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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 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 dan biji-bijian, untuk 

pengawet makanan maupun membantu proses fermentasi makanan, minuman 

dan buah-buahan. Pada permulaan abad XX di California dan Florida 

Amerika, telah berdiri perusahaan-perusahaan pemanas air bertenaga panas 

matahari, namun mengalami kemunduran secara drastis setelah gas alam 
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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. 

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 

mencari alternatif terbaik dalam perancangan mesin yang pada akhirnya 

dapat memaksimalkan efisiensi penggunaan energi surya. (http//pikiran 

rakyat.com/cetak/0104/08/cakrawala/laines.html). 
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 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 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 4 200 5,600

Biomassa  50 000 302 0,604

Geothermal  20 000 812 4,060

Mini/mikro hydro  459 54 11,764

Energi Cahaya 

(Solar)  

15 6487 5 3,19 X 10 -3

Energi Angin  9 286 0.50 5,38 X 10-3

Total  311 232 5 373.5 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 
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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 Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Thermal Kolektor 

Surya Pemanas Air Jenis Plat Datar Dengan Pipa Sejajar“. 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 

 Mengingat kompleksnya permasalahan dalam pembahasan sistem 

kolektor surya, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini, menitik beratkan 

pada permasalahan : 

1. Apakah kemiringan kolektor akan mempengaruhi penyerapan kalor dari 

sinar matahari?  

2. Apakah ada pengaruh jumlah lapisan kaca terhadap peningkatan kalor 

pada kolektor surya? 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Mengingat objek analisis begitu luas, maka dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini hanya membatasi masalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan alat pemanas tenaga surya 

tanpa menggunakan Heater. 

2. Dalam hal ini dititikberatkan pada pembahasan tentang besarnya kalor 

yang dapat ditransfer dari alat kolektor surya. 

3. Penggunaan alat hanya untuk skala rumah tangga kecil (4-5 orang) di 

daerah Surakarta, Jawa Tengah.     

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan  adalah : 

1. Mengetahui sekaligus membahas mengenai perpindahan kalor pada unit 

kolektor surya jenis pelat datar dengan pipa sejajar. 

2. Mengetahui pengaruh jumlah kaca penutup pada kolektor. 

3. Mengetahui posisi terbaik penangkapan sinar matahari. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Sedangkan manfaat dari penelitian yang dilakukan ini diantaranya:  

1. Dihasilkan alat kolektor surya untuk pemanas air jenis plat datar dengan 

pipa sejajar. 

2. Mengetahui jenis pipa dan model  kolektor yang dapat diaplikasikan pada 

alat pemanas air tenaga surya. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika laporan tugas akhir ini memuat tentang isi bab-bab yang 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, perumusan 

masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang penelitian pendahuluan dan dasar teori yang 

berhubungan dengan proses perpindahan panas yang terjadi pada kolektor 

surya pemanas air tenaga matahari. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang diagram alur penelitian, pembuatan model 

pemanas air tenaga surya, pengujian model pemanas air tenaga surya. 

BAB IV DATA HASIL PENELITIAN  

Pada bab ini berisi tentang data hasil penelitian yang menerangkan 

berapa panas yang diterima oleh kolektor surya dari pancaran sinar matahari. 

BAB V PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang perpindahan panas yang terjadi pada 

kaca pertama, perpindahan panas pada kaca satu dengan kaca dua, 

perpindahan panas yang terjadi pada penyerap kalor, perpindahan panas yang 

terjadi antara penyerap kalor dengan pipa dan perpindahan panas yang terjadi 

antara pipa dengan fluida yang mengalir didalam pipa. 
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BAB VI  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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