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ABSTRAK 

 

KAJIAN PERPINDAHAN PANAS PADA PARTISI DINDING YANG 

MENGANDUNG MATERIAL BERUBAH FASA BERUPA PARAFIN UNTUK 

APLIKASI RUANG SEJUK 

 

Oleh 

 

ILHAM SAPUTRA 

 

Konsumsi energi listrik nasional yang terus mengalami peningkatan seiring dengan 

bertambahnya penggunaan energi listrik khususnya pada suatu bangunan. Sebagian 

besar konsumsi energi listrik pada suatu bangunan digunakan untuk sistem 

pengkonsisian udara atau (Air Conditioning System). Oleh karena itu diperlukan 

solusi alternatif untuk mengurangi konsumsi energi yang besar pada sistem AC yaitu 

dengan meningkatkan efisiensi sistem dan mengurangi beban pendinginan pada suatu 

bangunan. Di Indonesia temperatur udara dingin pada malam hari memiliki potensi 

untuk mendinginkan ruangan pada bangunan. Dengan menggunakan material berubah 

fasa (phase change material disingkat PCM). PCM dapat digunakan untuk 
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menyimpan energi termal dalam jumlah yang sangat besar dengan memanfaatkan 

panas laten dari PCM yang terjadi pada saat material berubah fasanya. Udara dingin 

pada malam hari tersebut digunakan untuk proses pembekuan PCM kemudian pada 

siang harinya PCM dapat menyerap energi termal suatu ruangan dengan merubah 

fasanya. Untuk mengetahui pengaruh temperatur udara dingin terhadap perpindahan 

panas PCM pada proses pembekuannya maka dilakukan pengujian. Pengujian ini 

dilakukan menggunakan 3 model partisi dinding yang diletakan didalam ruang 

khusus uji pendingin. Variabel yang digunakan pada pengujian yaitu kecepatan udara 

dan variasi temperatur udara dingin yang masuk kedalam ruang uji pendingin. 

Pengujian ini ditujukan untuk mengkaji perpindahan panas PCM pada masing-masing 

model partisi dinding yang dapat dijadikan referensi untuk aplikasi PCM pada suatu 

ruangan. Hasil dari uji pembekuan PCM menunjukan bahwa peningkatan kecepatan 

udara dan penurunan temperatur udara dingin masuk bisa meningkatkan laju 

pendinginan PCM pada partisi dinding dan memperbesar persentase padatan PCM. 

Hasil penelitian secara lebih detail terdapat dalam pembahasan skripsi ini. 

 

Kata Kunci: AC, PCM, panas laten, partisi dinding 
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ABSTRACT 

 

KAJIAN PERPINDAHAN PANAS PADA PARTISI DINDING YANG 

MENGANDUNG MATERIAL BERUBAH FASA BERUPA PARAFIN UNTUK 

APLIKASI RUANG SEJUK 

 

Oleh 

 

ILHAM SAPUTRA 

 

National electric energy consumption continues to increase along with increasing 

energy use, especially on a building. Most of the electrical energy consumption in a 

building used for air or pengkonsisian system (Air Conditioning System). Therefore 

we need an alternative solution to reduce energy consumption on a large air-

conditioning system is to improve system efficiency and reduce cooling loads on a 

building. In Indonesia, the cold air temperature at night has the potential to cool the 

room in the building. By using phase change material (PCM phase change material is 

abbreviated). PCM can be used to store thermal energy in a very large amount by 

utilizing the latent heat of PCM that occur when the phase change material. The cold 
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air at night are used to freeze later in the afternoon PCM PCM can absorb thermal 

energy to a room with a changing phase. To determine the effect of cold air 

temperatures to heat transfer PCM in the hold then the testing process. The test is 

performed using three models partition walls are placed inside a special chamber 

cooling test. The variables used in the test is the air velocity and temperature 

variations cold air enters the cooling test chamber. This test is intended to assess the 

heat transfer PCM on each model partition walls that can be used as a reference for 

the application of PCM in a room. The results of the test showed that the PCM 

freezing air speed increase and decrease the temperature of incoming cold air can 

increase the cooling rate PCM on the partition wall and increase the percentage of 

solids PCM. The results of the study in more detail contained in the discussion of this 

thesis. 

 

Keywords: AC, PCM, latent heat, the partition wall 
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dari penelitian ini berupa penurunan temperatur material berubah fasa pada proses 

pendinginan menggunakan fluida udara dengan variasi kecepatan dan temperatur 

udara yang telah dirangkap di lampiran. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi listrik nasional yang terus 

mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya penggunaan energi listrik 

atau elektrifasi serta perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia. Menurut data 

dari kementerian ESDM tahun 2019, konsumsi energi listrik di Indonesia pada 

tahun 2018 mencapai 1.064 kwh/kapita naik 5,4 persen dari tahun sebelumnya 

untuk tahun ini pemerintah menargetkan konsumsi listrik masyarakat meningkat 

menjadi 1.129 kwh/kapita (Jonan, 2019). 

 

Temperatur maksimum Indonesia mencapai 39°C pada bulan Oktober (Indonesia 

Climate, 2019). Hal ini dapat menggangu kenyamanan di dalam ruangan karena 

tidak sesuai dengan standar kenyamanan yang berkisar pada temperatur 24°C -

27°C dan kelembaban relatif 55% -65% (Standar Nasional Indonesia, 2011). 

Oleh karena itu perlu adanya sistem pengkondisian udara dalam ruangan untuk 

menunjang terciptanya kenyamaan termal. Sistem AC (Air Conditioning) 
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umumnya digunakan untuk mengondisikan udara di dalam ruangan pada suatu 

bangunan. 

 

Temperatur dingin merupakan temperatur terendah udara yang terjadi pada 

malam hari. Menurut BMKG pada 2017 potensi udara dingin di Provinsi 

Lampung temperatur udara terendah yaitu pada suhu 20.2°C pada bulan Agustus 

2017, kemudian temperatur tertinggi terjadi pada bulan Maret 2017 yaitu 25.6°C 

dari data tersebut maka didapatkan temperatur rata-rata di Lampung adalah 

23.5°C. AC merupakan sistem pengondisian udara aktif. Namun, biaya energi 

listrik untuk sistem AC dapat mencapai 50%-70% dari keseluruhan konsumsi 

energi listrik pada bangunan (Loekita, 2006). Sehingga perlu adanya alternatif 

lain untuk mengondisikan udara didalam ruangan pada suatu bangunan yang 

lebih ramah lingkungan dan dapat menghemat energi listrik, salah satunya adalah 

menggunakan sistem pengkondisian udara secara pasif untuk mengurangi beban 

termal di dalam ruangan pada suatu bangunan. 

