
 
 

ii 

 

STUDI EKSPERIMENTAL MODUL THERMOELECTRIC TEC-12706 DAN 

TEG-27145 SEBAGAI PENDINGIN PENGGANTI REFRIGERAN 

 

 

 

Skripsi 

 

Oleh 

IRFAN ALFIANSYAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN FISIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  

UNIVERSITAS LAMPUNG  

BANDAR LAMPUNG 

2021 



 
 

i 

 

ABSTRAK 

 

 

STUDI EKSPERIMENTAL MODUL THERMOELECTRIC TEC-12706 DAN 

TEG-27145 SEBAGAI PENDINGIN PENGGANTI REFRIGERAN 

 

 

OLEH 

 

 

IRFAN ALFIANSYAH 

 

 

 

Telah dilakukan studi eksperimental modul termoelektrik TEC-12706 dan TEG-

27145 sebagai pendingin pengganti refrigeran. Eksperimen dilakukan dengan 

tujuan untuk membandingkan penggunaan daya dan temperatur batas kinerja dari 

kedua modul termoelektrik. Alat pengukur suhu yang digunakan terbuat dari sensor 

termokopel tipe-K yang terintegrasi dengan Arduino UNO dan validasi 

perbandingan tingkat keakuratan menggunakan infrared thermometer fluke 62 

MAX. Alat pengukur suhu tersebut dapat bekerja pada rentang suhu 0-200 ℃, 

dengan nilai error 6,67 % pada rentang suhu 0-5 ℃, dan 6,59 % pada rentang suhu 

99-115 ℃. Penggunaan daya pada TEG-27145 lebih besar daripada TEC-12706 

dengan batas kinerja modul TEC-12706 pada rentang suhu 0-153 ℃, dan modul 

TEG-27145 pada rentang suhu 0-143,25 ℃. Kedua modul dapat mencapai 

temperatur minimum 0 ℃ dengan penggunaan daya pada modul TEC-12706 

sebesar 23,92 W dan modul TEG-27145 sebesar 47,36 W dengan sistem pengujian 

menggunakan air bervolume 10 ml dan pendingin heatsink yang terendam air. 

Modul termoelektrik TEC-12706 dan TEG-27145 belum dapat digunakan sebagai 

pendingin pengganti refrigeran karena kapasitas pendinginan yang dihasilkan 

masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan penggunaan daya yang digunakan. 

Kata kunci: Arduino UNO, sensor termokopel tipe-K, TEC-12706, TEG-27145 
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ABSTRACT 

 

 

 

AN EXPERIMENTAL STUDY OF THERMOELECTRIC MODULE  

TEC-12706 AND TEG-27145 AS REFRIGERANT SUBSTITUTE 

COOLING MATERIALS 

 

 

By 

 

 

IRFAN ALFIANSYAH 

 

 

 

The experimental studies have been carried out on thermoelectric module TEC-

12706 and TEG-27145 as refrigerant substitutes cooling materials. Experiments 

were carried out with the aim of comparing the power usage and temperature 

performance limits of the two thermoelectric modules. The temperature measuring 

device used is made of a K-type thermocouple sensor which is integrated with 

Arduino UNO and validates the accuracy level comparison using an infrared 

thermometer fluke 62 MAX. The temperature gauge can work in the temperature 

range of 0-200 ℃, with an error value of 6.67% in the temperature range of 0-5 ℃, 

and 6.59% in the temperature range of 99-115 ℃. The power consumption of TEG-

27145 is greater than TEC-12706 with the performance limit of the TEC-12706 

module in the 0-153 ℃ temperature range, and the TEG-27145 module in the 0-

143.25 ℃ temperature range. Both modules can reach a minimum temperature of 

0 ℃ with the power consumption of the TEC-12706 module of 23.92 W and the 

TEG-27145 module of 47.36 W with a test system using 10 ml volume of water and 

a heatsink that is submerged in water. The thermoelectric module TEC-12706 and 

TEG-27145 cannot be used as a refrigerant substitute because the cooling capacity 

produced is still very small and not proportional to the power used. 

