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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Setiawan (2017) melakukan penelitian Rancang Bangun Dan Pengujian 

Heat Exchanger Cross Flow Unmixed, Non Finned Tube Four Pass, Untuk 

Mengeringkan Empon-Empon Dengan Variasi Mass Flow Rate. Pada Heat 

Exchanger ini tube yang digunakan tidak dilengkapi fin (sirip). Berdasarkan 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perubahan temperatur fluida dingin 

dipengaruhi oleh mass flowrate, semakin besar mass flowrate fluida dingin maka 

perubahan temperatur fluida dingin semakin kecil. 

Wais (2016) dalam penelitian yang berjudul Correlation and Numerical 

Study of Heat Transfer for Single Row Cross-Flow Heat Exchangers with 

Different Fin Thickness menjelaskan bahwa efisiensi dan dimensi alat penukar 

kalor adalah parameter yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam 

kegiatan perancangan teknik. Ukuran alat penukar kalor bisa lebih ringkas 

dengan menggunakan sirip (fin) untuk meningkatkan laju perpindahan panas 

antara permukaan penukar panas dan sekitarnya. 

Hernanto (2017) melakukan penelitian tentang Heat Exchanger Cross 

Flow Unmixed, Finned Tube Four Pass Untuk Mengeringkan Empon-Empon 

Dengan Variasi Mass Flow Rate. Dalam penelitian ini digunakan fin (sirip) jenis 

circular yang terpasang pada setiap tube. Dari penelitian ini dapat diketahui 
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bahwa semakin besar mass flow rate fluida dingin, maka akan semakin besar 

efisiensi heat exchanger. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Definisi Heat Exchanger  

Menurut Yunus A. Cengel (dalam Heat Transfer : A Practical 

Approach 2nd ed., 2003:667) heat exchanger merupakan suatu alat yang 

dapat digunakan untuk memindahkan panas antara dua fluida yang 

memiliki temperatur berbeda tanpa terjadinya pencampuran antara fluida 

yang satu dengan yang lain. Proses tersebut dimanfaatkan untuk 

memindahkan kalor dari fluida bersuhu tinggi menuju fluida bersuhu 

rendah pada suatu sistem, yang biasanya berfungsi sebagai pendingin 

ataupun pemanas. Dalam penerapannya, heat exchanger digunakan 

diberbagai sektor mulai dari pemanas maupun pendingin ruangan sampai 

sebagai alat yang digunakan dalam instalasi-instalasi produksi tenaga 

pembangkit. Perpindahan panas yang terjadi pada heat exchanger 

biasanya merupakan perpindahan kalor secara konveksi antara fluida satu 

dengan fluida yang lain dan perpindahan kalor secara konduksi yang 

terjadi pada dinding yang memisahkan kedua fluida. Dalam analisa 

perhitungan kerja heat exchanger, akan lebih mudah dilakukan dengan 

menghitung koefisien perpindahan kalor total (U) dari keseluruhan cara 

perpindahan kalor yang terjadi dalam sistem kerja heat exchanger. Besar 

perpindahan panas yang terjadi antara dua fluida dalam suatu fase pada 

heat exchanger ditentukan berdasarkan besarnya perbedaan temperatur 



11 
 

pada fase tersebut, yang mana bervariasi sepanjang siklus yang terjadi 

didalam heat exchanger. Dengan menggunakan metode logarithmic 

mean temperature difference (LMTD), maka dapat dihitung rata-rata 

perbedaan temperatur keseluruhan antara dua fluida didalam heat 

exchanger. 

2.2.2 Analisa Heat Exchanger 

Dalam analisa heat exchanger, penelitian dilakukan untuk 

mengetahui besar perubahan temperatur yang terjadi atau memprediksi 

besar temperatur yang keluar dari heat exchanger. Pada penelitian ini, 

analisa perhitungan dari heat exchanger menggunkan metode 

effectiveness- NTU untuk mengetahui performansi dari heat exchanger.  

