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STUDI EKSPERIMEN PENGUJIAN HEAT EXCHANGER CROSS FLOW 

CIRCULAR FIN TUBE VARIASI MASS FLOW RATE FLUIDA DINGIN 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mass flow rate 

fluida dingin terhadap perubahan temperatur fluida dingin, perubahan laju kalor 

yang diterima fluida dingin, koefisien perpindahan kalor total, koefisien 

perpindahan kalor fluida dingin, efisiensi heat exchanger dan perubahan massa 

beban pengeringan berupa singkong pada heat exchanger cross flow circular fin 

tube dengan beban pengeringan 1 kg dan heat exchanger cross flow circular fin 

tube dengan beban pengeringan 1.5 kg. Aliran yang digunakan adalah aliran 

menyilang, dimana fluida dingin dialirkan menuju heat exchanger melalui tube. 

Fluida dingin tersebut akan menerima kalor dari fluida panas yang dihasilkan dari 

proses pembakaran gas LPG. Fluida panas dialirkan pada shell heat exchanger. 

Fluida dingin yang telah dialirkan dalam tube heat exchanger dan menerima kalor 

tersebut akan keluar menuju mesin pengering yang digunakan untuk 

mengeringkan singkong sebagai beban pengeringan. Pada heat exchanger cross 

flow circular fin tube dengan beban pengeringan 1 kg, hasil optimal diperoleh 

pada fluida dingin dengan mass flow rate 0.028 kg/s dengan perubahan massa 

singkong sebesar 0.1 kg, perubahan temperatur fluida dingin 121.7 
o
C,  laju kalor 

yang diterima fluida dingin sebesar 3388.2 Watt, koefisien perpindahan kalor total 

5.380 W/m
2
K, koefisien perpindahan kalor fluida dingin 351 W/m

2
K, dan 

efisiensi heat exchanger 61.4 %. Pada heat exchanger cross flow circular fin tube 

dengan beban pengeringan 1.5 kg, hasil optimal diperoleh pada fluida dingin 

dengan mass flow rate 0.028 kg/s dengan perubahan massa singkong 0.09 kg, 

perubahan temperatur fluida dingin 114.4 
o
C, laju kalor yang diterima fluida 

dingin sebesar 3248.0 Watt, koefisien perpindahan kalor total 5.885 W/m
2
K, 

koefisien perpindahan kalor fluida dingin 354 W/m
2
K dan efisiensi heat 

exchanger 58.9%. 

 

Kata kunci: heat exchanger, mass flow rate, kalor, fluida, beban pengeringan 

 

Abstract 

 

The purpose of this research is to know the effect of cold fluid mass flow rate to 

cold temperature change of fluid, change of heatrate received cold fluid, total heat 

transfer coefficient, cold fluid heat transfer coefficient, heat exchanger efficiency, 

and and change of curing load mass in the form of cassava at heat exchanger cross 

flow circular fin tube with drying loads 1 kg and heat exchanger cross flow 

circular fin tube with driying loads 1.5 kg. The flow used is a crossed stream, 

where cold fluid is flowed to the heat exchanger through the tube. The cold fluid 

will receive the heat from the hot fluid generated from the LPG gas combustion 

process. Hot fluid is flowed on a heat exchanger shell. The cold fluid that has been 
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flowed in the heat exchanger tube and receives the heat will go out to the drying 

machine used to dry the cassava as a drying load. In heat exchanger cross flow 

circular fin tube with drying loads 1 kg, the optimum result is obtained in cold 

fluids with mass flow rate of 0.028 kg/s with the change of cassava mass of 0.1 

kg, the temperature change of cold fluid 121.7 
o
C, the heat rate received by cold 

fluida of 3388.2 Watt, the total heat transfer coefficient 5.380 W/m
2
K, the heat 

transfer coefficient of cold fluid 351 W/m
2
K, and efficiency of heat exchanger 

61.4%. In the heat exchanger cross flow circular fin tube with drying loads 1.5 kg, 

the optimum result is obtained in cold fluid with a mass flow rate of 0.028 kg/s 

with a change of cassava mass of 0.09 kg, the temperature change of cold fluid 

114.4  
o
C, heat receiving rate of 3248.0 watt, the total heat transfer coefficient 

5.885 W/m
2
K, the heat transfer coefficient of cold fluid 354 W/m

2
K and heat 

exchanger efficiency of 58.9%. 