 

Keyword: Arduino Uno, K-type thermocouple sensor, TEC-12706, TEG-27145. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang 

Mesin pendingin atau mesin refrigerator sudah menjadi bagian penting dalam 

kehidupan manusia. Penggunaan mesin pendingin dikenal luas dalam kebutuhan 

rumahan, industri perhotelan, industri obat, industri otomotif, pembangkit listrik, 

dan lain sebagainya. Pada kebutuhan rumah tangga mesin pendingin terdapat pada 

peralatan seperti kulkas, freezer, dan dispenser. Peralatan ini berfungsi sebagai 

tempat menyimpan berbagai makanan, minuman, hingga kosmetik agar lebih tahan 

lama dan tetap segar.     

Mesin pendingin modern yang ada saat ini sebagian besar menggunakan refrigeran. 

Refrigeran merupakan zat yang berfungsi sebagai pendingin, dimana bahan tersebut 

akan menyerap panas dari udara yang melewati evaporator sehingga udara yang 

keluar menjadi dingin. Refrigeran memiliki banyak keunggulan, selain tidak 

merusak logam, kandungan unsur yang stabil, zat ini juga mudah didapatkan. 

Namun, selain memiliki banyak keunggulan, zat tersebut menimbulkan efek 

samping yaitu dapat merusak struktur lapisan ozon jika terurai di udara yang 

dampaknya dapat menyebabkan pemanasan global. Untuk itu dilakukanlah usaha 

untuk mengganti refrigeran, dengan mencari bahan kimia lain atau dengan metode 

yang lebih ramah lingkungan.    
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Salah satu upaya untuk mengganti refrigeran ini adalah dengan menggunakan 

teknologi termoelektrik. Teknologi termoelektrik telah banyak digunakan pada 

beberapa bidang aplikasi, seperti Thermoelectric Refrigerator (TER), peralatan 

militer, peralatan ruang angkasa, dan produk industri. Teknologi termoelektrik 

sendiri menggunakan material berupa bahan semikonduktor yang mana bahan ini 

merupakan suatu bahan yang berada pada posisi antara bahan konduktor (mampu 

menghantarkan arus listrik) dan bahan isolator (tidak dapat menghantarkan arus 

lsitrik) (Maysha dkk, 2013). 

Bahan  semikonduktor  termoelektrik  bekerja  dengan  memanfaatkan  efek  Peltier. 

Efek Peltier terjadi dimana jika dua logam yang berbeda disambungkan kemudian 

arus listrik dialirakan pada sambungan tersebut, maka akan terjadi fenomena pompa 

kalor atau proses penyerapan panas dan pelepasan energi panas. Salah satu 

komponen elektronika yang bekerja menggunakan prinsip tersebut adalah modul 

Peltier. Dalam modul Peltier akan terjadi dua kondisi pada kedua sisi modul Peltier 

tersebut, dengan sisi panas untuk proses pelepasan  panas  dan  sisi  dingin  untuk  

penyerapan  panas. Prinsip  inilah  yang  digunakan termoelektrik sebagai pendingin 

atau pompa kalor (Piantanida, 2015).  

Refrigerator dengan menggunakan modul Peltier telah banyak dibuat, seperti yang 

dilakukan oleh Widianto dkk (2014). Ia melakukan penelitian tentang uji coba peti 

ikan berpendingin untuk pedagang ikan keliling. Peti ikan berbentuk kotak dengan 

ukuran 33 liter yang mempunyai dinding dalam terbuat dari alumunium dan 

insulator dari poliuretan. Sistem pendingin tersebut menggunakan modul 

termoelektrik sebanyak 2 buah, enggunakan heatsink pada sisi dingin dan heatpipe 

pada sisi panas modul dengan sumber daya berasal dari aki motor 12 V dan arus 
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sebesar 3,5 A. Hasil pengamatan yang telah dilakukan menunjukan peti dalam 

kondisi kosong dapat mencapai suhu 12 ℃ setelah satu jam pertama, dan mencapai 

suhu 11,1 ℃ pada satu jam berikutnya. 

