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MATERIAL BERUBAH FASA UNTUK APLKASI RUANGAN SEJUK 

PADA PROSES PEMBEKUAN 

 

 

 

Oleh 

 

 

CARLOS CARLES TURNIP 

 

Bangunan memiliki kontribusi besar terhadap konsumsi energi. Air 

conditioner (AC) adalah faktor terbesar dalam penggunaan energi listrik. 

Konsep free cooling mempunyai perhatian khusus untuk mengurangi jam 

operasi dan kapasitas yang dibutuhkan pada sistem pendingin konvensional. 

Free cooling didapat dengan cara mengumpulkan udara dingin pada malam 

hari pada penyimpanan energi termal  dan melepaskan udara dingin pada 

siang hari. 

 

Phase change material (PCM) adalah contoh  media penyimpanan dalam 

konsep free cooling. PCM memiliki densitas energi yang besar, jarak 

temperatur penyerapan dan pelepasan yang berdekatan. Parafin adalah PCM 

yang bersifat tidak korosif, sifat kimia stabil, ketersediannya banyak. 

Penelitian dilakukan pada 2 model ventilasi dengan ukuran 15cmx15cm yang 

berisikan PCM berbahan aluminium hollow dan mengondisikan temperatur 



udara masuk 18
o
C, 20

o
C, 22

o
C dengan laju aliran udara 1m/s, 2m/s, 3m/s 

untuk mengetahui laju pendingan PCM pada masing-masing percobaan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pendinginan PCM terbesar adalah 

0,173
o
C/menit didapat pada temperatur udara masuk 18

o
C dengan laju udara 

3m/s pada ventilasi model 1 diikuti ventilasi model 2 dengan laju pendinginan 

0,155
o
C/menit didapat pada temperatur udara masuk 18

o
C dengan laju udara 

3m/s. 

Pengaruh geometri ventilasi, penurunan temperatur udara masuk, dan 

peningkatan laju aliran udara berpengaruh terhadap laju pendinginan PCM. 

 

Kata kunci : free cooling, PCM, ventilasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

CHARACTERISTIC HEAT TRANSFER ON VENTILATION 

CONTAIN PHASE CHANGE MATERIAL FOR COLD ROOM IN 

FREEZING PROCESS 

 

 

 

By 

 

 

CARLOS CARLES TURNIP 

 

Buildings have a major contribution to energy comsumption. Air conditioner is 

responsible for most of energy use in buildings. Free cooling of buildings have 

much attention to reduce the operation hours and capacity of conventional 

cooling. Free cooling could be provided by collecting natural cold energy during 

night time in appropriate thermal storage form and this could be retrieved when 

needed. Phase change materials are storage medium in free cooling applications, 

because have high energy densities, and absorb and release heat at a narrow 

temperature range. Paraffin are PCM non corrosives, stable chemical reaction, 

available from many manufactures. 

 

 This research use 2 models of ventilations made by hollow aluminium with 

dimensions 15cm x15cm was filled with PCM and conditioned the temperature 

inlet  18
o
C, 20

o
C, 22

o
C with velocity of air 1m/s, 2m/s, 3m/s to know cooling rate 

of PCM. The result show largest of cooling rate of PCM is 0,173
o
C/min provided 



on temperature inlet 18
o
C and velocity of air 3m/s on model ventilation 1 while 

model 2 ventilation has cooling rate of PCM 0,155
o
C/min on temperature inlet 

18
o
C and velocity of air 3m/s. effect geometry of ventilation, decrease of 

temperature inlet and increase velocity of air influence cooling rate of PCM.   

 

Keywords: free cooling, PCM, ventilation. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis, secara termal tidak semua 

wilayah Indonesia termasuk daerah tropis karena, secara pengukuruan suhu 

daerah tropis rata-rata 20
o
C, sedangkan rata-rata suhu di Indonesia 35

o
C 

dengan tingkat kelembaban 85%. Keadaan seperti ini sangat tidak nyaman 

karena suhu yang terlalu tinggi. Kenyamanan termal untuk orang Indonesia 

berkisar 22,8 sampai 25,8
o
C (Talarosha, 2005). Menyiasati hal ini, orang-

orang menggunakan pengondisian udara (air conditioning/AC) di dalam 

ruangan untuk mencapai kenyamanan termal dampaknya penggunaan energi 

listrik menjadi meningkat.   

 

Selain menggunakan AC, digunakan pula ventilasi untuk mengurangi beban 

termal ruangan. Ventilasi merupakan suatu tempat keluar dan masuknya 

udara pada suatu ruangan dalam bangunan. Keluar masuknya udara 

dimaksudkan sebagai sirkulasi udara, yang tidak hanya membuat kondisi 

ruangan nyaman juga mempertahankan kelembaban yang normal dan 

memenuhi syarat. Keluar dan masuknya udara dingin pada malam hari dapat 
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dimanfaatkan untuk pembekuan PCM yang disimpan dalam bentuk panas 

laten (Basuki, 2017).  

Sistem penyimpanan energi termal menjadi solusi karena dapat menyimpan 

panas laten dan panas sensibel untuk kemudian dimanfaatkan sehingga 

mengurangi supply energi dan konsumsi energi. Penyimpanan energi dalam 

bentuk panas laten memiliki densitas termal yang tinggi dibandingkan 

dengan penyimpanan panas sensibel, karena energi per satuan massa panas 

laten jauh lebih besar energinya dibandingkan panas sensibel. PCM 

menyimpan dan mengeluarkan energi dengan cara perbedaan temperatur dan 

mengalami berbagai jenis melting dan juga siklus pembekuan tanpa 

kehilangan stabilitasnya (Raul, 2018).  

