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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada umumnya rumah tinggal mempunyai halaman depan dan 

halaman belakang untuk memenuhi berbagai kenyamanan bagi para 

penghuninya, terutama kenyamanan thermal. Keberadaan space halaman 

juga memberikan space untuk angin bergerak, sehingga memperbaiki 

sirkulasi udara di dalam rumah. Namun demikian, seiring dengan 

keterbatasan lahan di perkotaan, keberadaan space mulai dihilangkan dan 

digantikan dengan berbagai ruang-ruang fungsional. Penambahan ruang 

ini tentu dapat menghilangkan kenyamanan thermal di dalam rumah. 

Sehingga untuk mengembalikan kenyamanan itu, solusi-solusi ke 

arah teknologi sering dilakukan, misalnya penggunaan AC. Solusi ini 

terbukti menciptakan pemborosan energi dan memicu pemanasan global 

(Givoni, 1998). Sehingga diperlukan alternatif pendinginan yang alami 

untuk memperoleh kenyamanan thermal dalam ruangan rumah tinggal. 

Kenyaman thermal secara alami salah satunya diperoleh melalui 

aternatif pendinginan evaporasi, dengan memberikan efek penguapan 

(evaporasi) pada ruangan. Pendinginan dengan efek evaporasi dapat  

bekerja dengan baik dengan didukung adanya sirkuasi udara yang baik di 

dalam ruangan. Sistem ventilasi atau bukaan pada rumah tinggal 

merupakan salah satu alternatif untuk memberbaiki sirkulasi udara di 
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dalam rumah tinggal. Keberadaan ventilasi dapat dimanfaatkan sebagai 

inlet udara segar ke dalam ruangan dan juga sebagai outlet udara panas 

dalam ruangan, sehingga terjadi sirkulasi udara yang baik.  Efek evaporasi 

dapat memberikan suhu dan kelembaban relatif di dalam rungan yang 

lebih baik. Metode pendinginan evaporasi dan desain ventilasi vertikal 

yang digunakan pada proses pendinginan alami sangat mempengaruhi 

kenyamanan thermal yang dihasilkan. Sehingga diperlukan banyak 

penelitian untuk menguji alternatif pendinginan alami. 

Penelitian eksperimen untuk menguji karakteristik kenyamanan 

thermal yang dihasilkan dari sebuah desain ventilasi dan metode 

evaporasi memerlukan banyak biaya, karena selain untuk pengadaan 

desain ventilasi dan metode evaporasi yang akan diuji, biaya juga 

dibutuhkan untuk pengadaan alat ukur yang digunakan selama pengujian. 

Disamping itu harus memerlukan alat ukur sebanyak posisi yang dijadikan 

sampel uji, untuk memperoleh karakteristik udara yang seragam antara 

posisi pengukuran satu dengan yang lain. Karena karakteristik udara 

selalu berubah setiap waktu. 

Perkembangan penelitian dengan menggunakan perangkat lunak 

berbasis komputasi akan sangat memudahkan peneliti dalam proses 

simulasi penelitian. Salah satu metode yang dipakai dalam komputasi 

adalah Computational Fluid Dynamic (CFD). Ansys adalah salah satu 

software  yang digunakan untuk penyelesaian persamaan dalam analisis 

CFD.  
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Ansys adalah software dengan program paket yang dapat 

memodelkan elemen hingga untuk menyelesaikan masalah yang 

berhubungan  dengan  mekanika,  masalah perpindahan panas, masalah 

fluida dan juga masalah yang berhubungan dengan akustik dan 

elektromagnetik. Jadi dalam tugas akhir ini akan menganalisis dan 

mensimulasikan karakteristik efek pendinginan evaporasi pada rumah 

tinggal yang dilengkapi ventilasi vertikal secara komputasional 

menggunakan software  Ansys 15.0 – CFX. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Mengacu pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana karakteristik kenyamanan thermal di dalam rumah 

tinggal yang dilengkapi ventilasi vertikal dan efek pendinginan 

evaporasi ? 

2. Bagaimana pengaruh arah angin terhadap sirkulasi udara di 

dalam rumah tinggal? 

 

1.3 Batasan Masalah dan Asumsi 

 Agar pembahasan masalah tidak terlalu meluas, maka batasan 

masalah yang diambil adalah : 

1. Komputasi yang dilakukan merujuk pada eksperimen yang 

dilakukan oleh Ronim Azizah, Qomarun (2014), yaitu “Solusi 
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Ventilasi Vertikal dalam Mendukung Kenyamanan Thermal 

pada Rumah Tinggal di Perkotaan”, baik dari segi desain 

maupun karakteristik udara lingkungannya. 

2. Rumah tinggal menghadap ke timur dengan kondisi di sebelah 

barat dan selatan adalah perumahan, sedangkan di sebelah 

utara dan timur adalah jalan dan pekarangan. 

3. Rumah tinggal dianggap kosong dan belum ada penghuninya 

4. Efek penguapan transpirasi tumbuhan di dalam rumah tinggal  

diabaikan. 

5. Perpindahan panas pada dinding rumah tinggal di abaikan. 

6. Penelitian dilakukan untuk mengetahui karakteristik 

kenyamanan thermal yang dihasilkan oleh ventilasi vertikal dan 

efek penguapan pada rumah tinggal diantaranya : tingkat 

pemerataan sirkulasi udara, suhu dan kelembaban relatif udara. 

7. Variasi arah angin merujuk pada waktu penelitian eksperimen 

Ronim Azizah, Qomarun (2014), yaitu angin dominan dari arah 

selatan dengan kecepatan 2 m/s. 

8. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan Computational 

Fluid Dinamics (CFD) menggunakan software Ansys 15.0 - 

CFX. 

 

 



5 
 

 
 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui karakteristik kenyamanan thermal rumah 

tinggal yang memanfaatkan pendinginan evaporasi dan 

dilengkapi ventilasi vertikal di dalam ruangan lantai 1, lantai 2 

dan lantai 3 dengan CFD. 

2. Untuk mengidentifikasi arah angin yang dapat memberikan 

sirkulasi udara paling merata di dalam ruangan dengan CFD.   

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan ventilasi dalam 

rumah tinggal 

2. Dapat mengetahui prinsip pendinginan yang memanfaatkan efek 

penguapan (evaporasi) 

3. Dapat mengetahui kondisi psychrometric  yaitu pengetahuan 

thermodinamika tentang sifat-sifat udara dan pengaruhnya 

terhadap kenyamanan manusia 

4. Memberikan referensi desain rumah tinggal dengan penghawaan 

alami yang ramah lingkungan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan dari tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II  DASAR TEORI berisi kajian pustaka dan teori dasar 

tentang sistem pengondisian udara  dan aliran udara di dalam 

maupun luar ruangan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN bab ini berisi diagram 

alir dan alur simulasi dari penelitian. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN berisi tentang 

pembahasan dari hasil simulasi yang dilakukan. 

BAB V  PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran. 

   

 

 

 