 
Keywords: heat exchanger, mass flow rate, heat, fluid, drying load 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada industri pangan di indonesia sangat banyak yang masih berkembang 

terutama UKM (Usaha Kecil Menengah), dimana UKM yang 

memproduksi bahan bakunya dari hasil pertanian. Salah satunya bahan 

baku yang digunakan adalah singkong untuk diolah sebagai keripik 

singkong, balung ketek dll. Dalam proses pengolahan singkong terdapat 

proses pengeringan. Untuk UKM (Usaha Kecil Menengah) umumnya pada 

proses pengeringan masih memanfaatkan panas dari sinar matahari, namun 

terkendala jika proses pengeringan pada musim hujan. Dan pada UKM 

Sutisehati untuk pengeringan menggunakan air heater yang masih 

memiliki kekurangan. Untuk mengatasi kendala tersebut upaya yang 

dilakukan adalah air heater (heat exchanger). 

  Efisiensi suatu alat yang digunakan merupakan hal yang penting 

dalam suatu industri, sehingga perlu juga diperhatikan efisiensi suatu alat. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi 

heat exchanger, diantaranya dengan meningkatkan luasan permukaan dan 

panjang lintasan kontak perpindahan panas. Penggunaan komponen fin 
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dan panjang lintasan pada heat exchanger dapat meningkatkan heat 

exchanger besarnya luasan permukaan kontak perpindahan panas, 

sehingga diharapkan meningkatkan efisiensi heat exchanger. Circular tube 

dan penambahan  pass yang dapat digunakan untuk heat exchanger. 

  Penggunaan heat exchanger pada industri pangan UKM memiliki 

peran yang cukup penting dalam membantu proses produksi, akan tetapi 

perlu diperhatikan juga efisiensi heat exchanger yang digunakan supaya 

menghasilkan yang optimal. Dari uraian di atas peneliti ingin menganalisa 

heat exchanger cross flow circular fin tube dengan variasi mass flow rate 

fluida dingin 0.021 kg/s, 0.024 kg/s, 0.025 kg/s dan 0.028 kg/s pada beban 

pengeringan 1 kg dan 1.5 kg. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi mass flow rate fluida dingin terhadap 

perubahan temperature fluida dingin (ΔTc) pada heat exchanger 

dengan beban pengeringan 1 kg dan 1.5 kg? 

2. Bagaimana pengaruh variasi mass flow rate fluida dingin terhadap laju 

kalor yang diterima oleh fluida dingin (q c) pada heat exchanger 

dengan beban pengeringan 1 kg dan 1.5 kg? 

3. Bagaimana pengaruh variasi mass flow rate fluida dingin terhadap 

koefisien perpindahan kalor total (U) pada heat exchanger dengan 

beban pengeringan 1 kg dan 1.5 kg? 

4. Bagaimana pengaruh variasi mass flow rate fluida dingin terhadap 

koefisien perpindahan kalor fluida dingin (hc) pada heat exchanger 

dengan beban pengeringan 1 kg dan 1.5 kg? 

5. Bagaimana pengaruh variasi mass flow rate fluida dingin terhadap 

efisiensi heat exchanger (η) dengan beban pengeringan 1 kg dan 1.5 

kg? 
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6. Bagaimana pengaruh variasi mass flow rate fluida dingin terhadap 

perubahan massa singkong (Δms) sebagai beban pengeringan heat 

exchanger dengan beban pengeringan 1 kg dan 1.5kg? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh variasi mass flow rate fluida dingin terhadap 

perubahan temperatur fluida dingin (ΔTC) pada beban pengeringan 1 

kg dan 1.5 kg. 

