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Capaian Pembelajaran 

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK  

CPL-S-1.8 Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 

CPL-KU-1.1 Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

CPL-KU-1.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 

CPL-PP-1.2 Menguasai konsep sains alam dan prinsip dalam mengaplikasikan matematika rekayasa 

Diskripsi Singkat MK 
Mata kuliah mekanika fluida merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang tentang defenisi dan sifat-sifat fluida (gas dan 

cairan), jenis-jenis aliran fluida dan aplikasi persamaan-persamaan konservasi massa, energi & momentum pada berbagai jenis 

aliran fluida.  

Bahan kajian : 

materi pembelajaran 

1. Pendahuluan (Defenisi dan sifat-sifat fluida); Kerapatan, volum jenis, berat jenis/densitas, specific gravity, viskositas, 

kinematic viscosity, gaya, masa dan berat, tekanan, kontinuum, kedapatmampatan/modulus elastisitas curah, tekanan uap 

dan tegangan permukaan);  

2. Fluida Statik (persamaan dasar, hubungan tekanan dengan ketinggian/kedalaman, Hubungan gaya dan tekanan dengan 

luas permukaan/daya apung benda, pengukuran tekanan, tekanan fluida dalam wadah yang bergerak, tekanan fluida pada 

tanki berdinding tipis);  

 



3. Fluida Dinamik; Aplikasi persamaan neraca massa & neraca energi, hukum pertama termodinamika/hukum kekekalan 

energi dan persamaan Bernoulli untuk aliran satu dimensi dan multidimensi; 

4. Friksi fluida pada aliran satu dimensi-steady;  

5. Pompa, kompresor, fan, blower dan turbin; 

6. Aliran gas kecepatan tinggi satu dimensi dan multidimensi;  

7. Aliran melalui media berpori;  

8. Aliran fluida non-newtonian dalam pipa;  

9. Aliran gas-liquid horizontal dan vertikal; 

10. Tegangan permukaan pada fluida; 

11. Fenomena pencampuran (mixing);  

12. Computational Fluid Dynamics (CFD).  

Pustaka 

  

1. James O. Wilkes, ……..Fluid Mechanics for Chemical Engineers, second edition, Prentice Hall International Series  

2. Ron Darby and Rak P. Chhabra, 2017, Chemical Engineering Fluid Mechanics, 3 th edition, CRC Press, Perancis 

3. Noel de Nevers, 1991, Fluid Mechanics For Chemical Engineers, second edition, McGraw-Hill Chemical Engineering 

Series  
Dosen Pengampu  Yusnita La Goa, M.T. 

Mata kuliah syarat TKK 2303 
 

Pert. 

Ke- 

Kemampuan Akhir 

yang 

Direncanakan 

untuk 

Mencapai CP 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Metode 
Pembelajaran 

Aktivitas 

Pembelajaran/ 

Pengalaman Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian/ Asesmen Sumb

er 

Belaj

ar 

Indikator Bentuk Bobot  

1 

Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

fluida, sifat fluida 

(Pengantar 

Mekanika Fluida) 

Pendahuluan 

1. Pengertian 

fluida 

2. Memberikan 

dasar-dasar 

mekanika 

fluida 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi  

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan tentang 

fluida 

2. Mahasiswa 

mengetahui tentang 

tekanan, Gaya, massa 

dan berat 

 

3x50 

menit 

1. Dijelask

an 

2. Mahasis

wa 

mengerja

kan 

sesuai 

dengan 

materi 
 

1. Dijelask

an 

2. Tes 

lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7% 

 

 

1,2,3 

 



2 

Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

persamaan dasar 

mekanika fluida 

1. Kekekalan 

massa 

2. Persamaan 

momentum 

3. Persamaan 

thermodinamik

a  

4. Besaran dan 

satuan yang 

digunakan 

dalam 

mekanika fluida 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

persamaan dasar 

mekanika fluida  

2. Mahasiswa 

memahami besaran 

dan mekanika fluida 

 

3x50 

menit 

Mahasiswa 

berdiskusi, 

mengerjaka

n tugas 

yang 

diberikan. 

