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BAB I  

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang Masalah  

Dengan semakin menipisnya cadangan energi yang ada saat ini dan semakin 

meningkatnya kebutuhan energi termasuk energi panas, pemikiran mengenai sumber 

energi matahari (renewable energy) semakin berkembang. Sedangkan pada saat ini 

diperlukan energi yang mudah didapat dan tidak terbatas / besar jumlahnya dan 

harganya terjangkau / murah.  

Bumi sangat kaya sumber daya alam, salah satu energi yang ada dan yang 

mempunyai jumlah besar adalah energi matahari, energi panas yang dihasilkan dari 

panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi panas yang terbatas, 

yang dalam prosesnya memerlukan energi listrik atau energi mekanik.  

Di negara-negara maju, lantai dan atap rumah dapat di desain untuk menyerap, 

mengumpulkan, menyimpan dan mendistribusikan energi panas yang diperoleh dari 

panas matahari, cara tersebut merupakan pengumpulan energi panas secara pasif. 

Sistem pasif ini tidak memerlukan penggunaan alat mekanik ataupun elektrik, seperti 

pompa, kipas atau control elektrik untuk menyerap panas, sedangkan sistem aktif 

menggunakan alat mekanik atau elektrik.  

Di negara yang terkena panas matahari dalam waktu yang lama, seperti 

Indonesia, panas matahari sangat mudah didapatkan dan jumlahnya tidak terbatas, hal 

ini sangat memungkinkan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan energi matahari.  
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Pemanfaatan energi matahari dewasa ini masih terbatas pada penggunaan 

dengan sistem aktif yang menggunakan alat mekanik maupun elektrik, antara lain 

solar cell, kolam surya, photovoltaic dan lain sebagainya. Sedangkan pemanfaatan 

energi panas secara pasif belum banyak dikembangkan dan digunakan masyarakat di 

Indonesia pada umumnya. 

Energi matahari adalah energi yang tidak polutif, bersifat kontinyu dan tidak 

terbatas. Berikut dapat dilihat tabel pemanfaatan energi surya, di dalam tabel dapat di 

lihat bahwa masih kecil sekali pemanfaatan energi matahari. Oleh karena itu sangat di 

perlukan suatu pikiran yang dapat menggali potensi energi matahari tersebut tidak 

memerlukan alat mekanik ataupun elektrik, seperti pompa, kipas atau control elektrik 

untuk menyerap panas.  

Tabel 1. Potensi Energi Terbarukan di Indonesia  

Sumber Potensi 

(MW) 

Kapasitas 

Terpasang (MW) 

Pemanfaatan 

(%) 

Large Hydro 

Bio Massa  

Geothermal 

Mini / Mikrohydro  

Energi cahaya (solar)  

Energi angin 

75.000 

50.000 

20.000 

459 

156.487 

9.286 

4.200 

302 

812 

54 

5 

0,50 

5.600 

0,604 

4,060 

11,764 

3,19 x 10-3 

5,28 x 10-3 

Total  311.232 5.373,5 22,03 

Sumber: Ditjen Listrik dan Pemanfaatan energi, 2001 

Untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan energi surya secara langsung, 

dapat dikembangkan dengan cara atau sistem pasif. Salah satu sistem pasif yang 
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digunakan adalah teknologi Thermal Roofing yang merupakan salah satu sistem yang 

sangat sederhana dan mudah penerapannya dalam kehidupan.   

B. Pembatasan Masalah  

Dalam penelitian ini dapat dibuat model rancang bangun untuk mengetahui 

temperatur panas yang diserap dengan menggunakan teknologi Thermal Roofing 

dengan membuat model untuk mensimulasikan variasi jenis material, variasi warna 

pada material, variasi ketinggian, variasi sudut, orientasi arah terhadap matahari, 

variasi ketebalan material seng dan variasi sudut.  

Dalam penelitian ini akan menggunakan material genteng, asbes, seng dengan 

vaiasi warna material merah, biru dan warna asli material, dengan sudut 450 ke arah 

timur. Dengan menggunakan thermometer sebagai pengukur temperatur.  

Pada penulisan ini hanya membatasi pada pengukuran panas yang dapat di 

serap oleh atap dengan menggunakan konstruksi atap yang lazim digunakan, dengan 

variabel tersebut di atas.  

Dalam penelitian ini diperlukan batasan masalah untuk menitikberatkan 

pembahasan pada parameter yang terkait dengan pengkajian masalah ini, 

permasalahan akan difokuskan pada: 

1. Penelitian dilakukan dengan model atap rumah dengan ukuran 1 m x 1 m  

2. Dalam hal ini dititik beratkan pada pembahasan tentang besarnya kalor yang dapat 

diserap dari panas matahari oleh atap rumah.  

3. Penggunaan alat hanya untuk mensimulasikan sesuai dengan konstruksi atap 

rumah secara umum.  
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam rancang bangun ini adalah:  

1. Mengetahui temperatur ruang atap rumah yang diserap langsung dari panas 

matahari. 

2. Mengetahui pengaruh penggunaan material atap dan warna material terhadap 

perubahan temperatur ruang pada atap.  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemanfaatan 

energi matahari sebagai sumber energi baru melalui teknologi Thermal Roofing, yang 

dapat dikembangkan lagi untuk penggunaan sumber energi panas yang lain. Selain itu 

penelitian ini juga diharapkan juga dapat digunakan untuk membawa mahasiswa. 

Untuk lebih memahami performance penyerapan panas oleh material seng, genteng 

dan asbes dengan variasi warna yang biasa digunakan bangsa Indonesia.   
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E. Sistematika Penulisan  

Sistematika laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan pokok 

bahasan: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, tujuan tugas akhir, rumusan 

masalah, batasan masalah dan ruang lingkup, manfaat, metodologi dan sistematika 

penulisan.  

BAB II: LANDASAN TEORI  

Pada bab ini membahas tinjauan pustaka, teori penunjang yang berkaitan 

dengan Thermal Roofing dan rancang bangun tersebut.  

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini berisi perancangan model, pembuatan model, komponen-

komponen rancang bangun.  

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini terdiri atas pengujian mekanisme model atap rumah dan analisis 

data hasil pengukuran dalam pembuatan rancang bangun atap rumah penyerap energi 

panas (Thermal Roofing).  

BAB V: PENUTUP  

Berisi beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil perancangan dan hasil 

pengukuran yang dilakukan. Dan berisi tentang saran-saran untuk pengembangan 

pada masa yang akan datang.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  
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