2. Mengetahui pengaruh variasi mass flow rate fluida dingin terhadap 

laju kalor yang diterima oleh fluida dingin (q 
C
) pada heat exchanger 

pada beban pengeringan 1 kg dan 1.5 kg. 

3. Mengetahui pengaruh variasi mass flow rate fluida dingin terhadap 

koefisien perpindahan kalor total (U) pada heat exchanger pada beban 

pengeringan 1 kg dan 1.5 kg. 

4. Mengetahui pengaruh variasi mass flow rate fluida dingin terhadap 

koefisien perpindahan kalor fluida dingin (hC) pada heat exchanger 

pada beban pengeringan 1 kg dan 1.5 kg. 

5. Mengetahui pengaruh variasi mass flow rate fluida dingin terhadap 

efisiensi heat exchanger (η) pada heat exchanger pada beban 

pengeringan 1 kg dan 1.5 kg. 

6. Mengetahui pengaruh variasi mass flow rate fluida dingin terhadap 

perubahan massa singkong (ΔmS) sebagai beban pengeringan 

menggunakan heat exchanger pada beban pengeringan 1 kg dan 1.5 

kg. 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah dalam melakukan penelitian ini, yaitu: 

1. Mesin pengering yang digunakan merupakan mesin pengering jenis 

rotary dryer. 

2. Variasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah variasi mass flow 

rate fluida dingin 0.021 Kg/s, 0.024 Kg/s, 0.025 Kg/s, dan 0.028 kg/s 

untuk heat exchanger 6 circular tube dengan 8 pass. 
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3. Bahan yang digunakan sebagai beban pengeringan menggunakan 

singkong sebanyak 1 kg dan 1.5 kg setiap mass flow rate selama 30 

menit. 

4. Dalam penelitian ini, mass flow rate menjadi indikator utama 

terhadap hasil dari pengujian. 

5. Pengujian menggunakan blower sentrifugal sebagai penyuplai fluida 

dingin dengan diameter saluran keluar sebesar 2 inch. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) mengenai heat 

exchanger cross flow rectangular fin dapat diketahui bahwa mass flow 

rate fluida dingin dapat mempengaruhi kinerja heat exchanger termasuk 

efisiensi heat exchanger. Heat exchanger tersebut menggunakan 2 fin dan 

4 fin, maka dalam proses pembuatan atau fabrikasi sangat sulit, lama dan 

dalam pengujian pun menggunakan 2 fin setelah itu dipasang lagi untuk 

pengujian 4 fin. Pada mass flow rate tertinggi untuk penggunaan heat 

exchanger 2 fin  yaitu 0.026 kg/s diperoleh perubahan temperatur fluida 

dingin dan efisiensi tertinggi heat exchanger sebesar 117.5 
o
C dan 55.9 5 

%. Untuk heat exchanger 4 fin pada mass flow rate tertinggi didapat 

perubahan temperatur fluida dingin dan efisiensi tertinggi yaitu sebesar 

179.1 
o
C dan 78.9 %. Efisiensi yang didapat dari alat tersebut tinggi 

dengan penambahan jumlah fin. 

Wibowo (2018) melakukan penelitian heat exchanger cross flow 

rectangular fin tube, dimana menggunakan 2 fin dan 4 fin pada air heater. 

Putaran rotary dryer mempengaruhi efisiensi air heater. Pada air heater 4 

fin pada putaran 26.25 rpm didapatkan efisiensi air heater tertinggi yaitu 

71.5%. Pada air heater 4 fin pada putaran 70 rpm didapatkan efisiensi 

rotary dryer tertinggi yaitu 7.40%. Untuk air heater 4 fin pada putaran 70 

rpm didapatkan efisiensi unit heat exchanger tertinggi yaitu 4.86%. untuk 

efisiensi untuk air heater dan setiap unit air heater semakin besar dengan 

penambahan jumlah fin. 
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Wijanarko (2017) melakukan pengujian mengenai heat exchanger 

cross flow mixed, finned tube four pass. Pada pengujian ini ditambahkan 

dengan circular fin. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan ternyata 

perubahan temperatur fluida dingin dan efisiensi heat exchanger 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan heat exchanger yang tidak 

dilengkapi dengan fin, meskipun perubahan temperatur fluida dingin dan 

efisiensi juga mengalami penurunan seiring meningkatnya mass flow rate 

fluida dingin. Perubahan temperatur fluida dingin dan efisiensi tertinggi 

yang diperoleh adalah 104.5 
o
C dan 44.014 % pada mass flow rate 

terendah 0.023 Kg/s. 