 

Banyak keuntungan yang didapatkan dari penggunaan penyimpanan energi 

termal, sebagai contoh material penyimpan panas mampu memberikan 

densitas penyimpanan energi yang besar dan mampu menyimpan panas pada 

suhu yang relatif konstan sesuai dengan suhu transisi dari setiap fasa (Napitu, 

2014).  

 

Parafin sebagai salah satu bahan penyimpan panas laten yang telah banyak 

diaplikasikan sebagai penyimpan panas. Selain memiliki kemampuan 

menyimpan panas laten yang besar, titik beku parafin yang beragam 

kemudian dapat dimanfaatkan sesuai pada rentang suhu yang dibutuhkan 

(Sharma dkk, 2009).  
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Kelebihan parafin lainnya yaitu aman, sifat yang mampu diprediksi, tidak 

terlalu mahal, dan tidak korosif. Parafin tidak mudah bereaksi secara kimia 

dan stabil dibawah suhu 500°C. Disamping itu, parafin mengalami perubahan 

volume yang kecil ketika mengalami perubahan fasa dan mempunyai tekanan 

uap yang rendah pada fasa cair.  

 

Untuk mengaplikasikan hal ini, perlu dilakukan penelitian terkait dengan 

“Karakteristik Perpindahan Panas di Ventilasi Berisi Material Fasa 

Berubah untuk Aplikasi Ruangan Sejuk pada Proses Pembekuan”. 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

 

 Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh geometri ventilasi terhadap laju pendinginan PCM. 

2. Mengetahui pengaruh laju aliran  udara terhadap laju pendinginan PCM. 

3. Mengetahui pengaruh variasi temperatur udara terhadap laju pendinginan 

PCM. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan permasalahan dari penelitian karakteristik perpindahan panas di 

ventilasi berisi material berubah fasa untuk aplikasi ruangan sejuk pada 

proses pembekuan ini, yaitu: 

1. PCM yang digunakan hanya parafin  
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2. Material yang digunakan dalam pembuatan ventilasi yaitu aluminium 

hollow. 

3. Model ventilasi yang digunakan berukuran 15 x 15 cm dengan 2 model. 

1.4   Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

I.  PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, tujuan penelitian,  batasan 

masalah yang diambil sebagai bahasan utama dalam penelitian, serta 

sistematika penulisan dalam laporan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan landasan teori-teori dari beberapa literatur yang 

mendukung pembahasan tentang studi kasus yang diambil. 

 

 III. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan metode-metode yang digunakan penulis dalam 

pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan. Beberapa tahap yang 

dilakukan yaitu tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, dan prosedur 

penelitian. 

 

 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini berisikan data-data yang diperlukan untuk melakukan   

perencanaan serta pembahasan dari hasil perencanaan dan perancangan 

yang didapatkan. 
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V. PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari data yang diperoleh dan 

pembahasan dari penulis tentang studi kasus yang diambil. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka memuat buku-buku referensi yang menunjang dalam 

penyusunan penelitian ini. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran berisikan foto dan data-data lain yang mendukung penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perpindahan Panas  

 

Panas didefinisikan sebagai bentuk energi yang dipindahkan dari suatu sistem 

ke sistem lain dengan adanya perpindahan panas, sedangkan ilmu tentang 

menentukan laju perpindahan panas disebut perpindahan panas. Panas dapat 

dipindahkan menjadi 3 cara : 

2.1.1 Konduksi  

Konduksi adalah perpindahan energi dari partikel dengan energi yang 

lebih besar ke energi yang lebih kecil yang letaknya berdekatan. 

Konduksi dapat tejadi pada benda padat, cair maupun gas. Laju 

perpindahan panas dengan cara konduksi melalui perantara atau 

medium yang bergantung kepada ukuran medium, ketebalan medium, 

material medium dan perbedaan temperatur antara mediumnya 

dirumuskan pada persamaan 2.1 

Qkonduksi  = -kA
  

  
   (W)…………………….(2.1) 

Dimana :  

k = konduktivitas termal material  

A = luas penampang material 

∆T = perbedaan temperatur 
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∆L = panjang material 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Perpindahan panas secara konduksi pada sebuah dinding  dengan 

ketebalan ∆x dan penampang A (Cengel, 2003) 

 

2.1.2 Konveksi  

Konveksi adalah perpindahan energi antara benda padat dengan benda 

cair atau gas yang berdekatan dalam sebuah gerak, melibatkan efek 

konduksi dan gerak fluida. Gerak fluida yang sangat cepat, maka 

perpindahan panas konveksinya sangat baik begitupun sebaliknya.  

 

 

 

 

Gambar 2. Konveksi paksa dan konveksi alami (Cengel, 2003) 

 

Ada 2 macam perpindahan panas konveksi. Pada Gambar 2.2 

menjelaskan konveksi paksa ialah fluida dipaksa mengalir melalui 

permukaan dengan bantuan kipas, pompa, ataupun angin. Sedangkan 

konveksi alami adalah fluida yang mengalir melalui permukaan 



8 

 

bergerak tanpa bantuan alat. Perpindahan panas konveksi dapat 

dirumuskan pada persamaan 2.2  

Qkonveksi  = hAs(Ts- T∞)…………………….(2.2) 

Dimana :  

h = koefisien perpindahan panas konveksi (W/m
2
) 

A = permukaan benda  

Ts = temperatur benda 

T∞ = temperatur lingkungan  

 

2.1.3 Radiasi  

Radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang 

elektromagnetik dalam bentuk atom atau molekul. Tidak seperti 

konduksi dan konveksi, radiasi tidak membutuhkan medium. 

