Prosiding Simposium Nasional Inovasi Pembelajaran dan Sains 2014 (SNIPS 2014)
10-11 Juni 2014, Bandung, Indonesia

Simulasi Asas Torricelli Menggunakan Visual Basic for Application
(VBA) pada Microsoft Excel
Dinar Maftukh Fajar, Hari Anggit Cahyo Wibowo dan Widya Arisya Putri
Abstrak
Simulasi komputer memiliki dampak positif dalam peningkatan kualitas pembelajaran fisika. Salah satu
aplikasi yang digunakan untuk membuat simulasi fenomena fisika dengan mudah adalah Microsoft Excel.
Program simulasi asas Torricelli dibuat menggunakan Visual Basic for Application (VBA) pada Microsoft
Excel dengan tujuan menampilkan simulasi asas Torricelli. Program ini dijalankan dengan metode numerik
dan hasilnya dibandingkan dengan dengan metode analitik. Wujud dari asas Torricelli ialah sebuah wadah
yang berisi air dan pada dindingnya terdapat sebuah lubang kebocoran. Bila luas permukaan wadah ((A2)),
luas kebocoran ((A2)), tinggi air ((h1)), dan tinggi kebocoran ((h1)) diketahui, maka dapat ditentukan
kecepatan turunnya air (v1), kecepatan air dari lubang kebocoran ((A2)), waktu jatuhnya air mencapai tanah
(t), dan jarak horizontal jatuhnya air (x). Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode numerik telah akurat
untuk mensimulasikan asas Torricelli. Metode numerik memperoleh hasil perhitungan dengan kesalahan
yang kecil (orde kurang dari 2%) dibandingkan dengan metode analitik.
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Pendahuluan

Teori

Pembelajaran fisika menggunakan simulasi
komputer terbukti dapat meningkatkan motivasi
[1], kreativitas, dan pengetahuan siswa terhadap
informasi yang baru [2]. Salah satu piranti lunak
yang dapat digunakan untuk membuat simulasi
fenomena fisika dengan mudah adalah Microsoft
Excel [3]. Aplikasi ini, selain dikenal luas sebagai
media pengolah angka dan operasi matematika,
ternyata juga dilengkapi dengan bahasa
pemrograman Visual Basic for Application (VBA)
yang
memungkinkan
dapat
diatur
dan
dikendalikan cara bekerjanya. VBA inilah yang
dimanfaatkan untuk memanipulasi variabel dan
tampilan objek pada fenomena fisis yang dibuat
[4].

Asas Torricelli (Torricelli’s Effluent Law)
merupakan salah satu contoh aplikasi fluida
dinamis. Asas ini diturunkan dari persamaan
kontinuitas dan hukum Bernoulli. Wujud dari
asas Torricelli ialah sebuah wadah yang berisi
air dan pada dindingnya terdapat sebuah lubang
kebocoran. Asas Torricelli merumuskan apabila
volume air pada wadah tersebut dianggap tidak
terbatas, maka debit air yang keluar dari lubang
kebocoran tidak membuat volume air pada
wadah berkurang. Kecepatan air yang keluar
dari lubang kebocoran selalu tetap, dan posisi
horizontal jatuhnya air juga akan tetap [8].
Apabila volume air pada wadah terbatas,
atau luas permukaan wadah tidak jauh lebih
besar daripada luas lubang kebocoran, maka
asas Torricelli tidak lagi berlaku. Volume air
pada wadah, kecepatan air, dan jarak jatuhnya
air akan berubah terhadap waktu. Asas Torricelli
yang diajarkan di Sekolah Menengah Atas (XI)
tidak menjelaskan hal tersebut [9]. Harapan
dibuatnya program simulasi ini ialah dapat
menampilkan fenomena ini.

Dalam membuat model simulasi sistem fisis,
diperlukan kombinasi antara ilmu komputer,
konsep fisika, dan terapan matematika yang
sesuai [5]. Pada tulisan ini, konsep fisika yang
disimulasikan adalah asas Torricelli. Topik ini
dipilih karena berpeluang timbulnya miskonsepsi
pada luas wadah yang diperlukan [6]. Terapan
matematika yang diperlukan dalam menjalankan
program ini adalah metode numerik, yakni suatu
teknik penyelesaian yang diformulasikan secara
matematis dengan cara operasi hitungan dan
dilakukan secara berulang-ulang [7]. Pada
dasarnya, kasus-kasus fisika dapat diselesaikan
menggunakan metode analitik dan metode
numerik. Program simulasi ini dibuat dengan
tujuan mengetahui perbandingan hasil antara
metode analitik dan metode numerik dalam
mensimulasikan asas Torricelli.
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Prinsip asas Torricelli
dengan gambar berikut.
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Keterangan:
A1 = luas wadah atas