 

Material berubah fasa atau phase change materials dapat digunakan sebagai 

salah satu pengkondisi udara secara pasif. Karena PCM dapat menyimpan panas 

dalam bentuk kalor laten, yakni kalor yang tersimpan dalam suatu zat untuk 

mengubah wujudnya dari suatu bentuk ke bentuk lain tanpa mengalami kenaikan 

temperatur, material berubah fasa tersebut diharapkan mampu menurunkan beban 

pendinginan pada ruangan dan dapat menghemat energi listrik dengan cara 

menyimpan energi termal dari lingkungan. 

2 
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Salah satu material berubah fasa yang dapat digunakan sebagai penyimpan energi 

panas yaitu berupa parafin. Ketersediaan parafin yang sangat melimpah dengan 

harga yang sangat ekonomis dan sangat mudah didapatkan juga tidak beracun, 

memiliki panas laten yang cukup tinggi 200-250 kj/kg dengan temperatur leleh 

24°C cocok untuk dipadukan dengan bahan material logam serta tidak korosif 

sehingga perpindahan panasnya sangat terjaga. 

 

Hal ini yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian yaitu kajian perpindahan 

panas pada partisi dinding yang mengandung material berubah fasa berupa 

parafin untuk aplikasi ruang sejuk. 

 

B. Tujuan 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji pengaruh variasi temperatur udara terhadap laju pendinginan pada 

partisi dinding yang mengandung PCM berupa parafin. 

2. Mengkaji pengaruh variasi kecepatan udara terhadap laju pendinginan pada 

partisi dinding yang mengandung PCM berupa parafin. 

3. Mengkaji pengaruh jenis partisi dinding terhadap laju pendinginan pada 

dinding yang mengandung PCM berupa parafin. 
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C. Batasan Masalah  

Kajian pada penelitian ini difokuskan pada perpindahan panas yang terjadi pada 

partisi dinding yang mengandung material fasa berubah. Beberapa Batasan pada 

kajian ini adalah sebagai berikut: 

1. Partisi dinding yang digunakan berukuran 30cm x 30cm. 

2. Material yang digunakan untuk pembuatan partisi dinding yaitu aluminium 

Hollow. 

3. PCM yang digunakan berupa parafin. 

4. Temperatur inlet konstan untuk setiap variasi temperatur yaitu 18 
0
C, 20 

o
C 

dan 22 
0
C. 

5. Kecepatan udara konstan untuk setiap variasi kecepatan yaitu 1 mps, 1.5 mps 

dan 2 mps. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan, Batasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memuat teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitia 

seperti perpindahan panas, penyimpanan enrgi termal dan lainnya.  

4 
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III. METODOLOOGI PENELITIAN 

Pada bab ini terdiri atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 

penelitian, bahan penelitian, peralatan dan prosedur pengujian. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisikan hasil dan pembahasan dari data-data yang diperoleh 

pada saat pengujian. 

V. PENUTUP 

Pada bab ini berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang 

ingin disampaikan dari penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi yang digunakan penulis untuk menyelesaikan laporan 

tugas akhir. 

LAMPIRAN 

Pada bagian ini berisi perlengkapan laporan penelitian.  

5 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perpindahan Panas 

Perpindahan panas (heat transfer) adalah ilmu untuk meramalkan 

perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan temperatur antara 

benda atau material. Pada termodinamika kita telah ketahui bahwa energi 

yang berpindah itu dinamakan kalor (heat). Ilmu perpindahan kalor tidak 

hanya mencoba menjelaskan bagaimana energi kalor itu berpindah dari suatu 

benda ke benda lain, tetapi juga dapat meramalkan laju perpindahan yang 

terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Kenyataan disini yang menjadi sasaran 

analisa ialah masalah laju perpindahan, inilah yang membedakan ilmu 

perpindahan kalor dari ilmu termodinamika. 

 

Termodinamika membahas sistem dalam keseimbangan, ilmu ini dapat 

digunakan untuk meramal energi yang diperlukan untuk mengubah sistem 

dari suatu keadaaan seimbang ke keadaan seimbang lain, tetapi tidak dapat 

meramalkan kecepatan perpindahan itu. Hal ini disebabkan karena pada 

waktu proses perpindahan itu berlangsung, sistem tidak berada dalam 
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keadaan seimbang. Ilmu perpindahan kalor melengkapi hokum pertama dan 

kedua termodinamika, yaitu dengan memberikan beberapa kaidah percobaan 

yang dapat dimanfaatkan untuk menemtukan perpindahan energi. 

Sebagaimana juga dalam ilmu termodinamika, kaidah-kaidah percobaan yang 

digunakan dalam masalah perpindahan kalor cukup sederhana, dan dapat 

dengan mudah dikembangkan sehingga dapat mencakup berbagai ragam 

situasi praktis (Holman, 1997). 

Tabel 2.1. Nilai Konduktivitas Bahan (Holman, 1997). 

Bahan k (W/m.C) Bahan k (W/m.C) 

Logam Non Logam 

Perak  

Tembaga 

Aluminium  

Nikel   

Besi  

Baja Kabon 

Timbal  

Baja krom-nikel 

Emas  

410 

385 

202 

93 

73 

43 

35 

16,3 

314 

Kuarsa 

Magnesit  

Marmar   

Batu pasir 

Kaca jendela 

Kayu  

Serbuk gergaji 

Wol kaca 

Karet  

Polystyrene 

Polyethylene 

Polypropylene 

Polyvinyl 

chloride 

Kertas  

41,6 

4,15 

2,08-2.94 

1,83 

0,78 

0,08 

0,059 

0,038 

0,2 

0,157 

0,33 

0,16 

0,09 

0,166 

Zat Cair  Gas  

Air raksa 

Air  

Ammonia  

Minyak lumas SAE 

50 

Freon 12 

8,21 

0,556 

0,540 

0,147 

0,073 

Hydrogen  

Helium  

Udara  

Uap air (jenuh) 

Karbondioksida  

0,175 

0,141 

0,024 

0,0206 

0,0146 
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1. Perpindahan Kalor Konveksi 

Bila sebuah fluida lewat di atas sebuah permukaan padat panas, maka 

energi dipindahkan kepada fluida dari dinding oleh hantaran panas. 

Energi ini kemudian diangkut atau dikonveksikan (convected), ke hilir 

oleh fluida dan didifusikan melalui fluida oleh hantaran di dalam fluida 

tersebut. Jenis proses perpindahan energi ini dinamakan perpindahan 

panas konveksi (convection heat transfer) (Stoecker dan Jones, 1982). 