Persamaan perpindahan panas secara radiasi dapat dirumuskan pada 

persamaan 2.3  

Qradiasi  = σAsTs
4
………………………………….(2.3) 

 

Dimana :  

σ = konstanta Stefan Boltzmann 5,67 x 10
-8

 W/m
2
 

As = permukaan benda 

Ts = temperatur benda 

Perpindahan panas secara radiasi paling cepat diantaran konveksi 

maupun radiasi, kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya (Cengel, 

2003).  
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2.2 Metode Penyimpanan Energi  

 

Ada beberapa bentuk metode untuk penyimpanan energi termal yakni; 

mechanical storage, electrical storage, thermal energy storage. Mechanical 

Energy Storage merupakan sistem penyimpanan energi mekanikal termasuk 

penyimpanan energi gravitasi atau pumped hydropower storage (PHPS), 

compressed air energy storage (CAES), dan roda gaya. Teknologi yang 

digunakan pada PHPS dan CAES biasa digunakan untuk peralatan 

penyimpanan energi skala besar walaupun roda gaya sangat cocok digunakan 

untuk penyimpanan skala menengah. 

 

Electrical Storage merupakah penyimpanan energi dengan baterai adalah 

salah satu opsi untuk penyimpanan energi listrik. Baterai diisi, yang 

dihubungkan dengan sumber arus listrik dan ketika sudah penuh lalu 

pengisian dilepaskan. Energi kimia disimpan dan dikonversikan ke energi 

listrik. Penyimpanan energi listrik dihasilkan oleh PLTU, PLTA, PLTG, dan 

pembangkit tenaga sel surya. Kebanyakan jenis baterai yang digunakan 

zaman sekarang adalah penyimpanan baterai dengan baterai timbal dan Ni-

Cd. 

 

Thermal Energy Storage  merupakan penyimpanan energi termal biasanya 

disimpan pada sebuah sebuah  material berubah fasa sebagai panas sensibel, 

panas laten, dan termokimia maupun gabungan dari 3 jenis kombinasi yang 

disebutkan diatas (Sharma dkk, 2007). 



10 

 

 

2.3 Penyimpanan Energi Termal  

 

Penyimpanan energi termal adalah penyimpanan dari suatu energi yang 

didapatkan dari luar kemudian disimpan dalam suatu tempat yang dijadikan 

sebagai penyimpanan energi termal. Sistem penyimpanan termal sering 

digunakan sebagai pemanas dan pendingin karena dari segi performa sangat 

baik dan banyak digunakan pada proses-proses industri. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3. Klasifikasi Penyimpanan Energi Thermal  (Sharma dkk, 2007) 

 

Pada Gambar 3 penyimpanan energi termal dibagi menjadi 2 bagian besar, 

penyimpanan secara thermal  dan penyimpanan secara chemical. Thermal 

terpecah menjadi 2 lagi yaitu panas sensibel dan panas laten. Panas laten yaitu 

panas yang diperlukan per satuan massa zat pada titik didihnya sehingga 

terjadi perubahan wujud sedangkan panas sensibel yaitu panas yang 

menyebabkan terjadinya kenaikan/penurunan temperatur, tetapi fasa tidak 

Thermal Energy Storage 

Thermal 
Chemical 

Sensible Heat Latent Heat 

Thermal Chemical Pipe Line 

Heat of Reaction  

Heat Pump 
Liquids Solid 

Solid-Liquid 
Liquid-Gas Solid-Solid 
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berubah. Panas sensibel berupa fasa cair dan padat. Panas laten berupa fasa 

padat ke cair, fasa cair ke gas dan fasa padat tetap padat. Pada penyimpanan 

chemical dibagi menjadi thermal chemical pipe line, heat of reaction, dan 

heat pump. 

 

Densitas penyimpanan energi yang tinggi dan kapasitas tenaga yang tinggi 

pula digunakan untuk mengisi dan melepaskan karakteristik dari berbagai 

energi penyimpanan. Energi penyimpanan juga sebagai salah satu energi 

terbarukan dan dikenal ada 3 metode dari energi penyimpanan termal yaitu 

panas sensibel, panas laten dan penyimpanan panas kimia.  

2.3.1 Panas Sensibel 

Densitas penyimpanan energi dalam penyimpanan ditentukan oleh   

kapasitas panas dari media penyimpanan dan perubahan temperatur 

material. Perubahan temperatur (∆T) tergantung kepada aplikasi dan 

keterbatasan panas bahan penyimpanan dan tempat penyimpanan. Panas 

sensibel dituliskan dengan rumus seperti pada persamaan 2.4 

   Qsensibel  = ∫        
 

 
........................................(2.4) 

Dimana :  

   Qsensibel = panas sensibel yang tersimpan 

   Cp  = panas spesifik PCM 

  dT = perubahan temperatur  

2.3.2 Panas Laten  

Pengertian lain penyimpanan energi menggunakan material berubah    

fasa. Densitas energi bisa ditingkatkan menggunakan PCM, 
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mempunyai perubahan fasa dengan jarak temperatur dari penyimpanan. 

