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ABSTRAK 

 

PEMODELAN MATEMATIKA LAJU ALIRAN PANAS PADA WAJAN 

PEMBUATAN ARANG AKTIF-13 DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

BEDA HINGGA (FINITE DIFFERENCE METHOD) 

 

Oleh 

NURHAYATI 

 

Perpindahan panas (heat transfer) merupakan proses perpindahan energi yang 

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

membahas perpindahan panas konduksi yang terjadi pada proses pembuatan arang 

aktif dalam keadaan tunak (Steady State). Masalah tersebut dapat diselesaikan 

dengan persamaan diferensial khususnya metode beda hingga. Dimana sumber 

panas pada proses pembuatan arang aktif berasal dari nyalanya api yang berada di 

dalam tungku pembuatan arang aktif dengan sumber panas 700
0
C dan suhu 

lingkungan 30
0
C.  Dengan diilustrasikan wajan berbentuk bujur sangkar dengan 9 

titik dan bantuan software Matlab sehingga dapat ditentukan suhu dan laju pada 

setiap titik pada wajan pembuatan arang aktif. 

Kata Kunci : Metode Beda Hingga, Perpindahan Panas, Arang Aktif-13,   

Pemograman Matlab. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

THE MATHEMATICAL MODELING OF HEAT FLOW RATE ON 

REQUIREMENTS FOR MAKING ACTIVITY-13 WITH FINITE 

DIFFERENT METHOD 

 

 

By 

NURHAYATI 

 

Heat transfer is a process of energy transfer that occurs because of the difference 

in temperature between objects or materials. This study discusses conduction heat 

transfer that occurs in the process of making activated charcoal in steady state 

(Steady State). These problems can be solved by differential equations especially 

the finite difference method. Where the heat source in the process of making 

activated charcoal comes from the flame inside the furnace making active 

charcoal with heat source       and ambient temperature     . By illustrating 

a square pan with 9 dots and the help of Matlab software so that the temperature 

and rate can be determined at each point on the pan to make activated charcoal. 

 

Keywords: Finite Different Methods, Heat Transfer, Active Charcoal-13, 

Programming Matlab. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Arang aktif  merupakan arang yang diproses sedemikian rupa sehingga 

mempunyai daya serap (adsorpsi) yang tinggi terhadap bahan yang berbentuk 

larutan atau uap.  Bahan baku yang paling banyak beredar dipasaran adalah dari 

tempurung kelapa.  Fungsi dari arang aktif adalah sebagai bahan penyerap, 

penjernih, juga bisa sebagai katalisator.  Industri kimia, farmasi, makanan dan 

minuman adalah pengguna terbesar untuk produk ini.  Untuk membuat arang aktif 

dari tempurung sebaiknya menggunakan tempurung dari kelapa tua, kayunya 

keras, dan berkadar air rendah. Sehingga memudahkan dalam proses pengarangan, 

dan pematangannya akan berlangsung baik dan merata. 

 

Perpindahan panas (heat transfer) merupakan proses perpindahan energi yang 

terjadi karena adanya perbedaan suhu diantara benda atau material.  Panas 

mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah.  Mekanisme perpindahan 

panas dapat terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi.  Perpindahan panas 

yang terjadi saat proses pembakaran arang aktif adalah perpindahan panas secara 

konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat penghantar tanpa disertai 

perpindahan bagian-bagian zat itu. 
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Jika dilihat dari studi kasus, pembuatan arang aktif dengan proses penggosengan 

(pengeringan) merupakan salah satu penerapan dari permasalahan perpindahan 

panas dalam kehidupan sehari-hari.  Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan 

persamaan diferensial khususnya metode beda hingga. Dimana sumber panas pada 

proses pembuatan arang aktif berasal dari nyalanya api yang berada di dalam 

tungku pembuatan arang aktif, sumber panas tersebut menyebabkan penyebaran 

panas pada wajan sehingga dapat merubah tempurung kelapa menjadi arang aktif. 

Maka pada skripsi ini  penulis akan membahas pemodelan matematika laju aliran 

panas pada wajan pembuatan arang aktif dengan menggunakan metode beda 

hingga (finite difference method). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana mengetahui nilai suhu di setiap titik pada wajan pembuatan 

arang aktif saat kondisi tunak (Steady State) dengan menggunakan metode 

beda hingga? 

2. Bagaimana mengetahui nilai laju aliran panas pada setiap titik wajan 

pembuatan arang aktif? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah lebih ditekankan pada 

perhitungan nilai suhu di setiap titik pada wajan pembuatan arang aktif saat 
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kondisi tunak (Steady State) dengan menggunakan metode beda hingga dengan 

bantuan Software Matlab. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui nilai suhu di setiap titik wajan pembuatan arang aktif-13 

saat kondisi tunak (Steady State) dengan menggunakan metode beda 

hingga. 