Dalam pengoperasiannya, heat exchanger biasa digunakan dalam 

waktu yang lama serta dalam berbagai macam kondisi temperatur dan 

aliran. Dengan berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi unjuk 

kerja dari heat exchanger, analisa dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai metode seperti, menggunkan metode kestabilan aliran. 

Sehingga mass flow rate, properties fluida, dan kecepatan aliran yang 

masuk maupun keluar dapat dari masing-masing fluida dapat dianggap 

sama. Maka pengaruh perubahan energi kinetik dan potensial dapat 

diabaikan. Dengan demikian nilai kalor pada fluida dapat dihitung 

berdasarkan temperatur. Dalam pengambilan data temperatur dengan 

waktu yang lama, dapat diatasi dengan menggunakan temperatur rata-

rata selama pengambilan data untuk memperkecil akurasi dalam 
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perhitungan. Pengaruh konduksi kalor aksial pada pipa biasanya tidak 

stabil, maka dengan mempertimbangkan hal tersebut  konduksi kalor 

aksial sepanjang pipa dapat diabaikan. Dengan demikian saluran keluar 

fluida heat exchanger dianggap memiliki isolasi yang sempurna 

sehingga tidak terdapat kalor yang hilang dan perpindahan kalor yang 

terjadi hanya antara kedua fluida saja. 

Berdasarkan dari faktor yang ada, untuk mendapatkan akurasi 

yang lebih kecil dalam analisa perhitungan, perpindahan panas pada heat 

exchanger ditentukan dengan menghitung perpindahan panas antara 

fluida panas dan fluida dingin menggunakan Hukum Thermodinamika I. 

Dengan hukum thermodinamika I dimana nilai kalor fluida dicari 

dengan rumus,  

𝑞𝑐 = ṁ𝑐 . 𝐶𝑝𝑐 . (𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡 −  𝑇𝑐,𝑖𝑛) ..................................... (2.1) 

dan,  

𝑞ℎ  = ṁℎ . 𝐶𝑝ℎ . (𝑇ℎ,𝑖𝑛 −  𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡) 

dimana : 

ṁ    : mass flow rate 

𝐶𝑝   : kalor spesifik 

𝑇𝑐,𝑖𝑛 , 𝑇ℎ,𝑖𝑛   : temperatur fluida masuk  

𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡  , 𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡  : temperatur fluida keluar 
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Menurut asas Black, jika terdapat dua buah benda yang memiliki 

temperatur berbeda dicampurkan, kalor akan berpindah dari benda yang 

memiliki temperatur lebih tinggi menuju benda dengan temperatur 

rendah. Sehingga kalor yang diterima oleh benda bertemperatur rendah 

sama dengan kalor yang dilepas benda bertemperatur tinggi. Maka dari 

hal tersebut diperoleh persamaan,  

𝑞𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 =  𝑞𝑙𝑒𝑝𝑎𝑠 

𝑞𝑐    =  𝑞ℎ 

Dalam analisa heat exchanger, dapat dipermudah dengan 

mengkombinasikan mass flow rate (ṁ) dan kalor spesifik (𝐶𝑝) dari 

fluida pada satu kesatuan yang dinamakan kapasitas kalor aliran fluida 

(𝐶). Kapasitas kalor dihitung untuk masing-masing fluida dengan rumus,  

𝐶𝑐= ṁ𝑐 . 𝐶𝑝𝑐   

dan, 

𝐶ℎ= ṁℎ . 𝐶𝑝ℎ 

Kapasitas aliran kalor merupakan besarnya kalor yang 

dibutuhkan untuk merubah 1°C temperatur dari suhu aliran fluida yang 

mengalir didalam heat exchanger. Jika 𝐶𝑚𝑎𝑥 =  𝐶𝑐 dan 𝐶𝑚𝑖𝑛 =  𝐶ℎ maka 

didapatkan persamaan, 

𝑞𝑐 = 𝐶𝑐(𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡 −  𝑇𝑐,𝑖𝑛) 



14 
 

dan, 

𝑞ℎ  = 𝐶ℎ(𝑇ℎ,𝑖𝑛 −  𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡) 

