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KARAKTERISTIK PERPINDAHAN PANAS DAN EVALUASI KONDISI 

KENYAMANAN UDARA PADA SEBUAH RUANGAN TERHADAP EFEK 

PERUBAHAN SETTING TEMPERATUR AC 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakterisitk sirkulasi udara dalam 

sebuah ruangan ber-AC dengan pendekatan simulasi (Compuational Fluid 

Dynamics). Penelitian ini diawali dengan pengukuran kondisi temperatur dan 

kecepatan udara pada ruangan dengan mengatur  setting temperatur keluaran 

evaporator AC untuk tiga variasi yaitu 18˚C, 20˚C, dan 22˚C. Adapun koordinat titik 

pengukuran pada bidang P1 (Z=0.5) ialah (7,1,0.5), (5.6,1,0.5), (4.2,1,0.5), 

(2.8,1,0.5), (1.4,1,0.5). pada bidang P2 (Z=3.5) dengan koordinat (7,1,3.5), 

(5.6,1,3.5), (4.2,1,3.5), (2.8,1,3.5), (1.4,1,3.5), dan pada bidang P3 (Z=5) dengan 

koordinat (7,1,5), (5.6,1,5), (4.2,1,5), (2.8,1,5), (1.4,1,5). 

Pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu validasi terhadap 

tiga tipe mesh yang dibangun dan simulasi dengan variasi. Tahap pertama merupakan 

tahap validasi, pada tahap ini disimulasikan ruangan dengan konfigurasi dua AC yang 

masing-masing mesh H1 (nodes = 36317), mesh H2 (nodes = 481178), dan mesh H3 

(nodes = 1003938), akan disimulasikan dan hasilnya akan dibandingkan dengan data 

temperatur pengukuran yang dilakukan.  

Hasil penelitian menunjukan tipe mesh H2 menghasilkan nilai kesalahan yang 

terkecil dengan tingkat perbedaan hingga 4.87% pada P1, 0.99% pada P2, 0.39% 

pada P3, pembanding ialah pengukuran yang dilakukan oleh penulis dengan seting 

temperatur 20˚C. Penelitian variasi perubahan temperatur AC didapatkan hasil bahwa 

terjadi kenaikan rata-rata temperatur ruang dari setting 18˚C ke 20˚C dan kembali 

turun pada saat seting temperatur 22˚C. hal ini juga terjadi pada hasil rata-rata 

kecepatan udara yang terjadi. Koefisien perpindahan panas yang terjadi pada ruangan 

tersebut berbanding lurus dengan seting temperatur yang dilakukan sehingga 

menghasilkan rata-rata perpindahan panas yang meningkat, sesuai dengan seting 

temperatur yang dilakukan. 

Kata Kunci : Computational Fluid Dynamic, Unit Air Conditioner. 

 

Abstract 

The purpose of this research to analyze the characteristic of air circulation in 

air conditioner’s room with simulation approach (Computational Fluid Dynamics). 

This research starts with measured the temperature condition and air velocity in 

room by arrange the temperatue setting of air conditioner evaporator output in order 

to three variants, i.e 18˚C, 20˚C, and 22˚C. As for the coordinate point is arranging 



2 
 

on sector P1 (Z=0.5) that is (7,1,0.5), (5.6,1,0.5), (4.2,1,0.5), (2.8,1,0.5), (1.4,1,0.5). 

On sector P2 (Z=3.5) with coordinate (7,1,3.5), (5.6,1,3.5), (4.2,1,3.5), (2.8,1,3.5), 

(1.4,1,3.5), and on sector P3 (Z=5) with coordinate (7,1,5), (5.6,1,5), (4.2,1,5), 

(2.8,1,5), (1.4,1,5). 

This research devided into two steps, i.e validation toward three types mesh 

which is bulid and simulation with variation. First step is validating step, in this step 

is simulated a room with two air conditioner configuration that each mesh H1 (nodes 

= 36317), mesh H2 (nodes = 481178), and mesh H3 (nodes = 1003938), will 

simulating and the result will compared with arranging data temperature is doing by 

the author. 

The result of this research is shows that the type of mesh H2 is producing the 

smallest fault value with contras level reach 4.97% on P1, 0.99% on P2, 0.39% on 

P3, standard comparison is arranging is doing by the writer with temperature setting 

20˚C. Research the variation of changes in temperature air conditioner the average 

increase in room in room temperature setting on 18˚C to 20˚C and back down when 

setting temperature 22˚C. This also occurs in the result average air velocity 

occurred. The coefficient of heat transfer in increased, in accordance with a setting 

temperatur which is done by the author.  

 

Keywords: Computational Fluid Dynamic, Air Conditioner Unit. 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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 manusia, dengan tujuan utama desain eco atau smart-

building (Horikiri, Yao and Yao, 2014). 

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). Upaya mencapai ke nyamanan pada bangunan di 
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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). 