 

Jika proses aliran fluida tersebut diinduksikan oleh sebuah pompa atau 

sistem pengedar (circulating system) yang lain, maka digunakan istilah 

konveksi yang dipaksakan (forced convection). Bertentangan dengan itu, 

jika aliran fluida timbul karena gaya apung fluida yang disebabkan oleh 

pemanasan, maka proses tersebut dinamakan konveksi bebas (free) atau 

konveksi alami (natural). Persamaan dasar untuk menghitung laju 

perpindahan panas konveksi yaitu: 

 

q = hA ∆T .......................................................... (1) 

 

Dimana:  q    = Laju perpindahan panas (W) 

h    = Koefisien perpindahan panas konveksi (W/   .  ) 

A   = Luas permukaan (  ) 

ΔT = Perbedaan temperatur (°C) 
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B. Material Berubah Fasa  

Bahan-bahan berubah fasa atau selanjutnya dikenal dengan Phase Change 

Materials (PCM) yang seringkali disebut sebagai bahan-bahan yang dapat 

menyimpan panas laten adalah bahan yang mempunyai kemampuan untuk 

melepaskan energi panas yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang cukup 

lama tanpa perubahan suhu (Meng, 2008). 

 

Perpindahan energi panas terjadi saat bahan berubah bentuk dari padat ke cair 

atau daric air ke padat. Hal ini dinamakan perubahan bentuk atau perubahan 

fasa. Awalnya pada pcm padat-cair ini terjadi hal seperti bahan peyimpanan 

konvensional dimana energi yang dilepaskan sesuai panas yang diserap. 

Tidak seperti halnya bahan penyimpan energi konvensional, PCM dapat 

menyerap dan melepaskan panas mendekati suhu konstan. pcm dapat 

melepaskan panas lebih 4-5 kali setiap satuan volume dibandingkan bahan 

penyimpan energi konvensional seperti air atau batu (Sharma et al. 2009). 

 

PCM merupakan satu cara penyimpanan energi panas yang paling efisien. 

PCM dapat digunakan untuk penyimpanan energi dan control temperatur. 

Pcm menjadi menarik karena mempunyai kelebihan yaitu perbandingan yang 

cukup tinggi antara panas yang dilepaskan dengan variasi temperatur. 

 

PCM termasuk material penyimpan panas latent. PCM ini mengunakan 

ikatan kimia untuk menyimpan dan melepas panas. Perpindahan panas ini 
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terjadi ketika terjadi perubahan fasa pada PCM. Cara kerja PCM ini adalah 

temperatur dari PCM akan meningkat ketika pcm menyerap panas. Ketika 

PCM mencapai temperatur dimana PCM akan berubah fasa (titik leleh), PCM 

akan menyerap panas yang cukup besar tanpa bertambah temperaturnya. 

Temperatur akan konstan sampai proses pelelehan berakhir. Panas yang 

diserap selama perubahan fasa inilah yang disebut dengan panas laten. 

Tabel 2.2 Perbandingan berbagai jenis PCM (D. Zhou et al. 2012) 

Klasifikasi 

Pcm 

Kelebihan Kekurangan  

Organik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anorganik 

 

 

 

 

 

Eutectic 

1. Ketersediaan di berbagai 

temperatur yang besar 

2. panas tinggi fusi 

3. Tidak ada pendinginan 

4. Kimia stabil dan dapat didaur 

ulang 

5. Baik kompatibilitas dengan 

bahan lain 

 

1. Panas tinggi fusi 

2. konduktivitas termal tinggi 

(sekitar 0,5 W/m K) 

3. Perubahan volume rendah 

4. Ketersediaan biaya rendah 

 

1. Suhu leleh Tajam 

2. Tinggi volumetrik kepadatan 

penyimpanan termal 

1. konduktivitas termal 

rendah (sekitar 0.2W / 

m K) 

2. Relatif perubahan 

volume besar 

3. Flammability 

 

 

 

1. Supercooling 

2. Korosi 

 

 

 

 

1. Kurangnya data uji 

saat ini tersedia dari 

sifat termo-fisik 

 

Ketika temperatur lingkungan turun, maka PCM akan berubah menjadi 

padatan, ketika itulah pcm melepaskan panas latent. PCM menyimpan panas 

per satuan volume lebih banyak 5-14 x dari pada material penyimpan panas 

sensible. Suatu material unsur kimia dapat dikatakan sebagai PCM jika 
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memenuhi beberapa kriteria seperti sifat panas, sifat kimia, sifat fisik, sifat 

kinetik dan ekonomis.  

 

Buddhi D dkk (2003), dalam pengujiannya mengunakan Acetanilide sebagai 

termal storage, dia juga menyarankan bahwa untuk dapat memasak 2 kali 

pada malam hari, diperlukan pcms yang memiliki titik leleh diantara 105-

110° C. Sharma dkk (2005), mereka mengunakan Erythritol sebagai termal 

storagenya. 

 

Dengan cepatnya perkembangan social masyarakat, kebutuhan energi akan 

semakin meningkat. Pada saat yang bersamaan terjadi krisis sumber energi 

tak terbarukan (Wang, 2008).  

 

C. Klasifikasi Material Berubah Fasa 

Secara umum PCM diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu organik 

dan anorganik. Pengelompokan ini didasarkan pada titik leleh dan panas 

peleburan laten. Namun karena tidak ada satu bahan yang dapat memenuhi 

seluruh sifat yang diinginkan, maka dikembangkan juga PCM yang 

merupakan kombinasi antara kedua kelompok bahan tersebut (Sharma et al. 

2009). 
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Gambar 2.1. Klasifikasi Phase Change Materials 

(Sumber: Lalit M. Bal 2010) 

 

1. Pcm organik  

Pcm organik dapat berupa alifatik atau organic lainnya. Umumnya PCM 

organik mempunyai rentang temperatur rendah. PCM organik mahal dan 

mempunyai rata-rata panas laten per satuan volume serta densitas rendah. 

Sebagian besar Pcm organik mudah terbakar di alam. Adapun PCM 

organik dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

a. Parafin  

Parafin adalah  jenis material berubah fasa organik dalam bentuk 

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. 

12 
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Parafin mempunyai nomor karbon berkisar antara C19 sampai dengan 

C40 (Khadiran, Tumiran, 2016).  

 

Parafin terdiri dari campuran sebagian besar rantai lurus n-alkana 

   -         . Kristalisasi dari rantai     melepaskan sejumlah 

panas laten. Titik leleh dan panas peleburan laten meningkat dengan 

semakin panjangnya rantai. Kualitas paraffin sebagai bahan 

penyimpan panas peleburan disebabkan oleh rentang suhunya yang 

cukup luas.  

