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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan konsumsi energi tiap tahun selalu bertambah hal 

ini ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan 

konsumsi energi tersebut tidak di imbangi dengan penciptaan sumber 

energi, sehingga ketersediaan dari sumber energi menurun. Salah 

satunya adalah penggunaan dari energi listrik. Penggunaan energi 

listrik dalam lingkungan rumah tangga antara lain seperti 

penggunaan untuk penerangan, hiburan, memasak, hingga pemanas 

air (water heater) baik pemanas air kamar mandi maupun pemanas 

air minum yang sering disebut dispenser. 

Ada beberapa jenis pemanas air kamar mandi antara lain 

pemanas yang menggunakan energi listrik, gas dan sinar matahari 

(solar water heater), tetapi dari ketiga jenis pemanas air kamar mandi 

tersebut yang paling praktis dan efisien adalah pemanas air kamar 

mandi yang menggunakan energi listrik. Namun pemanas air 

tersebut memliki banyak kelemahan selain boros dalam 

mengkonsumsi energi listrik dan memiliki daya listrik yang tinggi juga 

memiliki harga yang sangat mahal. Berangkat dari permasalahan 

tersebut perlu adanya penelitian lebih lanjut guna mendapatkan 

pemanas air yang optimal. Salah satunya dengan meneliti pemanas 

air minum (water heater dispenser) yang memiliki kemiripan baik 

skema maupun dimensi dengan pemanas kamar mandi. 
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Pemanas air minum (Water heater dispenser) adalah sebuah 

produk yang sangat diminati oleh masyarakat dikarenakan 

penggunaannya yang praktis dan terjangkau. Namun sama halnya 

dengan pemanas kamar mandi, pemanas air minum (water heater 

dispenser) membutuhkan energi listrik yang tinggi bahkan sangat 

boros dalam mengkonsumsi listrik untuk mendapatkan temperature 

air yang tinggi dengan waktu yang relative singkat, oleh sebab itu 

perlu diadakan riset atau penelitian untuk mengetahui kinerja 

pemanas air yang baik sehingga konsumsi listrik lebih hemat dan 

dapat menghasilkan temperatur yang tinggi dengan waktu yang 

relative singkat. 

Produk pemanas air minum (water heater dispenser) sangat 

banyak diperjual belikan salah satunya adalah water heater 

dispenser Merk Miyako dengan menggunakan tenaga listrik dengan 

daya 350 watt. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja dari water heater 

dispenser adalah dengan penambahan gelembung udara. 

Penambahan gelembung udara dapat mengakibatkan turbulensi 

pada aliran fuida, sehingga tubulensi fluida tersebut diharapkan 

mempercepat proses pemanasan. Hasil yang ingin dicapai dari 

pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar water heater 

dispenser ini dalam mengkonsumsi energi listrik, temperature 

operasional, kenaikan temperature dan waktu pemanasan yang 
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optimal dengan variasi debit udara, debit air dan daya listrik yang 

digunakan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan di atas 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah pengaruh variasi daya listrik terhadap energi listrik 

yang diperlukan pada pengujian pool  boiling. 

2) Bagaimanakah pengaruh variasi daya listrik dan debit udara 

terhadap energi listrik pada pengujian pool boiling. 

3) Bagaimana pengaruh variasi daya listrik dan debit air terhadap 

selisih temperature pada pengujian flow boiling. 

4) Bagaimanakah pengaruh variasi daya listrik, debit air dan debit 

udara terhadap selisih temperature pada pengujian flow boiling. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pengujian ini diperlukan pembatasan masalah untuk 

lebih menitikberatkan pembahasan pada parameter yang terkait 

dengan pengkajian masalah ini, permasalahan akan difokuskan 

pada: 

1. Pemanas air minum (water heater dispenser) yang digunakan 

untuk pengujian adalah water heater dispenser merk Miyako. 

2. Variasi debit air yang digunakan adalah 3 lpm, 4 lpm dan 5 lpm. 
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3. Variasi debit udara yang digunakan adalah 3 lpm, 6 lpm dan 9 

lpm. 

4. Variasi tegangan listrik yang digunakan adalah 190 volt, 200 volt, 

210 volt, 220 volt dan 230 volt. 

5. Pengujian dilakukan dengan metode pool boiling dan metode flow 

boiling. 

   

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian water heater dispenser adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui seberapa besar energi listrik yang digunakan dengan 

variasi daya listrik pada pengujian pool boiling. 

2. Mengetahui seberapa besar energi listrik yang digunakan dengan 

variasi daya listrik dan debit udara pada pengujian pool boiling. 

3. Mengetahui pengaruh variasi daya listrik dan debit air yang 

digunakan berkaitan dengan perubahan temperature pada 

pengujian flow boiling. 

4. Mengetahui pengaruh variasi daya listrik, debit air dan debit udara 

yang digunakan berkaitan dengan perubahan temperature pada 

pengujian flow boiling. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 
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1. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi produsen water heater 

dispenser untuk meningkatkan kinerja water heater dispenser. 

2. Sebagai wujud kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk peningkatan koefisien perpindahan kalor pada 

water heater. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini disusun dalam lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mengenai 

teori yang mendukung dalam penyusunan Tugas 

Akhir diantaranya tentang mekanisme fisik 

perpindahan kalor. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yang meliputi diagram 

alir penelitian, bahan-bahan yang digunakan dalam 
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penelitian, alat-alat yang digunakan dalam penelitian, 

tempat pengujian dan pengambilan data dan tahapan 

penelitian 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang data hasil penelitaian, analisa 

perhitungan perpindahan kalor berdasarkan konsep 

kesetimbangan kalor dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 