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 oleh unit AC pada ruangan tersebut. Sehingga 

diketahui efek dari perubahaan temperature AC terhadap perpindahan 

panas dan kondisi udara pada ruangan tersebut. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis merumuskan 

permasalahan dalam studi kasus ini antara lain sebagai berikut: 

a. Bagaimana validasi komputasi terhadap pengukuran temperature 

ruang yang dilakukan oleh penulis. 

b. Bagaimana pengaruh perubahan temperature AC terhadap kondisi 

yang terjadi pada ruang H404. 

c. Bagaimana analisis pengaruh perubahan temperature terhadap 

perpindahan panas konveksi yang terjadi pada ruang H404. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus pada masalah yang diamati maka 

peneliti membatasi masalah sebagai berikut : 
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a. Menggunakan desain sesuai dengan dimensi ruang H404. 

b. Penelitian yang dilakukan adalah dengan variasi temperature pada 

18
0
C, 20

0
C, 22

0
C. 

c. Parameter yang ditentukan sesuai dengan kondisi nyata diruang 

H404 pada tanggal 4 April 2017, pukul 13.00 WIB waktu 

eksperimen. 

d. Proses Meshing dilakukan dengan menggunakan software Gambit 

2.4. 

e. Komputasi dilakukan dengan pendekatan numerik, menggunakan 

software ANSYS R15.0. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Melakukan validasi komputasi terhadap pengukuran kondisi ruang 

yang dilakukan penulis. 

b. Untuk menguji efek perubahan temperatur AC terhadap kondisi 

udara pada suatu ruangan. 

c. Menganalisis karakteristik perpindahan panas yang terjadi pada 

ruang dengan tiga variasi temperature yang berbeda. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

efek perubahan temperature AC terhadap kondisi pada suatu ruang 

dan karakteristik perpindahan panas yang terjadi. 

b. Dapat mengetahui metode rekayasa dalam bidang engineering 

dengan menggunakan metode komputasi. 
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1.6 Kajiam Pustaka/Literatur 

Berbagai penelitian megenai pengondisian udara pada sebuah 

ruangan yang dilakukan sebelumnya, penelitian tersebut diantaranya 

adalah : 

Bonefacic, Wolf and Frankovic, (2015) melakukan penelitian 

simulasi numerik untuk menganalisa temperatur dan kecepatan udara 

pada perbedaan sudut aliran udara pada air conditioning saat terpapar 

radiasi panas matahari dan tanpa radiasi matahari. Aliran fluida yang 

mencakup persebaran suhu dan kecepatan udara  merupakan salah satu 

factor yang mempengaruhi kenyamanan dalam sebuah ruangan. Sebuah 

analisis teoretis telah menunjukkan bahwa ketika kondisi batas tertentu 

terpenuhi, nilai rata-rata suhu udara dan kecepatan aliran udara di 

ruangan bisa berada dalam kisaran yang dapat diterima, walaupun 

distorsi lokal dari nilai kenyamanan optimal. Dalam makalahnya 

mengatakan bahwa suhu yang dihasilkan oleh dinding dan lantai juga 

cukup mempengaruhi kondisi kenyamanan, suhu yang dihasilkan dapat 

menaikan suhu rata-rata udara.  

Lin, Tee and Tan, (no date) dalam makalahnya dia megatakan 

bahwa distribusi udara dalam suatu ruangan sangat penting hal tersebut 

akan memperangaruhi produktivitas penghuni. Distribusi aliran udara 

yang buruk tidak hanya akan menyebabkan ketidaknyamanan tapi juga 

akan sangat mempengaruhi kemampuan untuk melakukan aktivitas. 

Aryal and Leephakpreeda, (2015) melakukan penelitian kenyamanan 

pada suatu ruangan. penelitian ini membandingkan kenyamanan termal 

suatu ruangan dengan pemasangan partisi ruangan dan ruang tidak 

dipasang partisi. Dengan hasil analisa tidak dianjurkannya pemasangan 
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partisi karena memberikan efek signifikan yang menyebabkan 

ketidaknyamanan dan meningkatnya konsumsi energi sebesar 24% .  

 Catalina, Virgone and Kuznik, (2009) melakukan sebuah percobaan 

eksperimental skala penuh dan studi dinamika fluida komputasi (CFD) 

tentang langit-langit pendingin yang dipasang di ruang uji, dalam kondisi 

terkendali. Hasil eksperimen yang diperoleh untuk berbagai suhu langit-

langit yang dingin menunjukkan bahwa dengan langit-langit pendingin, 

gradien suhu vertikal kurang dari 1 ° C, yang sesuai dengan rekomendasi 

standar. Perbandingan antara suhu globe dan suhu udara dalam ruangan 

menunjukkan perbedaan maksimum 0,8 ° C yang diperhatikan. Makalah 

ini juga menyajikan metode radiositas yang digunakan untuk menghitung 

suhu radiasi rata-rata untuk posisi yang berbeda di sepanjang sumbu yang 

berbeda. Metode ini didasarkan pada perhitungan faktor view dan pada 

suhu permukaan yang diperoleh dari percobaan. Plot PMV menunjukkan 

bahwa kenyamanan termal tercapai dan didistribusikan secara merata di 

dalam ruang. 