 

Parafin dengan kandungan atom        merupakan parafin dengan 

fasa cair dapat dilihat pada gambar 2.2 (a), sedangkan parafin dengan 

kandungan atom karbon lebih dari     merupakan parafin dengan fasa 

padat yang dapat dilihat pada gambar 2.2 (b). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Gambar 2.2. (a). Parafin Cair. (b). Parafin Padat 
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Beberapa titik leleh dan panas peleburan laten parafin sebagai berikut:  

Tabel 2.3. Titik leleh dan panas peleburan laten beberapa jenis parafin 

Jumlah atom C Titik leleh  

(  ) 

Panas peleburan 

Laten (KJ/Kg) 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

5.5 

10 

16.7 

21.7 

28.0 

32.0 

36.7 

40.2 

44.0 

47.5 

50.6 

49.4 

56.3 

58.8 

61.6 

228 

205 

237.1 

213 

244 

222 

246 

200 

249 

232 

255 

238 

256 

236 

253 

Sumber: Sharma et al. 2009 

 

b. Non Parafin  

PCM dari bahan non paraffin merupakan PCM yang banyak ditemui 

dengan variasi sifat yang cukup banyak. Masing-masing bahan ini 

mempunyai karakteristik/sifat khusus tidak seperti parafin yang 

mempunyai sifat hampir sama. Jenis ini merupakan kategori 

terbanyak dari PCM. Di antara bahan-bahan non paraffin tersebut 

yang paling banyak adalah jenis ester, asam lemak, alcohol dan jenis-

jenis glikol (Abbat et al. 1981; Buddhi dan Sawhney. 1994). 
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Kelompok ini seringkali dibedakan lagi menjadi kelompok asam 

lemak dan organik non paraffin lain. Bahan-bahan ini umumnya 

mudah menyala dan tidak boleh dibiarkan pada suhu tinggi, dekat 

nyala dan bahan pengoksidasi. Gambaran dari PCM non parafin dapat 

dilihat pada tabel 2.4. Sedangkan Pcm asam lemak dapat dilihat pada 

tabel 2.5 berikut ini. 

Tabel 2.4. Titik leleh dan panas peleburan laten beberapa non parafin 

Material Titik leleh 

(  ) 

Panas laten 

(KJ/Kg) 

Formic  

Caprilic acid 

Glycerine 

a-Lactic acid 

Methyl palmitat 

Phenol 

Bee wax 

Gyolic acid 

Azobenzene 

Acrylic acid 

Glutaric acid 

Catechol  

Quenon  

Benzoic acid 

Benzamide 

Oxalate 

Alpha napthol 

7.8 

`16.3 

17.9 

26 

29 

41 

61.8 

63 

67.1 

68.0 

97.5 

104.3 

115 

124 

127.2 

54.3 

96 

247 

149 

198.7 

184 

205 

120 

177 

109 

121 

115 

156 

207 

171 

167 

169.4 

178 

163 

Sumber: Sharma et al. 2009 

 

Tabel 2.5. Titik leleh dan panas peleburan laten beberapa asam lemak 

Material Titik leleh 

(  ) 

Panas laten 

(KJ/Kg) 

Acetic acid  

Poly ethylene glycol 

Capric acid 

16.7 

20-25 

36 

184 

146 

152 

15 
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Eladic acid 

Lauric acid 

Pentadecanoic acid 

Tristearin  

Merystic acid 

Palmatic acid 

Stearic acid 

Acetamide  

47 

49 

52.5 

56 

58 

55 

69.4 

81 

218 

178 

178 

190 

199 

163 

199 

141 

Sumber: Sharma et al. 2009 

 

2. PCM anorganik 

Pcm anorganik diklasifikasikan sebagai hidrat (salt hydrat) garam dan 

logam (metallic). Pcm jenis ini tidak terlalu dingin d an panas peleburan 

tidak akan berkurang Selama perputaran. 

 

Hidrat garam dapat dilihat sebagai campuran garam anorganik dengan air 

membentuk padatan kristal tertentu dari formula umum AB.n  O. 

Perubahan bentuk padat-cair dari hidrat garam merupakan sebuah proses 

dehidrasi dari hidrasi garam. Hidrat-hidrat garam biasanya meleleh 

menjadi sebuah hidrat garam dengan mol air yang sangat kecil. 

 

AB.n  O   AB.m  O + (n-m)   O 

Atau menjadi bentuk anhidrat, 

AB.n  O   AB +    O 

 

16 



37 

Pada titik lelehnya, kristal-kristal hidrat terpecah menjadi garam anhidrat 

dan air atau ke dalam hidrat yang lebih rendah dan air.  

 

Hidrat-hidrat garam merupakan jenis PCM yang paling penting dan 

banyak dipelajari pada sistem penyimpanan energi termal. Sifat-sifat yang 

paling menonjol dari PCM jenis ini adalah: panas peleburan laten per-

satuan volume tinggi, konduktivitas panas relative tinggi (hampir dua kali 

lipat paraffin) dan perubahan volume selama meleleh kecil. PCM jenis ini 

juga tidak terlalu korosif, kompatibel dengan plastik dan hanya beberapa 

jenis yang beracun. Banyak jenis hidrat garam yang harganya tidak terlalu 

mahal untuk digunakan sebagai penimpan panas. Pada tabel 2.6. dapat 

dilihat bebrapa jenis Pcm dari hidrat garam. 

Tabel 2.6. Titik leleh dan panas peleburan laten beberapa hidrat garam 

Material Titik leleh 

(  ) 

Panas laten 

(KJ/Kg) 

  HP   6  O 

FeB  . 6  O 

Mn (N  )  . 6  O 

CaC  .12  O 

LiN  .2  O 

LiN  .3  O 

N    .10  O 
N  S  .10  O 

KFe      .12    

CaB  .6  O 

LiB  .2  O 

Zn(N  )  .6  O 

14.0 

21.0 

25.5 

27.0 

29.8 

30.0 

30 

32.0 

32.4 

33 

34 

34 

36.1 

109 

105 

148 

105 

174 

296 

267 

241 

173 

138 

124 

134 

223 

Sumber: Sharma et al. 2009 
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Logam (metallic), jenis ini juga mencakup logam dengan titik leleh 

rendah dan campuran logam. Pcm jenis ini belum banyak menjadi 

perhatian sebab sangat berat. Namun, jika volume menjadi perhatian, 

jenis ini menjadi pilihan karena mempunyai panas peleburan laten per-

satuan volume yang tinggi. Di samping itu mereka juga mempunyai 

konduktivitas panas tinggi sehingga tidak diperlukan tambahan bahan 

pengisi yang berat. Berikut beberapa bahan metallic yang dapat dilihat 

pada tabel 2.7. 