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Aziz dkk (2017). Penelitian tersebut 

berisi tentang penggunaan termoelektrik sebagai elemen kotak pendingin. Kotak 

pendingin tersebut berukuran 13,8 liter, menggunakan 2 buah modul termoelektrik 

tipe TEC-12706. Heat exchanger pada sisi dingin dan sisi panas termoelektrik, 

menggunakan heatsink dan kipas. Dari hasil pengamatan yang diperoleh, kotak 

dapat mencapai suhu minimum pada waktu 36 menit dengan suhu sebesar 14,6 ℃ 

dengan beban berupa air 2100 ml.   

Ahsani dan Budijono (2015) melakukan penelitian tentang Rancang Bangun 

Pendingin  Ruangan Portable Dengan Memanfaatkan Efek Perbedaan Suhu Pada 

Thermoelectric Cooler (TEC). Penelitian tersebut juga bertujuan untuk 

memperoleh suatu mesin pendingin  ruangan  yang tidak menggunakan bahan kimia 

dengan menggantinya menggunakan modul termoelektrik. Dimensi ruangan 

pendingin ini berukuran 55×45×40 cm. modul termoelektrik yang digunakan 

berjumlah 8 buah yang disusun secara paralel. Sistem pendingin ini menggunakan 

fan (kipas) untuk mengalirkan dingin keseluruh ruangan. Dari hasil uji yang telah 

dilakukan, diperoleh suhu maksimum sebesar 24,8 ℃ dalam waktu 30 menit dengan 

konsumsi daya sebesar 277,2 Watt. 

Penggunaan modul Peltier sebagai alat pendingin memiliki kelemahan dibanding 

dengan menggunakan sistem pendingin konvensional. Sistem pendingin dengan 

modul Peltier menghasilkan rasio Coefficient of Performance  (COP) yang rendah 



4 

 

 

yaitu 0,16 - 0,64 dengan perbedaan suhu 20 ℃. Nilai tersebut jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan kapasitas pendingin yang dihasilkan dari sistem pendingin 

konvensional yang menghasilkan rasio COP sebesar 4,6 – 5. Nilai COP ini 

merupakan nilai perbandingan antara besarnya energi yang digunakan sistem 

pendingin dengan suhu keluaran yang dihasilkan oleh sistem pendingin tersebut. 

Nilai COP dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya besarnya penggunaan 

daya yang dikeluarkan, banyaknya jumlah modul Peltier yang digunakan, volume 

ruang pendingin yang dapat dihasilkan, dan daya tahan modul Peltier tersebut 

dalam mempertahankan suhu dingin. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang 

“Studi Eksperimental Modul Thermoelectric TEC-12706 dan TEG-27145 sebagai 

Pendingin Pengganti Refrigeran”. Penelitian ini berfokus pada karakteristik modul 

Peltier tersebut, yakni penggunaan daya modul Peltier, suhu minimum yang dapat 

dihasilkan modul Peltier, serta daya tahan modul Peltier terhadap kesetimbangan 

termal yang terjadi pada modul Peltier tersebut.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penggunaan daya yang dikonsumsi modul termoelektrik tersebut. 

2. Berapa batas suhu minimum yang dapat dihasilkan dari modul termoelektrik 

tersebut. 

3. Berapa batas suhu maksimum yang dapat dihasilkan dari modul termoelektrik 

tersebut. 
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4. Bagaimana daya tahan modul termoelektrik terhadap kesetimbangan termal 

yang terjadi pada saat pengujian.   

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui besarnya penggunaan daya oleh kedua modul termoelektrik 

tersebut. 

2. Mengetahui batas suhu minimum yang dapat dihasilkan dari modul 

termoelektrik tersebut. 

3. Mengetahui batas suhu maksimum yang dapat dihasilkan dari modul 

termoelektrik tersebut. 

4. Mengetahui daya tahan modul termoelektrik terhadap kesetimbangan termal 

yang terjadi pada saat pengujian. 

D.  Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis modul termoelektrik yang digunakan adalah TEC-12706 dan TEG-

27145. 

