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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kegiatan sehari-hari, 

misalnya dalam bidang industri, dan rumah tangga. Saat ini di Indonesia 

pada umumnya masih menggunakan sumber energi tak terbarui yang dapat 

habis. Dalam pemanfaatan energi diperlukan kebijakan dan pengaturan yang 

lebih baik dan terencana, yang dikenal sebagai konservasi energi. 

Konservasi energi adalah penggunaan energi disertai usaha-usaha mencari 

teknologi baru dengan memanfaatkan sumber energi terbarui (misalnya sinar 

matahari, tenaga air, panas bumi) dengan lebih efisien. Untuk jangka panjang 

hal itu dapat berarti menggunakan energi sedemikian rupa sehingga dapat 

menekan kerugian energi seminimal mungkin. Sedangkan untuk jangka 

pendek, konservasi energi dapat dilakukan melalui langkah-langkah 

penghematan energi maupun penggunaan energi yang terdapat di alam, 

misal panas matahari (Yayasan Mitra Teknologi Indonesia, 1994). 

Secara tradisional tenaga panas matahari telah dimanfaatkan 

berabad-abad yang lampau, baik sebagai pengering padi, rempah-rempah 

dan biji-bijian, untuk pengawet makanan maupun membantu proses 

fermentasi makanan, minuman dan buah-buahan. Pada permulaan abad ke-
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20 di California dan Florida Amerika, telah berdiri perusahaan-perusahaan 

pemanas air bertenaga panas matahari, namun mengalami kemunduran 

secara drastis setelah gas alam sebagai bahan bakar dipasarkan dengan 

harga yang sangat rendah dan berlimpah. Baru awal tahun 1970 pemakaian 

energi panas matahari untuk pemanas air mulai dikembangkan kembali 

setelah mulai terasa adanya gejala krisis energi minyak disamping telah 

diketemukan metode baru dalam pelaksanaan yang lebih efisien dan dengan 

harga yang terjangkau oleh masyarakat (Nursuhud, 1996). Jansen (2004) 

mengemukakan bahwa dalam kehidupan dimuka bumi ini tidak terlepas dari 

penggunaan energi surya secara langsung. Seperti contoh sehari-hari dalam 

kehidupan rumah tangga adalah menjemur pakaian. http//pikiranrakyat.com 

mengemukakan bahwa begitu juga dalam bidang perindustrian tak lepas dari 

pemanfaatan energi matahari seperti pembuatan garam laut dan pengeringan 

ikan. Kecenderungan untuk memaksimalkan efisiensi dari mesin konversi 

energi menguat seiring dengan terbatasnya energi yang kian menipis saat ini. 

Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang hemat energi, 

karena laju penemuan unrenewable energy resources tidak sebanding 

dengan konsumsi energi. Catatan Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT) menunjukkan intensitas (pemborosan) penggunaan energi 

di Indonesia empat kali lebih besar dibanding Jepang, dan tiga kali lebih 

besar dibanding negara-negara Amerika Utara. Para ahli teknik dituntut untuk 
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mencari alternatif terbaik dalam perancangan mesin yang pada akhirnya 

dapat memaksimalkan efisiensi  penggunaan energi surya. 

Energi surya adalah energi yang tidak polutif, bersifat kontinyu dan 

tidak dapat habis. Semua itu merupakan alasan utama dalam pengembangan 

dan pemanfaatan energi surya. Berikut dapat dilihat tabel pemanfaatan 

energi surya, dalam tabel ini dapat di lihat bahwa masih kecil sekali 

pemanfaatan energi matahari sehingga diperlukan teknologi yang digunakan 

untuk menggali potensi energi matahari. 

Tabel 1. Potensi Energi Terbarukan di Indonesia 

SUMBER Potensi (MW) Kapasitas Terpasang (MW) Pemanfaatan(%) 

Large Hydro 75.000 42.000 5,600 

Biomassa 50.000 302 0,604 

Geothermal 20.000 812 4,060 

Mini/Mikro Hidro 459 54 11,764 

Energi Cahaya  156.487 5 3,19 X 10-3 

Energi Angin 9286 0.50 5,38 X 10-3 

Total 311.232 5373.5 22,03 
Sumber : Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi,( 2001) 

Untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan energi surya secara 

langsung, dapat dikembangkan dengan menggunakan pengumpul-

pengumpul panas yang biasa disebut kolektor. Untuk itu di Indonesia perlu 

dikembangkan teknologi yang dapat mengkonversi energi matahari menjadi 

energi yang dapat digunakan oleh manusia. Diantaranya adalah 

pemanfaatan kolektor panas sebagai penyerap energi panas matahari. 