 

1.6 Dasar Teori 

Heat exchanger merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menukar 

energi panas atau kalor antara dua fluida yang memiliki perbedaan 

temperatur tanpa terjadi pencampuran (kontak langsung) antara fluida 

tersebut (Cengel, 2003).Penamaan heat exchanger seringkali disesuaikan 

dengan penerapan dan kegunaannya. Air heater merupakan alat yang 

termasuk dalam jenis heat exchanger. Air heater adalah alat yang berguna 

untuk memanaskan udara. Fluida yang digunakan pada air heater 

menggunakan udara dan gas hasil pembakaran. Prinsip dari kerja dari air 

heater adalah memindahkan energi panas atau kalor dari gas panas hasil 

pembakaran menuju udara dingin tanpa terjadi pencampuran antara dua 

fluida tersebut. 

  Pada saat menganalisa alat heat exchanger, diperlukan koefisien 

perpindahan kalor total (U) untuk menghitung efek perpindahan kalor 

yang terjadi.Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam 

menganalisa alat heat exchanger, yaitu metode logarithmic mean 

temperature difference (LMTD) dan metode number of transfer unit 

(NTU). 
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1.6.1 Teori Kesetimbangan Kalor 

 Proses perpindahan panas melibatkan dua benda yang memiliki 

perbedaan temperatur, sehingga secara alami terjadi peristiwa 

pelepasan kalor oleh benda yang memiliki temperatur tinggi dan 

kalor diterima oleh benda lain yang memiliki temperatur rendah.  

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. Berikut persamaan kesetimbangan kalor: 

 
Gambar 1. Skema Konsep Kesetimbangan Kalor 

 

                                                           Q 
lepas

=  Q 
terima

 

 ṁh. Cp
h
. ΔTh =  ṁc. Cp

c
. ΔTc........................... (1) 

Keterangan: 

Q  : 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 

 

1.6.2 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 yang diilustrasikan pada gambar 2. 



8 
 

 
Gambar 2. Perpindahan panas gabungan pada pipa 

(Cengel, 2003) 

 

 Dari gambar 2.10 didapatkan persamaan sebagai berikut: 

a. Menentukan hambatan total: 

 R = Rtotal = Ri+Rwall+Ro 

                                     =
1

hiAi
 + 

ln (Do+Di)

2πkL
 + 

1

hoAo
 ................................................. (2) 

b. Menentukan nilai U 

 U =
1

1

hh
+

ln (Ro+Ri)

2πkL
 +

1

hc

 ......................................................... (3) 

dimana  

U : Koefisien perpindahan kalor total (W/m
2
K) 

c. Menentukan Angka Reynolds 

 Re =
ρVD

μ
= 

VD

v
 .................................................................. (4) 

dimana: 

Re : Angka Reynolds 

ρ : Massa Jenis (Kg/m
3
) 

V : Kecepatan Aliran (m/s) 

D : Diameter pipa (m) 

µ : Viskositas dinamik fluida (Kg/m.s) 
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v : Viskositas kinematik fluida (m
2
/s) 

jika Re < 2000, maka aliran laminar 

jika Re > 4000, maka aliran turbulen 

Untuk aliran turbulen berkembang penuh di dalam pipa, 

dapat menggunakan persamaan di bawah ini untuk menentukan 

angka nusselt. 