Tabel 2.7. Titik leleh dan panas peleburan laten beberapa metallic 

Material Titik leleh 

(  ) 

Panas laten 

(KJ/Kg) 

Gallium-gallium 

Antimony eutectic 

Gallium 

Cerrolow eutectic 

Bi-Cd-In eutectic 

Cerrobend eutectic 

Bi-Pb-In eutectic 

Bi-In eutectic 

Bi-Pb-tin eutectic 

Bi-Pb eutectic 

29.8 

29.8 

30.0 

58 

61 

70 

70 

72 

96 

125 

- 

- 

80.3 

90.9 

25 

32.6 

29 

25 

- 

- 

Sumber: Sharma et al. 2009 

 

PCM kombinasi pada tabel 2.7 adalah sebuah komposisi dengan lelehan 

terendah dari dua komponen atau lebih, masing-masing meleleh dan 

membeku membentuk campuran dari komponen-komponen kristal selama 

proses kristalisasi (George. 1989). 
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PCM jenis ini hampir selalu meleleh dan membeku tanpa pemisah karena 

merekamembeku menjadi sebuah campuran kristal, memberikan sedikit 

kesempatan pada komponen-komponennya untuk memisahkan diri. Pada 

saat meleleh kedua komponen mencair secara berurutan dengan 

pemisahan yang diinginkan. 

Tabel 2.8. Daftar Pcm kombinasi organik-anorganik 

Material Titik leleh 

(  ) 

Panas laten 

(KJ/Kg) 

CaC  .6  O+CaB  .6  O 

Triethylethane+water+urea 

CaC  +MgC  +6  O 

N  CON  + N  CON   

Naphtalene+benzoic acid 

Freezer salt 

Freezer salt 

Freezer salt 

14.4 

13.4 

25 

27 

67 

-50 

-23 

-16 

140 

160 

95 

163 

123.4 

325 

330 

330 

Sumber: Sharma et al. 2009 

 

D. Sifat-Sifat Parafin 

Karakteristik parafin berupa masa jenis, panas spesifik, konduktifitas termal, 

panas laten serta temperatur leleh parafin. Adapun sifat-sifat parafin adalah 

sebagai berikut: 

1. Masa jenis 

Pada umumnya parafin memiliki masa jenis 880 kg/   pada temperatur 

20°C. parafin mengalami peningkatan masa jenis pada temperatur rendah 

karena terjadai penyusutan volume dan peningkatan densitas. Sebaliknya 
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parafin dapat mengalami penurunan masa jenis pada temperatur tinggi 

(Inouye, 1934).  

 

2. Panas spesifik 

Parafin memiliki panas spesifik pada fasa padat yaitu 3.78 kJ/kg.k 

sedangkan pada fasa cair parafin memiliki panas spesifik yang lebih besar 

yaitu 2.95 kJ/kg.k. Maka jika digunakan sebagai penyimpanan energi 

termal maka jumlah panas pada bangunan yang dapat diserap oleh parafin 

cukup besar sesuai dengan jumlah masa parafin yang digunakan. Namun 

waktu yang diperlukan untuk melepaskan panas menjadi lebih lama. Hal 

Dikarenakan panas spesifik pada saat fasa cair lebih besar dari pada saat 

fasa padat (Fischer, 2006). 

 

3. Konduktifitas termal 

Parafin memiliki konduktifitas termal yang sangat rendah yaitu 0.232 

W/m.K. Sehingga laju perpindahan panas pada saat penyerapan maupun 

pelepasan panas menjadi sangat rendah. Namun nilai konduktifitas termal 

tersebut dapat ditingkatkan dengan mencampurkan dengan material 

memiliki nilai knduktifitas termal yang tinggi. 

 

4. Panas laten 

Parafin memiliki panas laten yang berbeda-beda tergantung pada jumlah 

ikatan karbonnya. Tingginya panas laten merupakan kelebihan sebagai 
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penyimpan panas seperti halnya parafin yang memilki panas laten yang 

cukup tinggi seperti pada tabel 2.2.  

 

5. Temperatur leleh 

Parafin memiliki temperatur leleh yang variatif bergantung pada ikatan 

atom karbon yang dimilikinya. Seperti pada tabel 2.2. Semakin banyak 

jumlah atom karbon pada parafin makan temperatur lelehnya akan 

semakin tinggi begitu juga sebaliknya. 

 

E. Aplikasi Material Berubah Fasa 

Dalam produk yang mudah rusak, stabilitas suhu mampu meminimalkan 

risiko kerusakan akibat lambatnya pertumbuhan mikroorganisme. Selain 

ekonomis, stabilitas suhu juga memiliki keamanan untuk produk yang mudah 

rusak. Beku makanan atau transportasi sistem dingin dan penyimpanan dalam 

metode exellent untuk melestarikan rasa, tekstur, nilai gizi, dan keamanan 

pangan. Oleh karena itu, penyimpanan dan transportasi makanan pada suhu 

rendah memainkan peran penting dalam rantai dingin seperti pada gambar 2.3 

dibawah ini (Oro et al. 2012). 
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Gambar 2.3. Material berubah fasa pada kotak Ikan 

 

PCM papan dinding dianggap pengganti efektif dan lebih murah dari massa 

termal standar untuk menyimpan panas matahari di gedung-gedung, di mana 

PCM yang tertanam dalam papan gipsum, plester atau struktur bangunan 

lainnya. Karakteristik termal dari PCM papan dinding yang sangat dekat 

dengan orang-orang dari PCM saja, dan ketika papan dinding PCM dipotong, 

konsentrasi yang lebih besar dari PCM terletak pada sepertiga bagian luar 

ketebalan papan dinding dekat setiap permukaan akibat proses difusi.  

 

(Scalat et al. 1996). dianggap bahwa menggunakan PCM papan dinding bisa 

mempertahankan suhu kamar dalam zona kenyamanan manusia untuk waktu 

yang cukup lama setelah pemanasan atau pendinginan systemwas mematikan.   

 

(Athienitis et al. 1997). Menggunakan papan gipsum diresapi dengan PCM di 

ruang tes renang langsung gain untuk menyelidiki kinerja termal papan 

gipsum PCM digunakan di gedung surya pasif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa suhu ruangan dapat dikurangi dengan maksimal 4 C pada siang hari.  
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Gambar 2.4 Dinding gypsum dengan material berubah fasa 

 

(Neeper. 2000). Asam lemak diresapi dan parafin lilin ke dalam papan 

dinding gipsum seperti pada gambar 2.4 dan meneliti dinamika termal di 

bawah variasi diurnal suhu kamar (radiasi yang diserap tidak dianggap) 

dengan PCM pada partion interior dan eksterior partion masing-masing.  