Berdasarkan interval temperatur panas disimpan dalam PCM dan 

dituliskan dengan rumus seperti pada persamaan 2.5 

          Qtotal  = ∫                     ∫          
  

  

  

  
.......(2.5) 

Dimana :  

m      = massa PCM (kg) 

Cpl     = panas spesifik PCM fasa cair (kJ/kg.
o
C) 

Cps     = panas spesifik PCM fasa padat (kJ/kg.
o
C) 

L       = panas laten PCM (kJ/kg)   

∆x       = persentase padatan PCM yang terbentuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tipikal perubahan PCM pada diagram tekanan terhadap 

temperatur (Wu,S.2010). 
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Gambar 5. Tipikal perubahan PCM pada diagram tekanan terhadap 

volume (Wu,S.2010). 

Gambar 4 menjelaskan kenaikan pada temperatur tertentu 

menyebabkan PCM terjadi sublimasi sehingga  menuju proses triple 

point. Pada temperatur yang lebih rendah PCM berfasa padat, dengan 

dinaikkannya temperatur PCM yang berfasa padat terjadi proses 

peleburan menjadi fasa cair. Temperatur kemudian dinaikkan kembali 

hingga titik kritis sehingga PCM terjadi proses penguapan. Setelah 

melalui titik kritis PCM berubah fasa menjadi uap. 

 

Perubahan fasa bisa terjadi pada fasa padat ke cair atau cair ke gas. 

Namun demikian perubahan cair ke gas disebabkan oleh perubahan 

volume yang besar atau membutuhkan tekanan yang besar untuk 

menyimpanan material dalam fasa gas. Penyimpanan energi termal 

panas laten mempunyai densitas penyimpanan energi yang tinggi per 

unit satuan massa dalam proses quasi isotermal. Artinya dalam aplikasi 

tertentu yang lebih spesifik dimana interval atau jarak temperatur 

sangat penting, contohnya perpindahan sensivitas temperatur produk, 

menggunakan PCM sangat menguntungkan karena bisa disimpan di 

material pada temperatur konstan sesuai dengan fasa transisi dari 

temperatur PCM. Ada beberapa persyaratan dalam pemilihan 

penyimpanan energi panas laten, yaitu :  

1. Karakteristik Termal 

     Ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam karakteritik termal yaitu :  

a. Kecocokan temperatur fasa perubahan. 
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b. Panas laten yang tinggi. 

c. Mempunyai perpindahan panas yang baik. 

Pemilihan PCM untuk aplikasi khusus, temperatur operasi dari 

pemanasan ataupun pendinginan seharusnya disesuaikan dengan 

temperatur transisi dari PCM itu sendiri. Panas laten dari PCM 

sebisa mungkin harus tinggi, khususnya pada basis volumterik 

untuk meminimalisir ukuran penyimpanan panas. Konduktivitas 

termal juga mendukung pengisian dan pelepasan sewaktu 

penyimpanan energi bekerja.  

2. Karakteristik Fisik 

    Adapun karakteristik fisik dari pemyimpanan energi termal adalah: 

a. Keseimbangan fasa yang baik. 

b. Densitas yang tinggi. 

c. Perubahan volume yang kecil. 

d. Tekanan uap rendah. 

       Stabilitas fasa selama titik pembekuan akan membantu mengatur  

penyimpanan panas dan densitas sangat dibutuhkan untuk sebuah 

ukuran kecil dalam penyimpanan. Perubahan volume yang kecil 

dalam perubahan fasa dan tekanan uap yang kecil pada suhu 

operasi berguna untuk mengurangi masalah penahanan. 

3. Karakteristik Kinetik 

    Adapun karkateristik kinetik dari pemyimpanan energi termal 

adalah: 

a. Tidak ada proses supercooling. 
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b. Tingkat pengkristalan yang cukup baik. 

Supercooling adalah salah satu kesulitan dalam yang dihadapi 

dalam pengembangan PCM, terutama untuk garam hidrat. 

Supercooling yang lebih dari beberapa derajat saja akan 

berpengaruh pada proses penyimpanan energi panas. 

4. Karakteristik Kimia 

    Adapun karkateristik kimia dari pemyimpanan energi termal adalah: 

a. Stabilitas kimia jangka panjang. 

b. Sesuai dengan bentuk material. 

c. Tidak beracun.  

d. Tidak mudah terbakar. 

PCM bisa terjadi degradasi kehilangan air, dekomposisi kimia, 

atau ketidak sesuaian dengan bentuk materialnya sehingga PCM 

aman untuk digunakan. 

5. Faktor Ekonomis  

    Adapun faktor ekonomis dari penyimpanan energi termal adalah: 

a. Banyak tersedia. 

b. Harga yang murah. 

Harga murah dan ketersediaan dalam skala besar dari material    

berubah fasa sangat penting (Prim, 2012).  

   

2.4  Reaksi Panas Kimia  
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Panas juga bisa disimpan melalui sebuah reaksi termokimia bolak-balik. 

Prinsip kerja dapat dirumuskan seperti pada persamaan 2.6 

A + HEAT = B↔C.........................................(2.6) 

Pertama, dalam periode pengisian, senyawa A diubah ke dalam dua senyawa 

baru, B dan C, karena penyerapan panas (reaksi endoterm). Selanjutnya, dua 

senyawa baru tadi harus disimpan ke dalam bejana pemisah pada temperatur 

lingkungan.  

 

Kedua dalam periode pelepasan, senyawa B berekasi dengan senyawa C ke 

bentuk senyawa awal A selagi melepas panas yang tersimpan (reaksi 

eksoterm). Energi dari reaksi termokimia adalah yang tertinggi dari semua 

sistem yang sudah pernah ada, dan juga penyimpanan energi yang paling 

kompak. Sejauh ini, ada beberapa tipe dari reaksi kimia bolak-balik yang 

mana sudah banayk dipelajari seperti dari padat ke gas, cair ke gas, maupun 

reaksi gas.  