A2 = luas kebocoran
A1 P1

v1 = kecepatan penurunan

v1

air

v 2 = kecepatan kebocoran

A2 = tinggi awal air
h2 = tinggi kebocoran

A2 P2 v2
h1

h2

P2 = tekanan atmosfir
bawah

x

Gambar 1. Asas Torricelli

A1 2

(8)
t

y (t ) = h2 − gtdt y(t)=h2!0tgtdt

∫
0

(1)

(9)
Inti dari pembuatan program adalah
memanfaatkan persamaan (7), (8), dan (9) untuk
diselesaikan menggunakan metode numerik.
Metode numerik yang digunakan ialah metode
Euler yang dituliskan sebagai berikut [7].
f i +1 = f i + Δt ⋅ f 'i fi+1=fi+∆t∙f'i
(10)
dengan ∆t adalah lebar pias waktu dan f'i adalah
turunan pertama dari fi.
Pembuatan kode program dilakukan dengan
kombinasi spreadsheet dan VBA [3,11]. Langkah
pembuatan
program
digambarkan
dalam
diagram alir di bawah ini.

v1 dari persamaan (1) disubstitusikan ke
persamaan (2) menghasilkan kecepatan air yang
keluar dari lubang kebocoran ( v1 ).

(1 −

0

0tsaath1=h2v1dt
(7)
Posisi horizontal dan vertikal jatuhnya air tiap
waktu dari lubang kebocoran dapat dipandang
sebagai suatu gerak parabola yang diawali dari
ketinggian maksimum. Perumusan posisi
terhadap waktu dari gerakan ini ialah:

0

Dengan menganggap bahwa tekanan
atmosfir sama pada kedua titik ( P1 = P2 ), hasil

A2 2

2 g (h1 (t ) − h2 )

∫

∫

1
1
P1 + ρ1v12 + ρ1gh1 = P1 + ρ2v2 2 + ρ2 gh2 (2)
2
2

2 g (h1 − h2 )

A2

h1 (t ) = h1awal − v1dt h1(t)=h1awal!

x(t ) = v2 dt x(t)=0tv2dt

Hukum Bernoulli menyatakan bahwa rapat
energi kinetik pada suatu titik dalam aliran
mantap bernilai konstan [8,10]. Hukum Bernoulli
pada asas Torricelli dapat dituliskan sebagai
berikut.

v2 =

=

t

Persamaan kontinuitas menyatakan untuk
kasus aliran mantap (steady-flow), hubungan
antara kecepatan fluida dengan luas permukaan
pipa aliran yang dinyatakan sebagai berikut
[8,10].
A1 v 1 = A 2 v 2

dh1 (t )

t

h p = tinggi penyangga
x = jarak jatuhnya air
P1 = tekanan atmosfir atas

hp

v1 =

dt
A1
A 2
v1=dh1(t)dt=A2A12g(h1(t)!h2)(1!A22A12)
(1 − 22 )
A1 (6)
Melalui persamaan (6), posisi h1 tiap waktu
dapat dirumuskan sebagai berikut.

v2=2g(h1!h2)(1!

)

A22A12)
(3)
Bila A1 = A2 A1A2 maka persamaan (3)
menjadi v2=2g(h1!h2). Waktu jatuhnya air
hingga
mencapai
tanah
dirumuskan
sebagaimana gerak jatuh bebas:
t=

2h2
g

(4)

sehingga jarak horizontal jatuhnya air ialah:
x = 2 h2 (h1 − h2 ) x=2h2(h1!h2)
(5)
Bila A1 tidak jauh lebih besar dari A2 , maka

h1 akan berkurang terhadap waktu. Dengan
menganggap bahwa h1 merupakan fungsi waktu,
persamaan (3) disubstitusikan ke persamaan (1)
menghasilkan kecepatan penurunan air (v1).
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Program
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Hasil dan Pembahasan
Program
simulasi
asas
Torricelli
ini
menggunakan besaran-besaran fisis antara lain:
(1) tinggi air ( h1 ) = 0 - 2,50 m; (2) tinggi
penyangga (hp) = 0 - 1,84 m; (3) batas minimum
2
luas wadah atas ( A1 ) = 0,01 m ; (4) lubang
2
kebocoran (A2) = 0,0025 m ; (5) iterasi waktu
(∆t) = 0,01 s; dan (6) percepatan gravitasi ( g g) =
2
9,8 m/s . Dengan melihat data ini, program
hanya dapat berjalan apabila inputan awal
memenuhi prasyarat h1 > h2 > hp .

(a)

Pada
bagian
ini
akan
ditunjukkan
perbandingan antara perhitungan numerik dan
analitik. Bila dimasukkan inputan pertama: h1=
2
2,50 m, h2= 1,65 m, dan A1=10 m ( A1 > A2

berkontribusi terhadap waktu ( t ) dan jarak
horizontal ( x ) jatuhnya air mencapai tanah.

A1≫A2)
berikut:

Hasil pembuatan program simulasi asas
Torricelli ditampilkan pada Gambar 3.

