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Abstrak 

 Dalam usaha memperoleh kenyamanan termal, banyak individu yang menggunakan Air 

Conditioner (AC) untuk pengkondisian ruangan. Penggunaan AC perlu mendapat perhatian khusus 

karena biaya operasional listrik yang cukup besar, AC yang mengandung klor (chlor) seperti freon 

atau CFC (chlor flour carbon) berpotensi pemanasan global. Phase Change Materials (PCM) 

merupakan bahan yang dapat ditempatkan pada partisi bangunan, yang dapat membantu 

pengkondisian udara pada bangunan. Pemilihan jenis PCM dengan menggunakan parafin dan 

minyak kelapa merupakan salah satu bahan penyimpan panas laten yang dapat diaplikasikan 

sebagai penyimpan panas. 

 PCM minyak kelapa temperatur perubahan fasa sudah pada temperatur kenyamanan 

23˚C, sedangkan PCM parafin temperatur perubahan fasanya tidak pada temperatur kenyamanan. 

Jadi PCM parafin harus dibuat dari pencampuran parafin jenis padat dan cair yang diperoleh 

komposisi parafin padat 4% dan cair 96%. Komposisi PCM parafin didapat dari uji T-history yang 

menghasilkan sifat termofisiknya. Lalu uji GCMS dilakukan untuk mengetahui jumlah dan jenis 

senyawa apa saja yang terdapat pada PCM parafin. Kemudian PCM minyak kelapa dan parafin 

dialiri udara bertemperatur 20 ˚C dan berkecepatan 1,6 m/s, 2,4 m/s, dan 3,2 m/s diatas permukaan 

lapisan kontak aluminium dan plastik sebagai pembanding waktu yang dibutuhkan untuk PCM 

berubah fasa 

 Hasil dari penelitian ini didapatkan perubahan fasa proses pendinginan dengan variasi 

lapisan aluminium pada PCM parafin campuran terbesar yaitu 23,33x10-2 ˚C/min dengan 

kecepatan 3,2 m/s, dan lapisan plastik laju pendinginan terbesar adalah 20x10-2 ˚C/min dengan 

variasi kecepatan 3,2 m/s. Sedangkan laju pendinginan minyak kelapa terbesar dari lapisan 

aluminium adalah 10,14x10-2 ˚C/min dengan variasi kecepatan udara 3,2 m/s, kemudian lapisan 

plastik laju pendinginan terbesar adalah 9,45x10-2 ˚C/min dengan variasi kecepatan udara 3,2 m/s. 

KataKunci: : Pemanasan Global, PCM, Parafin, Minyak Kelapa, Pengkondisian Udara. 
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Abstract 

 In effort obtain thermal comfort, many individuals which use Air Conditioner for room 

conditioning. The use of air conditioning need special attention because the electricity operational 

costs are quite large. Air Conditioner which contains containing chlor such as freon or CFC (chlor 

flour carbon) has the potential to global warming. Phase Change Materials (PCM) are materials 

that can be placed on building partitions, which can control air conditioning in buildings. The 

selection of PCM types using paraffin and coconut oil is an example of a latent heat storage 

material that can be applied as a heat storage. 

 The coconut oil PCM temperature change phase is at a comfort temperature of 23˚C, 

whereas the paraffin PCM temperature change phase is not at the comfort temperature. So paraffin 

PCM must be made from mixing solid and liquid paraffins obtained by 4% solid and 96% liquid 

paraffin compositions. The paraffin PCM composition was obtained from the T-history test which 

produced its thermophysical properties. Then the GCMS test is performed to determine the amount 

and type of compounds found in paraffin PCM. Then the coconut oil and paraffin PCM were given 

air temperature of 20˚C and a speed of 1.6 m/s, 2.4 m/s, and 3.2 m/s above the surface of the 

aluminum and plastic contact layer as a comparison time used for PCM changed phase. 

 The results of this experiment showed that the phase change of the cooling process with 

the variation of the aluminum layer on the PCM paraffin mixture was the largest, 23.33x10-2 

˚C/min with air velocity of 3.2 m/s, and the largest plastic layer cooling rate is 20x10-2 ˚C/min 

with variations in air velocity of 3.2 m/s. Then the biggest cooling rate of coconut oil from the 

aluminum layer is 10.14x10-2 ˚C/min with variations in air velocity of 3.2 m/s, then the largest 

plastic coating cooling rate is 9.45x10-2 ˚C/min with variations in air velocity 3.2 m/s. 

Key Words:: Global Warming, PCM, Paraffin, Adsorbent, Coconut Oil, Air Conditioning. 

 



KAJIAN SIFAT TERMAL MATERIAL FASA BERUBAH 

UNTUK APLIKASI RUANGAN SEJUK 
 
 
 
 
 

 

Oleh 

TRI MAY FRANSISCO 
 

 
 

Skripsi 
 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA TEKNIK  

 

Pada 

 

Jurusan Teknik Mesin 
Fakultas Teknik Universitas Lampung 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 
2020 









RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Desa Sukadadi, 23 Mei 1995 sebagai 

anak ketiga dari pasangan suami istri Siswanto dan Suharti. 

Pendidikan penulis diawali dari Taman Kanak-Kanak (TK) 

DHARMA WANITA Sukadadi Gedungtataan dari tahun 

2000-2001. Melanjutkan ke tingkat sekolah dasar di SD 

Negeri 1 Sukadadi Gedungtataan yang diselesaikan pada 

tahun 2007 dan melanjutkan sekolah menengah pertama di 

SMPN 1 Gedongtataaan Pesawaran yang diselesaikan pada 

tahun 2010. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas 

di SMKN 1 Gadingrejo Pringsewu jurusan Teknik 

Kendaraan Ringan yang diselesaikan pada tahun 2013. Setelah lulus SMK penulis 

bekerja PT Precindo Jaya Makmur di Kosambi Tangerang sebagai Set-Up. Pada 

tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lampung 

jurusan Teknik Mesin. Penulis melakukan kerja praktek di PT PLN (PERSERO) 

PLTP Ulu Belu Tanggamus Lampung dengan judul “Perhitungan Efektifitas 

Kerja Heat Exchanger Tipe Shell And Tube Pada Pembangkit Listrik Tenaga 

Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Sektor Dalkit Bandar Lampung (SDBL)”. 

 

Selama masa perkuliahan penulis mengikuti organisai HIMATEM pada Bidang 

Minat dan Bakat Divisi Otomotif ditahun 2014/2016, sehingga penulis 

diamanahkan menjadi mekanik dalam acara Mechanical Engineering Expo. Pada 

Februari 2019, penulis memulai melakukan Tugas Akhir (TA) dibidang Konversi 

Energi dengan judul “Kajian Sifat Termal Material Fasa Berubah Untuk Aplikasi 

Ruangan Sejuk”. Proses penelitian tugas akhir diselesaikan pada bulan Desember 

dengan bimbingan dari bapak Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T. dan bapak M. 

Dyan Susila ES, S.T., M.Eng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bandar Lampung, 12 Februari 2020 

Penulis 

 

 

 

 

Tri May Fransisco 



 

 

MOTTO 

 

 

“Jangan turunkan derajatmu ketika pasrah, senang adalah wujud dari usaha 

terkerah. Bukan bagi yang mundur dan mengalah, bukan bagi yang takut merasa 

telah lelah” 

 

“Orang lain bukan penentu baiknya nasibmu, orang lain bukan yang benahi semua 

citamu. Dirimulah yang menentukan setiap langkah, jangan biarkan sikap pasrah 

bunuh impianmu yang megah” 



 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

Kuniatkan karyaku ini karena : 

Allah SWT 

 

Aku persembahkan karyaku ini untuk : 

Kedua orang tua tercinta: Siswanto & Suharti. Kakak-kakak ku tercinta : Eka 

Noviana, S.Si, dan Dwi Okta Vidia Astuti, S.Pd, Keponakan Tersayang: Adam 

Faiz Al-Kholid dan Najib Nabihan yang telah mendoakanku serta 

menyemangatiku sepanjang waktu. 

 

Para Dosen pembimbingku Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T., M. Dyan Susila 

ES, S.T., M.Eng., Agus Sugiri, S.T., M.Eng., dan serta seluruh dosen Teknik 

Mesin Universitas Lampung yang telah membimbing, memberi semangat dan 

mendoakanku. 

 

Sahabat dan teman-teman seperjuanganku. 

Teknik Mesin 2014. 

 

 

Almamater tercinta : 

Universitas Lampung 

 



 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat, hidayah dan 

pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Sifat 

Termal Material Fasa Berubah Untuk Aplikasi Ruangan Sejuk”. Tujuan penulisan 

skripsi adalah untuk persyaratan menyelesaikan pendidikan strata 1 dan melatih 

mahasiswa berfikir secara kreativ, inovativ serta ilmiah dalam menulis sebuah 

karya ilmiah. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masi terdapat kekurangan. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir 

kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

Bandar Lampung, 12 Februari 2020 

Penulis 

 

 

Tri May Fransisco 



xi 
 

SANWACANA 
 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat karunia, rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir serta menyelesaikan 

Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada 

Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliah menuju 

zaman Islamiah. Skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknik 

pada Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. 

 

Skripsi ini disusun berdasarkan studi pustaka, berdiskusi bersama dosen 

pembimbing, dan eksperimental yang dilakukan di Laboratorium Termodinamika 

dalam mengkaji KAJIAN SIFAT TERMAL MATERIAL FASA BERUBAH 

UNTUK APLIKASI RUANGAN SEJUK. Semua sumber yang dirangkum dan 

dijadikan acuan berasal dari jurnal nasional maupun internasional, dan juga 

berdasarkan literatur untuk menunjang dalam proses analisis. Hasil yang diperoleh 

dari penelitian ini berupa kemampuan material fasa berubah pada proses 

pendinginan yang menggunakan fluida udara dengan variasi kecepatan dan 

temperatur udara.



