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ABSTRACK

THE COMPUTATION SIMULATION OF THE HEAT FLOW ON
THE TRAY DRYER WITH FINITE DIFFERENT METHOD

By

Vivi Nur Utami

The heat transfer is progress of the energy transfer that happen because the difference of

temperature between things or materials. It explains how the heat transferred from thing to

another thing. This energy could not be measured or seen in person but this energy could

be seen the heat flow’s direction.

This research aims to develop mathematics method that is the finite difference method to

get the numeric simulation of the heat flow on the tray dryer using the finite difference

method. So we can see  the heat transfer’s simulation in the oven. From this research, we

can conclude that the direction of heat transfer was rotated from the source at the bottom of

the oven to the left and then to the right, because the central part did not  have  heat

conductor that directly went to the heat source.

Keywords : finite difference method, numeric solution, and the heat flow.



ABSTRAK

SIMULASI KOMPUTASI ALIRAN PANAS PADA MODEL
PENGERING KABINET DENGAN METODE BEDA HINGGA

Oleh

Vivi Nur Utami

Perpindahan panas (heat transfer) merupakan proses perpindahan energi yang terjadi

karena adanya perbedaan suhu diantara benda atau material. Hal ini menjelaskan

bagaimana perpindahan energi panas dari suatu benda ke benda lainnya energi ini tidak

dapat diukur ataupun diamati secara langsung tetapi dapat diamati arah perpindahan dan

pengaruhnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu matematika yaitu metode beda hingga

untuk mendapatkan simulasi numerik perpindahan panas pada pengering kabinet

menggunakan metode beda hingga agar terlihat simulasi perpindahan panas yang ada

didalam oven. Dari penelitian ini di peroleh kesimpulan bahwa persebaran aliran panas ini

memutar dari sumber yang berada paling bawah ke arah kiri lalu memutar ke bagian kanan

oven dikarenakan ditengah merupakan ruang hampa tidak ada penghantar panas yang

langsung dari sumber ke tengah oven.

Kata Kunci: Beda Hingga, solusi numerik, dan perpindahan aliran panas.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpindahan panas (heat transfer) merupakan proses perpindahan energi yang

terjadi karena adanya perbedaan suhu diantara benda atau material. Hal ini

mengindikasikan bahwa perpindahan panas tidak hanya menjelaskan bagaimana

perpindahan energi panas dari suatu benda ke benda lainnya, tetapi juga dapat

meramalkan laju perpindahan panas yang terjadi pada kondisi-kondisi tertentu.

Karena energi ini tidak dapat diukur ataupun diamati secara langsung tetapi dapat

diamati arah perpindahan dan pengaruhnya.

Jika kita melihat ke studi kasus, permasalahan yang berkaitan dengan persamaan

model aliran panas yaitu perihal pengeringan pada suatu produk makanan ataupun

bahan industri. Dikarenakan pengeringan sendiri erat kaitannya dengan

perpindahan panas.

Penyelesaian permasalahan perpindahan panas memerlukan asumsi-asumsi agar

masalah yang ada menjadi lebih sederhana sehingga dapat ditentukan model

persamaannya. Dalam dunia matematika, permasalahan tersebut dapat

disederhanakan menggunakan persamaan diferensial parsial. Persamaan
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diferensial parsial sendiri memiliki beberapa metode dalam menyelesaikan

persamaannya tergantung pada tujuan dan kompleksitas masalah yang ada.

Untuk itu akan dikaji perihal perpindahan panas yaitu simulasi komputasi aliran

panas pada model pengering dengan metode beda hingga sehingga didapatkan

simulasi penyebaran panasnya menggunakan aplikasi matematika, matlab.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sebaran aliran panas dengan metode beda hingga?

2. Bagaimana menentukan suhu pada setiap titik di penampang dalam pada

studi kasus yaitu pengering kabinet (oven)?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada simulasi aliran panas pada pengering kabinet

dengan metode dari persamaan diferensial parsial yaitu menggunakan metode

beda hingga dan aplikasi software matlab.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan simulasi numerik perpindahan panas pada pengering

kabinet menggunakan metode beda hingga.
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2. Menampilkan distibusi nilai dari solusi persamaan aliran panas pada model

penampang dalam pengering kabinet dengan menggunakan aplikasi software

matlab.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan ke terapannya

dalam kehidupan sehari-hari khususnya untuk industri yang menggunakan

pengering kabinet.