 Pillai et al.,(2016) dalam jurnal yang berjudul A Review on CFD 

Analysis in Air-Conditioning System. Jurnal ini berfokus pada tinjauan 

studi numerik dan eksperimental mengenai distribusi suhu dan aliran 

udara dalam sistem pendingin udara dengan berbagai beban manusia 

dengan menggunakan perangkat lunak simulasi yang dinamai dinamika 

fluida komputasi (CFD). Sekarang kenyamanan udara yang lebih baik 

setiap hari dan kualitas udara yang lebih baik telah menjadi keharusan 

sehingga perbaikan dalam desain dan struktur menjadi penting. Untuk 

menguji parameter ini sangat sulit dan komentar pada solusinya sangat 

menyita waktu dan juga pemborosan uang. Oleh karena itu simulasi CFD 

digunakan untuk analisis berbagai sistem yang disebutkan di atas untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai dan dengan demikian membandingkannya 
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dengan nilai numerik yang diperoleh. Karakteristik aliran udara yang 

lebih baik dan kenyamanan termal dapat diperoleh dengan menempatkan 

ventilasi saluran masuk udara dan saluran udara keluar  pada posisi yang 

tepat Alat CFD dapat digunakan dalam merancang dan dengan demikian 

mendapatkan hasil optimal yang diinginkan. 

Marwan Effendy, Yufeng, and Jun (2013) dalam jurnalya yang 

berjudul Effect of mesh topologies on wall heat transfer and pressure loss 

prediction of a blade coolant passage. Menyimpulkan bahwa pada 

prediksi koefisien perpindahan panas dan pressure loss, sangat 

dipengaruhi oleh pembuatan grid mesh. Harus sangat diperhatikan mesh 

dengan bentuk terstruktur atau tidak terstruktur untuk memprediksi 

koefisien perpindahan panas. Sementara ukuran grid mesh yang berada 

ditengah juga sama pentingnya untuk memprediksi pressure loss. Karena 

hal-hal tersebut digunakan mesh terstruktur untuk menghasilkan 

keakuratan prediksi untuk koefisien perpindahan panas dan pressure loss. 

 Dari referensi yang ada penulis tertarik melakukan eksperimen 

mengenai studi yang memengaruhi pendistribusian udara dingin pada 

sebuah ruangan. Eksperimen ini dilakukan pada ruang kelas H404, 

dengan tahap awal melakukan pengukuran suhu dan kecepatan udara 

yang di hembuskan oleh AC, kemudian melakukan validasi 

menggunakan CFD. 

1.7 Dasar Teori 

1.7.1 Boundary layer 

Boundary layer atau lapisan batas adalah suatu lapisan yang 

terbentuk disekitar permukaan benda yang di lalui oleh fluida 

dengan viskositas, karena mengalami hambatan yang disebutkan 

oleh beberapa factor seperti gesekan dan efek-efek viskos. 
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Lapisan batas muncul pada permukaan benda, sifat viskositas 

dari fluida cenderung menempel pada permukaan. Kecepatan pada 

dearah lapisan batas meningkat secara perlahan hingga mencapai 

kecepatan aliran bebas ( freestream ). Diluar daerah lapisan batas, 

fluida dengan kecepatan aliran bebas dapat dimodelkan sebagai 

fluida inviscid. 

Momentum intensif memindahkan aliran luar menuju aliran 

berdekatan dengan dinding dalam kondisi turbulen yan disebabkan 

oleh keterlambatan aliran pemisahan ( sparation ). 

 

 

Gambar 1 lapisan batas 

1.7.2 Perpindahan Panas  

Perpindahan panas adalah ilmu yang mempelajari tentang 

cara untuk memprediksi perpindahan energy yang berupa panas 

antara material atau benda akibat adanya perbedaan suhu (J.P. 

Holman). Perpindahan panas dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 

perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 

1.7.3 Perpindahan Panas Konduksi 

Konduksi adalah transfer energy suatu partikel dengan 

konsentrasi yang tinggi pada zat yang berdekatan ke partikel dengan 
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konsentrasi yang lebih rendah sebagai efek dari interaksi antara 

partikel.  

 

Gambar 2 perpindahan Panas Konduksi ( J.P Holman, 10
th

 Edision ) 

1.7.4 Perpindahan Panas Konveksi 

Konveksi adalah model transfer energy antara permukaan 

benda solid dengan gas atau liquid yang berdekatan didalam 

pergerakan, dan ini melibatkan kombinasi efek konduksi dan 

gerakan fluida. 

 

Gambar 3 Perpindahan Panas Konveksi ( J.P Holman, 10
th

 Edision ) 

1.7.5 Perpindahan Panas Radiasi 

Radiasi adalah pancaran energi dari materi dalam bentuk 

gelombang elektromagnetik (photon) sebagai hasil dari perubahan 

bentuk elektronis dari molekul atau atom. 
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Gambar 4 perpindahan Panas Radiasi ( J.P Holman, 10
th

 edision ) 

Dalam ekperimen ini, perpindahan panas secara konveksi yang 

diamati, perpindahan panas konveksi yang terjadi antara udara dingin 

yang dihembuskan oleh AC dengan dinding pada ruang tersebut. 