Pertimbangan–pertimbangan diatas menjadi landasan dalam penyusunan 
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Tugas Akhir ini dengan judul “RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN 

ALAT PEMANAS AIR TENAGA SURYA DENGAN INJEKSI GELEMBUNG 

UDARA“. Parameter koefisien perpindahan panas menjadi bahan kajian 

yang penting dengan berbagai parameter pendukung lain untuk diketahui 

karena erat kaitannya dengan besar kalor yang dapat ditransfer oleh suatu 

alat penukar kalor. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini peneliti memiliki beberapa masalah, yaitu : 

a. Bagaimana pengaruh debit udara terhadap penyerapan kalor? 

b. Bagaimana pengaruh penambahan gelembung udara terhadap 

koefisiensi perpindahan kalor (h)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Mengetahui bagaimana pengaruh debit udara terhadap penyerapan 

kalor. 

b. Mengetahui pengaruh penambahan gelembung udara terhadap 

koefisiensi perpindahan kalor (h). 

 

1.4 Batasan Masalah 

Penulis hanya membatasi masalah pada lingkup: 
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a. Tenaga atau energi yang digunakan adalah energi dari radiasi sinar 

matahari. 

b. Pengambilan data dilakukan selama rentang waktu 30 menit, yaitu pada 

pukul 12.00-12.30 WIB.  Hal  ini  dikarenakan  intensitas  energi  

matahari  saat waktu tersebut sangat tinggi. 

c. Untuk itu penelitian akan menguji coba pada pengaturan debit 1 

liter/menit dan menginjeksi gelembung udara (aerator) sebanyak 0-5 unit 

pada setiap pengujian. Aerator yang digunakan adalah air pump 

aquarium tipe H-228. 

d.  Pengukuran temperatur air panas pada kolektor dilakukan setiap 30 

menit. 

e.  Kolektor  panas  menggunakan  bahan  dari  tembaga.  Hal  ini  

dikarenakan  bahan  ini  lebih cepat proses pemanasannya, tidak mudah 

karatan (korosi). 

f. Air yang digunakan yaitu air bersih dari pompa air. 

g.  Alat dibuat dengan ukuran 100cm x 60cm x 5cm. 

h. Data hanya berdasarkan dari hasil pengujian. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari  penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam beberapa 

hal yaitu: 
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a. Memperkenalkan  desain  sistem  pemanas  air  menggunakan  radiasi  

sinar  matahari  kepada masyarakat  luas.  Terutama  bagi  mereka  

yang  menggunakan  air  panas  untuk  keperluan mandi keluarga. 

b. Diharapkan  agar  masyarakat  khususnya  masyarakat  pengguna  air  

panas/ hangat  untuk kebutuhan  mandi  keluarga  dapat  mengetahui,  

memahami,  dan  dapat  mendesain  alat  tepat guna sebagai pemanas 

air alternatif selain pemanas air tenaga listrik, minyak bumi atau gas 

yang mana jumlah cadangannya semakin menipis. 

c. Sebagai penerapan dari ilmu perpindahan panas yang diterapkan pada 

pemanas air dengan memanfaatkan energi dari radiasi matahari. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas  Akhir  ini  disusun  dalam  lima  bab  dengan  sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab  ini  membahas  mengenai  latar  belakang  masalah,  perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta  sistematika  penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab  ini  berisi  mengenai  teori  yang  mendukung  dalam  

penyusunan Tugas  Akhir  diantaranya  tentang  mekanisme  fisik  

perpindahan kalor, 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab  ini  menjelaskan  tentang  metode  penelitian  yang  digunakan 

dalam  penelitian  ini  yang  meliputi  diagram  alir  penelitian,  system 

pemanas air, cara memperoleh data penelitian, instrument penelitian, 

waktu dan tempat penelitian serta prosedur percobaan. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab  ini  berisi  tentang  data  hasil  penelitian,  analisa  perhitungan 

perpindahan kalor berdasarkan konsep  kesetimbangan  kalor  dan 

pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

1.7 Metologi pelaksanaan 

Dalam melakukan penelitian pada Tugas Akhir menggunakan metode 

pelaksanaan sebagai berikut : 

a. Metode studi pustaka 

Yakni dengan cara mencari referensi dari buku-buku penunjang 

yang berkaitan dengan penelitian tersebut, untuk melengkapi dasar teori 

dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

b. Metode survey lapangan 
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Dengan cara mencari, mengamati prinsip kerja pemanas air yang 

berhubungan dan yang diperlukan dalam penelitian tersebut serta 

mencatat spesifikasi pemanas air yang diamati sebagai bahan 

pembimbing 

c. Metode penelitian 

Membuat desain model pipa pemanas system pemanas air tenaga 

surya dengan membuat sketsa gambar, perencanaan komponen yang 

bibutuhkan, pembuatan model pemanas air tenaga surya, dilanjutkan 

perakitan serta dilakukan pengujian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