2. Dapat mengetahui laju aliran panas pada setiap titik pada wajan pembuatan 

arang aktif. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

laju aliran panas pada wajan pembuatan arang aktif  dengan menggunakan metode 

beda hingga dan bantuan software Matlab.  Sehingga masyarakat mengetahui nilai 

suhu di setiap titik wajan pembuatan arang aktif-13 saat kondisi tunak (Steady 

State) dan mengetahui laju aliran panas pada setiap titik pada wajan pembuatan 

arang aktif. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Definisi Fungsi 

 

Sebuah fungsi   adalah suatu aturan padanan yang memetakan setiap objek   

dalam satu himpunan dengan satu nilai  ( ) dari himpunan kedua.  Himpunan 

yang pertama selanjutnya disebut dengan daerah asal (domain),     dan himpunan 

yang kedua disebut dengan daerah hasil (range),     (Prayudi, 2006). 

 

Fungsi   dengan aturan    ( ) dituliskan dengan            ( ) yang 

berarti fungsi   memetakan   di     ke     * ( )       Dalam hal ini,  

dinamakan variabel bebas,   merupakan fungsi dari   yang nilainya tergantung 

dari   dan dinamakan variabel tak bebas. 

 

2.2 Limit Fungsi 

 

Limit fungsi dapat didefinisikan secara intuisi (informal) dan secara formal, limit 

fungsi secara intuisi didefinisikan sebagai berikut: 

   
   

 ( )    
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Berarti bilamana    mendekati   (baik dari arah kiri atau kanan), maka  ( ) dekat 

dengan  .  Sedangkan secara formal limit fungsi didefinisikan sebagai berikut: 

   
   

 ( )    

Berarti bahwa untuk setiap    , terdapatlah      sedemikian sehingga, 

  ( )      , jika          , yakni: 

            ( )       

 

2.3 Kekontinuan Fungsi 

 

Andaikan   fungsi yang terdefinisikan pada interval terbuka yang memuat  .  

Fungsi   dikatakan kontinu di   jika: 

   
   

 ( )   ( ) 

Untuk mengatakan fungsi   kontinu di c jika hanya jika memenuhi tiga syarat: 

1.        ( ) ada, 

2.  ( ) ada artinya   berada dalam daerah asal  , 

3.        ( )   ( )  

Jika salah satu dari ketiga syarat tidak dipenuhi, maka fungsi   dikatakan 

diskontinu di   (Prayudi, 2006). 
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2.4 Pemodelan Matematika 

 

Pemodelan matematika merupakan bidang matematika yang berusaha untuk 

mempresentasi dan menjelaskan sistem-sistem fisik atau problem pada dunia real 

dalam pernyataan matematik, secara diperoleh pemahaman dari dunia real ini 

menjadi lebih tepat.  Representasi matematika yang dihasilkan dari proses ini 

dikenal sebagai model matematika.  Konstruksi, analisis dan penggunaan model 

matematika dipandang sebagai salah satu aplikasi matematika yang paling 

penting. 

 

Model matematika suatu fenomena adalah suatu ekspresi matematika yang 

diturunkan dari fenomena tersebut.  Ekspresi dapat berupa persamaan, sistem 

persamaan atau ekspresi-ekspresi matematika yang lain seperti fungsi maupun 

relasi.  Model matematika digunakan untuk menjelaskan karakteristik fenomena 

yang dimodelkannya, dapat secara kualitatif dan kuantitatif . 

Secara umum pemodelan matematika merupakan usaha perancangan rumusan 

matematika yang secara potensial menggambarkan bagaimana mendapatkan 

penyelesaian masalah matematika yang digeneralisasikan untuk diterapkan pada 

perilaku atau kejadian alam (Cahyono, 2013). 

 

2.5 Persamaan Diferensial 

 

Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan terhadap satu 

atau lebih dari variabel-variabel bebas.  Berdasarkan jumlah variabel bebasnya 

persamaan diferensial dibagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa 
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(PDB) dan persamaan diferensial parsial (PDP).  Jika turunan fungsi itu hanya 

tergantung pada satu variabel bebas, maka disebut persamaan diferensial biasa dan 

bila bergantung lebih dari satu variabel bebas disebut persamaan diferensial 

parsial (Bronson & Costa, 2007). 

 

2.6 Persamaan Diferensial Parsial 

 

Persamaan differensial parsial suatu persamaan yang berisikan turunan dari suatu 

atau beberapa fungsi yang berhubungan dengan satu atau lebih variabel bebas.  