2. Menambah pengetahuan mengenai persamaan diferensial parsial

khususnya metode beda hingga.

3. Mempelajari fenomena perpindahan panas yang terjadi didalam oven

dengan gambar yang ditampilkan dari data penelitian yang diolah dengan

matlab.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Persamaan Diferensial

Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang tidak diketahui dituliskan

sebagai fungsi ( )u u t dan menghubungkan fungsi yang diketahui dengan

beberapa turunannya.  Beberapa notasi digunakan untuk turunan, diantaranya

, , ,
du

u u
dt

 

Notasi titik atas umumnya digunakan pada fisika dan teknik; kebanyakan

digunakan notasi umum.  Persamaan diferensial dapat digunakan sampai derivatif

ke n , dinotasikan dengan ( )u n .

Beberapa contoh.p

1. sin 0n g

l
  

2.
1

sinnLq Rq q t
C

 

3. 1
p

p rp
K

   
 



(Logan, 2006).
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2.2 Persamaan Diferensial Parsial

Persamaan diferensial parsial (PDP) adalah persamaan diferensial yang

menyangkut turunan parsial dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu

atau lebih variabel bebas (Ross, 1984).

Persamaan diferensial parsial merupakan persamaan dengan dua variabel bebas /

penentu atau lebih. Rumus-Rumus Forward difference dan backward difference

serta central difference:

- Beda Maju:= lim→ ( + ℎ) − ( )ℎ
- Beda Mundur= lim→ ( ) − ( − ℎ)ℎ
- Beda Tengah   :

= lim→ ( + ℎ) − ( − ℎ)2ℎ
= lim→ ( + ℎ) + ( − ℎ) − 2 ( )ℎ

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui definisi dari turunan parsial

sebagai berikut:

Beda Maju : = lim → ( , ) ( , )
dan = lim → ( , ) ( , )

Beda Mundur : = lim → ( , ) ( , )
dan = lim → ( , ) ( , )

Beda Tengah : = lim → ( , ) ( , )
dan = lim → ( , ) ( , )

Dan definisi turunan Parsial Tingkat Dua.
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= lim → ( , ) ( , ) ( , )
Dan= lim → ( , ) ( , ) ( , )

(Chapra, S.C & Canale R.P, 1990).

2.3 Metode Beda Hingga

Metode beda hingga atau yang lebih dikenal dengan finite difference method.

Adalah metode numerik yang umum digunakan untuk menyelesaikan persoalan

teknis dan problem matematis dari suatu gejala fisis. Secara umum metode beda

hingga adalah metode yang mudah digunakan dalam penyelesaian problem fisis

yang mempunyai bentuk geometri yang teratur, seperti interval dalam satu

dimensi, domain kotak dalam dua dimensi, dan kubik dalam ruang tiga dimensi

( Li, 2010).

Aplikasi penting dari metode beda hingga adalah dalam analisis numeric,

khususnya pada persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial.

Prinsipnya adalah mengganti turunan yang ada pada persamaan diferensial dengan

diskritisasi beda :

- Nilai fungsi di titik C

- Satu titik Tc (Temperatur di c)
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Gambar 2.1 Ilustrasi untuk 1 Titik Tengah+ + + − 4 = 0
- Empat titik Tc

Gambar 2.2 Ilustrasi untuk 4 Titik Tengah+ + + − 4 = 0+ + + − 4 = 0+ + + − 4 = 0+ + + − 4 = 0
2.4 Skema Beda Hingga

Bentuk umum polinomial order n adalah:

fn(x) = bo + b1(x – x0) + … + bn(x – x0)(x – x1) ... (x – xn1) (1.7)
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Seperti yang dilakukan interpolasi linier dan kuadrat, titik-titik data dapat

dilakukan dengan evaluasi koefisien b0, b1, ..., bn. Untuk polinomial order n,

diperlukan (n + 1) titik data x0, x1, x2, ..., xn. Dengan menggunakan titik-titik data

tersebut, maka persamaan berikut digunakan untuk mengevaluasi

koefisien b0, b1, ...,bn.

b0 = f (x0) (1.8)

b1 = f [x1, x0] (1.9)

b2 = f [x2, x1, x0] (1.10)

bn = f [xn, xn – 1, ..., x2, x1, x0] (1.11)

Dengan definisi fungsi berkurung ([….]) adalah pembagian beda hingga.