2. Sensor suhu yang digunakan adalah termokopel tipe-K yang terhubung dengan 

modul Max 6675. 

3. Sensor suhu dioperasikan dengan menggunakan mikrokontroler Arduino 

UNO. 

4. Sumber daya yang digunakan berasal dari catu daya 12 V. 

5. Parameter yang diamati adalah tegangan, arus, daya, dan ketahanan modul 

termoelektrik terhadap suhu maksimal yang dihasilkan. 
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6. Konfigurasi yang diterapkan adalah pengujian termoelektrik keping tunggal 

dengan heatsink dan air. 

E.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian karakteristik modul 

termoelektrik TEC-12706 dan TEG-27145 seperti yang tertulis pada datasheet, dan 

diharapkan hasil dari penelitian ini berguna untuk pemanfaatan modul 

termoelektrik yang sesuai dengan kinerja modul tersebut.  

  



 
 

 

II. Tinjauan Pustaka  
 

 

 

A.  Termoelektrik 

Fenomena termoelektrik pertama kali ditemukan pada tahun 1821 oleh ilmuan 

Jerman Thomas Johan Seebeck. Ia menghubungkan tembaga dan besi dalam sebuah 

rangkaian. Diantara logam tersebut lalu diberikan jarum kompas. Ketika sisi logam 

tersebut dipanaskan jarum kompas ternyata bergerak. Diketahui hal ini terjadi 

karena aliran listrik yang terjadi pada logam menimbulkan medan magnet. Medan 

magnet ini yang menggerakan kompas (Henderson, 1979). 

Teknologi termoelektrik bekerja dengan mengkonversi energi panas menjadi energi 

listrik secara langsung (generator termoelektrik), atau sebaliknya dari listrik 

menghasilkan dingin (pendingin termoelektrik). Untuk menghasilkan listrik, 

material termoelektrik cukup diletakkan sedemikian rupa dalam rangkaian yang 

menghubungkan sumber panas dan dingin. Dari rangkaian itu akan dihasilkan 

sejumlah listrik sesuai dengan jenis bahan yang dipakai (Tritt dan Subramanian, 

2006).  

Sel termoelektrik secara umum ada dua jenis yaitu efek Seebeck dan efek Peltier. 

Efek Seebeck ditemukan oleh fisikawan Jerman Thomas Johan Seebeck sewaktu 

melakukan ekperimen dengan menggunakan dua material logam yang berbeda 

yaitu tembaga dan besi. Kedua logam itu dirangkai menjadi sebuah sambungan 
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dimana salah satu sisi logam dipanaskan dan satu sisi logam yang lainnya tetap 

dijaga pada suhu konstan sehingga arus akan mengalir pada rangkaian tersebut. 

Arus listrik yang mengalir akan mengindikasikan adanya beda potensial antara 

ujung-ujung kedua sambungan. Jarum kompas yang sebelumnya telah diletakkan 

diantara dua plat tersebut ternyata mengalami penyimpangan atau bergerak hal ini 

disebabkan adanya medan magnet yang dihasilkan dari proses induksi 

elektromagnetik yaitu medan magnet yang timbul karena adanya arus listrik pada 

logam (Shepta dkk, 2012). 

Pada tahun 1834 seorang fisikawan bernama Jean Charle Athanase Peltier, 

menyelidiki kembali ekperimen dari efek Seebeck. Peltier menemukan kebalikan 

dari fenomena Seebeck yaitu ketika arus listrik mengalir pada suatu rangkaian dari 

material logam yang berbeda terjadi penyerapan panas pada sambungan kedua 

logam tersebut dan pelepasan panas  pada sambungan yang lainya. Pelepasan panas 

dan penyerapan panas bersesuaian dengan arah arus listrik pada logam. Hal ini 

dikenal dengan efek Peltier (Shepta dkk, 2012). 

