
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini banyak menyediakan 

sarana prasarana untuk memudahkan serta memberikan 

kenyamanan hidup bagi keberlangsungan hidup manusia. Dengan 

banyak model serta fungsi masing-masing alat tersebut. Alat tersebut 

berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

mulai dari yang sederhana hingga yang rumit, manusia bersaing 

membuat teknologi tersebut terus berkembang demi mencapai asas 

fungsi teknologi sebenarnya. 

Perkembangan ini yang menjadikan manusia menganggap 

bahwa teknologi menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia 

dalam memudahkan penyelesaikan masalah di suatu sektor tertentu. 

Tak lain dengan adanya komputer saat ini, sebagian besar pekerjaan 

yang ada berhubungan dengan perangkat tersebut. Lazimnya 

perangkat tersebut telah menjadi penemuan yang paling mutakhir 

yang terus dikembangkan karena memiliki keterkaitan terhadap 

kehidupan manusia masa kini. 

Salah satunya dalam ilmu teknik dimana hasil dari 

perhitungan diperlukan data yang akurat dalam menyelesaikan 

masalah. Perhitungan-perhitungan yang mudah hingga yang rumit 

dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan formula-formula 

hasil dari ilmu pasti yang ada dan diterapkan dalam perangkat 

tersebut secara cepat dan tepat. Perangkat lunak (software) saat ini 

terus dikembangkan untuk mempermudah segala macam bentuk 

perhitungan yang ada dalam bidang teknik khususnya. 
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Pada penyelesaian masalah perhitungan tersebut dianjurkan 

untuk menggunakan perangkat-perangkat yang ada untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan yang dipercaya dalam ketepatan serta 

keakuratannya. Dalam ilmu teknik sering dijumpai istilah yaitu CFD 

(Computational Fluid Dynamics), FEM (Finite Element Methods), 

CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided 

Manufacturing), dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut merupakan 

software yang sering digunakan untuk membantu menyelesaikan 

persoalan dalam ilmu teknik. 

Perpindahan panas merupakan ilmu untuk memprediksi  

perpindahan energi dalam bentuk panas yang terjadi karena adanya  

perbedaan suhu diantara benda atau material. Dalam proses 

perpindahan energi tersebut tentu ada kecepatan perpindahan panas 

yang terjadi, atau yang lebih dikenal dengan laju perpindahan panas. 

Maka ilmu perpindahan panas juga merupakan ilmu untuk  

meramalkan laju perpindahan panas yang terjadi pada kondisi-

kondisi tertentu. Perpindahan kalor dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses berpindahnya suatu energi (kalor) dari satu daerah ke daerah 

lain akibat adanya perbedaan temperatur pada daerah tersebut. Ada 

tiga bentuk mekanisme perpindahan panas yang diketahui, yaitu 

konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa yang ada dalam perpindahan 

panas tidak dapat diukur atau diamati secara langsung, tetapi 

pengaruhnya dapat diamati dan diukur (J.P.Holman, edisi sepuluh, 

1991) 

Penyelesaian pada kasus perpindahan panas pada sebuah 

benda dapat menggunakan metode analisis numerik dimana sebuah 

benda yang dialiri panas dapat dibagi dalam bentuk tambahan 

jenjang kecil (equal increment) pada aksis x dan aksis y pada dan 

notasi m merupakan tambahan pada aksis x, notasi n merupakan 

tambahan pada aksis y, dan notasi q merupakan panas yang 

terdapat pada node (simpul) tambahan pada aksis x dan aksis y 
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dengan titik pusat node yang temperaturnya akan dicari pada 

dimensi perpindahan panas yang terjadi terhadap luasan benda 

tersebut (dalam dua dimensi). Seperti ditunjukkan pada gambar 

berikut : 

 

Gambar 1.1. Bagan perpindahan kalor yang terjadi pada benda dalam 

dua dimensi 

 

Dalam proses penyelesaiannya yaitu dapat digunakan beda 

jenjang berhingga untuk mendapatkan tambahan diferensial pada 

koordinat bidang perpindahan temperatur yang dicari besarnya, 

makin kecil tambahan beda berhingga berarti makin banyak simpul 

(node) yang tercipta maka makin baik pendekatan terhadap distribusi 

besar temperatur sebenarnya, begitu pula sebaliknya. 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian untuk 

mencari besar temperatur yang berpindah pada rectangular duct 

dimana di dalamnya terdapat fluida mengalir dengan temperatur 

yang berbeda dengan yang ada di luar benda tersebut. Hal ini akan 

menggunakan perhitungan serta ketelitian yang rumit dan berulang. 

