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Prediksi Karakteristik Temperatur dan Kecepatan Udara Pada 

Ruangan Berpendingin AC dengan Metode Pendekatan  

Computational Fluid Dynamics (CFD) 

 

Abstraksi 

 Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi, serta menganalisis temperatur 

dan kecepatan udara pada sebuah ruangan yang memiliki instalasi  2 unit AC split. 

Pendekatan simulasi CFD diterapkan pada penelitian ini dengan didahului 

pengukuran secara eksperimen pada kondisi sebenarnya untuk validasi data. 

 Dalam penelitian ini, ruangan berukuran 10,45 m x 8,1 m x 3,92 m yang 

terletak di Ruang H 404 Fakultas Teknik dijadikan sebagai obyek simulasi. 

Variasi kecepatan udara yang diukur pada bagian depan evaporator, yaitu pada 

unit AC 1 = 5 m/s, sedangkan unit AC 2 = 3,2 m/s. Proses simulasi diawali 

dengan memvalidasi tiga tipe mesh yang berbeda 149328 element, 327440 

element, 971209 element sebagai langkah standar yang harus dilalui pada 

penelitian berbasis simulasi / komputasi untuk menentukan konstruksi mesh yang 

mampu menghasilkan data simulasi dibanding data pengukuran. Asumsi dalam 

simulasi adalah ruangan kosong serta tidak ada pengaruh kalor dari luar ruangan.  

 Berdasarkan validasi yang telah dilakukan, konstruksi mesh 971209 

element mampu memberikan prediksi temperatur dan kecepatan udara yang paling 

akurat dengan tingkat perbedaan dengan hasil pengukuran sebesar 1,02%. 

Simulasi terhadap tiga variasi turbulance model (Standart,Realizable Dan RNG) 

menunjukan bahwa tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap suhu rata-rata 

didalam ruangan dimana didapatkan hasil sebesar 24,07°C, 23,85°C dan 23,19°C. 

Sedangkan rata-rata kecepatan udara didalam ruangan terjadi kenaikan pada tiap 

variasi yang didapatkan hasil 0,105 m/s, 0,111 m/s dan 0,104 m/s. 

Kata kunci : Computational Fluid Dynamics, Turbulance model            

(Standard, Realizable and RNG) 

 

Abstract 

This study aims to predict, as well as analyze the temperature and air 

velocity  in a room that has the installation of two split AC units. The CFD 

simulation approach is applied in this study by preceded experimental 

measurements on actual conditions for data validation. 

 

In this study, the room measuring 10.45 m x 8.1 m x 3.92 m located in 

Room H 404 Faculty of Engineering serve as a simulation object. Air velocity 

variations measured at the front of the evaporator, ie at AC unit    1 = 5 m/s, while 

AC unit 2 = 3.2 m/s. The simulation process begins with validating three different 

types of mesh 149328 element, 327440 element, 971209 element as the standard 

step that must be passed on simulation / computation based research to determine 

mesh construction that can produce simulation data than measurement data. The 
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assumption in the simulation is empty space and there is no influence of heat from 

outside the room. 

 

Based on the validation done, the mesh construction 971209 element can 

provide the most accurate prediction Temperature and air velocity with the 

difference level with the measurement result of 1.02%. Simulation of three 

variations of turbulance model (Standart, Realizable And RNG) showed that no 

significant effect on the average temperature in the room where obtained results of 

24.07°C, 23.85°C and 23.19°C. While the average air velocity in the room 

increased in each variation obtained results 0.105 m/s, 0.111 m/s and 0.104 m/s. 

Keyword : Computational Fluid Dynamics, Turbulance model            (Standard, 

Realizable and RNG) 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Suasana sekolah pada umumnya dan suasana kelas pada khususnya 

merupakan modal penting bagi jernihnya pikiran untuk mengikuti 

pelajaran. Oleh karena itu dibutuhkan suatu keadaaan yang nyaman demi 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Upaya untuk mencapai kenyamanan 

pada suatu ruangan atau gedung yang beriklim tropis seperti di Indonesia 

dengan curah hujan yang cukup tinggi dan juga kelembaban udara yang 

cukup tinggi pula ( dapat mencapai angka 90% ) dan sebaliknya pada 

musim kemarau dengan suhu yang relatif tinggi (dapat mencapai 38ºC ) 

serta radiasi sinar matahari yang cukup panas, cukup menyengat dan 

cukup menggangu saat melakukan suatu aktifitas didalam ruangan maupun 

diluar ruangan.pada umumnya saat musim hujan tidak jauh berbeda 

dengan musim kemarau dilihat pada temperaturnya  bahkan hampir sama 

karena di Indonesia beriklim tropis     (Nugroho dan Tandian, 2015). 

Upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kenyamanan 

suatu ruangan sehingga kita merasa nyaman adalah pemasangan AC       

(Air-Conditioner). AC adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mendinginkan suatu ruangan dengan cara mensirkulasikan  gas refrigerant 

yang ditekan dan dihisap oleh kompresor, kompersor memompa gas yang 

bertekanan tinggi melalui pipa tekan (dischange) ke kondensor.didalam 

kondensor suhu gas yang tinggi dibuang dengan fan yang terletak pada 

unit dan berada di luar ruangan sehingga temperatur tetap dingin setelah 
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melalui kondensor gas refrigerant masuk ke filter dryer untuk disaring dari 

kotoran atau debu. Kemudian gas refrigerasi masuk kepipa kapiler setelah 

melalui pipa kapiler refrigerasi akan menguap dan mengambil panas dari 

evaporator yang hampa udara. Sistem refrigerasi adalah sistem 

pengeluaran kalor dari suatu ruangan dan kemudian mempertahankan  

keadaannya sedemikian rupa agar temperaturnya semakin rendah dari 

temperatur lingkungan (Effendy, 2005) 

Faktor kenyamanan menurut Lippsmeier, (1980) dalam ruangan 

tertutup adalah temperatur udara, kelembaban udara, kecepatan gerak 

udara, tingkat pencahayaan dan bahan dinding yang digunakan pada suatu 

ruangan. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kenyamanan termal suatu ruangan yang sudah dijelaskan sebelumnya ialah 

dengan penggunaan AC. Sebagai tindak lanjut dari penelitian terhadap 

obyek  ruang kelas Gedung H ruangan H4.04 Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, dilakukan analisa aliran udara yang dihasilkan 

dari Air Conditiong Unit sehingga dapat memprediksi temperatur udara 

serta penyebarannya di dalam ruangan tersebut. 

Untuk mengetahui persebaran temperatur yang dihasilkan dari Air 

Conditioning Unit di dalam ruang kelas digunakan metode Computational 

Fluid Dynamic (CFD). Di mana 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 Tugas Akhir ini akan dilakukan simulasi 

distribusi temperatur dan kecepatan dengan bantuan perangkat lunak 

Fluent 15.0 

 

1.2 Perumusan Masalah 

a. Bagaimana melakukan validasi hasil prediksi secara komputasi 

terhadap data eksperimen pada sistem pendinginan ruangan? 
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b. Bagaimana penggunaan dari 3 model turbulensi (Standart, Realizable 

dan RNG) terhadap prediksi data secara simulasi? 

c. Bagaimana perbedaan pola temperatur dan arah vektor udara pada 

setiap permodelan turbulensi dengan variasi k-ε  Standart, Realizable 

dan RNG ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

a. Untuk mengetahui validasi data prediksi secara komputasi terhadap data 

eksperimen pada sistem pendinginan ruangan. 

b. Untuk mengetahui penggunaan dari 3 model turbulensi (Standart, 

Realizable dan RNG terhadap prediksi data secara simulasi 

c. Untuk mengetahui pola persebaran temperatur dan arah vektor udara di 

ruang kelas dengan menggunakan variasi turbulence model k-ɛ (Standart, 

Realizable dan RNG). 

 

1.4 Batasan Masalah 

 

a. Obyek ruangan yang digunakan ialah ruang kelas Gedung H ruang kelas H 

4.04 dengan ukuran geometrinya 10,45 m x 8,1 m x 3,93 m. 

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

2 unit dengan mengatur suhu AC pada remot sebesar 20°C dan 

divariasikan kecepatan udara pada AC 1 = 5 m/s dan AC 2 = 3,2 m/s dan 

swing ac dalam posisi dimatikan. 

c. Pengukuran temperatur dan kecepatan udara dilakukan pada siang hari 

pukul 14:00 dalam keadaan ruangan kosong. 

d. Proses meshing dengan mengunakan software Gambit 2.4 

e. Komputasi dilakukan dengan pendekatan numerik, menggunakan software 

ANSYS R 15.0 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

  Hariyadi, (2014) melakukan penelitian tentang analisa 

perbandingan velocity dan shear strees perkembangan boundary layer flat 
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plate menggunakan turbulace models K-ɛ Standart, RNG dan Realizable. 

Aliran fluida sejati dimanapun selalu menunjukan adanya suatu daerah 

yang alirannya terhambat yaitu dekat batas yang kecepatannya relatif 

terhadap batas bervariasi antara nol pada batas hingga suatu harga yang 

jauh. Daerah yang alirannya terhambat ini disebut lapis batas (boundary 

layer) proses pembentukan lapisaan batas mungkin paling baik bila 

divisualisasikan dengan membayangkan aliran disepanjang plat rata. Studi 

numerik telah dilaksanakan untuk menguji kinerja aerodinamis pada plat 

datar dengan variasi k-ɛ. Kecepatan yang digunakan yaitu 10 m/s dan pada 

udara standart, dari penelitian tersebut didapatkan bahwa dengan 

menggunakan turbulance k-ɛ RNG menghasilkan hasil yang lebih rendah 

dibandingkan dengan turbulance model yang lain.  

Ahmed, dkk, (2015) meneliti tentang kenyamanan ruangan 

menggunakan sistem pendinginan udara dengan pendekatan CFD. 

Penelitian tersebut dilakukan dengan mendefinisikan kodisi batas RNG k-ɛ 

model untuk penedakatan simulasi aliran turbulen kemudian melakukan 

variasi temperature 6°C, 10°C, 14°C dan variasi kecepatan aliran udara 

pada inlet antara 0.2 – 0.8 m/s. Dari penelitian diperoleh bahwa pada 

temperature inlet terendah yakni 6°C distribusi temperature pada ruangan 

tidak sepenuhnya menurun drastis karena pengaruh dari temperatur 

lingkungan. Pada pengurangan variasi temperature maupun kecepatan 

aliran udara masuk tidak terlalu mempengaruhi kenyaman melainkan yang 

paling berpengaruh terhadap kenyaman adalah nilai ADPI (Air Diffusion 

Performance Index) yang dipengaruhi oleh nilai heat flux dari lantai pada 

saat percobaan. 