Misalnya, pembagian beda hingga pertama adalah:

f [xi, xj] =
( ) ( )

(1.12)

Pembagian beda hingga kedua adalah:

f [xi, xj, xk] =
, ( , )

(1.13)

Pembagian beda hingga ke n adalah:

f [xn, xn – 1, ..., x2, x1, x0] =
, ,..., , ,...,

(1.14)

Bentuk pembagian beda hingga tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi

koefisien-koefisien dalam persamaan (1.8) sampai persamaan (1.11) yang

kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan (1.7) untuk mendapatkan

interpolasi polinomial order n.

fn(x) = f (x0) + f [x1, x0](x – x0) + f [x2, x1, x0](x – x0)(x – x1) + … + f [xn, xn – 1,

..., x2, x1, x0](x – x0)(x – x1) … (x – xn – 1) (1.15)



9

Persamaan (1.12) sampai persamaan (1.14) adalah berurutan, artinya pembagian

beda yang lebih tinggi terdiri dari pembagian beda hingga yang lebih rendah,

secara skematis bentuk yang berurutan tersebut ditunjukkan dalam tabel di bawah

ini.

Tabel 2.1. Metode Interpolasi Beda Hingga

2.5 Matriks

Matriks adalah suatu kumpulan angka-angka yang juga sering disebut elemen-

elemen yang disusun secara teratur menurut baris dan kolom sehingga

berbentuk persegi panjang, dimana panjang dan lebarnya ditunjukkan oleh

banyaknya kolom dan baris serta dibatasi tanda ”[ ]” atau “( )” (Anton, 1987).

Matriks A adalah susunan segiempat dari skalar-skalar yang biasanya

dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut:

A =
⋯⋮ ⋱ ⋮⋯



10

Baris-baris dari matriks A semacam ini adalah m deretan horizontal yang terdiri

dari skalar-skalar:

a11 , a12 ,..., a1n , a21 , a22 ,..., a2n ,...,am1 , am2 ,..., amn 

Dan kolom-kolom dari A adalah n deretan vertikal yang terdiri dari skalar-skalar:…⋮ ⋱ ⋮…
Elemen aij yang disebut entri ij atau elemen ij, muncul pada baris i dan kolom j.

Matriks tersebut seringkali dituliskan hanya sebagai A=[aij] (Schaum’s, 2006).

2.6 Pengeringan

Proses pengeringan merupakan proses perpindahan panas dari sebuah

permukaan benda sehingga kandungan air pada permukaan benda berkurang.

Sedangkan Muarif (2013) pengeringan mempunyai pengertian yaitu aplikasi

pemanasan melalui kondisi yang teratur, sehingga dapat menghilangkan

sebagian besar air dalam suatu bahan dengan cara diuapkan. Penghilangan air

dalam suatu bahan dengan cara pengeringan mempunyai satuan operasi yang

berbeda dengan dehidrasi. Dehidrasi akan menurunkan aktivitas air yang

terkandung dalam bahan dengan cara mengeluarkan atau menghilangkan air

dalam jumlah lebih banyak, sehingga umur simpan bahan pangan menjadi lebih

panjang atau lebih lama. Widyotomo dan Mulato (2005) menjelaskan bahwa

pengeringan adalah operasi rumit yang meliputi perpindahan panas dan massa

secara transien serta beberapa laju proses, seperti transformasi fisik atau kimia,

yang pada gilirannya dapat menyebabkan perubahan mutu hasil maupun

mekanisme perpindahan panas dan massa.
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2.7 Pengeringan Kabinet (Tray Dryer)

Tray dryer atau alat pengering tipe rak, mempunyai bentuk persegi dan

didalamnya berisi rak-rak, yang digunakan sebagai tempat bahan yang akan

dikeringkan. Pada umumnya rak tidak dapat dikeluarkan. Beberapa alat

pengering jenis ini rak-raknya mempunyai roda sehingga dapat dikeluarkan

dari alat pengeringnya. Bahan diletakan di atas rak (tray) yang terbuat dari

logam yang berlubang. Kegunaan lubang-lubang tersebut untuk mengalirkan

udara panas.

