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I. ABSTRAK 

 Percoban viskositas pada dasarnya bertujuan untuk memahami cara penentuan 

kerapatan zat cair (viskositas) dengan metode atau cara ostwald, falling ball, dan pengukuran 

massa jenis. Sifat cairan sebagai besar ditentukan oleh resistansinya untuk mengalir, yang 

dinamakan viskositas. Dalam metode ostwald dan falling ball dilihat dari waktu yang 

berlangsung saat cairan bergerak satu mengalir dari keadaan awal sampai keadaan akhir. 

Sedangkan pada pengukuran masaa jenis dilihat dari hasil beratnya suatu zat cairan. Dapat 

diketahui bahwa semakin kental larutan viskositas semakin tinggi, sebaliknya semakin cair 

suatu zat, semakin kecil viskositasnya. Akan tetapi massa jenis pada zat yang kental lebih 

kecil dan pada zat cair massa jenis atau kerapatan zat semakin besar. 

  

II. PENDAHULUAN 

Viskositas (kekentalan) berasal dari perkataan  Viscou, Suatu bahan apabila 

dipanaskan sebelum menjadi cair terlebih dulu menjadi  viscous yaitu menjadi lunak dan 

dapat mengalir pelan-pelan. Viskositas dapat dianggap sebagai gerakan di bagian dalam 

(internal) suatu fluida. Jika sebuah benda berbentuk bola dijatuhkan ke dalam fluida kental, 

misalnya kelereng dijatuhkan ke dalam kolam renang yang airnya cukup dalam, nampak 

mula-mula kelereng bergerak dipercepat.  

Tetapi beberapa saat setelah menempuh jarak cukup jauh, nampak kelereng bergerak 

dengan kecepatan konstan (bergerak lurus beraturan). Ini berarti bahwa di samping gaya berat 

dan gaya apung zat cair masih ada gaya lain yang bekerja pada kelereng tersebut. Gaya ketiga 

ini adalah gaya gesekan yang disebabkan oleh kekentalan fluida. Khusus untuk benda 

berbentuk bola, gaya gesekan fluida secara empiris dirumuskan sebagai Persamaan Fs= 6πηrv 

dengan  ηmenyatakan koefisien kekentalan, r adalah jari-jari bola kelereng, dan v kecepatan 

relatif bola terhadap fluida (Anwar, 2008).  

Setiap zat cair memiliki kekentalan atau viskositas. Kekentalaan yang dimiliki setiap 

zat berbeda-beda, hal ini bergantung pada konsentrasi dari zat cair atau fluida tersebut. 

Viskositas suatu fluida juga dipengaruhi oleh suhu. Unsur gas memiliki nilai viskositas yang 

mudah berubah terhadap perubahan suhu. Pada umumnnyazat cair akan mengalami 

pengurangan viskositas jika suhu dinaikan. Hal ini berkaitan dengan struktur molekul dalam 

cairan tersebut (Maria, 2012). 



Sifat cairan sebagai besar ditentukan oleh resistansinya untuk mengalir, yang 

dinamakan viskositas. Suatu fluida berviskositas rendah mengalir dengan mudah dan 

membuang sedikit energi, tetapi menaikan rugi-rugi kebocoran. Suatu fluida kental dapat 

menyekat dengan baik, tetapi fluida tipe ini cukup seret dan menyebabkan rugi energi dan 

tekanan sekitar sistem, fluida hidrolik haruslah merupakan suatu medium yang berada an tara 

ektrim-ekstrim ini, jadi dibutuhkan suatu cara untuk mendefinisikan viskositas (Gunawan, 

2013). 

Adanya zat makro molekul akan menaikan viskositas larutan bahkan pada konsentrasi 

rendahpun, efeknya besar, karena molekul besar mempengaruhi aliran fluida pada jarak jauh. 

Pada konsentrasi rendah, viskositas larutan berhubungan dengan viskositas pelarut murni. 

Viskositas diukur dengan beberapa cara. Dalam “viskometer Ostwald”  waktu yang 

dibutuhkan oleh larutan untuk melewati pipa kapiler dicatat dan dibandingkan dengan sampel 

standar (Atkins, 1996). 