  Andiyanto, (2017), yang berjudul karakteristik perpindahan panas 

dan evaluasi kondisi kenyamanan udara pada sebuah ruangan terhadap 

efek perubahan seting temperatur AC. Dengan mengatur temperatur AC 

untuk 3 variasi yaitu 18ºC, 20ºC dan 22ºC. Dan  menggunakan turbulance 

model standart pelaksanaan penelitian dibagi menjadi 2 tahap yaitu 

validasi terhadap tiga tipe mesh dan simulasi dengan variasi masing-

masing mesh berjumlah H1 (36317), H2 (481178) dan H3 (1003938) lalu 
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disimulasikan dan dibandingkan dengan dengan temperatur pengukuran 

aktual, lalu diperoleh validasi data mesh H2 karena memiliki tingkat 

kesalahan yang kecil dibandingkan dengan tipe mesh lainnya. 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 ke20˚C dan 

kembali turun pada saat setting temperatur 22˚C, hal ini juga terjadi pada 

hasil rata-rata kecepatan udara yang terjadi. 

Sinaga, (2010), yang berjudul Pengaruh Model Terbulensi dan 

Pressure Velocity Terhadap Hasil Simulasi Aliran Katup Isap Ruang 

Bakar Motor Bakar. Mekanisme aliran yang terbentuk ini dipengaruhi oleh 

kondisi aliran pada saat udara atau campuran udara bahan bakar memasuki 

ruang bakar melewati katup isap. Oleh karenaitu perancangan katup isap 

memegang peranan penting dalam menentukan kinerja dan efisiensi motor 

bakar. Untuk dapat melakukan perancangan katup isap ini diperlukan 

program simulasi yang dapat memperkirakan proses pembakaran yang 

terjadi pada berbagai rancangan katup. Tulisan yang disampaikan kali ini 

merupakan bagian awal dari penelitian tersebut yang bertujuan untuk 

mencari model yang sesuai untuk diterapkan pada berbagai kasus. Dalam 

tulisan ini dilaporkan hasil verifikasi model yang digunakan dibandingkan 

dengan studi eksperimental yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Tiga model turbulensi dibandingkan, yaitu model k-e Standard, Realizable 

dan RNG. Dari penelitian ini diperoleh bahwa model turbulensi yang 

memberikan hasil paling rendah adalah model k-ɛ RNG dengan pressure 

velocity. 

Dari referensi diatas penulis ingin melakukan eksperimen 

mengenai studi yang mempengaruhi pendistribusian udara yang ada 

disebuah ruangan yang berada di Universitas Muhammadiyah Surakarta  

ruang H 4.04 dengan langkah awal mengukur kecepatan udara pada AC 

dan mengukur pertitik pada ruangan, dan kemudian melakuakan validasi 

untuk melakukan simulasi dengan variasi  k-ɛ Standart, Realizable dan 

RNG. 
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1.6 Landasan Teori 

1.6.1 Computational Fluid Dynamics (CFD) 

  AC Split adalah sebuah alat yang berfungsi untuk pengkondisian 

udara. Penggunaan AC dimaksudkan untuk memperoleh temperatur 

udara yang diinginkan (sejuk atau dingin) dan nyaman bagi tubuh. AC 

tidak hanya mendinginkan udara, tetapi juga bisa mengatur kebersihan 

dan kelembapan udara didalam ruangan (Supriyanto,  2017). 

Prinsip kerja pada AC Split adalah dimulai dari 

kompresor. Kompresor memompa gas yang bertekanan tinggi dan 

bersuhu tinggi melalui pipa tekan (Discharge) ke kondensor. Di dalam 

kondensor suhu gas yang tinggi dibuang oleh Fan yang terletak pada 

Outdoor unit, sehingga suhu gas refrigerant menjadi dingin. Setelah 

melalui Condensor gas refrigerant masuk ke Filter Dryer untuk disaring, 

agar gas yang mengalir tidak terdapat kotoran. Setelah disaring gas 

(Freon) masuk ke pipa kapiler yang lubangnya begitu kecil, di dalam 

pipa ini freon saling bertubrukan dan berdesak-desakan disini freon telah 

berubah wujud menjadi cair yang sebelumnya berupa gas. Setelah 

melewati pipa kapiler freon akan menguap dan mengambil panas didalam 

Evaporator yang hampa udara. Sehingga pipa-pipa di evaporator menjadi 

dingin dan dihembuskan oleh fan motor yang ada dalam Indoor unit. 

Setelah melakukan proses pendinginan freon di dalam evaporator, freon 

kembali disedot masuk kembali melalui pipa hisap (suction) ke dalam 

Kompresor. Begitulah cara kerja AC, singkatnya freon dipompa oleh 

kompresor keluar melalui pipa tekan lalu masuk ke condensor lalu ke 

filter dryer kemudian masuk melalui pipa kapiler menuju evaporator dan 

kembali ke kompresor melalui pipa hisap (Suction). Proses ini terus 

berulang ketika AC digunakan (Effendy, 2005) 
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Gambar 1. Sistem Kerja AC Split 

 

1.6.2 Aliran Laminar dan Turbulensi 

Ditinjau dari jenis aliran fluida dapat diklasifikasikan menjadi dua 

alliran, yakni aliran laminar dan turbulen. Aliran laminar terjadi apabila 

lapisan fluida bergerak dengan kecepatan tetap/konstan dengan lintasan 

partikel yang tidak memotong arau tidak menyilang, aliran laminar 

bergerak dalam lintasan yang sama tetap dan dapat diamati. Sedangkan 

aliran turbulen terjadi apabila aliran fluida tidak tunak (berlapis atau 

laminar) melainkan bergejolak sehingga partikel-partikel pada fluida 

bergerak secara acak dan tidak stabil sehingga lintasan partikel 

menyilang atau saling memotong. 