Baik tugas 

kelas 

maupun 

tugas 

mandiri 

1. Dijelask

an 

2. Tes 

lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

8 % 1,2 

3.  Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu 

menjelaskan tentang 

fluida statis 

1. tekanan 

hidrostatik 

2. hukum Pascal 

3.hukum 

Archimedes 

4. percepatan 

tekanan  

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

mengenai hokum 

fluida statis 

2. Mahasiswa 

memahami dan dapat 

mengerjakan soal 

tentang fluida statis 

 

3x50 

menit 

Mahasiswa 

berdiskusi 

dan mencari 

referensi 

terkait 

materi yang 

disampaika

n 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7 % 1,2 

4 

Setelah mengikuti 

sesi ini mahasiswa 

akan mampu 

menjelaskan tentang 

Fluida Dinamis 

1. persamaan 

kontinuitas 

2. persamaan 

Bernaulli  

3. Persamaan 

Torricelli 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang persamaan 

Bernaulli  

2. mahasiswa dapat 

mengerjakan soal terkait 

dengan persamaan 

Bernaulli 

3x50 

menit 

Mahasiswa 

berdiskusi 

dan mencari 

referensi 

terkait 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7% 1,2,3 

5 

Setelah mengikutin 

perkuliahan ini 

mahasiswa akan 

mampu menjelaskan 

1. aliran laminar 

2. shear stress pada 

pipa 

 

 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang friksi pada 

aliran 1 dimensi 

2. mahasiswa dapat 

mengerjakan soal 

3x50 

menit 

Kelengkapa

n dan 

kebenaran 

penjelasan 

tentang 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7% 1,2 



tentang friksi pada 

aliran 1 dimensi 

tentang friksi pada 1 

dimensi 

friksi aliran 

1 dimensi 

6-7 

Setelah mengikutin 

perkuliahan ini 

mahasiswa akan 

mampu menjelaskan 

peralatan transfer 

fluida 

1.prinsip dasar 

pompa 

2. prinsip dasar 

fan 

3. prinsip dasar 

turbine 

4. prinsip dasar 

kompressor 

 

 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang jenis peralatan 

transfer fluida 

2. mahasiswa dapat 

mengetahui prinsip kerja 

masing-masing 

peralatan transfer fluida 

3x50 

menit 

Kebenaran 

mengerjaka

n soal yang 

berhubunga

n dengan 

peralatan 

transfer 

fluida 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7% 1,2 

8 
Ujian tengah 

semester Materi 1-7 
Ujian 

tertulis 

Kemampuan 

menjawab 

90 

menit 

Kebenaran 

jawaban 

   

9-10 

Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu 

menjelaskan tentang 

aliran gas kecepatan 

tinggi dalan 1 

dimensi dan 

multidimensi 

1. Kecepatan 

suara 

2. Friksi, steady, 

adabatic 

3. Nozzle 

choking 

4. Pengaruh 

kecepatan 

tinggi pada 

friksi dan 

heating 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang aliran gas 

berkecepatan tinggi 

2. mahasiswa dapat 

mengetahui pengaruh 

kecepatan tinggi pada 

friksi dan heating 

3x50 

menit 

Kebenaran 

mengerjakan 

soal sesuai 

dengan 

materi yang 

didapat yaitu 

materi 

tentang 

aliran gas 

berkecepatan 

tinggi 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7% 1,2 

11 

Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu 

menjelaskan tentang 

aliran dalam media 

berpori 

1. Friksi pada 

media berpori 

2. Aliran dua 

fluida secara 

cocurrent  

dalam media 

berpori 

3. Aliran 

countercurrent  

pada media 

berpori 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang media berpori 

2. mahasiswa dapat 

mengetahui tentang 

friksi, jenis aliran fluida 

dan pengaruhnya 

 