Output
1 Output
2

Tampila
n
Simulasi

diperoleh

hasil

Output

2

sebagai

Tabel 1. Inputan Pertama

Tombol

t<

x<

y<

h1 <

0.01
0.02
0.03
…
0.58

0.04080
0.08160
0.12240
…
2.36654

1.64951
1.64804
1.64559
…
0.00164

2.49999
2.49998
2.49996
…
2.49940

Δh <
0.0010
0.0010
0.0010
…
0.0010

Pada tabel di atas tampak bahwa ketika y
menuju 0, tidak ada perubahan yang signifikan
pada h1. Nilai t dan nilai x bila dibandingkan
dengan hasil analitik (persamaan (5) dan (6))
tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Output
3

Gambar 3. Tampilan Simulasi
Pada Gambar 3 di atas, inputan dibuat
menggunakan scrollbar dengan harapan output
dapat diamati dari perubahan inputan yang
sekecil-kecilnya. Output 1 terdiri dari penurunan
tinggi air (h1), kecepatan keluaran air ( v1 ), dan
jumlah iterasi. Output 2 merupakan tabel data
yang menghasilkan tampilan simulasi. Output 2
yang berupa jarak horizontal ( x )(x) nilainya
dipengaruhi oleh kecepatan keluaran air (v2)
pada Output 1. Perbandingan nilai x
menggunakan metode numerik dan metode
analitik ditampilkan pada Output 3.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Numerik dan
Analitik pada Inputan Pertama.
Pembanding
t
x

Numerik
0.58
2.36654

Analitik
0.58028
2.36854

Error (%)
0.049
0.084

Bila dimasukkan inputan kedua: h1=2,50 m,
2
h2=1,65 m, dan A1=0,01 m (A1tidak jauh lebih
besar dari A2) diperoleh hasil Output 2 sebagai
berikut:
Tabel 3. Inputan Kedua

Tampilan dasar simulasi asas Torricelli
dikreasi dari bangun-bangun (shapes) pada
Gambar 4 kemudian dirangkai sebagaimana
pada Gambar 3 [4]. Inputan diatur dengan
scrollbar dan pergerakannya diatur dengan
perhitungan numerik. Pada Gambar 4 (a), untuk
inputan A1 jauh lebih besar dari A2, tinggi
persegi tidak berkurang saat program dijalankan.
Untuk inputan A1tidak jauh lebih besar A2 ,
tinggi persegi diprogram berkurang terhadap
waktu sesuai dengan perhitungan numerik.
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(c)

Gambar 4. Animasi dasar: (a) air; (b) penyagga;
(c) keluaran air.

Inputan tinggi penyangga ((hp)) berfungsi
menunjukkan bahwa tinggi penyangga ( h p ) tidak

Inputa
n

(b)

t<

x<

y<

h1 <

h2 <

0.01
0.02
0.03
…
0.58

0.02720
0.05440
0.08160
…
1.57772

1.64951
1.64804
1.64559
…
0.00164

2.48946
2.47898
2.46858
…
1.99713

1.05388
1.04732
1.04077
…
0.68005

Pada tabel di atas tampak bahwa ketika y
menuju 0, h1 telah turun menuju 1,99713 m dan
penurunan ∆h berkurang. Hal ini menunjukkan
asas Torricelli mengalami perubahan saat
A1tidak jauh lebih besar dari A2. Kecepatan
keluarnya air (v2) berangsur-angsur turun
hingga mencapai nol saat h1=h2, sebagai
konsekuensinya, x juga akan mengecil.
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Apabila dilihat dari posisi keluaran air saat
mencapai tanah pada inputan kedua, hasil
numerik dan analitik tidak memiliki perbedaan
yang signifikan.
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Tabel 3. Perbandingan Hasil Numerik dan
Analitik pada Inputan Kedua
Pembandin
g
t
x

Numerik

Analitik

Error (%)

0.58
1.57772

0.58028
1.56324

0.048
0.979

Mengamati output dari kedua inputan di atas,
dapat diketahui bahwa metode Euler telah
akurat untuk membuat simulasi fenomena fisis,
asas Torricelli. Hasil perhitungan numerik
memiliki kesalahan yang kecil (< 2 %)
dibandingkan dengan perhitungan analitik.
Program simulasi asas Torricelli ini memiliki
beberapa
kelemahan.
Pertama,
dimensi
tampilan simulasi belum dapat dijadikan
perbandingan dari ukuran yang sebenarnya..
Kedua, terdapat faktor fisis yang tidak
diperhitungkan oleh pembuat program, antara
lain gesekan udara, gaya adhesi air, dan
tegangan permukaan air. Bila dilakukan
eksperimen di ruang terbuka, faktor fisis ini
harus dimasukkan dalam perhitungan [6].
Kesimpulan
Simulasi asas Torricelli dapat dibuat
menggunakan aplikasi Visual Basic for
Application (VBA) pada Microsoft Excel. Hasil
metode numerik memiliki kesalahan yang kecil

≈2%)

(< 2
analitik.
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