 

Gambar 2. Aliran Turbulen dan Laminer 

1.6.3 Model Turbulensi 
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Didalam analisis aliran berbasis Computational Fluid Dynamics 

(CFD) dikanal dengan model turbulensi diantaranya model k-ε standart, 

RNG dan Realizable. 

1. Model K-ɛ Standart 

Model k-ε Standart merupakan model semi- empirik yang 

disusun berdasarkan persamaan transport untuk energi kinetik 

turbulent dan energi disipasi turbulen (Fluent Inc.,2006). Dalam 

penurunan model k-ε diasumsikan bahwa  aliran adalah  turbulen  

penuh (fully turbulent), dan pengaruh viskositas molekular 

diabaikan. Oleh karena  itu  model  ini  sebenarnya  hanya  sesuai  

untuk aliran yang telah turbulent penuh. Energi kinetik turbulent, k 

dan laju disipasinya ε diperoleh dari persamaan transport berikut: 

                                          (1) 

                                          (2) 

Dalam  persamaan  ini  Gk   menunjukkan pembangkitan 

energi  kinetik  turbulen  karena  adanya  gradient kecepatan rata-

rata. Sedangkan YM  menunjukkan kontribusi dilatasi  yang  

berfluktuasi dalam  turbulensi aliran    kompresibel,    sedangkan    

C1ε,    C2ε    adalah konstanta yang besarnya berturut-turut adalah 

1,44 dan 1,92. Adapun σk  dan σε adalah bilangan Prandtl yang 

masing masing besarnya adalah 1,0 dan 1,3. Viskositas turbulent, μt 

dihitung dengan mengkombinasikan k dan ε sebagai berikut: 

                                                                                        (3) 

dimana Cμ adalah suatu konstanta yang besarnya adalah 0,09. 

 

2. Model RNG (Random Number Generator)  

Model  turbulensi  ini  diturunkan  dari persamaan Navier-

Stokes dengan menggunakan teknik matematika  yang  disebut  
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dengan  metode renormalization   group.   Model   k-ε   RNG   

memiliki bentuk yang mirip dengan model k-ε standard yaitu: 

                                          (4) 

                                          (5) 

Dalam persamaan ini, Gk  menunjukkan pembangkitan energi  

kinetik  turbulen  karena  adanya  gradient kecepatan rata-rata. Gb  

adalah pembangkitan energi kinetik turbulen karena adanya gaya 

apung (buoyancy). YM   menunjukkan kontribusi dilatasi yang  

berfluktuasi dalam turbulensi kompresibel ke laju disipasi 

keseluruhan. Prosedur eliminasi dengan teknik RNG menghasilkan 

suatu persamaan diferensial viskositas turbulent 

                                                                  (6) 

Persamaan di atas diintegrasikan untuk memperoleh deskripsi 

yang akurat mengenai transport turbulent efektif yang bervariasi 

terhadap bilangan Reynolds efektif (skala  eddy),  yang  dapat  

diterapkan lebih  baik  pada bilangan Reynolds rendah dan aliran 

dekat dinding. Dalam batasan bilangan reynold yang tinggi persamaan 

diatas memberikan. 

                                                                               (7) 

Dimana Cμ = 0.0854, yang diturunkan dengan menggunakan 

teknik RNG 

3. Model Realizable 

 Istilah  realizable    berarti  bahwa  model    ini memenuhi  

batasan-batasan  tertentu  tegangan  normal, yang   konsisten   dengan   

sifat   fisik   aliran   turbulen. Dengan menggabungkan hubungan 

Boussinesq dan definisi viskositas turbulen   maka dapat diperoleh 

tegangan Reynolds normal dalam suatu aliran rata-rata inkompresibel: 

                                                                                  (8) 
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Persamaan transport yang dimodelkan untuk model k-ε 

realizable adalah: 

                                           (9) 

                                        (10) 

 , ,                                        (11) 

Perbedaan antara model turbulen k-ε realizable dengan k-ε 

standard dan k-ε RNG adalah terletak pada Cμ   yang nilainya 

dihitung dari: 

                                                                                (12) 

Dimana 

                                                                      (13) 

                                                                        (14) 

                                                                         (15)  

Dimana   adalah  laju  rata-rata tensor  rotasi  yang dilihat 

pada suatu kerangka referensi yang berotasi dengan kecepatan sudut 

ωk  . Nilai konstanta model Ao dan As diberikan oleh 

Ao = 4,04,  As =                                                                  (16) 

dimana 

                                        (17) 

Dapat   dilihat   bahwa   Cμ     merupakan   suatu   fungsi 

regangan rata-rata dan laju rotasi, kecepatan sudut rotasi system, dan 

medan turbulensi k-ε. Cμ  dalam persamaan di atas besarnya adalah 

0.09 untuk sublapisan inersia dalam lapisan batas. Nilai konstanta 

model pada persamaan di atas adalah C1ε = 1.44, C2  = 1.9, σk = 1.0 

dan σε = 1.2. 