Nu = 0.023 Re0.8Pr0.4 .............................................. (5) 

Koefisien perpindahan panas konveksi dapat dihitung 

menggunakan persamaan berikut: 

h =
Nu K

D
 .................................................................. (6) 

dimana: 

h : Koefisien Perpindahan Panas Konveksi (W/m
2
K) 

Nu : Angka Nusselt 

K : Konduktivitas Thermal (W/m
.
K) 

D : Diameter Pipa (m) 

1.6.3 Metode Effectiveness-NTU 

Metode Effectiveness-NTU merupakan metode yang dapat 

digunakan selain metode LMTD. Dalam metode ini terdapat 

hubungan antara efektivitas dan NTU. Efektivitas dapat ditentukan 

menggunakan persamaan: 

 ε =
Q 

aktual

Q 
maks

 ........................................................................ (7) 

dimana: 

ε  :Efektivitas 

Q 
aktual

  :Laju Perpindahan Kalor Aktual(J/s) 

Q 
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: 

Q 
aktual

 = Laju perpindahan kalor aktual 
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 = ṁc x Cpc x (Tc, out  - Tc, in)  

= ṁh x Cph x (Th, in  - Th, out) ............................ (8) 

 Laju perpindahan kalor maksimal dapat ditentukan 

menggunakan persamaan: 

 Q 
maks

 = Laju perpindahan kalor maksimal 

= Cmin(Th, in – Tc, in) .......................................... (9) 

Dimana Cmin adalah harga terkecil dari Cc atau Ch 

Cmin = Ch = ṁh x Cph (apabila Cc>Ch ) ........................ (10) 

Cmin = Cc = ṁc x Cpc (apabila Cc<Ch ) ......................... (11) 

 Nilai rasio C juga perlu diketahui supaya dapat menentukan 

nilai NTU menggunakan diagram hubungan efektivitas-NTU. 

Berikut persamaan nilai rasio C: 

 C =
Cmin

Cmax
 ......................................................................... (12) 

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 4. Diagram Efektivitas-NTU Heat exchanger Cross flow 

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

dibawah ini : 

                                   NTU = 
1

C
 ln {1+ C ln (1-ε)} ......................................... (13) 

 Jika nilai NTU telah diketahui, maka nilai U atau koefisien 

perpindahan panas total dapat diketahui menggunakan persamaan 

berikut (Holman, 2010): 

 NTU =
U A

Cmin
 .................................................................... (14) 

Keterangan: 

NTU : Number of Transfer Unit 

U : Koefisien perpindahan kalor total (W/m
2
K) 

A : Luas penampang (m
2
) 

Cmin : Kapasitas kalor minimal (W/K) 

 

1.6.4 Sirip (Fin) 

 Untuk memudahkan dalam perhitungan sirip, maka diperlukan 

asumsi-asumsi yang diberikan oleh Murray dan Gardner (Kern 

1983), yaitu: 

a. Aliran panas dan distribusi temperatur yang melalui sirip tidak 

tergantung waktu (steady state). 

b. Material dari sirip homogeny dan isotropic. 

c. Tidak ada sumber panas dari sirip. 

d. Konduktifitas kalor dari sirip konstan. 

e. Koefisien perpindahan kalor sama pada sisi masuk sirip. 

f. Kalor yang dipindahkan lewat sudut luar dari sirip diabaikan 

dibandingkan dengan melewati sirip.Sambungan antar sirip dan 

pipa diasumsikan tidak ada tahanan. 
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Dalam hal ini, untuk jenis sirip yang berpenampang lingkaran 

tidak ditemukan analisis teorinya. Oleh sebab itu dalam menganalisis 

sirip yang berpenampang lingkaran dilakukan dengan cara pendekatan 

terhadap penampangnya, yaitu dengan pendekatan penampang segi 

empat. 

Penggunaan fin akan mempengaruhi besar luas penampang. 