Perpindahan panas konveksi diformulasikan sebagai berikut : 

q = h.A.(T surface – T fluid bulk )……..……………………….….(1) 

Dimana h adalah koefisien perpindahan panas (W/m
2
K), q 

ialah Laju perpindahan panas (Watt), Tsurface adalah temperatur (K) 

untuk temperatur dinding sedangkan Tfluid bulk untuk temperatur fluida. 

Koefisien perpindahan panas bukan merupakan property dari 

udara, akan tetapi merupakan parameter eksperimen dimana nilainya 

tergantung semua variable yang mempengaruhi konveksi dan geometri 

permukaan objek. Nilai koefisien perpindahan panas dapat ditentukan 

dengan beberapa analisa dimensional. 

ℎ =  
𝑞

𝐴.∆𝑇
 …….……………………………………………..(2) 

Koefisien perpindahan panas pada sebuah dinidng mewakili 

kemampuan penyerapan  atau pelepasan energi thermal pada 

permukaan fluida/solid ( Marwan Effendy, 2013).  
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1.7.6 Aliran Laminer 

Aliran laminar adalah aliran fluida yang bergerak dengan 

konsdisi lapisan-lapisan yang membentuk garis-garis aliran dan tidak 

berpotongan satu sama lain. Kecepatan lairannya relatif rendah dan 

fluidanya bergerak sejajar, serta mempunyai batasan-batasan yang 

berisi aliran fluida. Aliran laminer memiliki bilangan Reynolds lebih 

kecil dari 2300. 

 

Gambar 5 Aliran laminer 

 

 

1.7.7 Aliran Turbulen 

Aliran turbulen adalah aliran fluida yang pergerakan 

partikelnya secara acak dan tidak stabil, dengan kecepatan yang 

berfluktuasi yang saling berinteraksi. Hal tersebut menyebabkan garis 

alir antara partikel antar fluida berpotongan. Aliran ini memiliki 

bilangan Reynolds lebih dari 3000. 

 

Gambar 6 Aliran turbulen 

1.7.8 Computational Fluid Dynamic ( CFD ) 

CFD merupakan metode perhitungan, prediksi dan 

pendektan aliran fluida secara numeric dengan bantuan computer. 
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Aliran fluida dalam kehidupan nyata memiliki banyak sekali jenis 

dan karakteristik yang kompleks, CFD melakukan pendekatan 

dengan metode analisa numeric serta menggunakan persamaan-

persamaan fluida. Pemakaian CFD secara umum secara umum 

dipakai untuk memprediksi : 

a) Aliran dan panas 

b) Transfer massa  

c) Perubahan fasa seperti pada proses melting, pengembunan dan 

pendidihan. 

d) Reaksi kimia seperti pembakaran. 

e) Gerakan mekanis seperti piston dan fan. 

f)    Tegangan dan tumpauan pada benda solid. 

g) Gelombang elektromagnetik. 

Semua permasalahan CFD didefinisikan dengan kondisi awal 

dan kondisi batas. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pengguna 

CFD untuk menentukan kondisi-kondisi tersebut dan memahami 

peranannya. Pada umumnya ada tiga tahapan yang harus dilakukan 

ketika melakukan simulasi CFD, yaitu : 

1.7.9 Pre-processing 

Pre-processing adalah langkah awal dalam membngun dan 

menganalisa sebuah model CFD. Teknisnya adalah membuat 

model dalam paket CAD ( Computer Aided Design ), membuat 

mesh yang sesuai, kemudian menerapkan kondisi batas dan sifat-

sifat fluidanya. 

1.7.10 Solving 

Solvers CFD merupakan suatu proses pengolahan atau 

perhitungan kondisi-kondisi yang diterapkan pada saat 
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preprocessing. Dalam tahap ini dilakukan proses komputasi 

numeric dengan menggunakan persamaan yang mengatur pada 

simulasi CFD menggunakan prinsip kekekalan momentum (hukum 

Newton dua ). 

1.7.11 Post-processing (langkah terakhir dalam analisa CFD) 

Hal yang dilakukan pada langkah ini adalah 

mengorganisasi dan menginterpretasi data hasil simulasi CFD 

yang bisa berupa gambar, kurva dan animasi. 

1.7.12 Pemodelan Aliran K-ε 

Model k-ε standar adalah model yang didasarkan pada 

persamaan turbulensi energy kinetic (k). dan dissipation rate (ε). 

Nilai k didapat dari persamaan yang sudah pasti sedangkan ε 

diperoleh dengan menggunakan penalaran secara langsung lalu 

dihasilkan sebuah persamaan matematik (Faishal, A. 2016).  

1.7.13 Kriteria kenyamanan thermal 

Kenyamanan termal adalah kondisi pikiran yang 

mengekspresikan kepuasan dengan lingkungan termal. Karena 

ada variasi besar, baik fisiologis maupun psikologis, dari orang ke 

orang, itu sulit memuaskan semua orang di suatu tempat. kondisi 

lingkungan. 