1.6.4 Computational Fluid Dynamics (CFD) 
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CFD 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 variabel pada sistem. Karena proses ini 

membutuhkan proses yang lama maka dikembangkan suatu metode yang 

dapat mengkalkulasi kebutuhan untuk permodelan aliran fluida ini. 

Dengan cara ini, CFD dapat memberikan permodelan baik aliran fluida 

maupun aliran thermal. Cara kerja dari CFD dibagi menjadi 3 langkah 

pemrosesan yaitu pre-procesor, processor dan post processor.  

Pre-procesor merupakan tahap awal untuk menganalisa 

permodelan CFD. Dalam tahap ini terdiri dari pembuatan geometri, 

meshing dan penentuan domain. Dalam proses proses permodelan ini 

digunakan Analisa 3D dari ruangan. Tahap pre-procesor merupakan titik 

kritis karena penentuan semua parameter akan mempengaruhi keakuratan 

hasil simulasi. 

Processor merupakan langkah kedua dalam melakukan simulasi 

numerik dengan CFD. Dalam proses ini permodelan dilakukan beberapa 

pengaturan dan input data. Dimana tahapan dari processor ini adalah 

energy equation, viscous model, operating condition, boundary 

condition, methods solution, dan initialize.  

Post-processor merupakan tampilan hasil serta analisa terhadap 

hasil yang diperoleh. Hasil perhitungan dari tahap processor akan 

disajikan dalam bentuk grafis yang meliputi tampilan domain grid, 

vector, kontur, permukaan 2D atau 3D, manipulasi tampilan (translasi, 

rotasi, dan lain- lain) dan tampilan warna. 

1.6.5 Pembuatan Geometri 

Geometri dibuat menggunakan operation toolpad geometri Secara 

garis besar, geometri pada GAMBIT dapat dibuat dengan dua cara: 

1.   Bottom-up 
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Pembuatan geometri dengan cara ini dimulai dengan membuat 

geometri yang paling dasar sampai dengan yang paling rumit. Proses 

diawali dari pembuatan sebuah titik (vertex). Gabungan dari 

beberapa titik kemudian menjadi garis (edge). Beberapa kemudian 

digabungkan menjadi bidang (face). Terakhir dibentuk sebuah 

volume sebagai kumpulan dari beberapa bidang. 

2.  Top-down 

Pembuatan geometri dengan cara ini dimulai dengan langsung 

membuat geometri volume. Volume dibuat dengan menggunakan 

perintah bentuk dasar seperti: kubus, bola, silinder, dan geometri 

lainya. Volume kemudian dimodifikasi dengan perintah-perintah 

yang ada. 

1.6.6 Pembuatan Grid (Meshing) 

Pembuatan grid merupakan bagian terpenting pada metode CFD. 

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan solusi dari persamaan diferensial 

parsial, caranya adalah dengan membagi domain aliran kedalam elemen- 

elemen kecil yang disebut cell. Gabungan dari cell-cell tersebut 

membentuk satu kesatuan yang biasa disebut mesh. 

Konsep pembuatan mesh mirip dengan pembuatan geometri . 

pembuatan mesh dapat dilakukan dengan cara bottom-up atau top-down. 

Metode bottom-up dimulai dengan meshing garis, dilanjutkan dengan 

bidang, dan diakhiri dengan volume. Pada metode top-down, meshing 

langsung dilakukan pada volume . ukuran mesh seragam di semua tempat 

pada metode top-down. Oleh Karena itu metode top down tidak sesuai 

untuk geometri yang cukup rumit. 

 

1.6.7 Kenyamanan Thermal 

Kenyamanan thermal adalah suatu kondisi yang mengepresikan  

kepuasan dengan lingkungan yang dianggap lingkungan tersebut 

nyaman. Sebagai contoh, suatu kondisi ruangan tertentu cocok ditempati 

seorang yang sehat, tetapi tidak cocok bagi orang yang sedang sakit. Jika 
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orang mau mengubah kebiasaaan berpakaian Karena berubahnya musim, 

mereka akan menemukan bahwa mereka dapat merasa nyaman dalam 

batas kondisi yang lebih luas dari yang mereka harapkan. 

Empat faktor lingkungan yang mempunyai kemampuan tubuh 

menyalurkan kalor adalah : suhu udara, suhu permukaan-permukaan 

yang ada disekitar, kelembapan dan kecepatan udara. Jumlah dan jenis 

pakaian serta tingkat kegiatan penghuni berinteraksi dengan keempat 

factor ini. Dalam merancang suatu sistem pengkondisian udara kita 

pusatkan perhatian pada pengaturan ke empat faktor tersebut. Jika 

seseorang memakai pakaian yang wajar, maka batas-batas keadaan 

dibawah ini seharusnya dapat diterima.Suhu ruangan berkisar. 20
o
C - 

26°C Kecepatan udara rata-rata. Hingga 0,25 m/s 

1.6.8.Validasi 

 Besarnya error dalam validasi dihitung menggunakan persamaan 

sebagai berikut: 

Error (%)  

Dimana p adalah nilai temperatur udara hasil CFD (ºC) dan u 

adalah nilai hasil pengukuran (ºC).Selain itu juga menggunakan paired 

samples t-test untuk melakukan perbandingan rataan antara output 

simulasi dan hasil observasi sistem nyata dengan asumsi bahwa variansi 

kedua sample sama (Pidd, 1992 dalam singgih dan susanto, 2006) 