Besarnya luas permukaan selimut tabung (tube) tanpa fin dapat 

diketahui menggunakan persamaan berikut : 

  Aunfin = πDL ................................................................. (15) 

Keterangan : 

D : Diameter tube (m) 

L : Panjang tube (m) 

 Luas Permukaan circular fin dapat diketahui menggunakan 

persamaan berikut (Cengel, 2003) : 

                  Afin = 2π (r2
2 
– r1

2
) + 2 π r2 t .......................................... (16) 

Keterangan : 

r2 : Diameter dalam Circular Fin (m) 

r1 : Diameter dalam Circular Fin (m) 

t : Tebal Circular Fin (m) 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Instalasi Penelitian 

 

Gambar 5. Skema Instalasi Penelitian 
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Keterangan: 

1. Mesin Pengering Rotary dryer 

2. Blower 

3. Thermocouple 1 (Tci) 

4. Thermocouple 4 (Tho) 

5. Heat exchanger 

6. Thermocouple 3 (Thi) 

 

7. Burner 

8. Thermoreader 

9. Thermocouple 2 (Tco) 

10. Motor Listrik 

11. Gear Reducer 

 

2.2 Bahan Penelitian 

1. Udara 

2. Singkong 

3. Gas LPG 

 

2.3 Alat Penelitian 

Tabel 1. Alat-alat Pengujian 

No. Alat Pengujian Fungsi 

1. 

2. 

3. 

4. 

Heat exchanger 

Mesin Pengering 

Blower 

Burner (Kompor gas) 

Alat penukar kalor yang akan diuji 

Untuk mengeringkan singkong 

Sebagai penyuplai fluida dingin (udara) 

Sebagai sumber mass flow rate fluida panas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Heat exchanger 
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Gambar 7. Skema Aliran Fluida Pada Heat exchanger 

 

Keterangan: 

    : Aliran Fluida Panas 

    : Aliran Fluida Dingin 

 

2.4 Alat Ukur Penelitian 

Tabel 2. Alat ukur penelitian 

No. Alat Ukur Fungsi 

1. 

2. 

3. 

4. 

Thermocouple dan  

Anemometer 

Stopwatch 

Timbangan  

Mengukur temperatur pada heat exchanger 

Mengukur kecepatan aliran udara 

Mengukur waktu saat pengujian  

Mengukur massa singkong dan LPG 
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2.5 Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Diagram Alir Penelitian 

 

mulai 

Studi literatur 

Pengujian heat exchanger cross 

flow circular fin tube 

Massa 1 kg Massa 1.5 kg 

ṁc 

0.021 

kg/s 

ṁc 

0.024 

kg/s 

ṁc 

0.025 

kg/s 

ṁc 

0.028 

kg/s 

ṁc 

0.021 

kg/s 

ṁc 

0.024

kg/s 

ṁc 

0.025 

kg/s 

ṁc 

0.028 

kg/s 

Pengambilan data Thi, Tho, Tci Tco, 

Δmsingkong, Δmgas 

Analisa dan pembahasan 

Kesimpulan 

Selesai 
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2.6 Prosedur Pengujian 

Berikut adalah prosedur dalam melakukan pengujian heat exchanger: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengujian, 

serta memastikan alat ukur yang digunakan berfungsi dengan baik. 

2. Memasang alat-alat yang akan digunakan pada saat pengujian sesuai 

dengan skema pemasangan atau instalasi pengujian. 

3. Mengatur katup blower sesuai dengan mass flow rate yang akan 

digunakan, kemudian menyalakan blower. 

4. Menyalakan kompor gas untuk memanaskan heat exchanger sampai 

diperoleh temperatur Tco sebesar 110 
o
C. 

5. Setelah suhu awal tercapai, kemudian memasukan singkong ke dalam 

mesin pengering sebanyak 1 kg dan menimbang massa awal tabung 

gas LPG. 

6. Menyalakan mesin pengering, dan thermoreader selama 30 menit. 

7. Mencatat data temperatur pada thermoreader setiap 10 menit dalam 

30 menit. 

8. Setelah 30 menit, mematikan blower, thermoreader, dan mesin 

pengering. 

