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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan sumber energi yang semakin meningkat menyebabkan 

ketersediaan dari sumber energi yang ada semakin menurun. Salah satunya adalah 

penggunaan dari sumber energi listrik. Pemakaian energi listrik di rumah tangga 

sebagian besar adalah untuk penerangan, sisanya digunakan untuk keperluan 

lainnya seperti penggunaan lemari es/kulkas, setrika listrik, mesin cuci, TV, 

radio/tape recorder, kipas angin, AC, penanak nasi (rice cooker), pompa air,dan  

penghisap debu (vacuum cleaner). Energi listrik juga dapat kita gunakan untuk 

water heater(pemanas air). 

 Pemanas air (water heater) adalah salah satu contoh produk yang sekarang 

ini banyak di minati oleh masyarakat. Water heater sudah menjadi barang yang 

banyak ditemui sebagai pelengkap peralatan rumah tangga, perhotelan & restoran. 

Penggunaan water heater energi listrik juga telah berkembang di negara-negara 

maju maupun negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia.  

 Sumber energi ada 3 jenis yaitu listrik, gas dan  matahari. Namun, dari 

ketiga jenis sumber energi tersebut yang lebih banyak digunakan adalah energi 

listrik karena lebih praktis dalam penggunaan dan pemasangannya daripada jenis 

sumber energi yang lain. Namun banyak jenis pemanas air (water heater) yang 

dianggap berlebihan bahkan cenderung boros dalam mengkonsumsi listrik tetapi 

hasil yang didapat tidak seperti yang diharapkan, yang diperlukan adalah water 
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heater yang memiliki kinerja yang baik sehingga konsumsi listrik dan hasil yang 

didapat dapat sesuai dengan yang kita harapkan. 

 Produk water heater yang ada saat ini sangat banyak salah satunya adalah 

water heater merk Lakoni model Emilia yang menggunakan tenaga listrik dan 

memiliki kapasitas tangki air 10 liter dengan daya listrik maksimum 200 watt.  

 Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kinerja water heater 

adalah dengan penambahan gelembung udara, dengan penambahan gelembung 

udara tersebut diharapkan akan mempercepat proses pemanasan. Hasil yang ingin 

diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan energi listrik, 

kenaikan temperatur dan waktu pemanasan yang paling optimal dengan variasi 

debit udara, debit air dan daya yang digunakan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Dengan mengacu pada latar belakang di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah kinerja water heater dengan variasi Debit air, Debit udara 

 dan Fluk kalor pada pengujian pool boiling. 

2) Bagaimanakah pengoptimalan kinerja water heater  dengan penambahan 

 gelembung udara pada pengujian pool boiling. 

3) Bagaimanakah hubungan antara perubahan debit air (Qa), debit udara (Qu) 

 dan fluk kalor (q”) pada pengujian flow boiling 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 Dalam Tugas Akhir ini diperlukan suatu pembatasan masalah untuk lebih 

menitikberatkan pembahasan pada parameter yang terkait dengan pengkajian 

masalah ini, permasalahan akan difokuskan pada : 

1. Water heater yang digunakan untuk pengujian adalah water heater listrik 

 dengan merk Lakoni model Emilia yang memiliki kapasitas air 10 Liter 

 dengan daya yang digunakan maksimal adalah 200 watt. 

2. Variasi debit air yang digunakan adalah 4 LPM, 5 LPM, dan 6 LPM 

3. Variasi debit udara yang digunakan adalah 2.5 LPM, 5 LPM, dan 6.5 LPM 

4. Variasi daya listrik yang digunakan adalah 144, 171, 200, 231, dan 264 

 Watt. 

5. Pengujian dilakukan dengan metode Pool Boiling dan Flow Boiling 

6. Parameter kinerja water heater adalah energi listrik yang digunakan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur maksimal 

 dengan variasi debit udara dan daya listrik pada pengujian pool boiling. 

2. Mengetahui hubungan antara debit udara yang digunakan berkaitan dengan 

 perubahan temperatur pada pengujian flow boiling. 

3. Mengetahui hubungan antara daya listrik yang digunakan dengan perubahan 

 temperatur pada pengujian flow boiling. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan,  yaitu sebagai berikut: 

1) Dapat dijadikan sebagai referensi bagi produsen water heater untuk 

 memperbaiki kualitas water heater. 

2) Dapat mengetahui posisi pemasangan water heater yang paling baik. 

3) Sebagai wujud kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 

 teknologi untuk peningkatkan koefisien perpindahan panas pada water 

 heater. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Tugas Akhir ini disusun dalam enam 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, penelitian-penelitian sebelumnya yang 

relevan guna mendukung dalam penyusunan Tugas Akhir. 

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, sistem 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


