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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan sumber energi yang semakin meningkat 

menyebabkan ketersediaan dari sumber energi yang ada semakin 

menurun dan saat ini sumber energi yang paling banyak digunakan 

adalah energi listrik. Listrik memang sangat membantu manusia 

dalam segala aktifitasnya. Dengan berkembangnya teknologi pada 

saat ini banyak sekali alat-alat yang dibuat untuk memberi 

kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya agar 

menjadi lebih praktis salah satunya adalah pemanas air (water 

heater). Pemanas air (water heater) merupakan salah satu contoh 

produk yang sekarang ini banyak diminati untuk mencukupi 

kebutuhan rumah tangga, perhotelan, pusat perbelanjaan maupun 

restoran. Kehadirannya semakin melengkapi gaya hidup modern dan 

memberi kenyamanan maksimal bagi hidup sehari-hari.  

Penggunaan water heater dengan menggunakan energi listrik 

juga telah berkembang di negara-negara maju maupun negara yang 

sedang berkembang seperti Indonesia. Di negara maju, air panas 

merupakan suatu kebutuhan standar dimana pada setiap rumah 

tangga air dingin selalu didampingi air panas yang suhunya rata-rata 



 

 

mencapai 40 oC. Air pada suhu tersebut dapat digunakan sebagai 

penghangat ruangan maupun keperluan rumah tangga yang lainnya. 

Water heater yang ada saat ini menggunakan tiga sumber 

energi yaitu berasal dari sumber energi listrik, gas dan panas 

matahari. Namun, dari ketiga sumber energi tersebut yang lebih 

banyak digunakan adalah water heater dengan energi listrik karena 

lebih praktis dalam penggunaan dan pemasangannya daripada jenis 

water heater  yang lain. Selain itu, hampir semua elemen masyarakat 

menggunakan sumber energi listrik. Water heater dengan 

menggunakan energi listrik dapat dioperasikan dengan sistem pool 

boiling maupun flow boiling. Namun banyak jenis water heater yang 

dianggap boros dalam mengkonsumsi energi listrik, sehingga perlu 

menambah biaya yang cukup banyak. Dengan melihat kondisi 

tersebut, maka perlu adanya upaya untuk menguji kinerja water 

heater  agar menjadi lebih optimal. 

Produk water heater yang ada dipasaran saat ini sangat 

banyak, salah satunya adalah water heater merk Prime model 

Lifestyle yang menggunakan tenaga listrik dengan daya listrik yang 

digunakan adalah 2500 watt yang bekerja secara flow boiling. 

Dengan melihat kondisi tersebut, maka perlu adanya upaya untuk 

menguji kinerja water heater agar bisa menjadi lebih optimal. 

Salah satu cara untuk menguji kinerja water heater adalah 

dengan pengujian flow boiling pada water heater yang dipasang 

secara vertikal dan horisontal. Pengujian tersebut dimaksudkan 



 

 

untuk pengoptimalan temperatur diharapkan dapat mempercepat 

proses pemanasan sehingga suhu air akan naik. Hasil yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan 

energi listrik, kenaikan temperatur, dan waktu pemanasan yang 

paling optimal dengan debit air dan daya listrik yang digunakan. 

 

1.2    Perumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh variasi debit air (Q) terhadap energi 

listrik (W). 

2. Bagaimanakah hubungan antara perubahan variasi debit air 

terhadap temperatur air keluar (Tco) dan waktu (t). 

3. Bagaimanakah hubungan antara perubahan variasi daya 

listrik terhadap temperatur air keluar (Tco) dan waktu (t). 

4. Bagaimanakah pengaruh 
∆�

�
  terhadap daya listrik (P). 

5. Bagaimanakah cara pemasangan water heater yang paling 

menguntungkan. 

 

1.3    Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini diperlukan suatu pembatasan masalah 

pada pembahasan parameter yang terkait dengan pengkajian 

masalah ini, permasalahan akan difokuskan pada: 



 

 

1. Water heater yang digunakan untuk pengujian adalah water 

heater  yang menggunakan energi listrik dengan merk Prime 

model Lifestyle yang mempunyai daya listrik yang digunakan 

sebesar 2500 watt. 

2. Variasi debit air yang digunakan adalah 3 lpm, 4lpm, 5 lpm. 

3. Variasi tegangan listrik yang digunakan adalah 180, 190, 200, 

210, 220 volt. 

4. Variasi waktu yang digunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5 menit. 

5. Pengujian water heater dilakukan dengan cara flow boiling. 

6. Ukuran kinerja water heater adalah energi listrik yang 

digunakan.  

7. Water heater dipasang pada posisi vertikal dan horisontal. 

 

1.4    Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini 

yaitu:  

1. Untuk mengetahui perubahan daya listrik (P) terhadap energi 

listrik (W). 

2. Untuk mengetahui  hubungan perubahan debit air terhadap 

temperatur air keluar (Tco) dan waktu (t). 

3. Untuk mengetahui  hubungan antara perubahan variasi daya 

listrik terhadap temperatur air keluar (Tco) dan waktu (t). 

4. Untuk mengetahui pengaruh 
∆�

�
 terhadap daya listrik (P). 



 

 

5. Untuk mengetahui cara pemasangan water heater yang paling 

menguntungkan. 

 

1.5    Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi produsen water heater 

untuk memperbaiki kinerja water heater. 

2. Dapat mengetahui posisi pemasangan water heater yang 

paling menguntungkan. 

3. Sebagai wujud pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tentang penggunaan sumber energi pada water 

heater. 

 

1.6    Sistem 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, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

 

 



 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya 

yang mendukung dalam penyusunan Tugas Akhir ini dan 

teori-teori yang mendukung dalam penyusunan Tugas Akhir 

diantaranya teori tentang perpindahan kalor, aliran dalam 

pipa, daya serta energi listrik. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yang meliputi diagram alir 

penelitian, bahan yang digunakan, alat-alat yang digunakan, 

tempat pengujian dan pengambilan data, serta tahapan 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang data hasil penelitian, analisa 

perhitungan dan analisa pembahasan hasil pengujian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 


