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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang penulis melakukan penelitian 

yang disertai pula dengan perumusan masalah, batasan-batasan masalah 

dalam melakukan penelitian ini, tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh, 

serta dijelaskan sistematika dalam penulisan laporan penelitian ini. 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Analisa konveksi paksa dan perpindahan panas pada sebuah bangunan  

merupakan subjek penelitian yang menarik, serta penilaian kenyamanan 

lingkungan pada sebuah ruangan tertutup. Belakangan ini telah banyak 

permintaan pada sector desain sebuah bangunan yang nyaman untuk dihuni, 

dengan penempatan AC yang tepat akan mendapatkan kenyamanan yang 

diinginkan. Hubungan aliran fluida dan perpindahan panas akan menjadi 

rumit dan menantang. Karena ketidak linieran pada masalah fisik dan juga 

interaksi antara bidang aliran tertutup dan bidang temperature. Hal itu juga 

dapat digunakan untuk menganalisa dan menghitung keakuratan informasi 

aliaran dan karakteristik thermal pada sebuah lingkungan tertutup untuk 
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manusia, dengan tujuan utama desain eco atau smart-building (Horikiri, Yao 

and Yao, 2014). 

Gedung merupakan sebuah tempat luas dan terkadang tinggi yang 

dapat menampung banyak orang.Pada umumya digunakan sebagai tempat 

pertemuan, seminar, dan bahkan sekarang ini sudah banyak sekolah yang 

telah meggunakan gedung besar sebagai tempat belajar.Agar udara di dalam 

gedung terasa nyaman maka muncul beberapa penelitian megenai sistem 

refrigerasi atau alatnya yang sering disebut sebagai AC (air conditioner).  

Sistem refrigerasi adalah sistem pengeluaran kalor dari suatu 

ruangan dan kemudian mempertahankan keadaannya sedemikian rupa 

sehingga temperturnya lebih rendah dari temperatur lingkungan (Marwan 

Effendy, 2005). AC adalah suatu alat yang digunakan untuk mendinginkan 

udara dengan cara mensirkulasikan gas refrigerant berada di dalam pipa 

yang ditekan dan dihisap oleh kompresor, kompresor memompa gas yang 

bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi melalui pipa tekan (discharge) ke 

kondesor. Di dalam kondesor suhu gas yang tinggi dibuang oleh fan yang 

terletak pada unit yang berada di luar gedung sehingga temperatur refrigerant 

menjadi dingin. Setelah melalui kondensor gas refrigerant masuk ke filter 

dryer untuk disaring, agar gas yang mengalir tidak terdapat kotoran-kotoran. 

Kemudian gas refrigerant masuk ke pipa kapiler, setelah melalui pipa kapiler 

refrigerantakan menguap dan mengambil panas didalam evaporator yang 



 

3 
 

hampa udara. Sehingga pipa-pipa pada evaporator menjadi dingin dan 

dihembuskan oleh fan yang terdapat pada indoor unit. 

Upaya mencapai ke nyamanan pada bangunan di Indonesia yang 

beriklim tropis dengan karakteristik curah hujan yang tinggi, kelembapan 

udara yang tinggi (dapat mencapai angka lebih dari 90%), suhu udara relatif 

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

matahari yang menyengat dan cukup mengganggu, pada saat musim hujan 

dan kemarau temperatur udara tidak ada perbedaan yang sangat jauh atau 

hampir sama saja (Nugroho and Tandian, 2015). 

Di Indonesia lamanya waktu siang dan malam terasasama saja yaitu 

sekitar 12 jam untuk siang hari dan 12 jam untuk malam hari, 

sedangkandiketahui bahwa proses pendinginan juga dipengaruhi oleh suhu 

lingkungan diluar sekitar bangunan tersebut yang pada umumnya terasa 

cukup mengganggu, ditambah jika dalam satu bangunan tersebut dihuni oleh 

orang dengan jumlah yang besar. Hal ini dapat diatasi melalui strategi 

pendinginan bangunan dengan cara mengatasi pengaruh negatif iklim dan 

memanfaatkan semaksimal mungkin pengaruh yang menguntungkan. 

Pada penelitian ini, model yang digunakan berada pada gedung H 

tepatnya kelas H404 yang ada pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan Computational Fluid Dynamic ( CFD ) 

yang dapat membuat suatu simulasi aliran udara dingin yang dihembuskan 
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oleh unit AC pada ruangan tersebut. Sehingga diketahui efek dari 

perubahaan temperature AC terhadap kondisi ruangan tersebut. 

CFD adalah cabang dari mekanika fluida yang menggunakan metode 

numeric dan algoritma untuk memecahkan dan menganalisa masalah yang 

melibatkan aliran fluida.Pada penelitian ini dilakukan SimulasiCFD untuk 

mengetahui korelasi antara pengaturan pendingin ruang, suhu udara dan 

kecepatan udara yang dihembuskan oleh unit Air Conditiner (AC). 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang maka perumusan masalah 

dalam studi kasus ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana validasi komputasi terhadap pengukuran temperature ruang 

yang dilakukan. 

2. Bagaimana pengaruh perubahan temperature AC terhadap kondisi yang 

terjadi pada ruang H404. 

3. Bagaimana analisis pengaruh perubahan temperature terhadap 

perpindahan panas konveksi yang terjadi pada ruang H404. 
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1.3.  BATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini terfokus pada masalah yang diamati maka peneliti 

membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan desain sesuai dengan dimensi ruang H404. 

2. Penelitian yang dilakukan adalah dengan variasi temperature pada 

180C, 200C, 220C. 

3. Parameter yang ditentukan sesuai dengan kondisi nyata diruang H404 

pada tanggal 4 April 2017, pukul 13.00 WIB waktu eksperimen. 

4. Proses Meshing dilakukan dengan menggunakan software Gambit 2.4. 

5. Komputasi dilakukan dengan pendekatan numerik, menggunakan 

software ANSYS R15.0. 

 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah, maka 

tujuandari penelitian ini adalah : 

1. Melakukan validasi komputasi terhadap pengukuran kondisi ruang. 

2. Untuk menguji efek perubahan temperature AC terhadap kondisi 

udarapada suatu ruangan. 

3. Menganalisis karakteristik perpindahan panas yang terjadi pada ruang 

dengan tiga variasi temperature yang berbeda. 
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1.5. MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

efek perubahan temperature AC terhadap kondisi pada suatu ruang 

dan karakteristik perpindahan panas yang terjadi. 

2. Dapat mengetahui metode rekayasa dalam bidang engineering 

dengan menggunakan metode komputasi. 

 

1.6.  SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini, diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Bab I berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan laporan.  

2. Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 

peneltian tentang system pengkondisian udara pada ruangan, baik 

dalam bentuk jurnal ataupun laporan tugas akhir lainnya. 

3. Bab III Diuraikan langkah atau proses penelitian dari awal sampai 

penelitian selesai agar di dapatkan gambaran secara jelas tahapan-

tahapan yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung dalam 

bentuk diagram alir. 
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4. Bab IV dijelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis, dari hasil yang sudah didapat kemudian dilakukan 

pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian tugas akhir ini. 

5. Bab V berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan terhadap penelitian 

yang telah dilakukan, dan saran yang berkaitan dengan penelitian 

yang telah dilakukan atau penelitian yang akan dilakukan di kemudian 

hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