 

2.5 Penyimpanan Energi Termal menggunakan PCM untuk Aplikasi 

Temperatur Rendah   

 

PCM digunakan dalam banyak aplikasi yang berbeda, perbedaan satu dengan 

yang lain sudah banyak ditemukan dipasaran dan sudah dipelajari oleh para 

peniliti. PCM juga menawarkan kemungkinan melindungi termal dari termal 

inersia yang tinggi. Perlindungan ini juga digunakan pemanasan dan 

pendinginan selama proses penyimpanan. Perlindungan ini meliputi makanan 

padat, makanan yang sudah dimasak, minuman, produk kesehatan, 



17 

 

penyimpanan darah, sirkuit elektronik dan masih banyak yang lainnya. Ada 

beberapa contoh aplikasi PCM pada temperatur rendah, yaitu : 

1. Pendingingan  

      Mengurangi panas dari daya terpasang, penyimpanan es. 

2. Pelindung termal dari makanan 

Penyimpanan es krim, penyimpanan daging atau ikan.  

3. Aplikasi Kesehatan  

 Darah yang didonorkan, terapi pendingingan. 

4. Bidang Industri 

 Terminal gasifikasi 

 

2.6 Material Berubah Fasa (Phase Change Material) 

 

Material berubah fasa adalah material penyimpan panas laten yang mampu 

mengubah fasa dari padat menjadi cair, atau cair menjadi padat (Sharma,A 

2007). Kebanyakan sejumlah  PCM diketahui jarak  titik leleh peleburannya 

dan juga orang banyak menggunakan material berubah fasa karena faktor 

ekonomi dan material ini banyak beredar dipasaran. Adapun klasifikasi dari 

PCM adalah :  
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Gambar 6. Klasifikasi PCM (Tadsidjoudoung, 2012). 

 

 

2.6.1 Material Berubah Fasa Organik  

Material berubah fasa oraganik dibagi menjadi dua yang pertama 

parafin   dan non parafin. Material organik meliputi pencairan 

kongruen dan pendingingan yang bisa berulang-ulang tanpa 

mengurangi pemisahan fasa dan penurunan panas laten dari material 

itu sendiri, tidak ada supercooling dan biasanya tidak korosif. 

2.6.1.1 Parafin 

Parafin merupakan jenis PCM organik padatan dan juga cairan 

yang sering digunakan sebagai material penyimpanan energi 

panas. Parafin termasuk hidrokarbon jenuh (n-alkana) dengan 

formulasi kimia CnH2n+2. Titik pencairan parafin meningkat 

seiring peningkatan jumlah karbon yang begitu pula dengan 

sifat thermal bergantung kepada peningkatan jumlah karbon. 

Parafin mempunyai nomor karbon berkisar antara C19 sampai 

dengan C40 (Khadiran, 2016).  

 

Karakteristik parafin yaitu mempunyai jarak titik beku yang 

besar sekitar 20
o
C sampai 70

o
C dengan rata-rata panas fusi 

pada bangungan sebesar 170MJ/m
3
, nilainya setengah dari 

garam hidrat. Namun, parafin tidak mempunyai sifat 

supercooling, tidak bersifat korosif, sifat kimia yang stabil, 
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tidak berfasa memisah, dan harganya murah. Supercooling 

merupakan suatu keadaan yang dialami oleh suatu zat cair 

yang mengalami penurunan suhu secara drastis sampai 

dibawah titik bekunya yang tidak diimbangi dengan pelepasan 

kalor (Souayfane, 2016). 

          Tabel 1. Karakteristik Parafin (Sumber Sharma, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.2   Non Parafin   

Organik non parafin terbuat dari asam lemak, ester, dan 

alkohol. Sifatnya sangat mudah terbakar dan tidak bisa terkena 

paparan temperatur yang tinggi, dan mudah teroksidasi. 

Kelebihannya ialah material organik mudah diproduksi, 

Atom 

karbon 

Titik 

lebur 

(
o
C) 

Panas 

laten 

(kJ/kg) 

Golongan 

14 5,5 228 I 

15 10 205 II 

16 16,7 237,1 I 

17 21,7 213 II 

18 28 244 I 

19 32 222 II 

20 36,7 246 I 

21 40,2 200 II 

22 44 249 II 

23 47,5 232 II 

24 50,6 255 II 

25 49,4 238 II 

26 56,3 256 II 

27 58,8 236 II 

28 61,6 253 II 

29 63,4 240 II 

30 65,4 251 II 

31 68 242 II 

32 69,5 170 II 

33 73,9 268 II 

34 75,9 269 II 
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mempunyai sifat pendinginan tanpa supercooling, 

konduktivitas termal rendah dan tidak berisifat toksin.  

 

 

2.6.1.3   Asam Lemak  

Formula kimia dari asam lemak adalah CH3(CH2)2nCOOH dan  

mempunyai panas fusi relatif tinggi. Asam lemak mempunyai 

banyak keuntungan dibandingkan PCM lainnya. Kelebihannya 

adalah sifat kimia yang stabil, titik pencairan yang kongruen, 

dan tidak beracun dan yang paling utama adalah mempunyai 

perubahan volume yang rendah ketika berubah fasa dengan 

titik lebur yang rendah. Asam lemak didapat dari sayur-

sayuran dan hewan (Konuklu, 2018) 

   2.6.1.4 Gula Alkohol 

Gula alkohol (alditol, polialkohol, glisitol, polihidrik alkohol) 

dengan rumus kimia (CHOH)nCH2OH adalah substansi yang 

umum ditemukan pada makan dan sayuran. Material ini 

mempunyai entalpi PCM yang baik, fasa berubah temperatur. 