 

xii 
 

Pada kesempatan ini, penulis ingin sampaikan rasa terima kasih kepada : 

1. Orang Tua Siswanto dan Suharti yang selalu memberikan kasih sayang, 

semangat motivasi, dan mendo’akan atas harapan serta kesuksesan penulis. 

2. Kedua kakak saya Eka Noviana, S.si. dan Dwi Okta Vidia Astuti, S.Pd. atas 

dukungan, motivasi, dan do’a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

3. Bapak Dr. Amrul, S.T., M.T. selaku ketua jurusan Teknik Mesin Universitas 

Lampung. 

4. Bapak Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T. selaku pembimbing utama tugas 

akhir, yang telah banyak meluangkan waktu, ide, perhatian dan sabar untuk 

membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5. Bapak M. Dyan Susila ES, S.T., M.Eng selaku pembimbing kedua tugas 

akhir ini, yang telah banyak mencurahkan waktu dan fikirannya bagi penulis 

serta motivasi yang diberikan. 

6. Bapak Agus Sugiri, S.T., M.Eng., selaku pembahas tugas akhir ini, yang telah 

banyak meberikan kritik dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis. 

7. Bapak A. Yudi Eka Risano, S.T., M.Eng., selaku pembimbing akademik yang 

sabar mengarahkan dalam perkuliahan dan sangat bermanfaat bagi penulis. 

8. Seluruh Dosen pengajar Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. 

9. Mas marta selaku admin yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus 

adminitrasi di jurusan. 



 

xiii 
 

10. Mas Dadang, mas Nanang yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyiapkan ruang untuk seminar. 

11. Sahabat-sahabat seperjuangan Teknik Mesin 2014 yang telah menemani 

penulis dari awal perkuliahan dan selalu ada baik susah maupun senang. 

12. Tim tugas akhir Aji Muhamad Yulian dan Mardlo Akmal yang telah bersusah 

payah menyelesaikan proyek akhir ini. 

13. Keluarga besar Laboratorium Thermodinamika. 

14. Sahabat-sahabat kontrakan Danar, Yandi, Warih, Irpan, Bayu, Bilco, Akbar, 

Muchtar, Dwi, Anam, Shoberi dll yang telah menemani penulis dari pertama 

kali mengenal bangku perkuliahan dan selalu ada dalam setiap kondisi baik, 

susah maupun senang. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun 

Penulis memiliki harapan agar skripsi yang sederhana ini dapat memberi inspirasi 

dan berguna bagi semua kalangan civitas akademik. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bandar Lampung, 12 Februari 2020 

Penulis 

 

 

Tri May Fransisco 



 

xiv 
 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman 

 

ABSTRAK …………............................................................................................... i 

ABSTRACT …..……............................................................................................. ii 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. iii 

LEMBAR PERSETUJUAN .................................................................................. iv 

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... v 

PERNYATAAN PENULIS.................................................................................... vi 

RIWAYAT HIDUP .............................................................................................. vii 

MOTTO ............................................................................................................... viii 

PERSEMBAHAN.................................................................................................. ix 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ x 

SANWACANA ..................................................................................................... xi 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiv 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xviii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xxi 

DAFTAR SIMBOL ............................................................................................. xxii 

 

I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang …………………………………………………...……… 1



 

xv 
 

B. Tujuan Penelitian ………………….…...…………………………..……. 5 

C. Batasan Masalah ………………….………………………………..……. 5 

D. Sistematika Penulisan ……………….……………………..…...……….. 6 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Phase Change Material (PCM) …………….……………...……......…… 8 

1. PCM Organik …………………………….…………………..……….. 9 

2. PCM anorganik …………………………….…….…………..……… 10 

3. Eutektik …………………………………….………………..………. 10 

B. Sifat Termal PCM …………………………….………………..………. 11 

1. Penyimpanan Panas Laten ………………….………………..………. 12 

2. Penyimpanan Panas Sensibel ……………….……………...………… 13 

3. Super Cooling …………………………………………………...…… 14 

C. Parafin …………………………………………….……………...…….. 14 

1. Massa jenis …………………………………….……….……………. 17 

2. Konduktifitas termal …………………………………………...…….. 18 

3. Panas spesifik …………………………………….…..........……...…. 18 

4. Panas laten ……………………...……………………………………. 19 

5. Temperatur leleh …………...……...…………….……………...……. 19 

D. Minyak Kelapa …………………………………….......……….………. 20 

E. Metode Analisis Termal …………………...……….…………………... 21 

1.  Termogravimetri Gravimetri Analisis (TGA) ……….………...…..... 21 

2. Differential Thermal Analysis (DTA) ………………………………... 22 

3. Differential Scanning Calorimetry (DSC) …………………………… 23 

4. Titrasi Termometrik …………………………………….…………… 23 

F. Passive Cooling …………………………………………….……..…… 24 

1. Solar Shading ……………………………………………...………… 24 

2. Air Ventilation …………………………………..…….……………... 25 



 

xvi 
 

3. Insulation …………………………….……...……………………….. 25 

4. Evaporative Cooling ………………...……………………….………. 25 

5. Earth Coupling …………………………………….…….…………... 25 

G. Perpindahan Panas ………………………………………...…………… 26 

1. Perpindahan Panas Secara Konduksi ……..…………….………...…. 26 

2. Perpindahan Panas Secara Konveksi ……………...…….…...………. 27 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN  

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan ……………………………….…......… 31 

B. Tahapan Penelitian ……………...…………………...……….………… 31 

1. Studi Literatur ………………………………..…………….………... 31 

2. Persiapan ……………………………….....………………….……… 32 

3. Pengujian …………………………………...….……...……….…….. 32 

4. Analisis Data …………….………...…………..……....…………….. 37 

5. Penulisan Laporan ……….……………………...…..……………….. 37 

C. Alat dan Bahan Penelitian ……..…………………………….....………. 38 

D. Diagram Alir Penelitian …………………………………...…………… 45 

E. Variasi Pengujian ……………………...……………………………….. 46 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Analisis Temperatur di Setiap Titik Uji ………………………..……….. 52 

B. Pengaruh Kecepatan Udara Masuk Terhadap Laju Pendinginan PCM … 57 

C. Laju Pendinginan PCM Pengaruh Penggunaan Lapisan Aluminium Dan 

Plastik …………………………………………….………….....……… 66 

V. SIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan …………….…………………..……………...…..……….. 71 

B. Saran …………………………….…………………………..…………. 72 

 



 

xvii 
 

DAFTAR PUSTAKA ………………………………..……..…………...……… 73 

LAMPIRAN …………………………….…………..…….……………………. 75 



 

xviii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar …………………………….…………………..…………...……. Halaman 

Gambar 1. Klafisikasi PCM (Sharma et al. 2009) ……………………….……...... 8 

Gambar 2. Pelelehan dan pembekuan. (Amy. 2015) ………………...……..…… 11 

Gambar 3. Grafik perlakuan panas. (Amy. 2015) ……………...………...……… 12 

Gambar 4. (a) parafin padat dan (b) parafin cair (Riffat et al. 2013) ………...….. 15 

Gambar 5. Minyak Barco ……………………………………………………….. 20 

Gambar 6. Komponen pengujian pembekuan metode T-history ……….....…….. 31 

Gambar 7. Komponen pengujian pelelehan metode T-history …………..……… 31 

Gambar 8. Penempatan kabel termometer recorder …………………...………… 36 

Gambar 9. Komponen sistem pendingin …………………….……..…………… 36 

Gambar 10. Tempat PCM …………….……………………..………………….. 37 

Gambar 11. Sistem pendingin …………………………………..……….……… 38 

Gambar 12. Temperatur recorder ………………………………..……………… 39 

Gambar 13. Anemometer ………………………………..……………………… 40 

Gambar 14. Gelas ukur ………………………...………...……………………… 40 

Gambar 15. Timbangan digital …………………………………..……………... 41 

Gambar 16. Kompor gas …………………………………..……………………. 41 

Gambar 17. Lemari pendingin ……………………………………………..…… 42 

Gambar 18. Pemanas ………………………………….…...……………………. 42 

Gambar 19. Tempat PCM ……………….…………………..………………….. 43 

Gambar 20. Lapisan wadah PCM Aluminium (a) dan Plastik (b) ...…………….. 43 



 

xix 
 

Gambar 21. Parafin padat (a) dan Parafin cair (b) ………..………..……………. 44 

Gambar 22. Minyak Kelapa ……………..……………………………..……….. 44 

Gambar 23. Alur pelaksanaan penelitian ……………...………………………… 46 

Gambar 24. Proses perubahan fasa pendinginan uji komposisi …….……...……. 49 

Gambar 25. Proses perubahan fasa akibat pendinginan …………………...…….. 49 

Gambar 26. Proses perubahan fasa pemanasan uji komposisi ……………...…… 50 

Gambar 27. Proses perubahan fasa akibat pemanasan ……………………...…… 50 

Gambar 28. Proses PCM parafin campuran berubah fasa dengan lapisan aluminium 

……………………………………………………………………..……………. 52 

Gambar 29. (a) PCM parafin campuran fasa cair dan (b) PCM parafin campuran 

fasa padat …………………………………………...………………...………… 53 

Gambar 30. Proses PCM parafin campuran berubah fasa dengan lapisan plastik 

…………………………………………………………………………………... 54 

Gambar 31. Proses PCM minyak kelapa berubah fasa dengan lapisan aluminium 

…………………………………………………………………………………... 55 

Gambar 32. (a) PCM minyak kelapa fasa cair dan (b) PCM minyak kelapa fasa 

padat ………………………...…………………………..………………………. 55 

Gambar 33. Proses PCM minyak kelapa berubah fasa dengan lapisan plastik ..... 56 

Gambar 34. Kecepatan 1,6 m/s ………………….…………………...………….. 57 

Gambar 35. Kecepatan 2,4 m/s ………………………………………………….. 58 

Gambar 36. Kecepatan 3,2 m/s …………….…………………...……………….. 58 

Gambar 37. Variasi kecepatan pendinginan PCM parafin campuran lapisan 

almunium ………………...……………..………………………………………. 58 

Gambar 38. Kecepatan 1,6 m/s …………….………………………...………….. 59 

Gambar 39. Kecepatan 2,4 m/s ………………….…………...………………….. 60 

Gambar 40. Kecepatan 3,2 m/s ………….………………...…………………….. 60 

Gambar 41. Variasi kecepatan pendinginan PCM parafin campuran lapisan plastik 

…………………………………..………………………………………………. 60 

Gambar 42. Kecepatan 1,6 m/s ………………………...…...…………………… 61 

Gambar 43. Kecepatan 2,4 m/s ………………..……………………………….... 62 



 