 

(Hawes et al. 1990). Bahwa tiga metode yang paling menjanjikan dari PCM 

untuk dimasukkan dalam bahan konstruksi konvensional adalah 

penggabungan langsung, perendaman dan enkapsulasi. Mereka juga 

menemukan bahwa pencairan dan pembekuan suhu PCM bervariasi sedikit 

ketika sedang tergabung dalam bahan bangunan.  
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F. Penyimpanan Energi Termal  

Pemanfaatan energi terbarukan sebagai penyedia energi ditujukan untuk 

mengurangi biaya awal dan mengurangi dampak lingkungan yang 

diakibatkan oleh pengggunaan bahan bakar fosil (Sharma et al. 2009). 

 

Salah satu pemanfaatan energi terbarukan yang paling banyak digunakan 

adalah pemanfaatan energi surya untuk penghasil energi listrik atau sebagai 

pemanas air (Buddhi D. 1977). Namun, masalah utama pada pemanfaatan 

energi surya adalah sifat radiasi surya yang intermiten, dan besarnya radiasi 

yang tersedia dipengaruhi oleh waktu, kondisi cuaca dan posisi lintang. 

Untuk pemecahan permasalahan tersebut, teknologi yang dianggap sangat 

cocok adalah penyimpanan energi termal (Thermal Energy Storage, TES) 

(Sharma et al, 2009). Sistem ini terdiri dari material dengan massa tertentu 

yang mampu menyimpan energi termal dalam bentuk panas atau dingin.  

 

Pada dasarnya penyimpan energi termal dapat diklasifikasikan sebagai 

penyimpan energi dalam bentuk panas laten, panas sensibel dan termo-kimia. 

Diantara jenis penyimpanan energi tersebut, yang paling menarik adalah 

penyimpan energi dalam bentuk panas laten menggunakan materi perubahan 

fasa (phase change material, PCM). Keuntungan menggunakan material 

perubah fasa adalah mampu menyimpan kalor dalam kapasitas besar dengan 

volume material yang kecil dan proses penyerapan dan pengeluaran energi 

panas terjadi pada temperatur yang hampir konstan (Buddhi D, 1977). 
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Dalam sistem penyimpanan energi panas laten, salah satu elemen penting 

adalah material penyimpan kalor. Kebanyakan kajian dilakukan untuk 

pemanfaatan material penyimpan panas dari hidrat garam, parafin, dan 

senyawa organic (Abhat,1981). Namun, material tersebut memiliki 

konduktivitas termal yang rendah dan sehingga membutuhkan waktu yang 

cukup untuk proses peleburan dan pemadatan, yang mengurangi daya 

keseluruhan dari perangkat penyimpanan panas dan dengan demikian akan 

membatasi aplikasi (Buddhi D, 1977).  

 

Untuk mengatasi masalah ini, berbagai penelitian telah dilakukan untuk 

mengidentifikasi konsep-konsep peningkatan laju perpindahan panas, 

diantarannya menggunakan pengaduk, atau mengalirkan slurry dalam alat 

penukar panas. Akan tetapi, metode ini akan meningkatkan biaya pembuatan 

alat penukar kalor dan menambah kompleknya pembuatan unit penyimpanan 

energi termal. 

 

Energi panas dapat disimpan dalam bentuk panas sensibel dan panas laten 

atau gabungan panas sensibel dan panas laten. Pada penyimpan panas 

sensibel energi panas disimpan dengan menaikkan temperatur suatu medium 

padat atau cair dengan menggunakan kapasitas panas yang dimiliki bahan. 

 

Penyimpanan energi termal atau yang biasa disebut thermal energy storage 

(TES) merupakan penyimpanan suatu energi pada sebuah material dalam 
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bentuk energi panas sensible, panas laten dan termokimia atau kombinasi 

antara ketiganya (kumar dan shukia, 2015).  

Adapun penyimpanan panas dapat berupa: 

1. Panas Sensibel 

Pada panas sensible energi panas yang dapat ditransferkan adalah dalam 

bentuk perubahan temperatur. Jumlah energi panas yang tersimpan dalam 

bentuk panas sensible dapat dihitung dengan: 

 

Q = ∫     
  

  
dT = m.  .(     ) ................... (2) 

 

Mengacu pada persamaan (6) terlihat bahwa jumlah energi panas yang 

tersimpan dalam bentuk panas sensibel tergantung pada masa, nilai panas 

spesifik dari bahan yang digunakan untuk menyimpan energi panas dan 

perubahan suhu. Pada prinsipnya penyimpan panas laten adalah 

menyimpan panas memanfaatkan panas laten dari bahan. Panas laten 

adalah jumlah panas yang diserap atau dilepaskan selama perubahan fasa 

dari material penyimpan panas. Ada dua jenis panas laten, panas laten 

fusi dan panas laten penguapan. Panas laten fusi adalah jumlah panas 

yang diserap atau dilepaskan ketika perubahan fase padat ke fase cair 

material atau sebaliknya. 
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Pada penyimpan panas laten volume yang dibutuhkan lebih kecil 

dibandingkan dengan penyimpan panas sensibel. Penyimpan panas laten 

mampu menyimpan sebagian besar energi panas dengan perubahan 

temperatur yang kecil, akan tetapi aplikasi penyimpan panas laten masih 

menghadapi banyak kendala seperti tingginya harga material penyimpan 

panas laten, stabilitas sifat-sifat termodinamik material setelah mengalami 

siklus dan konduktivitas termal material yang rendah.  

 

Semua material dapat digolongkan sebaga material berubah fasa, yang 

membedakan hanyalah adalah temperatur perubahan fasa. Masing-masing 

material memiliki temperature perubahan fasa yang berbeda. Hal yang 

penting dalam memilih material penyimpan panas panas laten adalah 

temperature berubah fasa yang sesuai dengan range temperature 

aplikasinya.  

 

2. Panas laten 

Pada panas laten energi panas yang dapat ditransferkan adalah dalam 

bentuk perubahan fasa dari suatu material tersebut. jumlah energi panas 

yang diserap atau dilepaskan ketika perubahan fase cair ke fase uap 

material atau sebaliknya. Jumlah energi panas yang tersimpan dalam 

bentuk panas laten dalam suatu material dapat dihitung dengan: 
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      =∫      
  

  
    ∆x m L + ∫         

  

  
 .................................... (3)  

Dimana: 

   = massa PCM (kg)  

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

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

L  = panas laten PCM (kJ/kg)  

∆x  = persentase padatan PCM yang terbentuk  

 

Persamaan (3) menjelaskan bahwa jumlah energi panas yang tersimpan 

sebagai panas laten tergantung pada massa dan nilai panas laten dari 

bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan untuk menyimpan panas 

energi dalam bentuk panas laten disebut material berubah fasa (phase 

change materials). 