2. METODE  PENELITIAN 

 

2.1 Alat Pengujian 

Tabel 1. Alat-alat yang digunakandalam pengujian 

No AlatPengujian    Fungsi 

 

1 Termocouple  Alat pengukur temperatur 

2 Anemometer  Alat pengukur kecepatan udara 

3 Meteran  Mengukur dimensi ruangan 

4 Personal Computer Melakukan simulasi dan perhitungan 
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2.2 Prosedur Penelitian 

a. Penelitian ini dimulai dengan pengukuran dimensi ruangan,dimana 

ruangan tersebut memiliki dimensi 10,45 m x 8,1 m dan 3,93 m 

b. Pengukuran suhu dan kecepatan udara yang dihembuskan oleh evaporator 

unit AC.Hasil yang diperoleh sesuai dengan tabel 1. 

c. Pengukuran pertitik suhu ruangan untuk proses validasi 

 
Gambar 3 Posisi pengambilan pertitik pada ruangan 

Tabel 2. Temperatur Ruangan 

Titik 

( X )  

Temperatur (ᵒC) 

Z=8,85 m Z=6,85 m Z=5,05 m  Z=3,25 m Z=1,45 m 

1 25 24,9 24,7 24,2 24 

2 25,2 24,9 24 24,1 23,9 

3 25,3 24,7 23,7 23,8 23,7 

4 25,1 24,3 23,5 23,7 23,6 

 

d. Pembuatan desain geometri sesuai dengan dimensi dari pengukuran  
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Gambar 4. Desain ruangan kelas H 404 

e. Mengubah desain menjadi solidwork untuk proses simulasi kemudian 

menyimpan dalam format  iges. 

 
Gambar 5. Model ruang kelas untuk proses simulasi 

 

f. Melakukan proses meshing menggunakan software Gambit. Pada 

penelitian ini menggunakan 3 jenis mesh.pada ketiga jenis mesh ini yang 

membedakan ialah jumlah elemen atau sel yang  terdapat pada ruang 

kelas tersebut. 
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Mesh 1 

 
Mesh 2 

 
Mesh 3 

 

  
 

Gambar 6.Tipe-tipe mesh 

 

Tabel 3. Jenis mesh 

Tipe Number of nodes Number of element 

Mesh 1 158785 149328 

Mesh 2 343347 327440 

Mesh 3 1003938 971209 

 

g. Membaca mesh dan memasukan variabel suhu dan kecepatan udara 

dengan  menggunakan Ansys Fluent 15.0 sesuai data yang diperoleh dari 

pengukuran. 

h. Melakukan proses calculate dari variabel suhu dan kecepatan udara 

yang telah dimasukan. Proses calculate akan berhenti sampai muncul 

perintah converged. 

i.     Yang terakhir melaukan eksport dari hasil calculate kedalam CFD Post 

guna menampilkan hasil yang dibutuhkan. 
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2.3 Diagram Alir Penelitian 

 

Gambar 7. Diagram Alir Penelitian 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Validasi Data 

Pada tahap ini penggunaan 3 jenis mesh yang dibedakan berdasarkan 

jumlah elemennya. Dimana dari ketiga mesh tersebut akan dibandingkan 

manakah yang memiliki hasil paling mendekati dari hasil pengukuran. 
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Pada tahap validasi dilakukan 2 tahap perbandingan yaitu antara 

eksperimen dengan hasil simulasi. Kemudian dimasukan kedalam grafik 

agar kita tau nilai yang paling mendekati dengan hasil pengukuran 

tersebut. 

Mesh tipe 1 

 

              Z = 8,65 m 

 

                    Z =  6,85 m 

 

Z = 5,05 m 

 

Z = 3,25 m 
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Z = 1,45 m 

Gambar 8. Validasi Mesh Tipe 1 

Dari gambar 8 yang telah ditampilkan maka dapat diketahui 

perbandingan temperatur simulasi dan eksperimen pertitik pada ruangan 

tersebut. Untuk plane Z=8,65 m  dengan nilai rata-rata temperatur simulasi  

23,61 
o
C sedangkan hasil rata-rata dari eksperimen ialah 25,15 

o
C dengan 

tingkat kesalahan 6,123%. Pada plane Z=6,85 m dengan nilai rata-rata 

temperatur simulasi 23,261 
o
C dan hasil dari eksperimen ialah 24,7 

o
C 

dengan tingkat kesalahan sebesar 5,827%. Pada plane Z= 5,05 m dengan 

nilai rata-rata temperatur simulasi 22,519
 o

C dan hasil rata-rata dari 

eksperimen ialah 23,975 
o
C dengan tingkat kesalahan 6,072%. Pada plane 

Z=3,25 m dengan niali rata-rata temperatur simulasi 22,796 
o
C dan hasil 

rata-rata dari eksperimen ialah 23,95
o
C dengan tingkat kesalahan 4,819%. 