1. Karakteristik Termoelektrik 

Termoelektrik umumnya menggunakan bahan yang bersifat semikonduktor 

atau dengan kata lain menggunakan solid-state technology. Struktur 

termoelektrik dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Struktur Termolektrik (Ryanuwargo, 2013) 

 

Pada gambar tersebut ditunjukan struktur termoelektrik yang terdiri dari suatu 

elemen tipe-P, yakni material yang kekurangan elektron, dan terdiri juga dari 

susunan elemen tipe-N, yakni material yang kelebihan elektron. Panas masuk 

dari salah satu sisi dan dibuang dari sisi lainnya. Transfer panas tersebut 

menghasilkan suatu tegangan yang melewati sambungan termoelektrik dan 

besarnya tegangan listrik yang dihasilkan sebanding dengan gradien suhu. 

Dapat disimpulkan apabila batang logam dipanaskan dan didinginkan pada dua 

sisi kutub logam, elektron pada sisi panas logam akan bergerak aktif dan 

memiliki kecepatan aliran yang lebih tinggi dibandingkan dengan sisi dingin 

logam. Dengan kecepatan yang lebih tinggi, maka elektron dari sisi panas akan 

mengalami difusi ke sisi dingin dan menyebabkan timbulnya medan listrik 

pada logam atau material tersebut. Elemen termoelektrik yang terdiri dari 

semikonduktor tipe-P dan tipe-N yang dihubungkan dalam sebuah rangkaian 

tertutup yang terdapat pada beban, maka perbedaan suhu yang ada pada tiap 
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junction dan pada semikonduktor tersebut akan menyebabkan perpindahan 

elektron dari sisi panas menuju sisi dingin (Ryanuwargo, 2013). 

2. Modul Termoelektrik 

Dalam elektronika banyak terdapat komponen yang terbuat dari bahan 

semikonduktor. Semikonduktor sendiri bagian yang sangat penting dalam 

modul termoelektrik atau modul Peltier. Modul termoelektrik terdiri dari 

banyak sambungan semikonduktor yang dirancang menjadi sebuah device. 

Semikonduktor dalam modul tersebut akan disambungkan dan membentuk 

termokopel. Sebuah modul termoelektrik tersusun dari material keramik 

Bismuth Teluride tipe-P dan tipe-N yang dihubungkan seri untuk elektrik dan 

paralel untuk panas. Spesifikasi dari modul termoelektrik bervariasi, untuk 

perbedaan temperatur yang besar, desain multistage seri dapat digunakan dan 

dapat menghasilkan hingga 130 ℃ (Riffat dan Ma, 2013).  

Prinsip kerja modul termoelektrik adalah berdasarkan efek Peltier. Efek Peltier 

akan menciptakan perbedaan suhu yang menghasilkan perbedaan suhu yang 

diakibatkan oleh permberian tegangan antara dua jenis elektroda yang 

terhubung ke sampel bahan semikonduktor. Ketika menggunakan modul 

termoelektrik maka harus didukung dengan proses pembuangan panas pada sisi 

panas. Apabila suhu panas sama dengan suhu lingkungan, maka pada sisi 

dingin akan didapatkan suhu yang lebih rendah. Tingkat pendinginan dapat 

dinaikan oleh nilai arus yang melewati modul termoelektrik. Dalam 

termoelektrik, penukar panas elektron bertindak sebagai pembawa panas. Aksi 
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dari pemompaan panas disebabkan karena fungsi dari banyaknya elektron yang 

melewati P-N junction (Bansal dan Martin, 2000). 

Dalam perancangan dan pemanfaatan modul termoelektrik sebagai pendingin, 

diperlukan beberapa pengembangan untuk dapat membuat kinerja dari efek 

Peltier tersebut maksimum. Berdasarkan perhitungan teori yang dilakukan 

dengan model realistik dari modul termoelektrik, mengindikasikan bahwa 

Coefficient of Performance (COP)  dan kapasitas pemompa panas bergantung 

dari termo elemen yang menyusun modul tersebut. Ketergantungan ini akan 

naik secara signifikan dengan penurunan dari panjang termo elemen. Untuk 

modul komersial yang tersedia, yang memiliki panjang termo elemen 1,5 mm 

hasilnya mengindikasikan bahwa nilai COP dan kapasitas pemompa panas 

adalah sebesar 70 % dan 30 % adalah nilai yang ideal. Mengurangi resistansi 

kontak, terutama resistansi kontak termal merupakan syarat yang penting untuk 

dapat mencapai perbaikan yang lebih lanjut, baik pada COP maupun kapasitas 

pemompaan panas (Min, 1999). 

