  = ρb . g .vb 
  ρf .vbf  = ρb . vb 
 
  휌  = 휌     (9) 
 dimana : 
  Fa  = gaya ke atas (N) 
  W =  gaya berat benda (N) 
  vbf  = volume benda yang tercelup dalam fluida (m3) 
  vb  = volume benda seluruhnya (m3) 
  ρf   = massa jenis fluida (kg/m3) 
  ρb   = massa jenis benda (kg/m3) 
 
Untuk menghitung besarnya massa jenis fluida dapat dilakukan dengan percobaan 
sebuah tabung dimasukkan kedalam sebuah bejana yang berisi air, maka sebagian 
dari tabung tercelup kedalam air dan sebagian lagi muncul diudara. 
Berdasarkan persamaan (6) bahwa besarnya gaya ke atas yang dialami benda 
dalam zat cair sama dengan berat benda tersebut, maka massa jenis fluida dapat 
dihitung dengan rumus: 
 
 ρf=  .

        (10) 

 
Dari persamaan (10), jika massa tabung bertambah yaitu dengan memasukkan n 
buah gotri kedalam tabung, maka tabung akan tercelup kebawah sebesar ∆h = ℎ  - 
ℎ sehingga persamaan (10) menjadi: 
 
 ρf=

.  
∆  .  

     (11) 
  
dimana : 
 ρf   = massa jenis fluida (kg/m3) 
 mb   = massa benda   (kg)      
  A = luas penampang tabung (cm3) 
  ∆h = pertambahan tinggi tabung yang tercelup ke dalam zat cair (cm) 
  n  =  jumlah gotri (guli baja) 
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Metode Penelitian 
 
Peralatan 

1. Tabung reaksi 
2. Gotri (guli baja) 
3. Neraca 
4. Jangka sorong 
5. Zat cair yang akan ditentukan massa jenisnya 
6. Kapas (spon) 
7. Kertas berskala 
8. Bejana besar 

Pengukuran 
Cara melakukan percobaan 

1. Timbang gotri, ukur diameter luar tabung reaksi 
2. Mengisi zat cair kedalam bejana besar, dengan kedalaman lebih dari panjang 

tabung reaksi 
3. Melengkapi tabung dengan kertas berskala 
4. Melengkapi tabung dengan spon pada dasar tabung 
5. Memasukkan tabung dalam zat cair serta mengisikan sejumlah gotri agar tabung 

berdiri vertikal dalam zat cair 
6. Mencatat skala yang berimpit dengan permukaan zat cair (ℎ ) 
7. Menambahkan butir gotri ke dalam tabung, mencatat skala (ℎ ) 
8. Mencatat ketinggian (ℎ ) setelah penambahan gotri ke dalam tabung 
9. Mengulangi poin 7 sampai dengan 8 sebanyak 5 kali  
10. Melaksanakan cara kerja yang sama, untuk zat cair yang berbeda 

  
  

Hasil dan Pembahasan 
 
Data Pengukuran 
Massa satu gotri (guli besi) = 1,125 gram 
Diameter tabung = 1,525 cm 
Luas penampang tabung = 1,826 cm2 
Panjang tabung yang terbenam dalam zat cair (ℎ )  = 12,2 cm 
Suhu sebelum percobaan 30oC dan sesudahnya 30,5oC 
 

Tabel 1.Data pengamatan untuk air. 
No. Jumlah seluruh gotri yang 

ditambahkan (n) 
ℎ  (cm) ∆h = ℎ -ℎ  

(cm) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1 
2 
3 
4 
5 

12,8 
13,4 
14.0 
14,5 
15,1 

0,6 
1,2 
1,7 
2,3 
2,9 

 
Tabel 2.Data pengamatan untuk minyak tanah 

Panjang tabung yang terbenam dalam zat cair (ℎ ) = 13,9 cm 
No. Jumlah seluruh gotri yang 

ditambahkan (n) 
ℎ  (cm) ∆h = ℎ -ℎ  

(cm) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1 
2 
3 
4 
5 

14,7 
15,5 
16,3 
17,0 
17,8 

0,8 
1,6 
2,4 
3,1 
3,9 
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Berdasarkan data pengukuran pada air dan minyak tanah di atas, maka besarnya 
massa jenis masing-masing zat dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 
(11). Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa besarnya massa jenis air rata-rata 
adalah 1,054gr/cm3dan massa jenis minyak tanah rata-rata adalah 0,778 gr/cm3 

 
 
Kesimpulan 
 
Massa jenis zat cair dapat ditentukan berdasarkan hukum Archimedes yaitu: “suatu 
benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida akan mengalami 
gaya ke atas yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan”. Besar gaya ke atas 
yang dialami oleh sebuah benda dalam fluida juga dipengaruhi oleh massa jenis 
fluida tersebut.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka besarnya massa jenis 
air adalah 1,054gr/cm3 dan massa jenis minyak tanah adalah 0,778 gr/cm3 
sedangkan besarnya massa jenis air yang terdapat dalam buku literatur adalah 1,00 
gr/cm3 dan massa jenis minyak tanah adalah 0,80g/cm3 
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