 

Banyak penelitian yang telah dilakukan dalam usaha peningkatan 

konduktivitas panas PCM, diantaranya dengan membubuhkan material 

additive. Namun sampai saat ini masih sangat terbatas literatur yang 

menjelaskan secara detail metode tersebut.  

 

(Chow et al. 2009), mengusulkan dua teknik untuk meningkatkan 

konduktivitas termal material penyimpan panas menggunakan Li untuk 

aplikasi pada suhu tinggi. Ide dari teknik peningkatan pertama adalah 
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menggunakan bentuk wadah yang berbeda untuk merangkum PCM 

berbasis LiH. Pada lapisan antar permukaan di isi dengan logam Li. 

Teknik peningkatan kedua mengusulkan komposit yang terdiri dari logam 

Ni dan LiH. Hasil menunjukkan bahwa kedua teknik tersebut ternyata 

dapat meningkatkan konduktivitas termal dari PCM asli. 

 

Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa ide untuk menggunakan 

komposit PCMs mungkin menjadi cara yang efektif untuk lebih 

meningkatkan konduktivitas termal dari PCM asli. Baru-baru ini, 

Mettawee dan Assassa, menyiapkan komposit dari lilin parafin melalui 

pemenambahan bubuk aluminium berukuran mikron (80 µm). 

 

G. Kenyamanan Termal 

Menurut ASHRAE (American society of heating, refrigerating and air 

conditioning engineers, 1989) kenyamanan termal adalah suatu kondisi 

dimana seseorang merasa nyaman dengan keadaan temperatur lingkungannya 

dan apabila digambarkan dalam konteks nyata dimana seseorang tidak 

merasakan temperatur udara terlalu panas maupun terlalu dingin. 

Adapun faktor-faktor kenyamana termal menurut ASHRAE (1989), 

kenyamanan termal dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: 

1. Temperatur Udara 
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Temperatur udara merukan salah satu faktor utama dari kenyamanan 

termal walaupun hal ini bergantung pada ciri perasaan subjektif dan 

kenyamanan berprilaku. Standar kenyamanan termal untuk kategori 

hangat nyaman menurut SNI 03-6572-2001 adalah 25.8°C – 27,1°C. 

2. Kelembaban Udara  

Kelembaban udara relatif untuk daerah trofis menurut SNI 03-6572-2001 

adalah sekitar 40% - 50%. Untuk ruangan yang memiliki kapasitas padat 

seperti ruang pertemuan, kelembaban udara relatif yang dianjurkan adalah 

antara 55% - 60%. 

3. Kecepatan Udara  

Kecepatan udara yang baik menurut SNI 03-6572-2001 adalah 0.25m/s, 

kecepatan udara tersebut dapat dibuant lebih besar dari 0.25m/s 

tergantung dari kondisi temperatur udara kering dalam ruangan. 

4. Temperatur Radiant 

Radiasi matahari mempunyai pengaruh yang besar terhadap kenyamanan 

termal. 

5. Insulasi Pakaian  

Jenis dan bahan pakaian yang digunakan oleh indvidu dapat berpengaruh 

terhadap kenyamanan termal. Manusia dapat menentukan jenis pakaian 

yang akan digunakan sesuai dengan lingkungan sekitar. 

6. Aktivitas  

Semua aktivitas yang dilakukan individu akan memberikan pengaruh 

terhadap peningkatan metabolisme tubuh. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN  

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji karakteristik 

perpindahan panas pada partisi dinding yang mengandung material berubah fasa 

berupa parafin sebagai pengkondisi undara pada proses pendinginan. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang dilakukan secara eksperimentasi sehingga membutuhkan 

waktu dan tempat pengujian. Adapun waktu dan tempat serta hal-hal yang berkaitan 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Pengambilan data penelitian ini dilakukan di Laboraturium Termodinamika 

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung. Adapun waktu 

pelaksanaan penelitian ini dimulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 30 

November 2019. 
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B. Tahapan Penelitian  

Berikut ini merupakan jadawal tahapan kegiatan penelitian yang tersusun sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

Kegiatan Agustus September Oktober November  

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

1 Studi 

Literatur 

                

2 Pengolahan 

Sample Uji  

                

3 Persiapan 

Alat 

                

4 Pengujian                  

5 Analisa 

Data 

                

6 Penulisan 

Laporan 

                

 

1. Studi Literatur 

Pada penelitian ini dilakukan studi literatur tentang perpindahan panas, 

penyimpanan panas (heat storage), material berubah fasa, partisi ruangan, 

parafin, sifat-sifat parafin, sistem pendingin dan pengkondisian udara. 

2. Persiapan  

a. Persiapan bahan baku parafin 

Material berubah fasa yang digunakan pada penelitian ini yaitu parafin 

dengan mengukur volume parafin yang dibutuhkan. 
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b. Persiapan alat uji  

Pada penelitian ini menggunakan alat uji berupa box 50cmX50cm yang 

diletakan pada ruangan uji pendingin dengan blower sebagai pengatur 

laju aliran udara masuk. 

3. Pengujian  

Pengujian dilakukan berdasarkan pada perbedaan partisi pada dinding, variasi 

kecapatan massa udara dan variasi temperatur pendinginan. 

4. Analisa Data 

Data-data hasil pengujian selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan kajian perpindahan panas pada partisi dinding yang mengandung 

pcm berupa parafin. 

5. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan adalah tahap akhir dari penelitian yang digunakan untuk 

melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

C. Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Air Condioner 
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Air Condioner 1 PK atau 9200 btu/h adalah sebuah alat yang berfungsi 

untuk mengondisikan udara untuk memperoleh temperatur udara inlet 

agar dapat bertahan sesuai dengan temperatur yang diinginkan. 

 

 

Gambar 3.1. Air Conditioner 

 

b. Termometer 

Termometer yang digunakan pada penelitian ini adalah Temperature 

Recorder Lutron BTM-4208SD yang dilengkapi dengan sensor 

termokopel jenis K yang digunakan untuk merekan data hasil pengujian 

dengan rentang waktu 5 detik seperti yang terlihat pada gambar dibawah 

ini. 
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(a) (b) 

Gambar 3.2. Termometer (a) Temperature Recorder Lutron BTM-

4208SD (b) Termokopel jenis K. 