Aliran cairan dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe. Yang pertama adalah aliran 

laminar atau aliran kental, yang secara umum menggambarkan laju aliran kecil melalui 

sebuah pipa dengan garis tengah kecil. Aliran yang lain adalah aliran turbulen, yang 

menggambarkan laju aliran yang besar melalui pipa dengan diameter yang lebih besar 

(Dogra, 2009). 

 

III. ALAT DAN METODE 

A. Alat  

Alat Bahan 

Viskometer Ostwald Etanol  

Gelas kimia Minyak tanah  

Pipet ukur  Oli bekas  

Stopwach  Air  

Neraca O-hauss  

Kelereng   

piknometer  

Penggaris   



 

B. Metode: 

Cara ostwald: 

1. Membersihkan viknometer dengan menggunakan pelarut yag sesuai sampai semua 

pelarutnya hilang/habis, 

2. Ukur panjang viknometer dengan menggunakan penggaris, 

3. Mengisi viknometer dengan sampel 50 ml yang akan dianalisa melalui tabung 

yang lebih besar sehingga reservoir terbawah sampel cukup hingga setara atau 

seimbang. 

4. Menempatkan jari pada tabung yang lebih besar dan masukan bulb pada tabung 

yang lebih kecil dan hisap hingga sampel ke ujung bulb, 

5. Kemudian, lepas jari dan bulb, dan biarkan sampel mengalir hinnga seperti 

keadaan semula, 

6. Hitung waktu pada saat bulb dan jari dilepaskan hingga sampel seperti keadan 

semula. 

7. Mengulalangi percobaan untuk sampel yang berbeda, dan  

8. Menghitung masing-masing viskositas masing-masing sampel. 

Cara falling ball: 

1. Masukkan sampel ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml, 

2. Masukkan kelereng ke dalam gelas ukur yang berisi sampel, 

3. Putar gelas ukur pada 180
0
C jalankan gelas kimia saat kelereng bergerak dari titik 

awal dan hentikan ketika bola sampai di titik akhir, dan catat waktu selama bola 

itu bergerak, 

4. Ulangi percobaan sampai 2 kali, dan 

5. Lakukan percobaan yang serupa dengan sampel yang lain. 

Pengukuran massa jenis: 

1. Timbang piknometer kosong dengan neraca O-hauss, 

2. Masukkan sampel ke dalam piknometer sebanyak 25 ml, 

3. Timbang kembali piknometer yang sudah di isi oleh sampel tersebut, 

4. Hitung massa jenis dari masing-masing sampel, dan 

5. Lakukan percobaan serupa dengan sampel lain. 



 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

Cara Ostwald: 

Tabel 1: 

Sampel 
Volume sampel 

(liter) 

Jari-jari pipa 

(cm) 

Panjang pipa 

(cm) 
Waktu 

Air  0,05 1,067 15,4 00’02”05 

Etanol murni 0,05 1,067 15,4 00’04”49 

Oli bekas 0,05 1,067 15,4 01’20”94 

Minyak tanah  0,05 1,067 15,4 00’06”41 

 

Perhitungan: 

 
gVL

tRP 4




 

 =koefisien viskositas (poise) 

R = jari-jari pipa (m) 

t = waktu (detik) 

V= volume (liter) 

L= panjang pipa (cm) 

P = tekanan (dyne/cm
2
) 

Diketahui: P = 1 atm = 1,013.106 dyne/cm2 

                  R = 0,85 cm 

                  V = 0,04 liter = 40 cm3 

                  L = 11,6 cm 
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Cara falling ball: 

Tabel 2: 

Sampel Jari-jari bola (cm) 
Tinggi gelas ukur 

(cm) 
waktu 

Air  3,43 16,3 00”71 

Etanol murni  3,43 16,3 00”64 

Oli bakas  3,43 16,3 01”91 

Minyak tanah  3,43 16,3 01”59 

 

pengukuran massa jenis: 

Tabel 3: 

Sampel 
Piknometer 

kosong (gram) 

Piknometer + 

sampel (gram) 
Volume sampel Massa jenis 

Air  29,8 45,9 25 0,6648 



Etanol murni  29,8 43,41 25 0,5652 

Oli bekas  29,8 42,00 25 0,5088 

Minyak tanah  29,8 42,35 25 0,5288 

 

 

 