Dalam pelepasan atau penyerapan kalor pada fluida pada 

dasarnya menggunakan temperatur konstan selama proses perubahan 

fase. Sehingga kapasitas kalor fluida selama perubahan fase mendekati 

nilai tak terhingga jika besar temperatur sama dengan nol. Dengan kata 

lain 𝐶 =  ṁℎ . 𝐶𝑝        ∞ ketika ∆𝑇        0, maka berdasarkan teori 

tersebut nilai perpindahan panas 𝑞=ṁ. 𝐶𝑝. ∆𝑇 merupakan nilai yang 

terbatas. Nilai perpindahan panas juga dapat ditentukan dengan 

menggunakan teori pendinginan dari hukum Newton dengan rumus,  

𝑞 = 𝑈𝐴𝑠 . ∆𝑇𝑚 

dimana 𝑈 = koefisien perpindahan kalor total, 𝐴𝑠 = luas area 

perpindahan panas, dan ∆𝑇𝑚= rata-rata beda temperatur antara dua 

fluida. 

2.2.3 Teori Kesetimbangan Kalor 

Berdasarkan teori kesetimbangan kalor, besarnya kalor yang 

dilepas oleh benda dengan temperatur tinggi menuju benda dengan 

temperatur rendah sama dengan kalor yang diterima oleh benda dengan 

temperatur rendah. 
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Berikut persamaan kesetimbangan kalor: 

�̇�𝑙𝑒𝑝𝑎𝑠 =  �̇�𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 

    ṁℎ. 𝐶𝑝ℎ. 𝛥𝑇ℎ =  ṁ𝑐. 𝐶𝑝𝑐. 𝛥𝑇𝑐  ...................... (2.2) 

Keterangan: 

�̇� : Laju perpindahan kalor (J/s, Watt) 

ṁ : Laju massa fluida (Kg/s) 

Cp : Kalor jenis (J/Kg. K) 

ΔT : Perbedaan temperatur fluida (K) 

c, h : Fluida dingin, fluida panas 

2.2.4 Perpindahan Panas Gabungan antara Konduksi dan konveksi 

Di dalam kasus ini terdapat perpindahan kalor gabungan antara 

konveksi dan konduksi, perpindahan konveksi terjadi karena ada dua 

fluida yang mengalir, dan perpindahan konduksi terjadi pada dinding 

pipa.  

 

Gambar 2.1. Perpindahan Panas Gabungan Pada Pipa 
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Dari gambar Perpindahan Panas Gabungan Pada Pipa didapatkan 

persamaan sebagai berikut: 

a. Menentukan hambatan total: 

  𝑅 = 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝑤𝑎𝑙𝑙 + 𝑅𝑜 

=  
1

ℎ𝑖𝐴𝑖
 + 

𝑙𝑛 (𝐷𝑜+𝐷𝑖)

2𝜋𝑘𝐿
 + 

1

ℎ𝑜𝐴𝑜
  .............. (2.3) 

b. Menentukan nilai U 

𝑈 = 
1

1

ℎℎ
+

𝑙𝑛 (𝑅𝑜+𝑅𝑖)

2𝜋𝑘𝐿
 +

1

ℎ𝑐
 
  ............................................ (2.4) 

dimana U :  Koefisien perpindahan kalor total (W/m2K) 

c. Menentukan Angka Reynolds 

𝑅𝑒 = 
𝜌𝑉𝐷

𝜇
 = 

𝑉𝐷

𝑣
 ............................................ (2.5) 

dimana: 

Re : Angka Reynolds 

ρ : Massa Jenis (Kg/m3) 

V : Kecepatan Aliran (m/s) 

D : Diameter pipa (m) 

µ : Viskositas dinamik fluida (Kg/m.s) 

v : Viskositas kinematik fluida (m2/s) 

jika Re < 2000, maka aliran laminar 

jika Re > 4000, maka aliran turbulen 
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 Untuk aliran turbulen berkembang penuh di dalam pipa, 

dapat menggunakan persamaan di bawah ini untuk menentukan 

angka nusselt. 