xx 
 

Gambar 44. Kecepatan 3,2 m/s ………………………………...………………... 62 

Gambar 45. Variasi kecepatan pendinginan PCM minyak kelapa lapisan aluminium 

…………………………………..………………………………………………. 62 

Gambar 46. Kecepatan 1,6 m/s ………………….……………...……………….. 64 

Gambar 47. Kecepatan 2,4 m/s ……………………..…………………………… 64 

Gambar 48. Kecepatan 3,2 m/s …………………….……………………………. 64 

Gambar 49. Variasi kecepatan pendinginan PCM minyak kelapa lapisan plastik ..65  

Gambar 50. Kecepatan 1,6 m/s ……………………………………….…...…….. 66 

Gambar 51. Kecepatan 2,4 m/s …………………………………...……………... 67 

Gambar 52. Kecepatan 3,2 m/s ………………………………...….…………….. 68 

Gambar 53. Kecepatan 1,6 m/s ………………….……………...……………….. 69 

Gambar 54. Kecepatan 2,4 m/s …………………...……………...……………… 69 

Gambar 55. Kecepatan 3,2 m/s ………………………………...….…………….. 70



 

xxi 
 

DAFTAR TABEL  

 

 

Tabel …………………………………………...…………………...……. Halaman 

Tabel 1. Karakteristik PCM …………………………………………………...….. 9 

Tabel 2. Temperatur leleh dan panas laten pada beberapa jenis parafin (Sharma et 

al. 2009) ……………………………………………...…………………………. 16 

Tabel 3.Jadwal Kegiatan Penelitian …………………………………………..… 31 

Tabel 4. Variasi pengujian ……………………………………...……….………. 46 

Tabel 5. Temperatur rata-rata PCM parafin lapisan aluminium ……………...…. 47 

Tabel 6. Temperatur rata-rata PCM parafin lapisan plastik ……………..………. 47 

Tabel 7. Temperatur rata-rata PCM minyak kelapa lapisan aluminium ……...…. 47 

Tabel 8 Temperatur rata-rata PCM minyak kelapa lapisan plastik ………...……. 47 

Tabel 9. Hasil uji GCMS komposisi PCM parafin ……………………………… 51 

Tabel 10. Temperatur rata-rata PCM parafin lapisan aluminium ………...……... 59 

Tabel 11. Temperatur rata-rata PCM parafin lapisan plastik ……………...…….. 61 

Tabel 12. Temperatur rata-rata PCM minyak kelapa lapisan aluminium …..….... 63 

Tabel 13. Temperatur rata-rata PCM minyak kelapa lapisan plastik ……………. 65 

 

 

 

 

 

 

 



 

xxii 
 

DAFTAR SIMBOL 

 

 

Simbol  Keterangan       Satuan Unit 

A  Luas Permukaan     m2 

V  Volume      m3 

Cp  Panas Spesifik      J/kg.K 

h  Koefesien perpindahan panas konverksi  W/m2.K 

k  Konduktifitas termal     W/m.K 

L  Kalor Laten      J/kg 

𝑚  Massa       kg 

v  Kecepatan      m/s 

T  Temperatur      K 

𝑄  Jumlah kalor       J 

Q̇   Laju perpindahan kalor     W 

𝜌   Masa jenis fluida     kg/m3 

∆𝑥   Persentase       % 

t  Waktu       s 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Tingkat kenyamanan setiap individu berbeda-beda, ada kalanya 

membutuhkan tempat sekitar yang sejuk dan ada juga yang sedikit hangat. 

Semakin berkembangnya zaman, para engineer berfikir untuk menghasilkan 

suatu produk yang berfungsi untuk mengontrol suhu ruangan sesuai 

kebutuhan. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. 

Mayoritas di Indonesia memakai alat pendingin ruangan dibandingkan 

dengan penghangat ruangan, karena suhu dingin di Indonesia masih tergolong 

biasa. Tidak seperti negara-negara di Eropa yang memiliki empat musim, 

seperti musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Pada 

saat musim dingin suhu di Eropa bisa mencapai dibawah minus 0 derajat 

celcius.  

 

Pemanasan global merupakan salah satu penyebab bertambah panasnya iklim 

di bumi. Pemanasan global adalah wujud dari ketidak seimbangan ekosistem 

akibat dari meningkatnya suhu rata-rata pada atmosfer, laut, dan daratan di 
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bumi. Pemanasan global ini merupakan fenomena dampak dari efek rumah 

kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti 

karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitroksida (N₂O), dan 

klorofluorokarbon (CFC). Sehingga sinar matahari terperangkap dalam 

atmosfer bumi. Salah satu efek dari adanya pemanasan global yang dapat kita 

rasakan saat ini adalah tingginya temperatur pada bangunan yang 

menyebabkan ruangannya tidak nyaman untuk digunakan.  

 

Dalam usaha memperoleh kenyamanan termal, banyak individu yang 

menggunakan Air Conditioner (AC) untuk pengkondisian ruangan. 

Penggunaan AC perlu mendapat perhatian khusus, karena penggunaan AC 

mengeluarkan biaya operasional listrik yang cukup besar. Selain itu 

penggunaan AC juga menjadi salah satu potensi penyebab pemanasan global. 

Penggunaan AC yang mengandung klor (chlor) seperti freon atau CFC (chlor 

flour carbon) sangat tidak ramah lingkungan. Zat-zat inilah yang dapat 

merusak lapisan ozon atmosfir bumi dan berpotensi pada pemanasan global.  

 

Pada bangunan, atap dan dinding adalah komponen utama sebagai 

penghalang panas dari lingkungan, komponen tersebut memiliki peran dalam 

pendistribusian termal dari bagian luar kedalam bangunan. Sehingga 

pengoptimalan desainnya dapat menekan konsumsi energi pada bangunan 

tersebut. Dinding dan atap yang langsung terkena pancaran sinar matahari 

akan sedikit lebih hangat dibandingkan dengan yang tidak. Jenis material 

yang digunakan pada bangunan berpengaruh pada tingkat kenyaman 
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termalnya. Pemodifikasian komponen bangunan seperti atap, dinding, lantai 

dengan tambahan partisi dari PCM diharapkan dapat membantu sistem 

pengkondisian udara pada ruangan (Soares et al, 2013).  

 

Phase Change Materials (PCM) merupakan bahan yang dapat ditempatkan 

pada partisi bangunan, yang dapat melepas ataupun menyerap energi termal 

selama proses perubahan fasa. Pelepasan dan penyerapan kalor akan 

berpengaruh terhadap suhu yang ada didalam ruangan. Keuntungan 

menggunakan PCM adalah kemampuan penyimpanan panas yang cukup baik. 

Dengan menggunakan konsep kapasitas panas laten, maka bahan yang 

digunakan sebagai PCM diharapka mampu menyerap dan melepaskan panas 

lebih efektif dari pada bangunan tanpa PCM.  

 

Salah satu metode termal pada bangunan adalah dengan menggunakan 

thermal energi storage (TES), dan Phase Change Materials merupakan salah 

satu metode TES. Material yang digunakan untuk PCM harus memenuhi 

beberapa kriteria seperti sifat termodinamika tertentu sesuai yang diinginkan. 

Selain itu faktor ekonomis dan kemudahan mendapatkan bahan juga harus 

dipertimbangkan (Zalba et al, 2003). 

 

Pemilihan jenis-jenis PCM pada umumnya ada berbagai banyak macam, 

salah satunya dengan menggunakan parafin dan minyak kelapa. Parafin dan 

minyak kelapa merupakan salah satu bahan penyimpan panas laten yang 

dapat diaplikasikan sebagai penyimpan panas. Selain memiliki kemampuan 
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menyimpan panas laten yang besar, jenis parafin dan minyak kelapa sangat 

beragam 

 

Kelebihan lainnya dari parafin dan minyak kelapa yaitu aman, tidak terlalu 

mahal, dan tidak korosif. Di samping itu, parafin dan minyak kelapa 

mengalami perubahan volume yang kecil ketika mengalami perubahan fasa 

dan mempunyai tekanan uap yang rendah pada saat fase cair. Sehingga sifat 

termofisik bahan PCM sangat penting untuk diketahui sebelum bahan tersebut 

diaplikasikan dalam berbagai macam kegunaan.  

 

Sifat termofisik bahan PCM yang sangat penting untuk diketahui yaitu titik 

leleh, suhu super cooling, panas laten, panas jenis dan konduktivitas panas 

dari bahan PCM tersebut (Sharma et al. 2009). Menurut standar SNI T 03-

6572 – 2001 kenyamanan termal di Indonesia yaitu pada temperatur 22,8 ˚C – 

25,8 ˚C. Parafin pada umumnya terdapat dua jenis, yaitu padat dan cair. Jenis 

parafin padat atau cair yang tersedia dipasaran penyimpanan panas latennya 

tidak pada temperatur kenyamanan. 