3x50 

menit 

Kebenaran 

penjelasan 

tentang 

aliran pada 

media 

berpori 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

8% 1,2 



4. Teori filter 

sederhana 

5. Fluidisasi 

12 

Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu 

menjelaskan tentang 

aliran fluida non 

Newtonion dalam 

pipa 

1. Pengaturan 

aliran non 

newtonion 

dalam pipa 

2. mengukur dan 

menggambarka

n fluida 

newtonion 

3. aliran laminar 

dari fluida 

nonnewtonion 

dan pipa 

4. aliran turbulent 

dari fluida 

nonnewtonion 

dalam pipa 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang fluida 

nonnewtonion 

2. mahasiswa dapat 

mengerjakan soal 

mengenai fluida 

nonnewtonion 

 

3x50 

menit 

Kebenaran 

penjelasan 

tentang 

fluida 

nonnewtoni

on  

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

9% 1,2 

13 

Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu 

menjelaskan tentang 

tata nama, struktur, 

sifat, reaksi dan 

pembentukan  

turunan asam 

karboksilat 

1. ester dari asam 

karboksilat 

2. .amida dari 

asam karboksilat 

 

 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang tatanama ester 

dan amida 

2. mahasiswa dapat 

menentukan hasil 

reaksi-reaksi ester dan 

amida 

3. mahasiswa dapat 

mengetahui kegunaan 

ester dan amida 

 

3x50 

menit 

Kebenaran 

penjelasan 

tentang 

ester dan 

amida serta 

dapat 

mengerjaka

n soal 

tentang 

ester dan 

amida 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

8% 1,2 

13 

Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu dan 

mengerti tentang 

aliran gas dan liquid 

1. Pola aliran  

2. Velocity pada 

pipa 

horizontal dan 

vertical 

 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

 

1. Mahasiswa dapat 

mengetahui perbedaan 

reaksi kimia 

3x50 

menit 

Mendengar

kan, 

mencatat 

dan dapat 

menjelaskan 

perbedaan 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

9% 1,2 



2. mahasiswa dapat 

mengerjakan soal terkait 

materi kkuliah 

 

gas dan 

liquid 

ketika 

alirannya 

vertical dan 

horizontal 

14 

Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu 

mengerti tentang 

tegangan permukaan 

pada fluida 

1. Faktor yang 

mempengaruh

i tegangan 

permukaan  

2. Penerapan 

dalam proses 

engineering 

3. Persamaan 

tegangan 

permukaan 

fluida 

 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

 

1. Mahasiswa dapat 

mengetahui factor yang 

mempengaruhi tegangan 

permukaan 

2. mahasiswa dapat 

menggunak persamaan 

tegangan permukaan 

dalam perhitungan 

 

3x50 

menit 

Mahasiswa 

dapat 

megerjakan 

soal/tugas 

sesuai 

materi yaitu 

tentang 

tegangan 

permukaan  

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

sebagai tes 

awal 

8% 1,2 

15 

Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu 

menjelaskan tentang 

turbulensi  

1.mengapa perlu 

belajar tentang 

tubulensi 

2. Bagaiman 

mengukur 

turbulensi 

3. eksperimen dan 

deskripsi 

matematika dari 

aliran turbulent 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

 

1. Mahasiswa dapat 

mengetahui aliran 

turbulent 

2. mahasiswa dapat 

mengerjakan 

perhitungan matematika 

tentang turbulensi 

 

3x50 

menit 

Mahasiswa 

dapat 

mengerjaka

n tugas 

yang 

berkaitan 

dengan 

lemak 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

8% 1,2 

16 
Ujian Akhir 

semester 
Materi pertemuan 

9 - 11 

Ujian 

tertulis 

 
90 

menit 

Mahasiswa 

mengerjaka

n Soal-soal 

Kemampu

an 

menjawab 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