9. Mengambil singkong yang telah dikeringkan dalam mesin pengering, 

kemudian timbang massa singkong setelah dikeringkan dan massa 

akhir tabung gas LPG setelah digunakan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengaruh Mass flow rate Fluida Dingin (ṁc) Terhadap Perubahan 

Temperatur Fluida Dingin (ΔTc) 
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Gambar 9. Hubungan antara Mass flow rate Fluida Dingin (ṁc) Terhadap 

Perubahan Temperatur Fluida dingin (ΔTc) 

 

Berdasarkan gambar 9 dapat diketahui bahwa semakin besar mass 

flow rate fluida dingin (ṁc), maka perubahan temperatur fluida dingin 

(ΔTc) semakin kecil. Mass flow rate (ṁc) pada 0.021 kg/s menjadi titik 

optimum, dikarenakan semakin besar mass flow rate (ṁc)  perpindahan 

panas tidak maksimal. 

3.2 Pengaruh Mass flow rate Fluida Dingin (ṁc) Terhadap Perubahan 

Laju Kalor Yang Diterima Oleh Fluida Dingin (q C) 

 

Gambar 10. Hubungan antara Mass flow rate Fluida Dingin (ṁc) Dengan Laju 

Kalor Yang Diterima Oleh Fluida Dingin (q c) 
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Pada beban pengeringan 1 kg, laju kalor yang diterima fluida dingin 

terbesar adalah 3388.2 Watt pada mass flow rate fluida dingin (ṁc) 0.028 

Kg/s.  Pada beban pengeringan 1.5 kg, laju kalor yang diterima fluida 

dingin (q c) terbesar adalah 3248.0 Watt pada mass flow rate fluida dingin 

(ṁc) 0.028 Kg/s. Berdasarkan gambar 10 hasil sudah berbanding lurus 

seperti teoritis, bahwa semakin besar mass flow rate fluida dingin (ṁc), 

maka laju kalor yang diterima  fluida dingin (q c) semakin besar. 

Grafik perubahan temperature terhadap mass flow rate (ṁc) 

seperti yang ditunjukan pada gambar 9 dengan grafik laju kalor yang 

diterima oleh fluida dingin (q c) terhadap mass flow rate (ṁc) yang 

ditunjukan pada gambar 10 secara teoritis seolah-olah menunjukan hal 

yang berkebalikan. Hal ini disebabkan pengaruh mass flow rate (ṁc) 

lebih dominan dibandingkan perubahan temperatur (ΔTc) terhadap laju 

kalor yang diterima oleh fluida dingin (q c). 

 

3.3 Pengaruh Mass flow rate Fluida Dingin (ṁc) Terhadap Koefisien 

Perpindahan Kalor Total (U) 

 

Gambar 11. Hubungan Antara Mass flow rate Fluida Dingin (ṁc) Dengan 

Koefisien Perpindahan Kalor Total (U) 
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Pada beban pengeringan 1 kg koefisien perpindahan kalor total 

(U) terbesar adalah 5.380 W/m
2
K pada mass flow rate fluida dingin 

(ṁc) 0.028 kg/s. Pada beban pengeringan 1.5 kg koefisien perpindahan 

kalor total (U) terbesar adalah 5.855 W/m
2
K pada mass flow rate fluida 

dingin (ṁc) 0.028 kg/s. Berdasarkan gambar 11 secara teoritis sudah 

sama . Diketahui bahwa semakin besar mass flow rate fluida dingin 

(ṁc), maka koefisien perpindahan kalor total (U) semakin besar. 

3.4 Pengaruh Mass flow rate Fluida Dingin (ṁc) Terhadap Laju Kalor 

Yang Diterima Oleh Fluida Dingin (hc) 
 

 

Gambar 12. Hubungan Antara Mass flow rate Fluida Dingin (ṁc) Terhadap 

Koefisien Perpindahan Kalor Fluida Dingin (hc) 

 