Turunan dari suatu fungsi (misalkan fungsi  ).  Didefinisikan sebagai penurunan 

garis tangen terhadap kurva    ( ) pada titik (   )   Turunan dari fungsi satu 

peubah dapat dinyatakan menjadi   ( ) atau  
  

  
. 

Persamaan diferensial parsial adalah suatu persamaan diferensial yang berlaku 

untuk fungsi peubah banyak atau fungsi yang bergantung pada dua atau lebih 

variabel bebas   (     ).  Orde dari persamaan diferensial parsial adalah 

turunan dengan pangkat tertinggi yang ada pada persamaan diferensial parsial 

tersebut. 

Beberapa bentuk persamaan diferensial yang umum adalah: 

1. Persamaan Transport,         

2. Persamaan Difusi,         

3. Persamaan Gelombang,             

4. Persamaan Laplace,                

Persamaan diferensial parsial merupakan instrumen yang digunakan untuk 

memodelkan permasalahan-permasalahan multivariabel yang dapat diselesaikan 
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dengan bantuan pendekatan numerik.  Berbagai macam permasalahan yang dapat 

dimodelkan dengan menggunakan persamaan diferensial antara lain, suara, panas, 

elektrotatis, elektrodinamis, dinamika fluida, dan mekanika kuantum (Strauss, 

2008). 

 

2.7 Persamaan Panas Pada Kondisi Tunak (Steady State) 

 

 

Persamaan Panas pada kondisi tunak (Steady State) atau yang disebut juga 

persamaan Laplace adalah persamaan panas yang berlaku pada keadaan stabil 

atau kondisi uji tidak terpengaruh oleh perubahan waktu yang teraplikasikan pada 

objek yang berupa bahan padat. 

Untuk fungsi   (       ), yang merupakan fungsi dengan tiga dimensi jarak 

(     ) dan satu variabel waktu ( ), maka bentuk umum persamaan dala kondisi 

tunak adalah : 

  

  
  (

   

   
 

   

   
 

   

   
)    

Atau secara umum pada sembarang koordinat persamaan tersebut menjadi : 

  

  
        

Dimana   merupakan variabel konstanta untuk thermal diffusivity yang bernilai 

positif dan  (     ) adalah nilai suhu dari objek uji.  thermal diffusivity adalah 

kemampuan dari material suatu objek untuk dapat menyimpan panas.  Pada 

perhitungan matematis umumnya, thermal diffusivity diasumsikan bernilai 1. 

Persamaan laplace yang dibatasi dengan dimensi jarak (   ), maka akan 

terbentuk bentuk persamaan sebagai berikut : 
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  (

   

   
 

   

   
)    

Persamaan laplace merupakan persamaan panas yang tidak bergantung pada 

variabel waktu maka 
  

  
 akan bernilai 0.  Sehingga dengan menerapkan 

  

  
   

dan      akan dibentuk persamaan akhir yang akan digunakan dalam distribusi 

panas pada kondisi tunak (Steady State). 

   

   
 

   

   
   

 

2.8 Metode Beda Hingga 

 

 

Metode beda hingga didefinisikan sebagai nilai perbedaan dari dua titik.  Ide dari 

metode hingga ini adalah mencari pendekatan numerik sebuah titik berdasarkan 

nilai dari titik-titik lain disekitar titik tersebut.  Ada 3 jenis metode beda hingga : 

1. Beda maju (Forward difference) 

      (   )   ( ) 

2. Beda Mundur (Backward difference) 

      ( )   (   ) 

3. Beda tengah (Central difference) 

      (  
 

 
)   (  

 

 
) 

Turunan parsial pertama : 

1. Pada arah horizontal   

(
  (   )

  
)   

 (     )   (   )
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(
  (   )

  
)   

 (   )   (     )

 
 

(
  (   )

  
)   

 (     )   (     )

  
 

2. Pada arah vertikal   

(
  (   )

  
)   

 (     )   (   )

 
 

(
  (   )

  
)   

 (   )   (     )

 
 

(
  (   )

  
)   

 (     )   (     )

  
 

Turunan parsial kedua beda tengah : 

1. Pada arah horizontal   

(
   (   )

   
)   

 (     )    (   )   (     )

  
 

2. Pada arah vertikal   

(
   (   )

   
)   

 (     )    (   )   (     )

  
 

Sehingga bila persamaan laplace digabungkan dengan persamaan diatas : 

   

   
 

   

   
   

Bila    , maka : 

( (     )    (   )   (     ))  ( (     )    (   )   (     ))    

  (   )   (     )   (     )   (     )   (     ) 

 (   )  
 (     )   (     )   (     )   (     )
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2.9 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.  Bisa dimanfaatkan kemampuan Matlab untuk 

menemukan solusi dari berbagai masalah numerik secara cepat dan tepat. 