Perubahan temperatur fasanya berkisar antara 90
o
C sampai 

190
o
C dan mempunyai panas laten antara 190 sampai 350 

kJ/kg. 

   2.6.1.5 Ester 

Ester didapat dari sintesis asam karbosilik. Asam lemak ester   

dapat berubah fasa pada temperatur yang rendah tanpa 
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supercooling. Kebanyakan material ester digunakan dalam 

industri sebagai polimer dan bahan kosmetik (Sharma, 2009). 

 

 

 

 

Tabel 2. Melting point dan heat of fusion PCM (Sharma, 2009) 

 

 

2

.

6

.

1

.

6 Polietilen Glikol  

Polietilen glikol dengan formula HO-CH2-(CH2-O-CH2-)n 

mempunyai karakteristik kestabilan termal, tidak mudah 

terbakar, tidak beracun, tidak korosif, dan murah. Titik leleh 

dari polietilen glikol berkisar 51
 
 sampai 68,7

o
C dan panas 

latennya 91,4 sampai 181,4 kJ/kg. 

2.6.2 Material Berubah Fasa Non Organik  

Garam hidrat, logam adalah contoh dari PCM non organik. Keduanya   

memiliki densitas yang besar dan densitas penyimpanan termal yang 

PCM Material type Melting point 

(
o
C) 

Heat of fusion 

(kJ/kg) 

Tetradecane Paraffin 5,5 228 

Pentadecane Paraffin 10 205 

Hexadecane Paraffin 16,7 237,1 

Heptadecane Paraffin 21,7 213 

Octadecane Paraffin 28 244 

Nonadecane Paraffin 32 222 

Caprilic acid Fatty acid 16,3 149 

Lauric acid Fatty acid 49 178 

Capric acid Fatty acid 36 152 

Pentadecanoic acid Fatty acid 52,5 178 

Myristic acid Fatty acid 58 199 

Palmitic acid Fatty acid 55 163 

Stearic acid Fatty acid 69,4 199 
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tinggi serta mempunyai konduktivitas termal yang lebih baik 

dibandingkan dengan PCM organik. Permasalahan dari pada PCM 

non organik adalah pada titik leleh yang tidak kongruen dan 

supercooling. 

 

 

2.6.2.1  Garam Hidrat 

Garam hidrat termasuk garam an-organik campuran (AB) dan 

air (H2O) menghasilkan kristal padat dengan rumus kimia 

(ABxH2O). Transisi perubahan fasa dianggap sebagai dehidrasi 

atau hidrasi dari garam. Densitas penyimpanan untuk garam 

hidrat berkisar 350 MJ/m
3
 dan konduktivitas termal 0,5 

W/m.K. Masalah terbesar dari garam hidrat adalah pada 

penurunan densitas penyimpanan energi pada setiap siklusnya. 

Pada proses pelelehan, garam hidrat melepas air sehingga 

tidak cukup untuk membentuk kristal padat kembali 

(Tatsidjodoung, 2012). 

2.6.3 Eutektik  

Material eutektik merupakan kombinasi atau campuran dua atau lebih   

material PCM yang serupa titik beku dan titik lelehnya. Titik beku dan 

titik leleh dari material eutektik selalu memisah dan mempunyai 

konduktivitas termal dan densitas penyimpanan yang tinggi. Berat dari 

tiap-tiap material bisa divariasikan untuk mencapai titik beku yang 
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diinginkan sebagai hasil pencampuran material eutektik (Kosny, 

2015).  

 

2.7  Aplikasi Parafin dalam Bangunan 

 

Pemilihan PCM untuk aplikasi bangunan sangat jarang diperhatikan, 

ketersediaan  energi penyimpanan thermal penting untuk keefektifan 

penggunaan dalam aplikasi bangunan. Menurut Neeper tahun 1989 

melakukan pengujian sifat thermal pada papan dinding gipsum dengan 

menggunakan garam hidrat dan parafin sebagai PCM dengan variasi 

temperatur ruangan. Bahwasannya penyimpanan thermal pada papan dinding 

gipsum menggunakan PCM cukup untuk mengurangi penggunaan pemanas 

ruangan.  

 

Menurut Zhou,D pada tahun 2011 free cooling adalah sebuah konsep 

pengembangan untuk aplikasi pengkondisian udara. Dalam hal ini 

pendinginan didapat dari udara lingkungan pada malam hari dan melepaskan 

udara dingin pada waktu siang hari. Pada gambar 7 dijelaskan pada malam 

hari, udara luar melewati sistem penyimpanan panas termal laten untuk 

mendinginkan PCM, kemudian pada siang hari udara dingin yang tersimpan 

didalam PCM akan mendinginkan ruangan begitupun seterusnya. 
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Gambar 7. Pengisian dan Pengeluaran udara dingin dari PCM ke ruangan. 