 

Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan PCM dari kedua jenis 

parafin tersebut melalui pencampuran dengan komposisi tertentu untuk 

menghasilkan PCM yang panas latennya pada tempratur kenyamanan. 

Minyak kelapa juga proses perubahan fasanya tergantung dari kadar air 

didalamnya, sehingga pemilihan kadar air pada minyak kelapa menentukan 

kwalitas dari PCM.  
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Temperatur rendah dari lingkungan pada saat malam ke pagi hari daharapkan 

mampu tersimpan pada PCM. Ketika temperatur rendah merubah fasa cair ke 

padat dari parafin campuran dan minyak kelapa dapat dimanfaatkan untuk 

membantu pengkondisian udara pada siang hari.  

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh komposisi PCM dari parafin campuran padat dan cair yang 

memiliki temperatur perubahan fasa 23 ˚C. 

2. Mengetahui sifat-sifat termal PCM dari parafin campuran dan minyak 

kelapa. 

3. Mengetahui perubahan fasa PCM parafin campuran dan minyak kelapa 

pada proses pendinginan. 

 

 

C. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam pembahasan agar fokus pada permasalahan maka 

ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut : 

1. PCM yang digunakan adalah dari campuran parafin padat cair, dan 

minyak kelapa. 
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2. Lemari pendingin dan lampu bohlam digunakan untuk proses pendinginan 

dan pemanasan campuran parafin untuk memperoleh perubahan fasa 

PCM yang diinginkan pada saat uji komposisi. 

3. Variasi temperatur dan kecepatan pendinginan yaitu : bertemperatur 16 ˚C 

dan 20 ˚C dari keluaran evaporator dan. berkecepatan 0,1 m/s, 1,6 m/s, 

2,4 m/s, dan 3,2 m/s. 

4. Tempat pengujian PCM berukuran 125 𝑐𝑚3. 

5. Material lapisan PCM dari aluminium dan plastik bertipe HDPE (2) 

dengan ketebalan masing-masing kurang lebih 0,5 mm 

 

 

D. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN  

Pada bab ini tardiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

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

ini. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN  

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

penelitian, yaitu tempat penelitian, bahan penelitian, peralatan, prosedur dari  

pengujian, dan diagram alir pelaksannan penelitian. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

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

saat pengujian dilaksanakan. 

 

V. PENUTUP  

Pada bab ini berisi hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang ingin 

di sampaikan dari penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Berisikan sumber-sumber yang menjadi referensi penulis dalam menyusun 

penelitian.  

 

LAMPIRAN 

Memuat data-data yang mendukung penulisan laporan.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Phase Change Material (PCM) 

 

Bahan fasa berubah (Phase Change Material/ PCM) merupakan bahan yang 

sering digunakan sebagai passive cooling untuk menyerap kalor dengan 

memanfaatkan panas laten. Berikut ini klasifikasi pemanfaatan material 

dalam perpindahan panas. 

 

 

Gambar 2.1. Klafisikasi PCM 

(Sharma et al. 2009)  
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Gambar 2.1 adalah pembagian jenis PCM yang berasal dari 3 komponen 

utama seperti organik, anorganik dan eutektik. Adapun karakter dari masing-

masing PCM dapat dilihat pada tabel 2.1 

Tabel 2.1. Karakteristik PCM 

Klasifikasi Kelebihan Kekurangan 

Organik 1. Tersedia secara luas dalam 

berbagai temperatur operasi 

2. Mempunyai panas lebur yang 

tinggi 

3. Dapat didaur ulang 

4. Memiliki kesetabilan kimia yang 

bagus 

5. Dapat dioprasikan dengan berbagai 

material 

1. Memiliki 

konduktifitas 

termal yang rendah 

2. Memiliki 

perubahan volume 

yang besar 

3. Mudah terbakar 

Anorganik 1. Memiliki panas lebur yang tinggi 

2. Memiliki konduktifitas termal yang 

tinggi  

3. Memiliki perubahan volume yang 

rendah 

4. Tersedia dengan biaya yang murah 

1. Mengalami 

supercooling 

2. Mengalami korosi 

Eutektik 1. Memiliki temperatur leleh yang 

tinggi 

2. Memiliki densitas termal yang 

tinggi 

Kurangnya literatur 

mengenai data-data 

termal properties 

 

Berikut adalah penjelasan bagian-bagian dari PCM 

1. PCM Organik 

PCM organik mencakup dari beberapa PCM, seperti yang ada dalam jenis 

alkana (parafin) (CnH₂n + ₂), dan keluarga asam lemak (CH₃ (CH₂) 
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₂nCOOH). PCM tergolong material yang melimpah, harganya yang relatif 

murah dan mudah digunakan. Alkana dan asam lemak memiliki 

karakteristik fisik yang mirip, menunjukkan permukaan putih yang lembut 

dan berlilin. Dalam kasus ini bahan PCM parafin campuran dan minyak 

kelapa digunakan untuk membantu pengkondisian udara sebagai partisi 

penyimpanan panas laten bangunan dengan tujuan untuk mengurangi 

biaya HVAC (heating ventilation and air conditioning). 

 

2. PCM anorganik 

Keluarga PCM anorganik meliputi jenis garam seperti garam hidrat. 

Garam hidrat adalah kombinasi dari anggota keluarga garam anorganik 

(oksida, karbonat, sulfat, nitrat dan halida) dengan molekul air dalam 

rasio tertentu. Garam hidrat diberi nama menggunakan nama senyawa 

garam H₂O. Jenis garam hidrat yang digunakan sebagai PCM meliputi 

MgCl₂ • ₆H₂O, CaC₁₂ • ₆H₂O, Na₂SO₄ • ₁₀H₂O (Glauber's Salts), 

NaNO₃, KNO₃, KOH, MgC₁₂, dan NaCl.  

 

3. Eutektik 

PCM eutektik adalah material gabungan antara beberapa material PCM 

untuk menghasilkan PCM baru, bisa dari gabungan bahan organik, 

organik-anorganik dan gabungan anorganik. Dari penggabungan beberapa 

bahan tersebut dipastikan harus dapat bercampur secara sempurna. Lalu 

ada hal yang perlu diperhatikan kembali yaitu harus memiliki temperatur 

beku dan temperatur leleh yang sama, sehingga pada saat PCM 
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mengalami proses pembekuan atau pelelehan dapat berlangsung secara 

bersamaan. 

 

 

B. Sifat Termal PCM 

 

PCM adalah sebuah bahan yang mengalami perubahan fasa seperti dari padat-

cair, lebih dikenal sebagai siklus pembekuan-pelelehan. Energi kalor pada 

material berfungsi untuk meningkatkan energi atom atau molekul 

penyusunnya, sehingga menghasilkan perubahan fasa. Pada temperatur leleh, 

ikatan atom merenggang dan perubahan material dari fasa padat ke cair. 

Solidifikasi adalah kebalikannya, dimana material memindahkan energi ke 

sekitarnya dan molekul kehilangan energi dan mengatur diri menjadi saling 

berhimpitan dan berubah ke dalam fase padat dari fasa cair.  

 

Gambar 2.2.Pelelehan dan pembekuan. 

(Amy. 2015) 
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Gambar 2.3. Grafik perlakuan panas. 

(Amy. 2015) 

 

Gambar 2.2 menjelaskan dimana atom dari PCM akan merenggang saling 

berjauhan saat terkena sumber panas lalu berubah fasa dari padat ke cair, dan 

atom PCM akan berhimpitan ketika mendapat sumber dingin untuk berubah 

fasa dari cair ke padat. Dan gambar 2.3 menjelaskan saat proses sensible 

terjadi dimana temperatur PCM berubah sesuai waktu, sedangkan proses laten 

adalah temperatur PCM tidak berubah tetapi waktunya berubah. 

 

1. Penyimpanan Panas Laten 

Panas laten adalah panas yang diserap untuk merubah fasa material 

tersebut, tetapi temperaturnya tetap. Panas laten dibedakan menjadi 2, 

yaitu panas laten pencairan/peleburan (latent heat of fusion), dan panas 

laten penguapan (latent heat of vaporization). Energi yang diserap atau 

dilepaskan selama siklus pencairan-pemadatan dikenal sebagai panas 

laten fusi. Sedangkan panas laten penguapan, yang membedakannya yaitu 

perubahan dari fasa cair ke gas. Melanjutkan perubahan padat ke cairan 
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melalui panas laten fusi, dan panas yang masuk kemudian meningkatkan 

suhunya ke titik didih. Setelah titik didih tercapai, cairan berubah menjadi 

uap melalui panas laten penguapan sampai proses perubahan fasa. Jadi 

panas laten penguapan memerlukan energi yang lebih tinggi dari pada 

panas laten fusi. Dari situlah mengapa PCM memakai panas laten fusi.  

 

Memang benar bahwa pada umumnya proses penguapan/kondensasi, 

menyerap dan melepaskan lebih banyak energi, tetapi perubahan densitas 

dari cairan menjadi uap besar, dan bekerja dengan bantuan alat seperti 

boiler dan kondensor. Tentu saja ada banyak aplikasi untuk menghasilkan 

panas untuk penguapan, tetapi disini kita akan berkonsentrasi pada 

aplikasi yang proses perubahan fasa cair-padat yang paling 

menguntungkan. Jumlah penyerapan atau pelepasan energi selama siklus 

peleburan-pemadatan diatur oleh nilai panas laten bahan tersebut. Panas 

laten fusi umumnya dinyatakan dalam satuan J/gr, dengan demikian 

prosesnya adalah proses berbasis masa. 

