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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Krisis energi merupakan salah satu tema bersama membangun 

bangsa melalui kemandirian energi, Yuli Setyo Indartono mengatakan 

kontinuitas penggunaan bahan bakar fosil (fossil fuel) memunculkan 

paling sedikit dua ancaman serius, kesadaran terhadap ancaman serius 

tersebut telah mengintensifkan berbagai riset yang bertujuan 

menghasilkan sumber – sumber energi yang lebih terjamin 

berkelanjutannya dan lebih ramah lingkungan. 

Untuk itu pentingnya pengembangan energi alternatif perlu 

ditingkatkan. Energi alternatif yang dapat menggantikan minyak berupa 

listrik, matahari, gas, batu bara, angin, produk tanaman, semuanya 

mempunyai kekurangan untuk dipergunakan pada alat transportasi 

tetapi dari itu semua yang mendekati adalah produk tanaman karena 

dapat dikembangkan.  

Sentra industri bioethanol di Karanganyar, menggunakan 

kondensor yang terlalu mahal sehingga menambahi biaya produksi. 

Kondensor yang digunakan berupa drum dengan ukuran tinggi 2,5 m X 

luas penampang berdiameter 0,5 m, di dalam drum diisi air dan di dalam 

drum ditempatkan pipa stainless steel dengan panjang total 36 m 

diameter 0,0254 m dipasang spiral. 
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Proses perubahan uap menjadi cair atau kondensasi berlangsung 

di dalam drum, dimana fluida uap mengalir di dalam pipa dan fluida 

dingin berada di luar pipa dalam drum, pertukaran kalor dari permukaan 

dinding fluida panas dengan aliran fluida dingin berlangsung secara 

konduksi karena sirkulasi fluida dingin yang mengalir ke dalam drum 

dilakukan dengan pompa secara berkala dan mendekati diam. Sehingga 

proses penyulingan kurang efektif. 

Dan kontruksi kondensor yang menggunakan tube stainless steel 

terlalu panjang justru menambahi biaya produksi dan perawatan. Oleh 

sebab itu, diperlukan suatu rancang bangun model kondensor yang 

kompak dan sederhana sesuai dengan teori yang ada, agar nantinya 

dapat dihasilkan kapasitas kondensat yang besar. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui nilai dari koefisien perpindahan kalor menyeluruh 

karena perubahan bilangan Reynolds. 

2. Untuk mengetahui hasil kapasitas kondensat karena perubahan 

bilangan Reynolds pada pipa tube stainless steel diameter ¾ inchi dan 

1 inchi. 

3,  Untuk mengetahui seberapa besar daya pompa karena perubahan  

bilangan Reynolds. 

4. Untuk mengetahui hasil pengujian kondensor pipa concentric dengan 

tube stainless steel diameter ¾ inchi dan 1 inchi dengan bahan tape 

ubi kayu (singkong). 
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1.3 Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kinerja dari kondensor pipa 

concentric dengan tube stenlis steel diameter ¾ inchi dan 1 inchi 

dengan bahan tape ubi kayu (singkong). 

2. Sebagai referensi dalam pembuatan alat penyulingan yang sederhana 

dan sesuai dengan teori. 

3. Agar dapat membantu industri kecil dalam pembuatan kondensor yang 

sederhana dan optimal. 

1.4    Lingkup Pembahasan 

Sesuatu yang menjadi permasalahan dalam perancangan dan 

pembuatan alat ini adalah bagaimanakah desain kondensor yang 

kompak dan sederhana dan mampu meningkatkan kondensat yang 

optimal. 

Untuk mendesain kondensor ini, diperlukan adanya batasan-

batasan untuk menyederhanakan masalah. Batasan itu adalah sebagai 

berikut: 

1. Fluida panas adalah air fermentasi tape singkong yang diuapkan .  

2. Kapasitas fluida panas diukur dari jumlah kondensat yang dihasilkan  

3. Kapasitas fluida panas dari bejana penguap dianggap konstan. 

4. Penelitian dilakukan dengan model alat penukar panas jenis 

kondensor dengan tipe concentric tube counter current  tunggal yang 

disisipi lilitan kawat spiral dipasang secara vertikal. 



4 

 

5. Penelitian yang dilakukan hanya dengan aliran berlawanan arah 

(counter flow) saja dan Analisa perhitungan hanya didasarkan pada 

kesetimbangan panas. 

6. Menganalisa hasil penyulingan dengan melakukan perubahan angka 

Reynolds dan waktu. 