 

Menurut John dkk pada tahun 2000 juga sudah mendesain sebuah terobosan 

ventilasi baru untuk sistem pendinginan waktu malam (kombinasi PCM 

dengan heat pipe) adalah sebuah alternatif untuk pengkondisian udara. Sistem 

ini menawarkan keuntungan substansi dalam menurunkan thermal atau 

mengurangi kebutuhan dari pengkondisian udara dengan demikian, 

menurunkan pula kadar emisi CO2 dan menghemat energi dalam sebuah 

bangunan (Farid,M, 2004).   
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III. METODOLOGI PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan menggunakan campuran 

parafin padat sebanyak 5% dan parafin cair 95% sebagai sistem penyimpnan 

thermal. Material ventilasi yang digunakan terbuat dari bahan aluminium 

hollow yang berukuran 15cm x 15cm. Material berubah fasa (PCM) yang 

digunakan akan dipasangkan pada ventilasi untuk aplikasi ruangan sejuk pada 

proses pembekuan. Alat tersebut  divariasikan terhadap temperatur udara masuk 

serta kecepatan udaranya untuk mengetahui jumlah energi thermal yang dapat 

disimpan pada sistem penyimpanan thermal pada ventilasi. 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Termodinamika, jurusan Teknik 

Mesin, Universitas Lampung. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini 

dimulai pada bulan April 2019 sampai dengan Agustus 2019. 

 

3.2 Tahapan Penelitian 

 

Berikut ini merupakan jadwal kegiatan penelitian yang akan dilakukan, 

tersusun  seperti pada tabel dibawah ini: 
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 Tabel 3. Jadwal kegiatan penelitian 

3.2.1 Studi literatur 

Pada  penelitian  ini  dilakukan  studi  literatur  mengenai  material   

fasa berubah atau PCM serta aplikasinya pada bangunan. 

3.2.2 Persiapan 

a. Pemilihan PCM 

Karakteristik PCM yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

sifat PCM yang mampu membeku atau mencair pada temperatur 

nyaman manusia yaitu temperatur 22°C sampai dengan 26°C serta, 

mampu bersiklus hingga ribuan kali.  

b. Pembuatan alat ventilasi 

Jenis sistem penyimpanan energi thermal yang dibuat berupa 

ventilasi dengan dimensi panjang 15cm dengan lebar 15cm. 

Kemudian ventilasi dipasangkan pada air conditioner yang 

sudah diberi saluran sesuai dengan ukuran ventilasi. 

No. Kegiatan 
April Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 

Studi 

Literatur                                     

2 

Persiapan 

Alat dan 

Bahan 

Pengujian                                     

3 

Pengujian 

bahan                                      

4 

Pengolahan 

Data                                     

5 

Pembuatan 

Laporan 

Akhir dan 

Ujian 

Skripsi                                     
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c. Pengujian 

Pengujian dilakukan pada PCM dengan temperatur lingkungan 

yaitu 30
o
C dan dilakukan pendinginan. Pendinginan menggunakan 

2 variabel yaitu dengan memvariasikan kecepatan udara masuk 

serta temperatur masuk yang melewati saluran. Pengujian ventilasi 

ini menggunakan temperatur udara masuk 18°C, 20°C, 22°C serta 

kecepatan udara udara 1 m/s, 2 m/s dan 3m/s pada setiap 

temperaturnya. Pengujian dilakukan selama 60 menit. 

d. Analisis data 

Hasil data yang diperoleh setelah melakukan pengujian akan 

dianalisis  dan diolah agar didapat kesimpulan penelitian ini. 

e. Penulisan laporan 

Penulisan laporan adalah tahap akhir dari penelitian ini. 

 

3.3 Alat dan Bahan 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah: 

3.3.1 Alat 

  Alat yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Ventilasi  

Ventilasi pada penelitian ini mempunyai 2 model dengan masing 

masing ukuran 15cm x 15cm. Ditunjukkan seperti pada gambar 

berikut ini :  
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Gambar 8. Model ventilasi pertama 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 9. Model ventilasi kedua 
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b. Air Conditioner (AC) 

 Air conditioner yang digunakan merek LG dual cool 1 PK atau 

9200 btu/h seperti Gambar 10 difungsikan untuk mengondisikan 

temperatur inlet agar bertahan pada temperatur yang diinginkan. 

 
 

 

 

 

 

                  Gambar 10. Air conditioner 

c. Corong udara 

Corong udara ditunjukkan pada gambar Gambar 11. Corong 

dibuat menggunakan material kayu triplek dengan ketebalan 8 

mm. Corong udara ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan 

aliran udara yang memiliki temperatur rendah agar masuk 

kedalam sistem heat storage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                       (b) 

Gambar 11. Corong udara (a) tampak samping (b) tampak atas 
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d.  Anemometer 

Anemometer ditunjukkan pada Gambar 12 berfungsi untuk 

mengukur kecepatan udara pada sistem heat storage. 

Anemometer yang digunakan memiliki merek Extech 45170   

yang mampu mengukur kecepatan angin, kelembaban, 

temperatur, serta intensitas cahaya. 

 

 

  

 

Gambar 12. Anemometer 

e. Temperature recorder 

Dalam pengambilan data temperatur pengujian menggunakan 

temperatur recorder merek Lutron BTM-4208SD dengan 12 buah 

lubang termokopel seperti pada Gambar 13. Alat ini digunakan 

untuk mengukur temperatur -100°C hingga 1200°C dan merekam 

temperatur pada titik yang diinginkan hingga 3600 detik. 

 

 

 

 

 

 

                    (a)         (b)                    
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Gambar 13.    (a) temperature recorder     (b) termokopel 

f.  Timbangan 

Timbangan pada penelitian ini digunakan untuk mengukur berat 

PCM, berupa parafin padat dan parafin cair  yang akan 

digunakan. Gambar 14 menunjukan timbangan digital dengan 

merek Sf400 yang dapat digunakan hingga 10kg dengan 

ketelitian 5 gram. 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Timbangan digital Sf400 

g. Kompor  

Kompor digunakan untuk memanaskan parafin.   

