
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang dari penelitian  

yang akan dilakukan, rumusan masalah yang menarik untuk melakukan 

penelitian tersebut,  tujuan, serta manfaat yang diperoleh dari penelitian ini. 

1.1   Latar Belakang 

 Dewasa ini, kegiatan manusia lebih banyak dihabiskan didalam 

ruangan, oleh sebab itu manusia membutuhkan sebuah kenyamanan 

didalam bangunan terkhusus dalam ruangan untuk melakukan aktivitas 

dengan baik, tenang dan nyaman. Pada umumnya orang-orang 

menghabiskan waktunya (lebih dari 90%) didalam ruangan, sehingga 

mereka membutuhkan udara yang nyaman dalam ruang tempat mereka 

beraktifitas, oleh Karena itu kecepatan udara yang baik dalam ruangan 

sangat bermanfaat bagi mereka (Lee dan Chang, 2012). 

 Upaya mencapai kenyamanan pada bangunan Indonesia yang 

beriklim tropis lembap dengan karakteristik curah hujan yang tinggi, 

kelembapan udara yang tinggi (dapat mencapai angka 90%), suhu udara 

relalif tinggi  (dapat mencapai hingga 38°C), aliran udara sedikit, serta 

radiasi matahari yang menyengat dan mengganggu, dapat diatasi dengan 

cara mengatasi pengaruh negatif iklim dan memanfaatkan semaksimal 

mungkin pengaruh yang menguntungkan (Talaroshaa, 2005; Kurnia dkk., 

2010; Takahashi, 2005; Lippsmeier, G., 1994). 
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 Faktor-faktor kenyamanan menurut Lippsmeier (1980), dalam ruang 

tertutup adalah temperatur udara, kelembapan udara, temperatur radiasi 

rata-rata dari atap dan dinding, kecepatan gerak udara, tingkat 

pencayahaan dan distribusi cahaya pada dinding pandangan, selain itu 

terdapat beberapa standar yang menentukan kenyamanan termal. 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kenyamanan termal suatu ruangan dari pengaruh negatif yang sudah 

dijelaskan sebelumnya ialah dengan penggunaan AC. Sebagai tindak lanjut 

dari penelitian terhadap obykek ruang kelas Gedung H Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, dilakukan analisa aliran udara yang 

dihasilkan dari Air Conditiong Unit sehingga dapat memprediksi temperatur 

udara serta penyebarannya didalam ruangan tersebut. 

 Untuk mengetahui persebaran temperatur yang dihasilkan dari Air 

Conditioning Unit didalam ruang kelas digunakan metode Computational 

Fluid Dynamic (CFD). Dimana metode CFD itu sendiri adalah metode 

perhitungan aliran fluida dengan menggunakan pendekatan numerik. 

Metode ini dikembangkan Karena dalam perhitungan aliran fluida 

dibutuhkan perhitungan yang berulang-ulang sesuai dengan berubahnya 

variable pada system. Pada penulisan Tugas Akhir ini akan dilakukan 

simulasi distribusi temperatur dan kecepatan dengan bantuan paket 

perangkat lunak Fluent 15. 
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1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang maka dirumuskan 

permasalahan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaiman melakukan validasi data prediksi secara komputasi 

terhadap data eksperimen pada sistem pendinginan ruangan? 

2. Bagaimana menentukan kecepatan udara AC split terbaik 

menurut kenyamanan termal suatu ruangan memanfaatkan 

metode (CFD) ? 

3. Bagaimana mengetahui pola persebaran suhu dan arah vector 

kecepatan udara di ruang kelas dengan menggunakan metode 

(CFD) ? 

1.3  Batasan Masalah  

 Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus , sempurna dan 

mendalam maka permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

variabelnya sebagai berikut : 

1. Obyek ruangan yang digunakan ialah ruang kelas Gedung H 

ruang kelas H 4.4 dengan ukuran geometrinya 10,45 m x 8,1 m 

x 3,93 m. 

2. Unit AC yang digunakan ialah merk Daikin dengan daya 0.5 PK 

berjumlah 2 unit dengan mengatur suhu AC pada remot sebesar 

20°C dan divariasikan kecepatan udara pada blower sebanyak 3 

tingkatan dan swing ac dalam posisi dimatikan. 
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3. Pengambilan data dilakukan pada siang hari pukul 14:00 dalam 

keadaan ruangan kosong. 

1.4  Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin 

dicapai dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah 

: 

1. Untuk mengetahui validasi data prediksi secara komputasi 

terhadap data eksperimen pada sistem pendinginan ruangan. 

2. Untuk mengetahui manakah kecepatan AC Split yang paling 

optimal dalam mendistribusikan aliran udara dingin secara 

optimal 

3. Untuk mengetahui pola persebaran suhu dan arah kecepatan 

udara di ruang kelas dengan menggunakan metode numerik. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penerapan hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai berikut : 

1. Mampu memberikan pengetahuan baru yang berguna dalam 

pengkondisian kenyamanan termal suatu ruangan. 

2. Menjadi acuan dalam pengaplikasian AC Unit didalam suatu 

ruang agar didapatkan kenyamanan termal yang optimal. 

3. Menyajikan informasi perbandingan perolehan data dari 

eksperimen dengan simulasi CFD. 

 