Pada plane Z=1,45 m dengan nilai rat-rata temperatur simulasi 22,564 
o
C 

dan hasil rata-rata dari eksperimen 23,8 
o
C dengan tingkat kesalahan 

5,195%. 
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Mesh Tipe 2 

 

      Z =8,65 m 

 

       Z = 6,85 m 

 

           Z = 5,05 m 

 

                     Z = 3,25 m 

 

Z = 1,45 m 

Gambar 9. Validasi Mesh Tipe 2 
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Sedangkan dari gambar 9 yang telah ditampilkan maka dapat 

diketahui perbandingan temperatur simulasi dan eksperimen pertitik pada 

ruangan tersebut. Untuk plane Z=8,65 m  dengan nilai rata-rata temperatur 

simulasi  24,716 
o
C, sedangkan hasil rata-rata dari eksperimen ialah 25,15 

o
C dengan tingkat kesalahan 1,726%. Pada plane Z=6,85 m dengan nilai 

rata-rata temperatur 24,381 
o
C dan hasil dari eksperimen ialah 24,7 

o
C 

dengan tingkat kesalahan sebesar 1,291%. Pada plane Z= 5,05 m dengan 

nilai rata-rata temperatur simulasi 23,431
 o

C dan hasil rata-rata dari 

eksperimen ialah 23,975 
o
C dengan tingkat kesalahan 2,270%. Pada plane 

Z=3,25 m dengan nilai rata-rata temperatur simulasi 23,128 
o
C dan hasil 

rata-rata dari eksperimen ialah 23,95
o
C dengan tingkat kesalahan 3,433%. 

Pada plane Z=1,45 m dengan nilai rat-rata temperatur simulasi 23,009 
o
C 

dan hasil rata-rata dari eksperimen 23,8 
o
C dengan tingkat kesalahan 

3,325%. 

Mesh Tipe 3 

 

                 Z =8,65 m 

 

    Z = 6,85 m 
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                Z = 5,05 m 

 

Z = 3,25 m 

 

      Z = 1,45 m 

Gambar 10. Validasi Mesh Tipe 3 

Sedangkan dari gambar 10 yang telah ditampilkan maka dapat 

diketahui perbandingan temperatur CFD dan eksperimen pertitik pada 

ruangan tersebut. Untuk plane Z=8,65 m  dengan nilai rata-rata temperatur  

simulasi 24,891 
o
C sedangkan hasil rata-rata dari eksperimen ialah 25,15 

o
C dengan tingkat kesalahan 1,031%. Pada plane Z=6,85 m dengan nilai 

rata-rata temperatur simulasi 24,283 
o
C dan hasil dari eksperimen ialah 

24,7 
o
C dengan tingkat kesalahan sebesar 1,689%, Pada plane Z= 5,05 m 

dengan nilai rata-rata temperatur simulasi 23,845
 o
C dan hasil rata-rata dari 

eksperimen ialah 23,975 
o
C dengan tingkat kesalahan 0,542%. Pada plane 

Z=3,25 m dengan niali rata-rata temperatur simulasi 23,759 
o
C dan hasil 

rata-rata dari eksperimen ialah 23,95 
o
C dengan tingkat kesalahan 0,796%. 
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Pada plane Z=1,45 m dengan nilai rat-rata temperatur simulasi 23,553 
o
C 

dan hasil rata-rata dari eksperimen 23,8 
o
C dengan tingkat kesalahan 

1,037%. Dari hasil perbandingan diatas maka yang paling mendekati 

dengan data eksperimen adalah mesh tipe 3 dan juga tingkat kesalahan 

paling kecil, oleh karena itu mesh Tipe 3 digunakan tahap selanjutnya 

yaitu perbandingan variasi turbulence model k-ɛ Standart, RNG dan 

Realizable 

3.2 Variasi Turbulance model k-ɛ 

3.2.1 Temperatur udara 

 

                                 Z= 8,65 m                                         Z = 6,85 m 

                              

Z = 5,05 m                                           Z = 3,25 m 



 
 

25 
 

 

                                                            Z =1,45 m 

Gambar 11. Perbandingan Temperatur Udara 

Pada gambar diatas dapat dilihat pengaruh temperatur yang 

dihasilkan dari variasi model turbulensi k-ɛ, Pada bidang Z=8,65 m 

temperatur rata-rata pada variasi Standart yaitu sebesar 24,89 
o
C, 

kemudian pada variasi Realizable sebesar 24,55 
o
C dan yang terakhir pada 

variasi RNG sebesar 23,33 
o
C. Pada bidang Z=6,85 m  temperatur rata-rata 

pada variasi Standart yaitu sebesar 24,28 
o
C, kemudian pada variasi 

Realizable sebesar 24,05 
o
C dan yang terakhir pada variasi RNG sebesar 

23,16 
o
C. Pada bidang Z=5,05 m  temperatur rata-rata pada variasi 

Standart yaitu sebesar 23,85 
o
C, kemudian pada variasi Realizable sebesar 

23,60 
o
C dan yang terakhir pada variasi RNG sebesar 23,18 

o
C. Pada 

bidang Z=3,25 m temperatur rata-rata pada variasi Standart yaitu sebesar 

23,76
o
C, kemudian pada variasi Realizable sebesar 23,60 

o
C dan yang 

terakhir pada variasi RNG sebesar 23,10 
o
C. Pada bidang Z=1,45 m 

temperatur rata-rata pada variasi Standart yaitu sebesar 23,55 
o
C, 

kemudian pada variasi Realizable sebesar 23,46 
o
C dan yang terakhir pada 

variasi RNG sebesar 23,17 
o
C. Selanjutnya akan dilihat pola persebaran 

udara pada setiap  bidang yang akan ditampilkan seperti berikut:   
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1).Variasi k-ɛ Standart 

 

2). Variasi k-ɛ Realizable 

 

3). Variasi k-ɛ RNG 

Gambar 12. Pola Persebaran Temperatur Udara Z=8,65 m 

 