 

 

 

 

Gambar 15. Kompor 

 

3.3.2 Bahan 

Bahan  yang digunakan  pada penelitian ini adalah  : 

3.1 PCM jenis parafin padat dan parafin cair. Temperatur melting 

campuran parafin padat dengan cair 18
o
C, 20

o
C, 22

o
C 
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(a)                                        (b) 

                          Gambar 16. (a) parafin padat        (b) parafin cair 

3.2 Aluminium hollow 

 

 

 

 

 

Gambar 17.  Alumium hollow 

 

3.4  Persiapan Pengujian  

Adapun persiapan pengujian pada penelitian ini adalah : 

3.4.1 Permbuatan ventilasi  

a. Menyiapkan aluminium hollow. 

b. Memotong aluminium hollow berukuran 15cm.  
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c. Menggabungkan potongan aluminium berukuran 15cm sebagai 

tinggi dan potongan aluminium berukuran 15cm sebagai lebar dari 

ventilasi. 

 

3.4.2 Pengisian PCM  

a. Mengisi PCM kedalam potongan aluminium hollow  

 

3.5 Metode Pengambilan data 

 

Adapun metode pengambilan data yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyiapkan alat uji ventilasi.  

b. Mengisi ruang kosong ventilasi dengan PCM. 

c. Mengkondisikan temperatur inlet sesuai variasi. 

d. Setelah temperatur terkondisi, ventilasi dipasang pada corong. 

e. Mengkondisikan  kecepatan  udara  dengan  variasi  yang  sudah 

ditentukan sebelumnya. 

f. Mulai merekam temperatur atau pengambilan data. 

g. Lakukan langkah c sampai f sesuai dengan data yang diperlukan. 

 

3.6 Diagram Alir Penelitian   

 

  

 

 

Mulai 

Menyiapkan PCM 

dengan titik beku 18
o
C, 

20
o
C, 22

o
C 
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Menyiapkan ventilasi 

berukuran 15cm x 15cm 

 Melakukan pengujian ventilasi 

berukuran 15cm x 15cm berisi PCM  

Pengambilan data 

Data Lengkap ?  

Hasil dan kesimpulan 

Seles

Ya 

Tidak 

      A 

A 

   Data 

    Analisis data 

Hasil dan kesimpulan 

Selesai 
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3.7  Variabel Pengujian  

 

Variabel pengujian merupakan variasi yang dilakukan pada PCM jenis 

paraffin dengan temperatur awal PCM 30°C serta pengujian dilakukan pada 

ventilasi model 1 dan ventilasi model 2. Variabel berubah digunakan untuk 

dapat mengetahui karakteristik perpindahan kalor dari PCM tersebut seperti 

pada Tabel 4 dan Tabel 5 Variasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut  

 

Tabel 4. Tabel Pengujian Ventilasi Model 1 

No 

Waktu 

pendinginan 

(jam) 

Temperatur 

masuk (°C) 

Laju 

Aliran 

udara 

(m/s) 

T1 

PCM 

(°C) 

T2 

PCM 

(°C) 

T3 

PCM 

(°C) 

T4  

PCM 

(°C) 

T5  

PCM 

(°C) 

T6 

PCM 

(°C) 

Toutlet 

(°C) 

1 1 18 

1 - -      

2 - -      

3 - -      

2 1 20 

1 - -      

2 - -      

3 - -      

3 1 22 

1 - -      

2 - -      

3 - -      

 

Tabel 5. Tabel Pengujian Ventilasi Model 2 
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3.8  Instalasi Alat 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 18. Instalasi pengujian  

 

 

 

 

 

 

No 

Waktu 

pendinginan 

(jam) 

Temperatur 

masuk (°C) 

Laju 

Aliran 

udara 

(m/s) 

T1 

PCM 

(°C) 

T2 

PCM 

(°C) 

T3 

PCM 

(°C) 

T4  

PCM 

(°C) 

T5  

PCM 

(°C) 

T6 

PCM 

(°C) 

T7 

PCM 

(°C) 

T8 

PCM 

(°C) 

Toutlet 

(°C) 

1 1 18 

1 - -        

2 - -        

3 - -        

2 1 20 

1 - -        

2 - -        

3 - -        

3 1 22 

1 - -        

2 - -        

3 - -        
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V. PENUTUP 

 

 

5.1  Kesimpulan  

   

Adapun simpulan yang didapat dari ventilasi yang berisi PCM pada proses 

pembekuan adalah sebagai berikut: 

1. Profil geometri ventilasi model 1 menghasilkan laju pendinginan PCM 

yang lebih tinggi dari pada ventilasi model 2. Hal ini disebabkan karena, 

rasio luas penampang dengan massa PCM ventilasi model 1 lebih besar 

dari pada ventilasi model 2. 

2. Peningkatan laju aliran udara dingin meningkatkan laju pendinginan 

PCM. Laju pendinginan PCM terbesar pada laju udara 3m/s yakni 

0,173
o
C/menit pada ventilasi model 1. 

3. Penurunan temperatur udara dingin masuk meningkatkan laju pendinginan 

PCM. Laju pendinginan PCM terbesar pada temperatur udara dingin 

masuk 18
o
C yakni 0,173

o
C/menit pada ventilasi model 1. 
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5.2  Saran  

  

Adapun saran yang didapatkan dari pengujian PCM pada proses pembekuan 

adalah sebagai berikut :  

1. Sebaiknya saluran pada pemasangan ventilasi diberikan isolator yang 

lebih baik lagi sehingga tidak ada panas yang keluar masuk. 

2. Sebaiknya massa PCM dan dimensi ventilasi diperbesar sehingga banyak 

energi yang dapat diserap PCM. 
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