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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat 

sekarang ini memberikan dampak yang baik serta manfaat yang besar 

bagi manusia dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Hal ini nampak 

dengan semakin banyaknya alat-alat yang telah diciptakan manusia 

dengan berbagai model, bentuk, serta kemampuan pakai yang lebih 

unggul dibanding dengan alat-alat yang konvensional, maka satu dari 

beberapa tujuan pengembangan teknologi adalah untuk mempermudah 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Kemajuan teknologi memungkinkan seseorang melakukan 

perubahan cara perhitungan secara komputasional, tak terkecuali pada 

bidang teknik dimana, seorang insinyur memerlukan data yang akurat 

untuk memecahkan suatu masalah. Suatu program yang telah dibuat oleh 

seorang programer, dapat dengan mudah digunakan untuk mengkalkulasi 

atau menghitung suatu urutan masalah secara cepat dan tepat. Progam 

ini disebut perangkat lunak/software yang banyak dikembangkan 

mempermudah proses perhitungan. 

Dalam era sekarang ini kata tepat dan cepat sangat penting dalam 

kaitannya untuk memecahkan masalah. Untuk itu pemecahan masalah 

dengan cara komputasi sangat dianjurkan agar diperoleh suatu ketepatan 

dalam perhitungan. Dalam ilmu teknik, sering mendengar singkatan CFD 

(Computational Fluid Dynamics), FEM (Finite Element Method), CAD 

(Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing) dan lain-



lain. Kesemua itu merupakan program-program yang dapat digunakan 

untuk mempermudah pemecahan masalah dalam ilmu teknik. 

1.1. Latar Belakang 

Perpindahan panas adalah ilmu untuk meramalkan perpindahan 

energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara benda atau 

material. Dari thermodinamika telah diketahui bahwa salah satu bentuk 

adalah kalor atau panas. Ilmu perpindahan kalor tidak hanya mencoba 

menjelaskan bagaimana energi kalor itu berpindah dari benda satu ke 

benda lain, tetapi juga dapat meramalkan laju perpindahan yang terjadi 

pada kondisi-kondisi tertentu. Apa yang ada pada perpindahan panas 

tidak dapat diukur atau diamati secara langsung, tetapi pengaruhnya 

dapat diamati dan diukur. (J.P. Holman,edisi keenam,1991) 

Perhitungan perpindahan panas pada sebuah benda dapat 

dilakukan dengan banyak metode salah satunya yaitu metode analisis 

numerik dimana sebuah benda dimensi yang dibagi atas sejumlah jenjang 

tambahan kecil yang sama (equal increment) pada arah x dan arah y, 

sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Titik node diberi diberi tanda seperti 

pada gambar itu, lokasi m menunjukkan tambahan pada arah x, dan lokasi 

n tambahan pada arah y.   

Dalam penyelesaiannya dapat digunakan beda-beda berhingga 

untuk mendekati tambahan deferensial pada koordinat ruang dan suhu. 

Makin kecil tambahan berhingga yang kita gunakan, makin baik baik pula 

pendekatan terhadap distribusi suhu sebenarnya. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Bagan yang digunakan dalam analisis numerik 
kondusi kalor  dua-dimensi 
 

Penelitian secara analitis, dalam hal ini menggunakan metode 

analisis numerik terhadap benda tertentu misalnya perpindahan panas 

pada rectangular duct akan memerlukan perhitungan dan ketelitian yang 

rumit serta memerlukan banyak waktu, sehingga pendekatan melalui 

software perlu dilakukan agar dapat menjadi alternatif yang  lebih baik. 

Penelitian tentang “Tentang komputasi perpindahan panas 

konduksi dua dimensi untuk konveksi dan radiasi termal”. Mengatakan 

bahwa Metode komputasi volume hingga (Finite Elemen) merupakan 

metode komputasi yang tangguh untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan perpindahan panas transient baik satu dimensi, dua dimensi 

bahkan tiga dimensi. Pada kasus-kasus tertentu dengan bentuk geometri 

yang bagaimanapun. (L. Buchori, dkk, 2000) 

Untuk mengetahui dan mengkaji tentang fenomena perpindahan 

panas yang melewati sebuah benda yaitu rectangular duct, selanjutnya 

akan dibahas mengenai pendistribusian panas pada sebuah rectangular 

duct secara dua dimensi dengan menggunakan software Ansys 11. Sp1 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa 

perhitungan nilai kalor pada node-node sebuah retangular duct baik 

dihitung secara komputasi atau secara perhitungan matematis adalah 

mempunyai hasil yang sama, sehingga software ansys 11 sp1 dapat 

digunakan untuk melakukan analisis perpindahan panas dengan hasil 

yang sama dengan perhitungan matematis.  

1.3. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

dalam dunia pendidikan dan dunia industri khususnya dalam bidang teknik 

mesin yaitu mampu meningkatkan ketelitian dalam membuat desain suatu 

benda dengan bantuan komputasi.  

1.4. Batasan Masalah 

Untuk menghindari melebarnya masalah, maka perlu adanya 

pembatasan sebagai berikut yaitu : 

1. Eksperimen dibatasi hanya untuk mengetahui karakteristik   

pendistribusian panas pada retangular duct 

2. Nilai perpindahan kalor yang dicari adalah kalor pada setiap 

node pada retangular duct. 

3. Hasil analisis menggunakan software Ansys 11 sp1 yang 

kemudian hasilnya akan divalidasi dengan perhitungan 

metode analisis numerik. 

4. Benda yang akan diuji adalah retangular duct yang ditanam di 

dalam tanah. 



5. Analisis dilakukan pada retangular duct secara dua dimensi 

1.5. Metode Penulisan 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi Literatur  

Studi kepustakaan ini penulis mencari referensi atau 

memanfaatkan buku – buku yang ada yang berkaitan dengan 

materi dan penulisan tentang literatur program yang pernah 

dilakukan. Misalnya proses pembuatan simulasi, 

prosespembuatan animasi, menggambar desain dengan 

software CATIA, Solid Works, 3D Studio MAX, MS. Visual 

Nastran 2002, Ansys dan sebagainya. Penulis mencari 

literature melalui website Ansys dengan cara men-download 

dari internet. 

2. Studi Lapangan  

Dengan mengadakan survei dan mengadakan pengamatan 

terhadap permasalahan yang aktual dengan cara wawancara 

dan survei lapangan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini disusun sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

lingkup tugas akhir 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 



Bab ini berisi tentang teori dasar perpindahan panas, tinjauan analisa 

komputasi dengan Ansys 11 SP1. 

BAB III METODOLOGI ANALISA 

Bab ini berisi diagram alir pemprograman dan persiapan studi. 

BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi pemrograman pada software, desain dan proses pemasukan 

data, dan hasil validasi dengan perhitungan metode numerik 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