 

1).Variasi k-ɛ Standart 

 

2). Variasi k-ɛ Realizable 

 

3). Variasi k-ɛ RNG 

Gambar 13. Pola persebaran temperatur udara Z=6,85 m 
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1).Variasi k-ɛ Standart 

 

2). Variasi k-ɛ Realizable 

 

3). Variasi k-ɛ RNG 

Gambar 14. Pola Persebaran Temperatur Udara Z=5,05 m 

 

 

1).Variasi k-ɛ Standart 

 

2). Variasi k-ɛ Realizable 

 

3). Variasi k-ɛ RNG 

Gambar 15. Pola Persebaran Temperatur Udara Z=3,25 m 



 
 

28 
 

 

 

1).Variasi k-ɛ Standart 

 

2). Variasi k-ɛ Realizable 

 

3). Variasi k-ɛ RNG 

                  Gambar 16.  Pola Persebaran Temperatur Udara Z=1,45 m 

3.2.3 Kecepatan udara 

    Z = 8,65 m      Z = 6,85 m 

   Z = 5,05 m   Z = 3,25 m 
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       Z = 1,45 m 

Gambar 17.  Perbandingan Kecepatan Udara 

 

Pada tahap selanjutnya dapat dilihat pengaruh dari perubahan 

kecepatan udara  dalam ruangan  yang dihasilkan. Pada bidang Z=8,65 m 

dengan rata-rata kecepatan udara pada variasi  Standart adalah 0,097 m/s, 

kecepatan udara Realizable adalah 0,072 m/s, dan kecepatan udara RNG 

adalah 0,082 m/s. Pada bidang  Z= 6,85 m dengan rata-rata kecepatan 

udara pada variasi  Standart adalah 0,107 m/s, kecepatan udara Realizable 

adalah 0,137 m/s, dan kecepatan udara RNG adalah 0,148 m/s. Pada 

bidang  Z= 5,05 m dengan rata-rata kecepatan udara pada variasi  Standart 

adalah 0,130 m/s, kecepatan udara Realizable adalah 0,153 m/s, dan 

kecepatan udara RNG adalah 0,110 m/s. Pada bidang  Z= 3,25 m dengan 

rata-rata kecepatan udara pada variasi  Standart adalah 0,087 m/s, 

kecepatan udara Realizable adalah 0,090 m/s, dan kecepatan udara RNG 

adalah 0,100 m/s. Pada bidang  Z= 1,45 m dengan rata-rata kecepatan 

udara pada variasi  Standart adalah 0,105 m/s,kecepatan udara Realizable 

adalah 0,104 m/s, dan kecepatan udara RNG adalah 0,079 m/s. Sedangkan 

arah vektor kecepatan udara pada bidang Z=8,65 m, Z=6,85 m, Z= 5,05 m, 

Z= 3,25 m dan Z= 1,45 m yang ditampilkan diatas akan dilihat arah 

vektornya sebagai berikut: 
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1).Variasi k-ɛ Standart 

 

2). Variasi k-ɛ Realizable 

 

3). Variasi k-ɛ RNG 

Gambar 18.  Vektor Arah Aliran Udara Z = 8,65 m 

 

 

1).Variasi k-ɛ Standart 

 

2). Variasi k-ɛ Realizable 

 

3). Variasi k-ɛ RNG 

Gambar 19.  Vektor Arah Aliran Udara Z = 6,85 m 
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1).Variasi k-ɛ Standart 

 

2). Variasi k-ɛ Realizable 

 

3). Variasi k-ɛ RNG 

Gambar 20.  Vektor Arah Aliran udara Z = 5,05 m 

 

 

1).Variasi k-ɛ Standart 

 

2). Variasi k-ɛ Realizable 

 

3). Variasi k-ɛ RNG 

      Gambar  21. Vektor Arah Aliran Udara Z = 3,25 m 
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1).Variasi k-ɛ Standart 

 

2). Variasi k-ɛ Realizable 

 

3). Variasi k-ɛ RNG 

Gambar  22.  Vektor Arah Aliran udara Z = 1,45 m 

 

4. PENUTUP 

a. Dari hasil validasi dengan menggunakan 3 tipe mesh diperoleh hasil 

konfigurasi mesh tipe 3.Tipe mesh ini dipilih karena nilai kesalahannya 

paling kecil diantara dua tipe mesh lainnya,tingkat kesalahan tersebut 

yaitu mesh tipe 1 sebesar 5,61%,mesh tipe 2 sebesar 2,39%, dan mesh 

tipe 3 sebesar 1,02%. 

b. Pengaruh dari hasil variasi udara pada simulasi dengan temperatur 

ruangan tidak terlalu signifikan dimana temperatur variasi udara 

Standart sebesar 24,07 
o
C,Variasi udara Realizable sebesar 23,85 

o
C, 

dan variasi udara RNG sebesar 23,19 
o
C. Sedangkan dilihat dari segi 

kecepatan udara dengan variasi udara Standart sebesar 0,105 m/s,variasi 

udara Realizable sebesar 0,111 m/s, dan variasi udara RNG sebesar 

0,104 m/s. 

c. Pola persebaran temperatur dari ketiga variasi permodelan turbulensi 

udara dari setiap plane hampir sama dari tiap plane yang dibuat,Akan 
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tetapi yang membedakan dari temperaturnya, temperatur terendah pada 

variasi udara RNG dari ketiga variasi turbulensi udara lainnya 
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