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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber energi alternatif 

yang melimpah. Sumber energi alternatif tersebut antara lain panas 

bumi, energi air, energi angin dan energi matahari. Salah satu sumber 

energi alternatif di Indonesia adalah energi matahari Hal ini 

dikarenakan letak Indonesia yang berada pada daerah tropis dan 

dekat dengan garis khatulistiwa.sehingga Indonesia menerima radiasi 

matahari sepanjang tahun. Menurut data dari Kementerian Energi Dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diakses melalui www.esdm.go.id 

pada tanggal 10 Juli 2011,  penyinaran yang dihimpun di 18 lokasi di 

beberapa wilayah di Indonesia, radiasi matahari di wilayah barat 

Indonesia mencapai 4,5 kWh/m2/hari. Sementara itu, untuk radiasi 

matahari di wilayah timur Indonesia mencapai 5,1 kWh/m2/hari. 

Pemanfaatan energi matahari selama ini dilakukan dengan  

menggunakan perangkat tambahan yang membantu dalam proses 

penyerapan kalor yaitu photovoltaic. Perangkat tambahan ini 

berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. 

Pemanfaatan energi matahari yang paling sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari adalah untuk mengeringkan pakaian dan hasil 

pertanian. 
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Pemanfaatan energi matahari dengan sistem Thermal Roofing 

masih jarang dilakukan di Indonesia, padahal penelitian sistem 

Thermal Roofing menunjukkan sistem ini mempunyai potensi. 

Penelitian ini dilakukan oleh Astaputra (2007). Penelitian sistem 

Thermal Roofing yang telah dilakukannya menitikberatkan pada 

variasi sudut kemiringan atap (35⁰, 40⁰, 45⁰) dan posisi atap terhadap 

matahari untuk mencari penyerapan kalor maksimum yang dapat 

diserap atap. Dalam penelitian ini didapatkan temperatur maksimum 

dihasilkan atap dengan sudut 35⁰  dengan temperatur maksimum 

bawah atap 39,52 ⁰C. Posisi atap terhadap matahari juga 

mempengaruhi penyerapan kalor. Dimana dalam penelitian ini 

menyimpulkan semakin kecil sudut kemiringan dari atap makan 

semakin besar kalor yang dapat diserap. Selanjutnya, perlu adanya 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh material atap 

terhadap kenaikan temperatur, temperatur air keluar alat uji, 

perpindahan kalor konduksi dan laju penyerapan kalor pada Model 

Water Heater Thermal Roofing. 

1.2. Perumusan masalah 

Bagaimanakah pengaruh material atap dalam memanaskan air 

pada Model Water Heater Thermal Roofing? 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan indikasi masalah di atas, agar 

peneliti tidak menyimpang dari permasalahan, maka peneliti memberi 

batasan sebagai berikut: 
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1. Model Water Heater Thermal Roofing di desain dengan 

kemiringan atap sebesar 15⁰ yang menghadap ke utara. 

2. Debit air yang mengalir di dalam pipa Model Water Heater 

Thermal Roofing sebesar 0,5 lpm. 

3. Pengujian dilakukan dengan menggunakan material atap yang 

mudah didapatkan di Indonesia yaitu atap asbes, atap aspal dan 

atap zincalum yang dicat hitam pada permukaan atas atap. 

4. Pengujian dilakukan pada bulan Juni. 

5. Pengukuran temperatur pada setiap variasi dilakukan di ruang 

dalam atap, permukaan alumunium plate, di atas dan bawah atap 

serta pada air masuk dan keluar alat uji dalam setiap  interval 30 

menit yang dimulai pukul 09.00-15.00 WIB. 

6. Peneliti hanya berkonsentrasi pada pengukuran kenaikan 

temperatur dan temperatur air keluar alat uji, serta perhitungan 

perpindahan kalor konduksi dan laju penyerapan kalor pada 

Model Water Heater Thermal Roofing. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui besar kenaikan temperatur dan temperatur air 

keluar  maksimum alat uji.  

2. Untuk mengetahui besar perpindahan kalor konduksi atap dengan 

variasi material atap dari bahan asbes, aspal dan zincalum. 

3. Untuk mengetahui besar laju penyerapan kalor maksimum yang 

dapat dihasilkan Model  Water Heater Thermal Roofing. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan bagi 

peneliti dalam analisa Model Water Heater Thermal Roofing. 

2. Memberikan peluang penggunaan kalor di atap untuk pemanas 

air untuk masyarakat. 

3. Memberikan kontribusi positif pada dunia pendidikan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di 

bidang energi matahari. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, sistematika penulisan 

yang penulis buat adalah sebagai berikut: 

Bab I.  Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan laporan Tugas Akhir. 

Bab II. Tinjauan Pustaka 

Bab ini terdiri dari kajian pustaka dari penelitian terdahulu 

serta dasar teori yang diambil dari buku serta jurnal yang 

digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini. 

Bab III. Metodologi Penelitian  

Bab ini terdiri atas bahan dan alat penelitian, diagram alir 

penelitian, dan instalasi pengujian. 
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Bab IV. Hasil dan Pembahasan 

 Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan data-data 

yang dihasilkan Model Water Heater Thermal Roofing. 

 Bab V. Penutup 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang telah dilakukan dalam Tugas Akhir ini.  

Daftar  Pustaka  

Lampiran 