Ada enam faktor utama yang harus diperhatikan saat 

menentukan kondisi untuk kenyamanan termal. jumlah faktor 

sekunder lainnya mempengaruhi kenyamanan dalam beberapa 

keadaan. Keenam faktor utama tersebut adalah metabolic rate, 

clothing insulation, temperature udara, radiant temperature, 

kecepatan udara, dan kelembapan udara. (ASHRAE 55, 2003) 
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Kenyamanan thermal dalam sebuah ruangan ialah suhunya 

berkisar antara 20˚C - 26˚C, sedangkan untuk kecepatan udara 

rata-rata, hingga 0.25 m/s. Hal tersebut berlaku jika seseorang 

memakai pakaian yang wajar, dan jika seseorang memakai 

pakaian yang tebal dapat merasa nyaman pada suhu yang lebih 

rendah, serta berlaku sebaliknya dengan seseorang yang memakai 

pakaian yang tipis maka akan merasa nyaman pada suhu 

diatasnya. 

2. METODE PENELITIAN 

2.1  Rancangan penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dimana 

penelitian ini akan memprediksi keadaan sebuah ruangan yang 

dipengaruhi oleh perubahan temperature setting pada AC dengan 

variasi 18˚C, 20˚C, dan 22˚C dengan menggunakan CFD. 

Dalam penelitian ini menggunakan alat bantu sebagai berikut : 

a. Thermo couple reader 

Alat ini diguanakan untuk mengukur variable temperature 

udara yang dikeluarkan oleh unit AC sebagai parameter input pada 

CFD, dan perseberan temperature actual pada ruang tersebut, 

sebagai data pembanding pada saat proses validasi. 

b. Tachometer 

Digunakan untuk mengukur kecepatan udara yang 

dihembuskan AC, sebagai data input pada CFD. 

Adapun alur penelitian yang dilakukan sesuai dengan diagram 

rancangan  
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Gambar 7 Diagram alir penelitian 
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2.2 Geometri 

Desain dibangun dengan menggunakan softwere solidworks 

premium 2017. Model desain dibuat berdasarkan dimensi ruang kelas 

teknik mesin universitas muhammadiyah Surakarta tepatnya pada 

kelas H404. Model yang didesain dibatasi sebagai ruang kelas yang 

kosong. Meski simulasi ruangan disederhanakan dengan 

menghilangkan penghuni, furnitur, dan sumber panas tambahan, 

karena eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 

temperature terhadap udara yang ada pada ruang tersebut. Dengan 

dimensi kelas panjang 10.45 m, lebar 8.4 m, dan tinggi 3.92 m. 

 

Gambar 8 Ruang kelas tampak depan 
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Gambar 9 Ruang kelas tampak atas 

 

2.3  Mesh Refinement Study 

Mesh pada eksperimen ini menggunakan tipe hexahedral baik 

pada permukaan maupun pada volume, namun terdapat beberapa 

permukaan yang terbentuk mesh tipe tetrahedral hal ini dikarenakan 

adanya beberapa bagian pada model atau desain yang memiliki 

kemiringan sebesar 45
0
. Tepatnya pada bagian inlet. Penulis membuat 

tiga jenis mesh, yang membedakan dari tiap jenis mesh ialah ukuran 

dari tiap elemennnya, hal tersebut mempengaruhi dari jumlah elemen-

elemen yang terbentuk dalam proses meshing. Berikut adalah 

karakteristik dari tiap tipe mesh: 

Tabel 1 Karakteristik mesh 

Tipe mesh H1 H2 H3 

Nodes 36317 481178 1003938 

Hexahedra 33392 461322 971209 
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Gambar 10 Mesh tipe H1 

 

Gambar 11 Mesh tipe H2 

 

Gambar 12 Mesh tipe H3 

2.4 Kondisi Lapis Batas dan Aliran 

  Kondisi lapis batas adalah kondisi dimana kontrol-kontrol perhitungan 

didefinisikan sebagai definisi awal yang akan digunakan ke kontrol-kontrol 

perhitungan  pada proses komputasi.  
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Gambar 13. Daerah Kondisi lapis Batas 

Tabel 2. Definisi Kondisi lapis batas 

Tipe Tipe Kondisi Kondisi Batas 

Dinding Wall Temperature 

Inlet 1 Velocity inlet Velocity & temperature 

Outlet 1 Outflow - 

Inlet 2 Velocity inlet Velocity & temperature 

Outlet Outflow - 

Tabel 3 Input data eksperiemen 

Temperatur 

setting 

(
0
C) 

Temperatur 

Inlet 1 

(
0
C) 

Temperatur 

Inlet 2 

(
0
C) 

Kecepatan 

inlet 1 

(m/s) 

Kecepatan 

inlet 2 

(m/s) 

18 13.07 12.5 3.4 3.2 

20 12.8 12.47 3.27 3.43 

22 13.2 12.27 4.33 4.03 
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2.5  Analisa Data 

Desain dan mesh yang telah dibuat selanjutnya dibaca pada Ansys 

Fluent 15.0 untuk dilakukan proses calculation. Proses calculation dianggap 

selesai jika telah tercapai statement converged. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Validasi 

 Pada tahap ini penulis akan membandingkan simulasi dengan 3 tipe 

mesh , serta membandingkan 3 data yaitu data yang diperoleh dari 

pengukuran langsung terhadap temperature ruang tersebut, data yang 

dihasilkan dari simulasi yang didefinisikan ruangan tersebut adiabatic dan 

data hasil simulasi dengan definisi temperature dinding sebesar 27.85˚C. 

