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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Kondensor merupakan alat penukar kalor pada sistem refrigerasi 

yang berfungsi untuk melepaskan kalor. Kondensor banyak digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam industri rumah tangga, industri 

otomotif, maupun industri farmasi dan obat-obatan . Di indonesia sendiri 

kondensor bukanlah hal yang asing. Kondensor banyak kita jumpai dalam 

perangkat pendingin pada mobil maupun pada Air Conditioner yang 

terpasang pada gedung-gedung instalasi perkantoran atau fasilitas umum 

seperti mall dan supermarket. 

 Salah satu kegunaan kondensor dalam industri farmasi dan obat-

obatan adalah pada proses penyulingan minyak atsiri. Indonesia memiliki 

potensi tanaman atsiri yang begitu  besar. Sayangnya potensi tersebut masih 

sulit dikembangkan menjadi primadona komoditas ekspor, salah satu 

penyebabnya, kurang dikuasainya teknologi pengolahan oleh para petani, 

padahal di seluruh Indonesia tersebar 40 jenis tanaman atsiri yang berpotensi 

dikembangkan.  

 Menurut jenis Cooled Mediumnya kondensor diklasifikasikan 

menjadi 3 jenis, yaitu Air Cooled Condensor, Water Cooled Condenser dan 

Evaporative Condenser, untuk suatu proses penyulingan lebih tepat 
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menggunakan jenis Water Cooled Condenser hal itu disebabkan karena 

Water Cooled Condenser dengan pendingin air digunakan pada sistem yang 

berskala besar untuk keperluan komersial dilokasi yang mudah memperoleh 

air bersih. Water Cooled Condensor itu sendiri berdasarkan kontruksinya 

ada 3 jenis yaitu Shell and Tube Condenser, Shell and Coil Condenser dan 

Tubes and tube Condenser. Shell and Tube Condenser merupakan alat 

penukar kalor yang paling banyak digunakan dalam berbagai aplikasi 

industri. Selain itu kontruksinya kuat dan bentuknya juga dapat 

menyesuaikan dengan tekanan kerja dan juga dapat didesain untuk hampir 

semua aplikasi, baik dalam industri maupun komersial. 

 Sehingga sangat menarik sekali untuk membuat model kondensor 

dengan kontruksi shell and tube condenser selain karena banyak digunakan 

dalam industri farmasi dan obat-obatan, kontruksinya juga sederhana karena 

hanya terdiri dari silinder (shell) yang terbuat dari besi dan dimana didalam 

shell tersebut di letakkan rangkaian-rangkaian pipa-pipa lurus sehingga gas 

refrigeran yang berada didalam shell akan dapat memindahkan panas (kalor) 

ke air pendingin ke permukaan pipa-pipa air tersebut. Shell and tube 

condenser tipe concentic tube counter current dinilai lebih tepat dalam 

desain kondensor dalam industri farmasi dan obat-obatan, dimana fluida 

panas mengalir didalam tube dan fluida dingin mengalir di luar tube (shell) 

dengan arah aliran berlawanan arah. Dengan penjelasan diatas maka penulis 

ingin melakukan suatu rancang bangun dan pengujian terhadap suatu model 
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kondensor dengan judul Rancang Bangun dan Pengujian  Model Kondensor 

tipe Concentric Tube Counter Current Tunggal dipasang secara Vertikal. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

 Sesuatu yang menjadi permasalahan dalam perancangan dan 

pembuatan alat ini adalah bagaimanakah desain kondensor yang kompak 

dan sederhana yang mampu meningkatkan efisiensi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Untuk mendesain kondensor, pada penelitian ini diperlukan adanya 

batasan-batasan untuk menyederhanakan masalah. Batasan itu adalah 

sebagai berikut: 

1. Fluida panas adalah uap air.  

2. Kapasitas uap air diukur dari jumlah kondensat yang dihasilkan. 

3. Kapasitas uap air dari bejana penguap di anggap konstan.. 

4. Analisa perhitungan hanya didasarkan pada kesetimbangan kalor. 

5. Analisa perpindahan kalor tentang pengembunan diabaikan. 

6. Variabel bebas penelitian adalah kapasitas fluida dingin. 

7. Analisa perpindahan kalor radiasi diabaikan . 

8. Aliran fluida dingin pada shell sudah berkembang penuh. 

9. Permukaan shell dan tube bagian dalam maupun luar dianggap halus. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh variasi bilangan Reynold terhadap kapasitas 

kondensat. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variasi bilangan Reynold terhadap koefisien 

perpindahan kalor menyeluruh. 

3. Untuk mengetahui pengaruh variasi bilangan Reynold terhadap daya 

pompa. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Dapat mengetahui pengaruh dari variasi bilangan Reynold terhadap 

kapasitas kondensat. 

2. Dapat mengetahui pengaruh dari variasi bilangan Reynold terhadap 

koefisien perpindahan kalor menyeluruh. 

3. Dapat mengetahui pengaruh dari variasi bilangan Reynold terhadap 

kapasitas daya pompa. 

4. Dapat mengetahui sejauh mana kinerja dari kondensor dengan model 

concentric tube counter current. 

5. Dapat membantu industri kecil dalam pembuatan kondensor sesuai 

dengan teori yang ada. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

bab ini berisi tentang latar belakang, perumasan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan, manfaat 

penelitian dan metode pelaksanaan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka berupa penelitian-

penelitian dan dasar teori yang membahas tentang alat penukar 

kalor, klasifikasi alat penukar kalor, mekanisme fisik 

perpindahan kalor, koefisien perpindahan kalor menyeluruh, 

bilangan Reynolds kesetimbangan kalor dan daya pompa. 

BAB III   METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang diagram alir penelitian, bahan-bahan yang 

digunakan dalam penelitian, alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang data hasil penelitian, analisa perhitungan 

perpindahan kalor berdasarkan konsep kesetimbangan kalor dan 

pembahasan. 

 

 



 6

BAB V     PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

 

1.7 Metode Pelaksanaan 

Dalam melakukan perancangan dan pembuatan alat pada Tugas Akhir 

ini  menggunakan metode pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Metode studi pustaka 

Yakni dengan cara mencari referensi buku-buku penunjang yang 

berkaitan dengan perancangan alat tersebut, untuk melengkapi dasar 

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

2. Metode survei lapangan 

Dengan cara mencari, mengamati dan memahami prinsip kerja 

alat-alat yang berhubungan dan diperlukan dalam perancangan alat 

tersebut serta mencatat spesifikasi alat-alat yang diamati untuk bahan 

pembanding. 

3. Metode perancangan dan perakitan  

Melakukan pembuatan sketsa gambar, perencanaan komponen, 

pembuatan komponen yang dibutuhkan, dilanjutkan perakitan serta 

finishing. 
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