Pada beban pengeringan 1 kg koefisien perpindahan kalor fluida 

dingin (hc) terbesar adalah 350.7 W/m
2
K pada mass flow rate fluida 

dingin (ṁc) 0.028 kg/s. Pada beban pengeringan 1.5 kg koefisien 

perpindahan kalor fluida dingin (hc) terbesar adalah 354.1 W/m
2
K pada 

mass flow rate fluida dingin (ṁc) 0.028 kg/s. Berdasarkan gambar 12 

secara teoritis dengan hasil sudah sama. Bahwa semakin besar mass 

flow rate fluida dingin (ṁc), maka koefisien perpindahan kalor fluida 

dingin (hc) semakin besar. 
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3.5 Pengaruh Mass flow rate Fluida Dingin (ṁc) Terhadap Efisiensi Heat 

exchanger (η) 

 

Gambar 13. Hubungan Antara Mass flow rate Fluida Dingin (ṁc) Terhadap 

Efisiensi Heat exchanger (η) 

 

Pada beban Pengeringan 1 kg efisiensi heat exchanger (η) terbesar 

adalah 61.4 % pada mass flow rate fluida dingin (ṁc) 0.028 kg/s. Pada 

beban pengeringan 1.5 kg efisiensi heat exchanger (η) terbesar adalah 

58.9 % pada mass flow rate fluida dingin (ṁc) 0.028 kg/s. Bedasarkan 

gambar 13 hasil sudah sama dengan teoritis, bahwa semakin besar nilai 

mass flow rate fluida dingin (ṁc), maka efisiensi heat exchanger (η) 

semakin besar. 
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3.6 Pengaruh Mass flow rate Fluida Dingin (ṁc) Terhadap Perubahan 

Massa Beban Pengeringan (Δms) 
 

 

Gambar 14. Hubungan Antara Mass flow rate Fluida Dingin (ṁc) Dengan 

Perubahan Massa Beban Pengeringan (Δms) 

 

Pada beban pengeringan 1 kg perubahan massa beban pengeringan 

terbesar adalah 0.19 kg pada mass flow rate fluida dingin 0.021 kg/s. 

Pada beban pengeringan 1.5 kg perubahan massa beban pengeringan 

terbesar adalah 0.18 kg. Bedasarkan gambar 14 dapat diketahui bahwa 

mass flow rate fluida dingin semakin besar, maka perubahan massa beban 

pengeringan semakin kecil. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Pada pegujian heat exchanger dengan beban pengeringan 1 kg dan 1.5 

kg, perubahan temperatur fluida dingin (ΔTc) mengalami penurunan 

seiring meningkatnya mass flow rate fluida dingin (ṁc). Bahwa 

semakin besar mass flow rate fluida dingin semakin kecil perubahan 

temperatur fluida dingin. 

2. Pada heat exchanger dengan beban pengeringan 1 kg dan 1.5 kg, 

dimana mass flow rate fluida dingin (ṁc) semakin besar, maka 

semakin besar juga laju kalor yang diterima fluida dingin (q c). 
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3. Pada heat exchanger dengan beban pengeringan 1 kg dan 1.5 kg, 

dimana mass flow rate fluida dingin (ṁc) mengalami peningkatan, 

maka semakin besar koefisien perpindahan kalor total (U). 

4. Pada heat exchanger dengan beban pengeringan 1 kg dan 1.5 kg, 

dimana mass flow rate fluida dingin (ṁc) semakin besar, maka 

semakin besar juga koefisien perpindahan kalor fluida dingin (hc). 

5. Pada percobaan heat exchanger dengan beban pengeringan 1 kg dan 

1.5 kg, dimana peningkatan mass flow rate fluida dingin (ṁc), efisiensi 

heat exchanger (η) mengalami peningkatan juga. 

6. Pada heat exchanger dengan beban pengeringan 1 kg dan 1.5 kg, 

dimana mass flow rate fluida dingi (ṁc) mengalami peningkatan, 

perubahan beban pengeringan (Δms) mengalami penurun. 

4.2 Saran 

1. Melakukan pengujian pada waktu dan tempat yang mempunyai 

temperatur yang stabil. 

2. Melakukan pengujian untuk jumlah fin lebih dari 6 atau sebaliknya. 

3. Melakukan pengujian untuk temperatur yang dihasilkan oleh kompor 

dengan berbeda – beda atau dengan range 200 
o
C. 
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