 

Gambar 14. Titik Pengukuran Pada Ruang Kelas 
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Tabel 4 Koordinat titik pengukuran 

Point 

Plane 

P1 ( Z 0.5 ) P2 ( Z 3.5 ) P3 ( Z 5 ) 

1 (1.4,1,0.5) (1.4,1,3.5) (1.4,1,5) 

2 (2.8,1,0.5) (2.8,1,3.5) (2.8,1,5) 

3 (4.2,1,0.5) (4.2,1,3.5) (4.2,1,5) 

4 (5.6,1,0.5) (5.6,1,3.5) (5.6,1,5) 

5 (7,1,0.5) (7,1,3.5) (7,1,5) 
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3.1.1 Mesh Tipe H1 

 

a. P1 

 

b. P2 

 

c. P3 

Gambar 15.  Perbandingan temperature hasil pengukuran dan hasil simulasi dengan 

tipe mesh H1 

Pada tiap grafik antara hasil simulasi dan actual terdapat selisih temperatur 

sebagai berikut, pada grafik  P1 masih terdapat selisih 15.86%, dimana temperature 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan simulasi. Pada grafik P2 terdapat 

selisih yang lebih kecil dibandingkan dengan plane sebelumnya yaitu sebesar 
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11.28%. dan pada grafik P3 terdapat selisih sebesar 9.46%. Untuk data hasil simulasi 

dengan asumsi dinding bersifat adiabatic terdapat selisih data yang sangat sebesar 

yaitu 46.91%, dengan selisih sebesar itu penulis menyatakan bahwa simulasi dengan 

asumsi dinding bersifat adiabatic tidak sesuai dengan keadaan pada ruangan tersebut. 

3.1.2 Mesh Tipe H2 

 

a. P1 

 

b. P2 

 

c. P3 

Gambar 16. Perbandingan temperature hasil pengukuran dan hasil simulasi dengan 

tipe mesh H2 
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Jika dibandingkan dengan mesh tipe H1, mesh ini jauh lebih baik dikarenakan 

selisih temperature yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. Hal itu dapat dilihat pada 

grafik P1 yang hanya mempunyai selisih sebesar 4.87%, grafik P2 terdapat selisih 

sebesar 0.99%, dan pada P3 terdapat selisih sebesar 0.39%. dengan kecilnya selisih 

dari hasil tersebut maka penulis menilai bahwa mesh tipe ini tepat digunakan untuk 

menganalisa keadaan ruang H404 dengan menggunkan CFD. 

3.1.3 Mesh Tipe H3 

 

a. P1 

 

b. P2 

 

c. P3 

Gambar 17 Perbandingan temperature hasil pengukuran dan hasil simulasi dengan 

tipe mesh H3 
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Jika dilihat dari grafik diatas mesh tipe ini juga memiliki selisih yang sedikit 

antara data temperature actual dan data hasil analisa CFD, sama dengan mesh tipe H3 

yang memiliki selisih yang sedikit juga. Pada mesh ini terdapat selisih sebesar 5.52 % 

pada grafik P1. pada grafik P2 sebesar 1.2 % dengan temperature actual lebih rendah 

dari temperature hasil analisa CFD. Dan pada grafik P3 terdapat selisih sebesar 

1.75%,pada grafik P3 temperature actual lebih rendah dibandingkan dengan 

temperature hasil analisa CFD. 

3.2 Hasil 

3.2.1 Temperature 

 
a. P1 

 
b. P2 

 
c. P3 

Gambar 18. Perbandingan temperature hasil analisa CFD pada setting AC 18˚C, 

20˚C, dan 22˚C. 
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa tidak ada perubahan temperature yang 

signifikan pada tiap planenya. Pada plane P1 rentang temperature yang sangat terlihat 

yaitu pada setting  20˚C dan 22˚C yaitu sebesar 0.117% dengan data hasil setting  

22˚C lebih rendah. Pada plane P2  pada setting temperature yang sama terjadi selisih 

sebesar 0.284% dengan hasil temperature pada setting 22˚C lebih rendah. Dan pada 

plane P3 terdapat selisih temperature yang cukup besar pada setting 18˚C dan 22˚C, 

dengan selisih sebesar 0.050% dengan hasil temperature pada setting 22˚C lebih 

rendah. Dan jika dilihat dari persebaran temperatur yang terjadi pada tiap plane ( P1, 

P2, dan P3) nialinya masih berada pada ambang batas keadaan nyaman. 