 

Matlab merupakan kepanjangan dari Matrix Laboratory.  Sesuai dengan namanya 

struktur data yang terdapat dalam Matlab menggunakan matriks berdimensi dua.  

Oleh karenanya penguasaan teori matriks mutlak diperlukan bagi pengguna 

pemula Matlab agar mudah dalam mempelajari dan memahami operasi-operasi 

yang ada di Matlab ( Widiarsono, 2005). 
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilakukan di gang Swadaya X No.9, Gunung Terang, 

Langkapura, Kota Bandar Lampung pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 

dengan melakukan penelitian secara studi pustaka dan penelitian lapangan. 

 

3.2  Prosedur penelitian 

 

Berikut ini adalah prosedur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti : 

1. Menyiapkan bahan yang akan digunakan dalam penelitian yaitu batu bata, 

wajan tembaga, tempurung kelapa yang sudah dipotong kecil-kecil, sutil, 

ember, minyak kelapa, kayu bakar, dan air. 

2. Mendesain tungku pembakar dengan menggunakan batu bata, dibuat dengan 

bentuk kubus dengan satu sisi kosong dan lebar tungku 30 cm.  Setelah itu, 

nyalakan api pada tungku dengan menggunakan minyak tanah dan kayu bakar. 

3. Setelah menyala letakkan wajan pada tungku pembakar tunggu sampai wajan 

panas.  Setelah wajan panas masukan tempurung kelapa yang sudah dipotong 

kecil-kecil pada wajan. 
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4. Selanjutnya melakukan proses penggongsengan.  Saat proses penggongsengan 

siapkan alat stoptwatch untuk menghitung berapa lama waktu proses 

penggongsengan dan gunakan tabel suhu untuk mengasumsikan suhu pada 

saat penggosengan tempurung kelapa.  Dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1. Keadaan Suhu Pada Wajan 

Keadaan Suhu 

Api Merah 700
0
C 

Suhu Lingkungan 30
0
C 

 

Dapat dilihat pada tabel 1 api merah atau bisa diasumsikan sumber panas 

(suhu pusat) dari nyalanya api yang dialirkan pada wajan yaitu 700
0
C dan 

Suhu lingkungan atau suhu disekitaran tungku pembakar adalah 30
0
C. 

5. Pada saat proses penggongsengan, suhu dianggap konstan (Steady State) dan 

aduk tempurung kelapa dengan menggunakan sutil agar tempurung kelapa 

bisa matang merata dan menjadi arang aktif sempurna. 

6. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan stoptwatch didapatkan waktu 13 

menit tempurung kelapa sudah menjadi arang aktif.  Dengan melihat 

tempurung kelapa sudah tidak keras, mudah dipatahkan, dan tempurung 

kelapa sudah berwarna hitam. 

7. Setelah proses penggongsengan selesai, tempurung kelapa yang sudah 

menjadi arang aktif diangkat dari wajan dan ditiriskan beberapa menit.  

Setelah itu arang aktif bisa digunakan untuk proses selanjutnya yaitu proses 

filterisasi. 
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3.3  Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

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

diperpustakaan jurusan matematika atau perpustakaan universitas lampung. 

2. Mempelajari metode yang berhubungan dengan penelitian yaitu perihal 

metode beda hingga, 

3. Membuat ilustrasi pelat 2 dimensi dari model wajan sehingga dapat lebih 

mudah untuk ditentukan persamaan aliran panasnya. 

4. Menentukan persamaan panas pada kondisi steady state (konstan) dengan 

menggunakan metode beda hingga, 

5. Mencari nilai suhu dengan persamaan yang telah dibuat menggunakan 

software matlab dengan metode Gauss-seidel sehingga akan didapat suhu 

disetiap titik wajan pembuatan arang aktif, 

6. Mencari laju pada setiap titik suhu disetiap titik wajan pembuatan arang aktif. 

  



 

V. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan: 

1. Suhu yang didapatkan di setiap titik wajan pembuatan arang aktif  pada saat 

kondisi steady state adalah (           ) , (           ) , 

 (           ),  (           ) , (           ), (           ), 

 (           ), (           ). 

2. Laju aliran panas yang didapatkan di setiap titik wajan pembuatan arang 

aktif adalah : 

Laju di                  

Laju di                

Laju di                 

Laju di                

Laju di                

Laju di                 

Laju di                 

Laju di                 
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