 

c. Anemometer  

Anemometer adalah sebuah alat untuk mengukur kecepatan udara yang 

digunakan untuk mengukur kecepatan udara pada tempat keluarnya udara 

dingin dan heat storage. 

 

Gambar 3.3. Anemometer extech 45170 
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d. Blower  

Blower adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar 

laju aliran udara yang akan dialirkan masuk ke dalam suatu ruangan uji.  

 

Gambar 3.4. Blower Nankai 2” 

 

2. Bahan 

Adapun bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa parafin 

cair dan parafin padat dengan komposisi 96% cair dan 4% padat serta 

aluminium Hollow 1x4 inch. Untuk lebih jelas tentang bahan-bahan yang 

digunakan dapat dilihat pada deskripsi dibawah ini: 

a. Parafin Cair 

 

Gambar 3.5. Parafin Cair 
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b. Parafin Padat  

 

 

Gambar 3.6. Parafin Padat 

 

c. Aluminium Hollow 1x4 inch 

 

 

Gambar 3.7. Aluminium Hollow 1x4 inch 
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d. Multiplek 12 mm  

 

Gambar 3.8. Multiplek 12 mm 

 

3. Instalasi Alat 

 

  (a) 

 

(b) 

 

Gambar 3.9 Instalasi Alat (a). Ruang uji pendingin, (b). Alat uji 
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D. Macam-Macam Bentuk Partisi Dinding  

 

 

Gambar 3.10. Model Pertama 

 

 

Gambar 3.11. Model Kedua 

 

 

Gambar 3.12. Model Ketiga 
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E. Metode Pengujian  

Adapun prosedur pengujian perpindahan panas pada partisi dinding yang 

mengandung material berubah fasa berupa parafin yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat-alat yang akan digunakan (partisi dinding, termokopel, 

anemometer, thermometer, blower dan air conditioner). 

2. Mengukur volume PCM yang akan diuji pada partisi dinding. 

3. Memasukan PCM pada partisi dinding. 

4. Memasang alat yang akan digunakan (air conditioner, saluran pengarah 

udara, partisi dinding dan blower). 

5. Memasang termokopel pada partisi dinding dan bahan uji yang telah 

ditentukan dan kemudian menghubungkannya ke thermometer. 

6. Memasang anemometer pada saluran yang telah ditentukan. 

7. Menghubungkan kabel air conditioner ke penyedia listrik. 

8. Menghidupkan air conditioner dengan menekan sakelar ON/OFF. 

9. Mengatur temperatur udara dan kecepatan udara yang telah ditentukan sesuai 

dengan data tiap pengujian. 

10. Rekam data temperatur pada thermometer. 

11. Mencatat kecepatan udara yang melewati partisi dinding dengan anemometer. 

12. Mengulangi langkah 9-11 dengan pengujian yang telah ditentukan. 
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Mulai 

Selesai  

F. Alur Pengambilan Data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Alur pengambilan data  

Menyiapkan pcm dengan 

titik beku 18°C, 20°C, 22°C 

Menyiapkan partisi dinding 

berukuran 300mm x 300mm 

berisi parafin 

Melakukan pengujian partisi dinding yang berisi pcm 

sesuai dengan variabel pengujian 

Pengambilan data 

Analisis data 

Hasil dan kesimpulan 
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G. Variabel Pengujian  

 

Pengujian kajian perpindahan panas pada partisi dinding yang mengandung 

material berubah fasa berupa parafin dilakukan untuk tiga model partisi dinding 

dengan temperatur awal parafin yang seragam yaitu 29°C, temperatur udara yang 

masuk ke dalam partisi dinding yaitu 18°C, 20°C dan 22°C serta kecepatan udara 

dingin yang digunakan 0.5, 1 dan 1.5 m/s untuk masing-masing partisi dinding. 

Pengambilan data temperatur pada partisi dinding dilakukan selama 2 jam dan 

dengan rentang waktu 5 detik. 

 

Adapun variable pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2. Variabel Pengujian 

Pengujian Variabel Variasi variabel 

pengujian 

Kajian perpindahan 

panas pada partisi 

dinding yang berisi 

PCM berupa parafin. 

Temperatur udara masuk ke 

partisi dinding. 

 

Temperatur PCM parafin 

(awal). 

 

 

Kecepatan udara dingin 

 

 

Lama Pengujian 

18°C, 20°C dan 22°C 

untuk semua partisi. 

 

29°C untuk semua 

partisi. 

 

 

1 m/s, 1.5 m/s dan 2 

m/s 

 

2 jam  
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Tabel 3.3 Tabel Data Hasil Pengujian  

 

Temperatur 

Kecepatan 

Udara 
(     

Partisi 

Dinding 

     ) 

Pada Partisi Dinding 

(      
Partisi 

Dinding                

 

18
o
C 

1 m/s        

1.5 m/s        

2 m/s        

 

20
o
C 

1 m/s        

1.5 m/s        

2 m/s        

 

22
o
C 

1 m/s        

1.5 m/s        

2 m/s        

 

Tabel 3.4 Temperatur akhir PCM 

Temperatur 

Udara (°C) 

Temperatur awal PCM 29 (°C) 

Temperatur akhir PCM (°C) 

1 mps 1.5 mps 2 mps 

18    

20    

22    
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V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada proses pembekuan PCM maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penurunan temperatur udara dingin yang masuk ke PCM memperbesar laju 

pendinginan PCM pada partisi dinding. Laju pendinginan yang paling besar 

yaitu dengan temperatur udara masuk 18°C sebesar 3,77°C/jam pada model 

partisi ketiga. 

2. Peningkatan kecepatan udara sangat mempengaruhi proses pembekuan PCM 

semakin besar kecepatan udara maka laju pendinginannya juga akan semakin 

besar untuk temperatur udara masuk yang sama. Laju pendinginan yang 

paling besar yaitu pada kecepatan 2 mps dengan temperatur udara masuk 

18°C sebesar 3,77°C/jam pada model partisi ketiga. 

3. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa model partisi ketiga memiliki laju 

pendingin yang paling besar yaitu 3,77°C/jam jika dibandingkan dengan 

model partisi pertama dan kedua yang masing-masing laju pendinginannya 
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3,57°C/jam dan 3,76°C/jam dengan temperatur udara masuk 18°C serta 

kecepatan udara 2 mps.  

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk mengoptimalkan kajian tentang 

perpindahan panas PCM parafin pada partisi dinding adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur persentase 

padatan yang terbentuk pada proses pengujan pembekuan PCM. 

2. Perlunya alat yang dapat digunakan untuk menstabilkan kecepatan udara 

dan temperatur udara masuk pada saat pengujian pembekuan PCM 

sehingga tidak terjadi fluktuasi yang tinggi.   
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