 

2. Penyimpanan Panas Sensibel 

Sedangkan panas sensibel adalah bepindahnya panas dari suatu sistem 

menuju matrial tetapi tidak mengakibatkan perubahan fasa, reaksi kimia, 

dan perubahan komposisi, yang berubah hanya tempertaur di dalam 

matrial tersebut. 
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3. Super Cooling 

Super cooling adalah proses pendinginan cairan dibawah titik bekunya, 

tanpa berubah fasa dari cair menjadi padat. Jadi suatu fluida akan 

mencapai titik bekunya jika membentuk kristal, bila ada benih kristal atau 

nukleus disekitar struktur kristal. Tetapi jika fluida cair tidak memiliki 

nukleus, cairan akan mempertahankan bentuk cairnya sampai suhu 

penahanan dinamik terjadi. Dan cairan tersebut membeku menjadi padat 

amorfous, yaitu padat non kristalin. 

 

 

C. Parafin 

 

Parafin adalah material organik yang diperoleh dari destilasi minyak bumi 

dan bukan merupakan substansi murni tetapi merupakan kombinasi dari jenis 

hidrokarbon yang berbeda. Parafin merupakan gabungan dari rantai-rantai 

lurus alkane CH₃-(CH₂)-CH₃.  

 

Kristalisasi dari rantai CH₃ menyebabkan pelepasan panas laten dalam 

jumlah yang besar. Panas laten dan titik leleh parafin meningkat dengan 

penambahan panjang rantai karbon. Parafin memenuhi syarat sebagai bahan 

penyimpan panas laten karena ketersediaannya pada rentang suhu yang 

beragam dan mempunyai panas laten yang besar.  
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(a)                                                     (b) 

Gambar 2.4. (a) parafin padat dan (b) parafin cair 

(Riffat et al. 2013) 

 

Gambar 2.4 adalah contoh parafin padat dan cair yang mudah diperoleh 

dipasaran. Kelebihan dari parafin yaitu aman, mampu diprediksi, tidak terlalu 

mahal dan tidak korosif. Parafin merupakan bahan yang inert dan stabil 

dibawah suhu 500 °C. Di samping itu, parafin mengalami perubahan volume 

yang kecil ketika mencair dan mempunyai tekanan uap yang rendah dalam 

bentuk cair. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, maka sistem yang menggunakan 

parafin biasanya mempunyai siklus padat-cair yang sangat panjang.  

 

Sifat-sifat parafin lainnya yaitu parafin tidak mengalami pemisahan fase 

ketika proses pemadatan dan peleburan berlangsung, ramah lingkungan, tidak 

mempunyai bau yang tidak sedap dan tidak terjadi penurunan sifat panas 

setelah siklus panjang cair-padat dilakukan. Parafin berada pada fase cair saat 

memiliki 5 sampai 15 atom karbon dan berada pada fase padat ketika jumlah 
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atom karbonnya lebih besar dari 15 pada suhu ruang. Secara umum, rantai 

lurus hidrokarbon parafin dengan jumlah atom karbon 15 memiliki kisaran 

suhu leleh 23-67 °C. Semakin panjang rantai murni hidrokarbon, semakin 

besar titik leleh, panas laten, densitas dan panas spesifik padat dan cair dari 

parafin. Berdasarkan penelitian-penelitian mengenai karakteristik panas 

parafin ketika mengalami proses pemadatan dan peleburan, sifat termal 

parafin tergolong stabil (Ukrainczyk et al. 2010). 

 

Tabel 2.2. Temperatur leleh dan panas laten pada beberapa jenis parafin 

(Sharma et al. 2009) 

Jumlah atom Titik leleh (oC) Panas laten (kJ/kg) 

14 5,5 228 

15 10,0 205 

16 16,7 237,1 

17 21,7 213 

18 28,0 244 

19 32,0 222 

20 36,7 246 

21 40,2 200 

22 44,0 249 

23 47,5 232 

24 50,6 255 

25 49,4 238 
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Tabel 2.2 menjelaskan tentang jumlah atom penyusun yang terdapat pada 

parafin, sehingga dapat diketahui nilai titik leleh dan nilai panas latennya. 

Parafin mempunyai karakteristik dari sifat fluida yang terdapat pada parafin 

itu sendiri. Karaktristik tersebut digolongkan dari masa jenis, panas spesifik, 

konduktifitas termal, panas laten hingga temperatur leleh. Sifat-sifat parafin 

dijelaskan seperti berikut. 

 

1. Massa jenis 

Parafin massa jenisnya akan berubah sesuai perbedaan temperatur yang 

diberikan. Parafin massa jenis akan meningkat ketika pada temperatur 

rendah. Ini terjadi karena parafin mengalami peningkatan kerapatan 

massa dan membuat volume parafin menjadi berkurang. Tetapi akan 

berbalik ketika parafin mengalami penurunan massa jenis saat diberi 

temperatur tinggi. 

 

Hal tersebut terjadi karena parafin mengalami pemuaian saat temperatur 

tinggi dan volume parafin menjadi meningkat. Hal tersebut yang 

membuat parafin sebagai thermal energy storage perlu diwaspadai, 

terutama tentang volume parafin pada saat mengalami proses pemuaian. 

Jadi tempat penyimpanan parafin dibuat lebih besar agar pada saat parafin 

mengalami kenaikan temperatur, proses pemuaian dapat diantisipasi dari 

kebocoran yang bisa terjadi.  
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2. Konduktifitas termal 

Parafin tergolong material yang konduktifitas termalnya rendah, dimana 

konduktivitas termal parafin yaitu 0,232 W/m.K. Tinggi rendahnya nilai 

konduktifitas termal berpengaruh pada cepat lambatnya laju perpindahan 

panas, hal tersebut yang membuat perubahan fasa membutuhkan waktu 

yang cukup lama. Tetapi banyak metode yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan konduktifitas termal sperti dengan cara menambahkan 

material kedalam parafin, seperti metal foam.  

 

3.  Panas spesifik 

Panas spesifik dari parafin tergolong cukup tinggi dan membuatnya 

termasuk material yang cocok digunakan sebagai thermal energy storage. 

Pada saat fasa padat parafin memiliki panas spesifik 2195 J/kg.K. Jadi 

parafin saat digunakan sebagai thermal energy storage jumlah panas yang 

diserap parafin sesuai dengan berapa banyak masa parafin yang 

digunakan pada ruangan. 

 

Tapi pada kondisi cair parafin memiliki panas spesifik yang lebih tinggi 

dibanding pada saat kondisi padat, yaitu 2950 J/kg.K. Hal tersebut 

berdampak pada waktu pelepasan panas. Dan merupakan salah satu 

kekurangan parafin jika digunakan sebagai thermal energy storage 

(khyad, 2016). 
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4. Panas laten 

Panas laten untuk parafin berbeda-beda sesuai jumlah ikatan karbon yang 

ada didalamnya. Semakin tinggi panas laten dari parafin adalah 

keuntungan sebagai thermal energy storage karena pada dasarnya 

material yang memiliki panas laten yang tinggi dapat menyerap dan 

menyimpan panas yang lebih banyak tanpa mengalami perubahan 

temperatur. Beberapa panas laten parafin berdasarkan jumlah ikatan 

karbonnya dapat dilihat pada tabel 2.2. 

 

5. Temperatur leleh 

Tingkatan pelelehan berbeda-beda sesuai ikatan karbonnya. Parafin 

dengan atom karbon C5-C15 merupakan parafin fasa cair sedangkan 

>C15 merupakan parafin fasa padat. Banyaknya jumlah ikatan karbon 

pada parafin membuat temperatur lelehnya semakin tinggi. 

 

Hal tersebut terjadi karena jumlah ikatan atom karbon yang banyak 

memiliki rantai karbon yang lebih panjang dan membentuk molekul yang 

lurus dan beraturan. Ketika molekul semakin besar, akan terjadi tarik 

menarik dan diperlukan energi yang lebih besar agar memperoleh 

temperatur yang dapat mengalahkan gaya tersebut. Beberapa temperatur 

leleh pada parafin berdasarkan jumlah ikatan karbonnya dapat dilihat 

pada tabel 2.2. 
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D. Minyak Kelapa 

 

Minyak kelapa terdiri dari beberapa asam lemak (fatty acid) yang 

mengandung zat kimia CH3(CH2)2nCOOH, minyak kelapa sifat 

karakteristiknya hampir sama dengan parafin. Namun harga minyak kelapa 

lebih mahal harganya dari parafin (Hasnain, 1998). 

 

Matrial ini memiliki memampuan stabilitas termal yang cukup tinggi karena 

mampu bertahan hingga 1500 pengulangan siklus pembekuan dan pencairan 

(Sharma, 2005). Minyak kelapa terdiri dari prosentase penyusun seperti: asam 

caprylic (C8) 9%, Decanonic(C10) 10%, asam Lauryc (C12) 52%, asam 

myristic (C14) 19%, asam palmitic (C16) 11%, dan asam oleic tak tersaturasi 

(C18) 8% (Widya, 2015). 

 

 

Gambar 2.5. Minyak Barco 

 

Gambar 2.5 adalah minyak kelapa bermerek barco yang digunakan dalam 

penelitian ini, minyak kelapa memiliki laten heat fusion sebesar 249 kJ/kg, 
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panas spesifik saat padat sebesar 3,2 kJ/kg°C dan panas spesifik pada keadaan 

cair sebesar 4,1 kJ/kg°C. Minyak kelapa karakteristik fisik berubah fasa 

membeku pada temperatur 23°C.  

 

Temperatur berubah fasa minyak kelapa masih bisa dicapai di Indonesia 

karna termasuk daerah tropis. Minyak kelapa memiliki sifat subcooling yang 

cukup rendah sehingga proses perubahan fasa padat-cair atau sebaliknya 

dapat terjadi secara reversible disekitar temperatur pencairan. 