3. Thermoelectric Cooler (TEC) 

Thermoelectric cooler merupakan solid state technology yang bisa menjadi 

alternatif teknologi pendingin selain sistem konpresi uap (vapor compression) 

yang masih memanfaatkan refrigerant. Dibandingkan dengan teknologi 

kompresi uap yang menggunakan refrigerant sebagai media penyerap kalor, 

teknologi thermoelectric cooler relatif lebih ramah lingkungan, tahan lama dan 

bisa digunakan dalam skala besar dan kecil. Teknologi termoelektrik telah 

digunakan pada beberapa bidang aplikasi, seperti peralatan militer, peralatan 
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ruang angkasa, produk-produk industri yang memanfaatkan modul 

termoelektrik sebagai pendingin (Djuandi, 2013). 

Pendingin termoelektrik ini adalah komponen elektronika yang menggunakan 

efek Peltier untuk membuat aliran panas (heat flux) pada percabangan 

(junction) antar dua jenis material yang berbeda dengan mengalirkan arus 

listrik pada dua buah material itu yang direkatkan dalam sebuah rangkaian. 

Berikut beberapa tipe dari pendingin termoelektrik. 

 

Gambar 2. Jenis-Jenis Termoelectric Cooler (Djuandi, 2013) 

 

Dalam penelitian ini, modul termoelektrik yang digunakan adalah jenis TEC-

12706. Berikut adalah spesifikasi dari modul termoelektrik TEC-12706. 

1. Ukuran sisi 40 × 40 mm dengan tebal 3,8 mm. 
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2. Perbedaan temperatur sisi panas dengan sisi dingin maksimum (∆T maks) 

sebesar 66 ℃. 

3.  Arus listrik maksimum yang diperbolehkan (I maks) sebesar 6 A. 

4. Tegangan listrik maksimum yang diperbolehkan (V maks)sebesar 14,4 V. 

5. Material keramik yang electrical insulator yang dipergunakan adalah 

Alumunia (Al2O3). 

6. Temperatur maksimum dalam penggunaannya adalah sebesar 138 ℃ 

(Khalid dkk, 2016).    

4. Thermoelectric Generator (TEG) 

Pada tahun 1821, fisikawan Jerman bernama Thomas Johan Seebeck 

menemukan fenomena jika kedua buah logam yang berbeda dihubungkan 

dalam suatu rangkaian tertutup, dan kedua sambungan (junction) 

dipertahankan dalam suhu yang berbeda, maka arus listrik akan mengalir pada 

rangkaian tersebut. Gambaran visual fenomena Seebeck tersebut ditunjukkan 

pada Gambar 3 berikut. 

 

Gambar 3. Prinsip Kerja Termoelectric Generator (Putra dkk, 2009) 
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Pada Gambar 3 ditunjukkan bahwa TEC dapat dialih fungsikan sebagai 

pembangkit listrik tenaga panas (TEG), dengan syarat adanya perbedaan suhu 

yang signifikan diantara kedua sisinya. Aplikasi TEG dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu sebagai pembangkit daya rendah dan pembangkit daya tinggi. 

Aplikasi pembangkit daya rendah meliputi pemanfaatan panas tubuh manusia 

untuk menjalankan jam tangan. Sedangkan pembangkit daya tinggi pada TEG 

memanfaatkan panas buang yang dihasilkan dari industri maupun pemanfaatan 

sisa panas dari pembakaran bahan bakar (Putra dkk, 2009). 

Koefisien Seebeck besarnya diukur dari pengaruh tegangan termoelektrik 

akibat beda suhu yang melewatinya. Koefisien ini dinotasikan sebagai α yang 

nilainya bergantung pada suhu material dan struktur kristalnya. Sifat material 

yang digunakan untuk mengukur seluruh performa termoelektrik disebut figure 

of merit (Z). Kinerja termoelektrik generator ditunjukan dengan Persamaan 2.1. 