Tampilan distribusi temperature pada tiap plane dapat dilihat pada gambar 

dibawah : 
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a. T Evap = 12.78 ˚C & V Fan = 
3.3 m/s 

 

b. T Evap = 12.63 ˚C & V Fan = 
3.35 m/s 

   

c. T Evap = 12.73 ˚C & V Fan = 4.18 m/s 

Gambar  19. Perbandingan kontur hasil analisa CFD dengan setting AC 18˚C, 20˚C, 

dan 22˚C pada P1. 
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a. T Evap = 12.78 ˚C & V Fan = 
3.3 m/s 

 

b. T Evap = 12.63 ˚C & V 

Fan = 3.35 m/s 

 

 

c. T Evap = 12.73 ˚C & V Fan = 4.18 m/s 

Gambar 20. Perbandingan kontur hasil analisa CFD dengan setting AC 18˚C, 20˚C, 

dan 22˚C pada P2. 
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a. T Evap = 12.78 ˚C & V Fan 
= 3.3 m/s 

 

b. T Evap = 12.73 ˚C & V Fan 
= 3.35 m/s 

 

 

c. T Evap = 12.73 ˚C & V Fan = 4.18 m/s 

Gambar 21. Perbandingan kontur hasil analisa CFD dengan setting AC 18˚C, 20˚C, 

dan 22˚C pada P3 
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3.2.2 Kecepatan Udara 

 

a. P1 

 

b. P2 

 

c. P3 

Gambar 4.9 Perbandingan kecepatan udara hasil analisa CFD pada setting AC 18˚C, 

20˚C, dan 22˚C. 

Pada grafik P1 terdapat selisih antara kecepatan terendah pada temperature 

setting 18˚C dan yang tertinggi pada 20 ˚C, dengan selisih diantara keduanya sebesar 

26.06%. pada grafik P2 kecepatan tertinggi pada temperature 20 ˚C dan yang 

terendah yaitu pada 18 ˚C, selisih pada keduanya sebesar 34.27%. Pada grafik P3 

selisih yang terbesar terjadi pada temperature 22 ˚C dan 18 ˚C, selisih tersebut 
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sebesar 26.74%. Pada setiap grafik yang dihasilkan dari penilitian ini terdapat 

kesaaman yaitu semakin besar setting temperature maka semakin besar nilai 

kecepatan udaranya. Dan jika dilihat dari kecepatan udara  yang terjadi pada tiap 

plane ( P1, P2, dan P3) nialinya masih berada pada ambang batas keadaan nyaman. 

3.2.3 Perpindahan Panas Konveksi (q) 

 

a. P1 

 

b. P2 

 

c. P3 

Gambar 15. perbandingan nilai perpindahan panas konveksi pada setting AC  18 ˚C, 

20˚C, dan 22 ˚C 
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Dilihat dari hasil perpindahan panas pada tiap plane atau grafik diatas, 

bukan hanya dipengaruhi oleh besarnya nilai koefisien namun factor posisi 

yang semakin menjauhi dinding sebagai sumber panas pun cukup 

mempengaruhi. Selain itu factor posisi yang AC pun sangat mempengaruhi 

Karena terjadi penurunan nilai perpindahan panas yang signifikan pada plane 

Z 5 ( P3 ) dibandingkan dengan plane yang lainnya, dikarenakan plane Z 5 

berada dibawah unit AC. 

4 PENUTUP 

Dalam tugas akhir ini telah dilakukan simulasi 3 variasi perubahan 

tempertur AC terhadap kondisi udara dan perpindahan panas yang terjadi pada 

suatu ruangan. Dari hasil simulasi dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1) Validasi data yang dilakukan pada penelitian ini didapatkan konfigurasi 

mesh tipe H2. Tipe ini dipilih karena nilai kesalahan yang paling kecil 

diantara dua tipe mesh lainnya, tingkat kesalahan tersebut yaitu pada plane 

P1 sebesar 4.87%, pada plane P2 sebesar 0.99%, dan pada plane P3 

sebesar 0.39%. 

2) Pengaruh perubahan setting temperature terhadap kondisi udara pada 

ruangan tersebut diperoleh sebagai berikut : 

a) Prediksi pendistribusian udara dingin yang terjadi pada simulasi 

diketahui bahwa terjadi kenaikan tempertur pada setting temperature 

AC 18˚C dan 20˚C, kemudian terjadi penurunan temperature rata-rata 

ruang pada setting temperature 20 ˚C, hal ini dapat dilihat dari data 

berikut. Temperature rata-rata pada plane P1 dengan setting 

temperature 18 ˚C, 20 ˚C, 22 ˚C masing-masing adalah 22.63˚C, 

22.92˚C, dan 22.57˚C. pada dua plane lainnya terjadi pola kenaikan 

dan penurunan temperature rata-rata yang sama. 

b) Pada variable kecepatan udara, terjadi keadaan yang sama yaitu terjadi 

kenaikan kecepatan udara ketika setting 18˚C ke 20˚C, dan kemudian 
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terjadi penurunan ketika AC disetting ke temperature 22˚C. hal ini 

dapat dilihat dari rata-rata kecepatan udara pada setiap plannya. 