𝑁𝑢 = 0.023 𝑅𝑒0.8 𝑃𝑟0.4 ............................................... (2.6)

 Dengan syarat bahwa : 0.7 ≤ Nu ≤ 160, Re > 10000, maka 

koefisien perpindahan panas konveksi dapat dihitung menggunakan 

persamaan berikut: 

ℎ = 
𝑁𝑢 𝐾

𝐷
  .................................................................... (2.7) 

dimana: 

h : Koefisien Perpindahan Panas Konveksi (W/m2K) 

Nu: Angka Nusselt 

K : Konduktivitas Thermal (W/m.K) 

D : Diameter Pipa (m) 

2.2.5 Metode Effectiveness-NTU 

Metode Effectiveness-NTU merupakan metode yang dapat 

digunakan selain metode LMTD. Dalam metode ini terdapat hubungan 

antara efektivitas dan NTU. 
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Efektivitas dapat ditentukan menggunakan persamaan: 

 𝜀 = 
�̇�𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙

�̇�𝑚𝑎𝑘𝑠
  ................................................................... (2.8) 

dimana : 

ε   : Efektivitas 

�̇�𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 : Laju Perpindahan Kalor Aktual (J/s) 

�̇�𝑚𝑎𝑘𝑠 : Laju Perpindahan Kalor Maksimal (J/s) 

Laju perpindahan kalor aktual sama dengan laju kalor fluida 

dingin dan laju kalor fluida panas. Persamaan laju kalor aktual dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

�̇�𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙  = Laju perpindahan kalor aktual 

= ṁc x Cpc x (Tc, out  - Tc, in)  

 = ṁh x Cph x (Th, in  - Th, out) ................................ (2.9) 

Laju perpindahan kalor maksimal dapat ditentukan menggunakan 

persamaan: 

 �̇�𝑚𝑎𝑘𝑠 = Laju perpindahan kalor maksimal 

 = Cmin (Th, in – Tc, in) ........................................................ (2.10) 

Dimana Cmin adalah harga terkecil dari Cc atau Ch 

 Cmin = Ch = ṁh x Cph (apabila Cc > Ch ) ....................... (2.11) 

 Cmin = Cc = ṁc x Cpc (apabila Cc < Ch ) ....................... (2.12) 
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Nilai rasio C juga perlu diketahui supaya dapat menentukan nilai 

NTU menggunakan diagram hubungan efektivitas-NTU. Berikut 

persamaan nilai rasio C: 

 𝐶 = 
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥
 .................................................... (2.13) 

Jika nilai efektivitas (ε) dan C telah diketahui, maka nilai NTU 

dapat diketahui dengan cara analisis maupun menggunakan diagram 

efektivitas-NTU. Berikut diagram yang dapat digunakan untuk 

mengetahui nilai NTU: 

 

Gambar 2.2 Diagram Efektivitas-NTU Heat Exchanger Cross Flow 

One Fluid Mix (Holman, 2010) 
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Secara analisis nilai NTU dapat ditentukan menggunakan 

persamaan-persamaan dibawah ini. 

Gambar 2.3 Tabel Persamaan Efektivitas-NTU Heat 

Exchanger (Holman, 2010) 

Jika nilai NTU telah diketahui, maka nilai U atau koefisien 

perpindahan panas total dapat diketahui menggunakan persamaan berikut: 

𝑁𝑇𝑈 =
𝑈 𝐴

𝐶𝑚𝑖𝑛
 .................................................. (2.14) 

Keterangan: 

NTU : Number of Transfer Unit 

U : Koefisien perpindahan kalor total (W/m2K) 

A : Luas penampang (m2) 

Cmin : Kapasitas kalor minimal (W/K) 
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2.2.6 Fin (Sirip) 

Terdapat dua cara dalam meningkatkan laju perpindahan panas 

yaitu meningkatkan koefisien laju perpindahan panas dan meningkatkan 

luasan permukaan kontak fluida(Cengel 2003).  Meningkatkan luasan 

permukaan dapat diperbesar dengan menambahkan sirip atau fin.  

Beberapa bentuk atau jenis sirip dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.4 Jenis-Jenis Sirip (Holman 2010)