 

Minyak kelapa juga bersifat non-korosif, sehingga dapat menggunakan 

berbagai jenis tempat yang terbuat dari logam atau non-logam. Kekurangan 

dari minyak kelapa ketika diaplikasinya adalah nilai konduktivitas termal 

yang cukup rendah, sehingga dapat menghambat proses penyerapanan dan 

pelepasan kalonya. 

 

 

E. Metode Analisis Termal 

 

Pengertian analisis termal secara umum adalah pengukuran sifat kimia dan 

fisika material sebagai fungsi temperatur. Sifat – sifat tersebut antara lain 

yaitu entalpi, kapasitas panas, massa, dan koefisien ekspansi termal. Teknik-

teknik yang dalam metode analisis termal adalah: 

1.  Termogravimetri Gravimetri Analisis (TGA) 

TGA adalah jenis pengujian yang dilakukan pada sampel untuk 

menentukan perubahan berat-susut (weight-loss) dalam kaitannya dengan 
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perubahan temperatur. Analisa tersebut bergantung pada tingkat 

keakuratan dari pengukuran berat, temperatur, dan perubahan temperatur.  

 

TGA umumnya digunakan dalam penelitian dan pengujian untuk 

menentukan karakteristik bahan seperti polimer, untuk menentukan suhu 

degradasi, bahan menyerap kadar air, tingkat komponen anorganik dan 

bahan organik, dekomposisi poin bahan peledak, dan residu pelarut. Hal 

ini juga sering digunakan untuk memperkirakan kinetika korosi dalam 

oksidasi suhu tinggi. TGA dipakai terutama untuk menetapkan kestabilan 

panas polimer. Hilangnya berat bisa terjadi dari evaporasi, karena pada 

temperatur yang lebih tinggi polimer mudah terurai.  

 

2. Differential Thermal Analysis (DTA) 

DTA adalah analisis termal yang menggunakan material referensi sebagai 

acuan pembanding hasil pengujian sampel, material referensi ini biasanya 

material inert. Sampel dan material referensi dipanaskan secara 

bersamaan dalam satu pemanas. Perbedaan temperatur sampel dengan 

temperatur material referensi direkam selama siklus pemanasan dan 

pendinginan.  

 

Perbedaan temperatur ini lalu digunakan sebagai acuan berdasarkan 

waktu. DTA digunakan untuk studi sifat termal dan perubahan fasa yang 

tidak mengakibatkan perubahan entalpi. Hasil pengujian DTA ini 

merupakan kurva yang menunjukkan diskontinuitas pada temperatur 
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transisi dan kemiringan kurva pada titik tertentu akan tergantung pada 

konstitusi mikrostruktur sampel pada temperatur tersebut. 

 

3. Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

DSC adalah teknik analisis termal yang mengukur energi yang diserap 

atau diemisikan oleh sampel sebagai fungsi waktu atau suhu. Ketika 

transisi termal terjadi pada sampel, DSC memberikan pengukuran 

kalorimetri energi transisi dari temperatur tertentu. Umumnya, program 

suhu untuk analisis  

 

DSC dirancang sedemikian rupa sehingga suhu sampel meningkat secara 

linear sebagai fungsi waktu. DSC dapat merekam kestabilan termal suatu 

senyawa, identifikasi senyawa baru hasil pemanasan, telahan reaksi fase 

padat, trasformasi fase, kinetika reaksi, telahan degradasi padat, 

transformasi fase, kinetika reaksi, telahan degradasi termal dan oksidatif 

(Ginting et al., 2005). 

 

4. Titrasi Termometrik 

Variabel yang diukur pada titrasi dengan metode ini adalah panas 

reaksinya. Temperatur dialurkan terhadap volume titran. Titran diteteskan 

dari buret terhadap suatu larutan yang terletak dalam suatu bejana yang 

terisolasi secara termal. Perubahan temperatur pada setiap penambahan 

volume titran direkam secara terus-menerus. Titik akhir ditandai dengan 

belokan yang tajam pada kurva titrasi pada media tidak berair.  
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Komponen utama dan metodologi dalam titrasi termometrik sangatlah 

sederhana. Ia terdiri atas buret dengan penetesan otomatis, tempat titrasi 

adiabatis, termistor dan perekam. Perubahan temperature direkam sebagai 

fungsi waktu. Kurva titrasi termometrik menyatakan ukuran perubahan 

etalpi total, tercakup didalamnnya perubahan entropi dan energi dalam. 

Metode ini digunakan untuk titrasi dan titrasi asetat anhidrida dalam asam 

asetat serta studi asetilasi. 

 

 

F. Passive Cooling 

 

Salah satu kegunaan PCM yaitu berfungi sebagai pendingin pasif (passive 

cooling), sistem kerjanya dengan menyeimbangkan suhu dan kelembaban 

secara alami dengan memanfaatkan aliran energi. Aliran energi pendingin 

pasif ini seperti konduksi, konveksi, dan radiasi tanpa menggunakan alat 

listrik (alamiah). Pendingin pasif dapat digunakan untuk menjaga temperatur 

bangunan dari panas.  

Teknik passive cooling dikelompokan seperti:  

1. Solar Shading  

Teknik solar shading sistem kerjanya menghambat masuknya radiasi 

cahaya matahari yang bisa masuk kedalam bangunan. Agar tidak terjadi 

pemanasan udara didalam bangunan, dapat diantisipasi dengan 

menggunakan jendela atau desain atap yang dapat memantulkan cahaya 

matahari 
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2. Air Ventilation  

Penggunaan ventilasi udara untuk membuat aliran panas dalam ruangan 

bertukar dengan temperatur rendah diluar bangunan. Aliran udara dalam 

ruangan mengkonveksi panas sehingga suhu dalam ruangan tetap terjaga. 

 

3. Insulation  

Isolasi berfungsi untuk menjaga ruangan dari masuknya panas maupun 

keluarnya panas. Antara desain interior dan eksterior dipasang isolasi agar 

transfer panas dari dalam keluar bangunan sedikit.  

 

4. Evaporative Cooling  

Jadi udara yang diluar didinginkan dengan menguapkan air sebelum 

memasuki bangunan. Cara ini menggunakan prinsip bahwa panas dari 

udara digunakan untuk menguapkan air. Udara panas dialirkan melewati 

air dan akan menyerap panas sehingga suhu udara menjadi lebih rendah. 

Air yang digunakan dapat berupa kolam atau semprotan air kealiran 

udara.  

 

5. Earth Coupling  

Teknik ini menggunakan prinsip tanah sebagai media untuk menyerap 

panas. Ada dua cara yaitu dengan menggunakan terowongan udara dalam 

tanah dan dengan menggunakan tanah sebagai media untuk menahan 

panas (M. Arif, 2012). 
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G. Perpindahan Panas  

 

Panas adalah salah satu energi yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke 

tempat lain. Dalam suatu proses, panas dapat mengakibatkan terjadinya 

kenaikan temperatur suatu zat atau perubahan tekanan, reaksi kimia dan 

kelistrikan. Proses terjadinya perpindahan panas dapat dilakukan secara 

langsung, yaitu fluida panas akan bercampur secara langsung dengan fluida 

dingin tanpa adanya pemisah. 

 

Dan perpindahan panas secara tidak langsung, yaitu bila diantara fluida panas 

dan fluida dingin tidak berhubungan langsung tetapi dipisahkan oleh 

komponen pemisah. Mekanisme perpindahan panas terdiri atas: 

1. Perpindahan Panas Secara Konduksi. 

Merupakan perpindahan panas antara molekul-molekul yang saling 

berdekatan antara yang satu dengan yang lainnya tetapi tidak diikuti oleh 

perpindahan atau pergerakan molekul-molekul tersebut secara fisik. 

Perpindahan kalor konduksi satu dimensi melalui padatan diatur oleh 

hukum fourier, yang dalam bentuk satu dimensi dapat dinyatakan sebagai, 

 

Q̇ = -k A 
(𝑇1−𝑇2)

𝛥𝑥
 ……………………………..(2.1) 

 

Dimana : Q̇ = Laju perpindahan panas (W)  

k = Konduktifitas termal(W/ m.k)  

A = Luas penampang (𝑚2) 
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T1 = Suhu dinding yang masuk(ºC)  

T2 = Suhu dinding yang keluar (ºC)  

𝞓x = Tebal dinding (m) 

 

2. Perpindahan Panas Secara Konveksi. 

Merupakan perpindahan panas dari suatu zat ke zat yang lain disertai 

dengan perpindahan partikel molekul atau zat tersebut berpindah secara 

fisiknya. Proses perpindahan tenaga konveksi (convection heat transfer) 

terjadi bila sebuah fluida lewat di atas sebuah permukaan padat panas, 

kemudian tenaga dipindahkan kepada fluida dari dinding. Tenaga ini 

kemudian diterima oleh fluda, dan didifusikan oleh hantaran di dalam 

fluida tersebut.  

 

Jika proses aliran fluida tersebut diinduksikan oleh sebuah pompa, maka 

digunakan istilah konveksi paksa (forced convection). Bertentangan 

dengan itu, jika aliran fluida timbul karena daya apung fluida yang 

disebabkan oleh pemanasan, maka proses tersebut dinamakan konveksi 

alamiah. Banyak parameter yang mempengaruhi perpindahan kalor 

konveksi. Persamaan dasar untuk menghitung laju perpindahan panas 

konveksi yaitu, 

 

Q̇ = hA (Ts – Tf)…………………………(2.2) 

 

Dimana : Q̇ = Laju perpindahan panas (W)  
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    h = Koefisien perpindahan panas konveksi (W/ m2.ºC)  

            A = Luas Penampang ( m2)  

    Ts = Temperatur Permukaan (ºC)  

       Tf  = Temperatur Fluida (ºC) 

 

Dalam sebuah analisa kalor, parameter-parameter lain yang dapat 

berpengaruh antara lain skala panjang sistem (L), konduktivitas termal 

fluida (k), kecepatan fluida (V), kerapatan (ρ), viskositas (μ), panas jenis 

(Cp), dan faktor lain yang berhubungan dengan cara-cara pemanasan.  