Serta dapat membutuhkan banyak waktu dalam penyelesaiannya. 

Sehingga pendekatan perhitungan menggunakan perangkat lunak 
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(software) perlu dilakukan untuk membantu dalam penyelesaian 

masalah yang ada pada benda tersebut. 

Untuk menganalisa serta mengetahui tentang fenomena 

perpindahan panas yang terjadi pada rectangular duct, selanjutnya 

perhitungan dasar tersebut akan diterapkan pada perhitungan 

dengan menggunakan software Ansys 12 Sp1 dan Microsoft Excel 

2013. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Perhitungan parameter pembuatan suatu benda penting 

adanya guna mengetahui apakah benda tersebut dapat 

digunakan dengan semaksimal mungkin atau tidak 

1.2.2 Perhitungan perpindahan panas pada rectangular duct dapat 

dianalisa dengan metode komputasi dan metode numerik 

1.2.3 Sinkronisasi antara hasil perhitungan dengan metode 

komputasi dan metode numerik pada akhirnya apakah didapat 

hasil yang relevan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pelebaran masalah yang dibahas, maka 

perlu adanya batasan masalah yang dibuat dalam penelitian ini yaitu 

adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Eksperimen penelitian adalah hanya untuk mengetahui 

karateristik distribusi panas yang terjadi pada rectangular 

duct sesuai dengan dimensi serta properti bahan yang 

ditentukan 

1.3.2 Nilai temperatur yang dicari adalah temperatur pada node 

yang ada dalam rectangular duct 



 
 

5 
 

1.3.3 Hasil rekayasa menggunakan software Ansys 12 SP1 

kemudian akan dibandingkan dengan perhitungan secara 

matematis, yang penerapan perhitungannya dilakukan 

menggunakan invers matriks dan iterasi menggunakan 

software Microsoft Excel 2013 

1.3.4 Benda yang akan diuji adalah rectangular duct yang ditanam 

didalam tanah, dengan dimensi yang telah ditentukan 

1.3.5 Fluida yang mengalir dalam rectangular duct kaitannya 

dengan perpindahan panasnya, dianggap perpindahan 

panas secara aksial dua dimensi 

1.3.6 Analisa yang dilakukan pada benda secara dua dimensi 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penetitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Sikronisasi perhitungan perpindahan panas pada rectangular 

duct secara komputasi dan metode numerik yang diharapkan 

mendapatkan hasil yang relevan 

1.4.2 Untuk mengetahui dasar dari perhitungan yang digunakan 

dalam metode komputasi dengan perangkat lunak melalui 

perhitungan dasar secara numerik 

1.4.3 Untuk mengetahui bahwa software ANSYS 12 SP1 dapat 

digunakan untuk melakukan analisis perpindahan panas 

dengan hasil yang sama dengan perhitungan secara 

matematis yang telah dilakukan, serta untuk membuktikan 

software tersebut telah teruji keakuratannya dalam 

memperhitungkan perpindahan panas suatu benda yang diuji. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam dunia pendidikan maupun dunia industri khususnya dalam 

bidang teknik dan mampu meningkatkan efisiensi serta 
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meningkatkan ketelitian dalam membuat desain suatu benda dengan 

menggunakan komputasi yang tidak melupakan aspek dasar ilmu 

perhitungan secara matematis dalam teknik mesin. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.6.1 Studi Literatur 

Studi literatur ini dapat ditemukan pada referensi dari 

tulisan-tulisan mengenai dengan materi yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini dan penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Misal pada analisa perpindahan panas pada 

benda dua dimensi, tutorial menggunakan software yang 

berhubungan dengan ilmu teknik mesin. Penulis mencari 

literatur yang ada pada beberapa buku, jurnal yang berkaitan 

1.6.2 Studi Lapangan 

Dengan mengadakan survei dan mengadakan 

beberapa pengamatan serta membandingkan terhadap 

penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan teknik mesin 

yang aktual dengan cara bertukar pendapat secara langsung 

maupun tidak langsung dalam mengetahui kelemahan dan 

kelebihan software yang digunakan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini disusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, serta lingkup yang mencakup dengan 

tugas akhir 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori dasar perpindahan panas beserta 

perhitungan nya, tinjauan analisa komputasi menggunakan software 

Ansys 12 SP1 dan Microsoft Excel 2013 

BAB III METODOLOGI ANALISA 

Bab ini berisi penjelasan yang tentang diagram alir pemrograman 

dan persiapan studi 

BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pemrograman pada software, desain dan 

proses masukan (entry) data dan hasil validasi dengan perhitungan 

metode numerik 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil perbandingan 

perhitungan yang dilakukan menggunakan metode-metode berbeda 