Kecepatan rata-rata yang diperoleh pada plane P1 dengan setting 

temperature 18˚C, 20˚C, 22˚C masing-masing adalah 0.058 m/s, 0.078 

m/s, dan 0.076 m/s, pola kenaikan dan penurunan kecepatan udara 

tersebut terjadi pada dua plane lainnya. 

Dilihat dari besarnya temperature dan kecepatan udara, dengan ini penulis 

menyimpulkan bahwa kondisi udara pada ruangan yang digunakan sebagai 

objek dari penelitian ini masih berada dalam ambang batas kondisi 

kenyamanan thermal.. 

3) Nilai koefisien perpindahan panas pada setting temperature 18˚C, 20˚C, dan 

22˚C masing-masing adalah 0.666 W/m²K, 0.824 W/m²K, 0.858 W/m²K . 

Hasil perpindahan panas yang terjadi pada setiap setting temperature 

mengalami kenaikan, masing-masing adalah 1093.925 W, 1277.482, W dan 

1424.941 W. hal ini dikarenakan koefisien perpindahan panas ( h ) berbanding 

lurus dengan perpindahan panas ( q ). 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aryal, P. and Leephakpreeda, T. (2015) CFD Analysis on Thermal Comfort and 

Energy Consumption Effected by Partitions in Air-Conditioned Building, 

Energy Procedia. Elsevier B.V. doi: 10.1016/j.egypro.2015.11.459. 

ANSI/ASHRAE Standard 55-2003, Thermal environmental conditions for human 

occupancy ASHRAE; 2003. 

Baskoro, Punto. (2016) 'Karakteristik perpindahan panas dan penurunan tekanan pin 



34 
 

fin oblong inovatif  pada trailing edge blade turbin gas'. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 

Bonefacic, I., Wolf, I. and Frankovic, B. (2015) ‘Numerical Modelling of Thermal 

Comfort Conditions in an Indoor Space with Solar Radiation Sources’, 

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 61(11), pp. 641–650. 

doi: 10.5545/sv-jme.2015.2493. 

Catalina, T., Virgone, J. and Kuznik, F. (2009) ‘Evaluation of thermal comfort using 

combined CFD and experimentation study in a test room equipped with a 

cooling ceiling’, Building and Environment. Elsevier Ltd, 44(8), pp. 1740–

1750. doi: 10.1016/j.buildenv.2008.11.015. 

Effendy, Marwan., dkk, 2013., 'Effect of Mesh Topologies On Wall Heat Transfer 

and Pressure Loss Prediction Of a Blade Coolant Passage'. Trans Tech 

Publication. Departement of Mechanical Engineering Muhammadiyah 

University of Surakarta. Surakarta. 

Effendy, Marwan. (2005) 'Pengaruh Kecepatan Udara Pendingin Kondensor 

Terhadap Koefisien Prestasi Air Condotioning', Jurnal Teknik GELAGAR, 

Vol. 16, No. 01, April 2005 : 51-58. Departement of Mechanical Engineering, 

Muhammadiyah University of Surakarta. Surakarta. 

Faishal, A., (2016) 'Karakteristik perpindahan panas dan penurunan tekanan pin fin 

cooling susunan segaris pada trailing edges sudu turbin gas' , Jurusan teknik 

mesin fakultas teknik universitas muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 

Holman, J.P,. (1997)  'Perpindahan kalor '. Erlangga, Jakarta. 

Horikiri, K., Yao, Y. and Yao, J. (2014) ‘Modelling conjugate flow and heat transfer 

in a ventilated room for indoor thermal comfort assessment’, Building and 

Environment, 77, pp. 135–147. doi: 10.1016/j.buildenv.2014.03.027. 



35 
 

Lin, S., Tee, B. T. and Tan, C. F. (no date) ‘Indoor Airflow Simulation inside Lecture 

Room: A CFD Approach’, Mater. Sci. Eng, 88. doi: 10.1088/1757-

899X/88/1/012008. 

Nugroho, W. and Tandian, N. P. (2015) ‘Analisis CFD Penempatan Air Conditioning 

Unit pada KRD Ekonomi Bandung Raya’, Bandung. 

Pillai, S. et al. (2016) ‘A Review on CFD Analysis in Air-Conditioning System’, 

6(6), pp. 12-14. 

Stocker, Wilbert, F. dan Jones,  Jerold, W. ( 1994 ) ' Refrigrasi dan pengkondisian 

udara'. Erlangga, Jakarta.  

 Youssef, Ahmed, A. Mina, Ehab, M. Elbaz, Ahmed, R. Abdelmesih, Rouf, M. 

(2017) ‘Studying comfort in a room with cold air system using computational 

fluid dynamics’, Mechanical Power Engineering, Ain Shams University, 

Faculty of Engineering, Cairo, Egypt. 

 