 

Fluks kalor dari permukaan benda padat akan bergantung juga pada 

temperatur permukaan (Ts) dan temperatur fluida (Tf), tetapi biasanya 

dianggap bahwa (ΔT = Ts – Tf). Akan tetapi, jika sifat-sifat fluida 

berubah dengan nyata pada daerah pengkonveksi, maka temperatur-

temperatur absolute Ts dan Tf dapat juga merupakan faktor-faktor penting 

didalam korelasi.  
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Sebuah kajian eksperimental dari parafin dan minyak kelapa yang dimanfaatkan 

untuk media pendingin ini bertujuan untuk membantu pengkondisian udara 

didalam ruangan, sehingga menciptakan sebuah ruangan yang nyaman untuk 

digunakan. Dalam usaha mendapatkan temperatur ruangan yang nyaman terdapat 

2 metode, yaitu pendingin aktif dan pendingin pasif. Metode pendinginan aktif 

yang banyak digunakan seperti AC (Air Conditioner) mempunyai potensi 

pemanasan global, dan pemakaian energi listriknya juga cukup besar. Pendingin 

pasif menjadi alternatife untuk sistem pengkondisian udara, dimana metode ini 

tidak memakai listrik dan tidak berpotensi pemanasan global.  

 

PCM merupakan sebuah bahan yang dapat dipakai dalam metode pendinginan 

pasif. Parafin dan minyak kelapa dapat digunakan sebagai bahan PCM, tetapi 

parafin perlu dilakukan pencampuran dari parafin padat dan cair dengan 

komposisi tertentu terlebih dahulu. PCM merupakan salah satu metode termal 

pada bangunan yang disebut dengan thermal energi storage (TES). Kajian ini 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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1. Menentukan komposisi pencampuran parafin 

Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini yaitu parafin jenis padat dan 

cair. Kedua bahan tersebut dicampurkan dengan komposisi tertentu untuk 

menghasilkan bahan PCM yang dapat berubah fasa pada temperatur 23 ˚C. 

Proses tersebut dilakukan karena jenis parafin yang ada dipasaran temperatur 

perubahan fasanya tidak pada temperatur 23 ˚C. 

 

2. Metode pengukuran thermal material 

PCM campuran parafin diuji menggunakan metode T-history dan DSC 

(Differensial Scanning Calorimeter) untuk mengetahui termofisik dari PCM 

parafin. 

 

3. Metode pemisah senyawa GCMS 

Metode GCMS (Gas Cromatografy Mass Spectrometry) dilakukan untuk 

mengetahui jumlah senyawa dan jenis senyawa apa saja yang terdapat pada 

PCM yang akan digunakan. 

 

4. Pengujian perubahan fasa campuran parafin dan minyak kelapa 

Pengujian ini dilakukan dengan pemberian laju udara dingin diatas 

permukaan variasi lapisan kontak sebagai pembanding waktu yang 

dibutuhkan untuk PCM berubah fasa. 
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A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 

Pengambilan data Penelitian dilakukan pada Laboratorium Termodinamika 

Teknik Mesin Universitas Lampung. Adapun pelaksanaannya dilakukan dari 

bulan Januari 2019 sampai dengan Mei 2019. 

 

 

B. Tahapan Penelitian 

 

Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

 

1. Studi Literatur 

Studi literature pada penelitian ini yaitu mengenai penyimpanan panas 

(heat storage) PCM yang berbahan parafin dan minyak kelapa untuk 

mengetahui sifat-sifat fluida dan mengetahui perubahan fasa yang terjadi. 

Kegiatan Januari Februari Maret April Mei 

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

Studi 

Literatur 
                    

Persiapan 

 
                    

Pengujia

n 
                    

Analisis  

Data 
                    

Penulisan 

Laporan 
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2. Persiapan 

a. Persiapan bahan PCM 

Mencari jenis parafin dan minyak kelapa yang dapat berubah fasa pada 

temperatur 23˚C. Tetapi parafin harus melalui proses pencampuran 

untuk mendapatkan temperatur perubahan fasa yang diinginkan. 

 

b. Persiapan alat uji 

Menyiapkan alat uji yang digunakan untuk pengujian PCM seperti alat 

temperatur recorder, alat pendingin, alat pemanas, dll. 

 

3. Pengujian 

Pengujian kajian ini adalah sebagai berikut :  

a. Pencampuran komposisi parafin  

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Masukan persentase parafin jenis cair dan padat pada gelas ukur, 

lalu panaskan dalam air mendidih agar parafin padat mencair  

2) Angkat botol uji ketika parafin padat sudah mencair semua dan 

goyangkan gelas ukur agar campuran parafin padat dan cair 

bercampur sempurna. 

 

b. Pengujian PCM parafin campuran menggunakan metode T-history 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Masukan kabel termokopel pada gelas ukur berisi parafin campuran 

dan hubungkan pada termokopel recordernya lalu direkam. 
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2) Masukan gelas ukur PCM parafin campuran bertemperatur tinggi 

pada lemari pendingin bertemperatur rendah untuk proses 

pembekuan 

 

Gambar 3.1. Komponen pengujian pembekuan metode T-history 

 

Gambar 3.1 adalah lemari pendingin untuk pembekuan PCM 

parafin campuran. 

 

3) Lalu masukan gelas ukur PCM parafin campuran bertemperatur 

rendah kedalam tempat pemanas untuk proses pelelehan. 

 

Gambar 3.2. Komponen pengujian pelelehan metode T-history 

 

Gambar 3.2 adalah lampu bohlam sebagai sumber panas untuk 

proses pelelehan PCM parafin campuran. 
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4) Analisa grafik data hasil perekaman termokopel dari langkah ke 2 

dan 3 sampai memperoleh data panas laten yang di inginkan. 

Lakukan proses 1 sampai 4 hingga data panas laten yang diinginkan 

diperoleh. 

 

c. Metode DSC 

Sempel PCM parafin campuran diuji menggunakan metode DSC 

(Differensial Scanning Calorimeter) untuk mengetahui termofisik dari 

PCM parafin. Dimana pada pengujian ini akan menghasilkan data untuk 

menjadi acuan pada temperatur berapa PCM parafin campuran akan 

berubah fasa. Pengujian ini dilakukan pada UPT Laboratorium Terpadu 

dan Sentra Inovasi Teknologi Universitas Lampung. 

 

d. Metode Pemisah Senyawa GCMS 

Sampel PCM parafin campuran juga diuji dengan metode GCMS (Gas 

Cromatografy Mass Spectrometry) untuk mengetahui jumlah dan jenis 

senyawa apa saja yang terdapat didalamnya. Dimana kromatografi gas 

digunakan untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan 

spektrometri masa untuk menganalisis struktur molekul senyawa analit. 

Metode ini bertujuan untuk mengetahui jumlah ikatan rantai karbon 

yang terdapat pada PCM parafin campuran. Pengujian ini dilakukan 

pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi 

Universitas Lampung. 
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e. Pengujian perubahan fasa PCM parafin campuran dan minyak kelapa 

melalui lapisan aluminium dan plastik dengan metode T-history. 

Pengujian ini dilakukam dengan pemberian temperatur dingin yang 

berasal dari pendingin ruangan yang sudah dimodifikasi.  

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Masukan PCM dari parafin campuran dan minyak kelapa kedalam 

tempat berukuran 125 𝑐𝑚3 secara bergantian saat pengujian. 

 

2) Lalu tutup dengan lapisan kontak berbahan aluminium dan plastik 

secara bergantian, dimana kedua lapisan sudah diberi lubang untuk 

masuknya kabel termometer recorder kedalamnya sebanyak 4 buah 

dengan jarak 1 cm tiap kabel dan 1 buah dibagian atas luar 

menempel pada lapisan kontak untuk membaca termal yang 

diberikan dari sistem pendingin. 

 

3) Kemudian sistem pendingin dihidupkan dan diatur variasi 

temperaturnya pada 16 ˚C dengan kecepatan 1.6 m/s, 2.4 m/s, 3.2 

m/s dan temperatur 20 ˚C berkecepatan 0,1 m/s pada keluaran 

evaporator. 
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4) Lakukan perekaman sampai temperatur perubahan fasa tercapai. 

 

Gambar 3.3. Penempatan kabel termometer recorder 

 

Gambar 3.3 adalah skema pemasangan kabel termometer recorder 

dimana posisi T5 menempel pada lapisan uji, T4 1cm, T3 2 cm, T2 

3 cm, dan T1 4cm dibawah lapisan kontak aliran sistem pendingin. 

Udara pendinginan dibuat hanya melewati variasi kontak lapisan 

uji, dan tempat PCM ditanam pada isolator.  

 

Ketika temperatur recorder sudah terbaca temperatur 23 oC pada ke 

empat kabel termokopel, keluarkan tempat PCM dari sistem 

pendingin dan dibuka lapisannya apakah terjadi perubahan fasa dari 

cair ke padat pada PCM didalamnya.  

 

Gambar 3.4. Komponen sistem pendingin 
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Gambar 3.5. Tempat PCM 

 

4. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian akan dianalis dan diolah agar didapat 

kesimpulan pada penelitian. Metode ini dilakukan untuk mengetahi waktu 

dan laju temperatur pendinginan yang dibutuhkan dari dua variasi lapisan 

aluminium dan plastik untuk merubah fasa PCM. Hal ini menjadi acuan 

untuk pemilihan tempat PCM ketika akan diaplikasikan sebagai 

pengkondisian ruangan. 