   𝑍 =
𝛼2 

𝑘𝑅
                                                   (2.1)   

Dengan : Z = Figure of merit  

             α = Koefisien Seebeck (V/ᵒC) 

             k = Konduktivitas termal termoelektrik (W/mᵒC) 

Koefisien Seebeck (α) dirumuskan sebagai persamaan 2.2. 

               𝛼 =
𝑉

∆𝑇
                                                 (2.2) 

Dengan : α = Koefisien Seebeck (V/ᵒC) 

               V = Tegangan (V) 

               ∆T = Perbedaan suhu (ᵒC) (Sugiyanto, 2014). 
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5.  Efisiensi Termoelektrik 

Gambar 4 menunjukkan rangkaian termoelektrik untuk menghasilkan listrik 

yang terdiri dari semikonduktor tipe-N dan tipe-P dimana aliran arusnya 

terhubung secara seri dan aliran panasnya secara paralel.  

 

Gambar 4. Termoelektrik Memberikan Daya Melalui Arus yang Mengalir ke 

Beban Resistif RL (Paul, 2014) 

 

 Daya output merupakan daya yang dikirim ke beban resisitor RL. Daya yang 

dikirim ke beban hanyalah pemanasan Joule dari resistor beban, yaitu senilai 

dengan Persamaan 2.3.  

Pout = I2 × RL        (2.3) 

Dengan : Pout = Daya Keluaran (W) 

            I2 = Arus yang mengalir kebeban (A) 

         RL = Tahanan eksternal (Ohm) 

Jika hambatan dari elemen semikonduktor tipe-N dan tipe-P dalam seri 

adalah Rin, maka arus yang mengalir pada Gambar 4 dapat dijelaskan 

dengan persamaan Hukum Ohm seperti pada Persamaan 2.4 dan 2.5. 
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      𝐼 =
𝑉 

𝑅𝑡𝑜𝑡
=

𝑉 

𝑅𝑖𝑛+𝑅𝐿
        (2.4) 

  𝐼 =
α (𝑇ℎ−𝑇𝑐)

𝑅𝑖𝑛+𝑅𝐿
        (2.5) 

Dengan :  I = Arus yang mengalir kebeban (A) 

  V = Tegangan termoelektrik (V) 

  Rtot = Tahanan total (Ohm) 

  Rin = Tahanan dalam termoelektrik (Ohm) 

  RL = Tahanan eksternal (Ohm) 

  α = Koefisien Seebeck (V/ᵒC) 

  Th = Temperatur sisi panas (ᵒC) 

  Tc = Temeperatur sisi dingin (ᵒC)  

(Karri, 2011) 

Panas yang diserap oleh hot junction atau hot side merupakan pemanasan 

Peltier ditambah dengan pemanasan Joule-Fourier seperti pada Persamaan 2.6. 

    Qh = α I Th + k ∆T – ½ I2 Rin              (2.6) 

Sehingga efisiensi pada termoelektrik dapat ditulis dengan Persamaan 2.7 dan 

2.8. 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑄ℎ
 × 100%                    (2.7) 

𝜂 =
𝐼2 × 𝑅𝐿

𝛼 𝐼 𝑇ℎ + 𝑘 ∆𝑇 – ½ 𝐼2 𝑅𝑖𝑛  
 × 100%      (2.8) 

Dengan :  𝜂 = Efisiensi (%) 

   Qh  = Kalor yang dilepas (W) 

  I = Arus yang mengalir kebeban (A) 
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  Rin = Tahanan dalam termoelektrik (Ohm) 

  RL = Tahanan eksternal (Ohm) 

  α = Koefisien Seebeck (V/ᵒC) 

  Th = Temperatur sisi panas (ᵒC) 

  k = Konduktivitas termal termoelektrik (W/mᵒC) 

   (Kong, 2014).  