B. Pembahasan 

Pada percobaan viskositas ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu cara ostwald 

menggunakan viknometer, cara falling ball menggunakan gelas ukur dan pengukuran massa 

jenis dengan menggunakan piknometer. Dalam beberapa cara tersebut dapat diketahui bahwa 

tujuan dari percobaan ini yaitu memahami cara penentuan kerapatan zat cair (viskositas) 

dengan metode atau cara ostwald, falling ball, dan pengukuran massa jenis.  Dalam cara 

ostwald ini viskositas dari cairan atau sampel yang digunakan, dapat ditentukan dengan 

mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan tersebut  untuk lewat antara 2 tanda ketika 

mengalir.  Waktu yang didapat dari hasil percobaan dapat dilihat pada tabel 1. Dalam hal ini 

waktu alir dari cairan dapat dilihat dari kekentalan suatu zat cairan, yaitu semakin zat cair 

tersebut kental maka waktu alir zat cair yang dibutuhkan semakin besar, begitupun sebalikny, 

semakin zat encer atau cair maka waktu yang dibutuhkan semakin kecil.  

Dalam teori disebutkan bahwa suatu jenis zat cair yang mudah mengalir dapat dikatakan 

memiliki viskositas yang lebih rendah dan sebaliknya bahan-bahan yang sulit mengalir 

dikatakan memiliki viskositas lebih tinggi. Jadi  dapat dinyatakan bahwa oli bekas memiliki 

viskositas paling tingggi, dan air memiliki viskositas paling rendah. Selanjutnya yaitu cara 

falling ball. Cara ini viskositas dapat ditentukan dengan mengukur waktu pada saat kelereng 

bergerak dalam sampel pada putaran 180
0
C. Menurut Anwar: Viskositas dapat dianggap 

sebagai gerakan di bagian dalam (internal) suatu fluida. Jika sebuah benda berbentuk bola 

dijatuhkan ke dalam fluida kental, misalnya kelereng dijatuhkan ke dalam kolam renang yang 

airnya cukup dalam, nampak mula-mula kelereng bergerak dipercepat.  

Tetapi beberapa saat setelah menempuh jarak cukup jauh, nampak kelereng bergerak 

dengan kecepatan konstan (bergerak lurus beraturan). Ini berarti bahwa di samping gaya berat 

dan gaya apung zat cair masih ada gaya lain yang bekerja pada kelereng tersebut. Gaya ketiga 

ini adalah gaya gesekan yang disebabkan oleh kekentalan fluida. Dlam hal ini sama hal nya 

dengan cara ostwold (tabel 2), dimana pada oli bekas waktu yang dihasilkan lebih banyak, 



dan air lebih sedikit jika dibandingkan dengan zat cait minyak tanah dan etanol murni. Hal ini 

pun terjadi berdasarkan dari dkekentalan suatu zat cair. 

Dan yang terakhir adalah pengukuran massa jenis, pada cara ini hasil yang didapatkan 

dari masing-masing zat cair massa jenis atau kerapatannya yaitu, pada zat yang lebih kental 

memiliki kerapatan yag lebih rendah yaitu 0,5088 g/ml, begitupun dengan air memiliki 

kerapatan yang lebih tinggi yaitu 0,6648 g/ml. Jadi dapat diketahui bahwa semakin besar 

viskositas, kerapatan suatu zat semakin kecil, sebaliknya semakin kecil viskositas, kerapatan 

suatu zat semakin besar. 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1. Viskositas (kekentalan) berasal dari perkataan  Viscou, Suatu bahan apabila 

dipanaskan sebelum menjadi cair terlebih dulu menjadi  viscous yaitu menjadi lunak 

dan dapat mengalir pelan-pelan. Viskositas dapat dianggap sebagai gerakan di bagian 

dalam (internal) suatu fluida. 

2. Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan 

antara molekul-molekul cairan satu dengan yang lainnya. 

3. suatu jenis zat cair yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang 

lebih rendah dan sebaliknya bahan-bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki 

viskositas lebih tinggi. 

4. Oli bekas memiliki viskositas paling tingggi, dan air memiliki viskositas paling 

rendah, hal ini berdasarkan waktu yang berlangsung ketika kelereng bergerak jika 

dalam cara falling ball. Dan saat zat cair itu mengalir dari awal ke akhir jika dalam 

cara Ostwald. 

5. Semakin besar viskositas, kerapatan suatu zat semakin kecil, sebaliknya semakin kecil 

viskositas, kerapatan suatu zat semakin besar. 
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