 

5. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan merupakan tahapan akhir dari penelitian ini. Penulisan 

laporan ditujukan untuk melaporakan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Sedangkan isi dari laporan meliputi pendahuluan, tinjauan 

pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. 
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C. Alat dan Bahan Penelitian 

 

Alat yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem pendingin 

Alat ini terbuat dari pemodifikasian pendingin ruangan yang dibuat saluran 

pada ujung evaporatornya agar laju udara pendinginan memfokus pada 

objek yang akan diberi termal. Alat ini dapat diseting kecepatan dan 

temperaturnya sehingga mempermudah proses pengambilan data. Sistem 

pendinginannya dapat dilihat pada gambar dibawah. 

 

 

Gambar 3.6. Sistem pendingin 

 

Sistem pendingin ini memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

a. Kapasitas pendinginan 1 PK 

b. Voltase 220 V 
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2. Temperatur recorder 

Temperatur recorder merk Lutron BTM-4208SD ini digunakan dalam 

metode T history, yang mampu merekam perubahan temperatur terhadap 

waktu penelitian. Alat ini menghasilkan data yang ketika diolah 

menghasilkan gambar grafik untuk mempermudah pengamatan tentang 

perubahan fasa pada PCM. 

 

 

Gambar 3.7. Temperatur recorder 

 

Spesifikasi Temperatur recorder ini sebagai berikut : 

a. Tipe sensor jenis J, K, T, E , R, dan S 

b. Waktu perekaman 1 – 3600 detik 

c. Termometer tipe K : -100 ˚C sampai 1300 ˚C 

 

3. Anemometer 

Anemometer merek Lutron tipe LM-8010 adalah sebuah alat yang pada 

penelitian ini digunakan untuk mengukur kecepatan dan kelembaban udara 

pada saat pengujian. 
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Gambar 3.8. Anemometer 

 

Spesifikasi Anemometer ini sebagai berikut : 

a. Mengukur kelembaban 

b. Mengukur suhu 0 sampai 50 ˚C 

c. Mengukur cahaya 

d. Mengukur laju aliran udara  

 

4. Gelas ukur 

Gelas ukur digunakan untuk tempat mencari perubahan fasa pada 

campuran parafin yang akan digunakan sebagai PCM 

 

Gambar 3.13. Gelas ukur 
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5. Timbangan digital 

Timbangan digital digunakan untuk menentukan berat dari komposisi 

campuran parafin  

 

Gambar 3.9. Timbangan digital 

 

Spesifikasi Timbangan digital ini sebagai berikut : 

a. Ketelitian 0.01 gram 

b. Satuan masa gr dan Lb 

 

6. Kompor gas 

Kegunaan kompor gas pada penelitian ini adalah untuk memanaskan 

campuran parafin agar dapat bercampur dengan baik. 

 
Gambar 3.10. Kompor gas 
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7. Lemari pendingin 

Lemari pendingin merek Midea HS65LBK digunakan untuk memberikan 

temperatur rendah ke PCM saat proses mencari komposisi campuran 

parafin.  

 

Gambar 3.11. Lemari pendingin 

Spesifikasi Lemari pendingin ini sebagai berikut : 

a. Kapasitas 65 L 

b. Daya 78 Watt 

 

8. Pemanas 

Pemanas ini bersistem dengan cara pemberian panas yang dihasilkan dari 

lampu bohlam yang dapat diseting tingkat cahayanya dengan alat Dimer. 

Alat ini bertujuan untuk mencari komposisi pelelehan campuran parafin. 

 

 

Gambar 3.12. Pemanas 
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9. Tempat PCM 

Tempat PCM digunakan untuk tempat parafin campuran saat dilakukan 

pengujian paksa. Ukuran dari tempat PCM yaitu 125 𝑐𝑚3. 

  

Gambar 3.14. Tempat PCM 

 

10. Lapisan tempat PCM Aluminium (a) dan Plastik (b) 

Lapisan tempat PCM ini berukuran 25 𝑐𝑚2yang digunakan sebagai variasi 

perubahan fasa karna material dari kedua lapisan berbeda. 

         

(a)                                          (b) 

Gambar 3.15. Lapisan wadah PCM Aluminium (a) dan Plastik (b) 
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Berikut adalah bahan yang digunakan dalam penelitian : 

1. Parafin padat (a) dan Parafin cair (b) 

Bahan pokok yang digunakan pada penelitian ini yaitu parafin jenis cair 

dan padat. 

 

           

(a)                                        (b) 

Gambar 3.16. Parafin padat (a) dan Parafin cair (b) 

 

2. Minyak Kelapa 

Jenis minyak kelapa yang digunakan adalah minyak kelapa dari merek 

Barco. 

 

Gambar 3.17. Minyak Kelapa 
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D. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 
Titik melting 

point 23 oC 

Pengujian termofisik PCM 

parafin campuran 

menggunakan metode DSC 

Membuat komposisi melting 

point PCM parafin campuran 

23 oC 

Pengujian melting point 

dengan temperatur recorder 

Pengolahan data 

Ya 

A 
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Gambar 3.18. Alur pelaksanaan penelitian 

 

 

E. Variasi Pengujian 

 

Adapun variasi pengujian pada penelitian ini yaitu dapat dilihat pada tabel 

dibawah. Hal ini ditentukan guna mendapatkan hasil karakteristik proses 

perubahan fasa PCM campuran parafin dan minyak kelapa. 

Tabel 3.2. Variasi pengujian 

Pengujian Variabel Variasi Variabel Pengujian 

Karakteristik Temperatur udara Lapisan Aluminium : 16 dan 

20 ˚C 

Pengujian metode pemisah 

senyawa GCMS 

Melakukan pengujian laju pendinginan 

Hasil dan kesimpulan 

Selesai 

A 



47 
 

perubahan fasa PCM 

campuran parafin dan 

minyak kelapa  

pengujian Lapisan Plastik : 16 dan 20 ˚C 

Temperatur awal 

 

PCM parafin 

30 ˚C 

Kecepatan udara Lapisan Aluminium : 0.1, 1.6, 

2.4, 3.2 m/s 

Lapisan Plastik : 0.1, 1.6, 2.4, 

3.2 m/s 

 

Tabel 3.3. Temperatur rata-rata PCM parafin lapisan aluminium  

Temperatur 

pendinginan 

Kecepatan 

pendinginan 

Waktu rata-rata temperatur 23˚C  

16 ˚C 1,6 m/s  

16 ˚C 2,4 m/s  

16 ˚C 3,2 m/s  

 

Tabel 3.4. Temperatur rata-rata PCM parafin lapisan plastik  

Temperatur 

pendinginan 

Kecepatan 

pendinginan 

Waktu rata-rata temperatur 23˚C 

16 ˚C 1,6 m/s  

16 ˚C 2,4 m/s  

16 ˚C 3,2 m/s  

 

Tabel 3.5. Temperatur rata-rata PCM minyak kelapa lapisan aluminium  

Temperatur 

pendinginan 

Kecepatan 

pendinginan 

Waktu rata-rata temperatur 23˚C 

16 ˚C 1,6 m/s  

16 ˚C 2,4 m/s  

16 ˚C 3,2 m/s  

 

Tabel 3.6. Temperatur rata-rata PCM minyak kelapa lapisan plastik 

Temperatur 

pendinginan 

Kecepatan 

pendinginan 

Waktu rata-rata temperatur 23˚C 

16 ˚C 1,6 m/s  

16 ˚C 2,4 m/s  

16 ˚C 3,2 m/s  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan  

 

1. Penggunaan PCM dari parafin dan minyak kelapa diharapkan mampu 

menurunkan beban termal pada ruangan. Tetapi PCM parafin perlu 

perlakuan khusus dibandingkan minyak kelapa untuk memiliki temperatur 

perubahan fasa 23˚C.. Komposisi PCM parafin dibuat dari pencampuran 

parafin padat 4% dan cair 96%. 

2. Sifat–sifat termal dari PCM parafin campuran pada saat proses 

pembekuan mulai terjadi pada temperatur 27 ˚C, tetapi pada saat proses 

pelelehan pada temperatur 23 ˚C. Berbeda dengan minyak kelapa yang 

temperatur pembekuan dan pelelehannya terjadi pada temperatur 23 ˚C. 

Tetapi karakteristik dari minyak kelapa sebelum terjadi perubahan fasa 

mengalami super cooling. 

3. Perubahan fasa proses pendinginan dengan variasi lapisan aluminium 

pada PCM parafin campuran terbesar yaitu 23,33x10-2 ˚C/min dengan 

kecepatan 3,2 m/s, dan lapisan plastik laju pendinginan terbesar adalah 

20x10-2 ˚C/min dengan variasi kecepatan 3,2 m/s. 
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4. Sedangkan laju pendinginan minyak kelapa terbesar dari lapisan 

aluminium adalah 10,14x10-2 ˚C/min dengan variasi kecepatan udara 3,2 

m/s, kemudian lapisan plastik laju pendinginan terbesar adalah 9,45x10-2 

˚C/min dengan variasi kecepatan udara 3,2 m/s. 

 

 

B. Saran 

 

Untuk mengoptimalkan karakteristik perpindahan kalor pada PCM didalam 

alat uji, berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan. 

1. Perlunya sebuah ruangan khusus untuk pengujian agar laju kecepatan 

pendinginan dan temperatur pendinginan terjaga dari temperatur 

lingkungan yang akan mempengaruhi hasil penelitian 

2. Disarankan untuk mencari lapisan uji yang memiliki nilai konduktivitas 

termal yang tinggi untuk mengurangi faktor penghambat laju perpindahan 

panas. 
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