Ukuran yang digunakan bermacam-macam, ada yang luasnya 200 cm2 dan ada

juga yang 400 cm2. Luas rak dan besar lubang-lubang rak tergantung pada

bahan yang dikeringkan. Apabila bahan yang akan dikeringkan berupa butiran

halus, maka lubangnya berukuran kecil. Pada alat pengering ini bahan selain

ditempatkan langsung pada rak-rak dapat juga ditebarkan pada wadah lainnya

misalnya pada baki dan nampan. Kemudian pada baki dan nampan ini disusun

diatas rak yang ada di dalam pengering. Selain alat pemanas udara, biasanya

juga digunakan juga kipas (fan) untuk mengatur sirkulasi udara dalam alat

pengering. Udara yang telah melewati kipas masuk ke dalam alat pemanas,

pada alat ini udara dipanaskan lebih dulu kemudian dialurkan diantara rak-rak

yang sudah berisi bahan. Arah aliran udara panas didalam alat pengering bisa

dari atas ke bawah dan bisa juga dari bawah ke atas, sesuai dengan dengan

ukuran bahan yang dikeringkan. Untuk menentukan arah aliran udara panas ini

maka letak kipas juga harus disesuaikan (Unari Taib, dkk, 2008).



12

2.8 Pengertian Matlab

Matlab merupakan suatu program komputer yang dapat membantu

memecahkan berbagai masalah matematis yang terdapat dalam kehidupan

sehari-hari lebih tepatnya dalam bidang teknis. Kita bisa memanfaatkan

kemampuan Matlab untuk menemukan solusi dari berbagai masalah numeric

secara cepat dan tepat, mulai dari hal yang paling dasar, misalkan sistem 2

persamaan dengan 2 variabel :

x – 2y = 321;

x + 5y = 12

hingga yang kompleks, seperti mencari akar-akar polinomial, interpolasi dari

sejumlah data, perhitungan dengan matriks, pengolahan sinyal, dan metoda

numerik.

Matlab merupakan kepanjangan dari Matrix Laboratory. Sesuai dengan

namanya, struktur data yang terdapat dalam matriks atau array berdimensi dua.

Oleh karenanyapenguasaan teori matriks mutlak diperlukan bagi pengguna

Matlab pemula agar mudah dalam mempelajari dan memahami operasi-operasi

yang ada di Matlab (Widiarsono, 2005).



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun akademik 2017/2018,

bertempat di Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam Universitas Lampung.

3.2 Alat dan Bahan

Objek yang diteliti yaitu oven rumahan dengan menggunakan alat perhitungan

yaitu termometer oven yang digunakan untuk mengukur suhu dipinggir-pinggir

oven yang mencapai 300oC, sebuah stopwatch untuk mengukur waktu sampai

suhu stabil dan sebuah penggaris untuk mengukur panjang oven. Dengan

menggunakan oven berukuran 30cm x 20cm x 30 cm.

3.3 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikuti:

1. Studi pustaka yaitu mempelajari buku-buku teks yang terdapat di

perpustakaan jurusan matematika ataupun perpustakaan Universitas

Lampung dan juga jurnal yang menunjang proses penelitian,
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2. Mempelajari metode yang berhubungan dengan penelitian yaitu perihal

metode beda hingga,

3. Membuat ilustrasi dari model pengering kabinet (tray dryer) sehingga dapat

lebih mudah untuk ditentukan persamaan aliran panasnya menggunakan

metode beda hingga,

4. Menentukan batas temperatur dengan melakukan penelitian langsung

menggunakan temperatur oven dan stopwatch lalu mengasumsikan model

pengering dalam keadaan stabil untuk ditentukan persamaan aliran panasnya,

5. Mencari distribusi nilai temperatur dari persamaan yang telah dibuat

menggunakan metode beda hingga dengan aplikasi Matlab R2013b sehingga

didapatlah suhu disetiap node yang telah dibuat (9 node agar sesuai dengan

oven karena memiliki 3 tingkat untuk loyang) lalu dengan menggunakan

aplikasi yang ada di Matlab yaitu transient conduction didapatlah grafik yang

menunjukkan perpindahan panas pada plat di oven.



V. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan dengan menggunakan Aplikasi

Matlab, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan teknik

komputasi dengan metode beda hingga, didapatkan simulasi aliran perpindahan

panas pada penampang tengah dari suatu oven rumahan yang menunjukkan

persebaran aliran panas ini memutar dari sumber yang berada paling bawah ke kiri

lalu ke bagian sebelah kanan tidak merata naik keatas dikarenakan ditengah

merupakan ruang hampa tidak ada penghantar panas yang langsung dari sumber

ke tengah oven.
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