6.  Coefficient Of Performance (COP) 

Coefficient Of Performance (COP) atau koefisien kinerja adalah perbandingan 

antara kalor yang dihasilkan oleh sistem refrigerasi dengan energi yang 

disuplai berupa masukan arus listrik. Nilai ini dapat menunjukkan tingkat 

kualitas dari suatu sistem refrigerasi. Nilai COP yang tinggi menunjukkan 

kualitas sistem refrigerasi yang baik, sebaliknya nilai COP yang rendah 

menunjukkan sistem refrigerasi yang kurang baik. Untuk mendapatkan nilai 

COP dari suatu sistem refrigerasi menggunakan modul termoelektrik, dapat 

diperoleh dengan Persamaan 2.9 dan 2.10. 

           𝐶𝑂𝑃 =  
𝑄𝑐

𝑃
        (2.9) 

𝐶𝑂𝑃
𝑁(2 𝛼 𝐼 𝑇𝑐 − 

1

2
 𝐼2 𝑅 − 𝑘 (𝑇ℎ − 𝑇𝑐))

𝑁( 2 𝛼 𝐼 (𝑇ℎ − 𝑇𝑐 )) + 𝐼2 𝑅
     (2.10) 

Dengan : COP = Coefficient of performance 

  Qc = Kalor yang diserap (W) 

  N = Jumlah modul termoelektrik yang digunakan 

  P = Energi yang disuplay (W) 

 k = Konduktivitas termal termoelektrik (W/mᵒC) 
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 α = Koefisien Seebeck (V/ᵒC) 

 (Goldsmid, 1964). 

B. Arduino 

Modul hardware Arduino diciptakan pertama kali di Ivrea, Italia pada tahun 2005 

oleh Massimo Banzi, David cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino, David A. 

Mellis, dan Nicolas Zambetti. Bahasa Arduino merupakan fork (turunan) bahasa 

Wiring Platform dan bahasa Processing. Wiring Platform diciptakan oleh Hernando 

Barragan pada tahun 2003 dan processing dibuat oleh Casey Reas dan Benjamin 

Fry pada tahun 2011 (Banzi, 2015).  

Arduino dikembangkan dari thesis Hernando Barragan di desain interaksi Institute 

Ivrea. Arduino dapat menerima masukan dari berbagai macam sensor dan juga 

dapat mengontrol lampu, motor dan aktuator lainnya. Mikrokontroller pada board 

Arduino diprogram menggunakan bahasa pemrograman Arduino (based on wiring) 

dan IDE Arduino (based on processing). Proyek Arduino dapat berjalan sendiri atau 

juga bisa berkomunikasi pada software yang berjalan pada komputer. Para desainer 

hanya tinggal membuat software untuk mendayagunakan hardware yang ada. 

Sotftware jauh lebih mudah dimodifikasi tanpa harus memindahkan kabel. Saat ini 

Arduino sangat mudah dijumpai dan ada beberapa perusahaan yang 

mengembangkan sistem hardware open source ini (Djuandi, 2013).  

Arduino adalah suatu perangkat prototipe elektronik berbasis Mikrokontroller yang 

fleksibel dan open source. Arduino dapat digunakan untuk mendeteksi lingkungan 

dengan menerima masukan dari berbagai sensor dan dapat mengendalikan peralatan 

sekitarnya. Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing 
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yang bersifat open source. Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, 

tetapi ia adalah kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman dan Integrated 

Development Environtment (IDE) yang canggih. 

IDE adalah sebuah software yang sangat berperan untuk menulis program, meng-

compile menjadi kode biner dan mengunggah kedalam memori Mikrokontroller. 

Ada banyak projek dan alat-alat yang dikembangkan oleh akademisi dan 

profesional dengan menggunakan Arduino, selain itu juga ada banyak modul-

modul pendukung (sensor, tampilan, penggerak, dan sebagainya) yang dibuat oleh 

pihak lain untuk bisa disambungkan dengan Arduino (Andrianto, 2013). 

Arduino UNO adalah sebuah board Mikrokontroller yang didasarkan pada 

ATmega328 (datasheet). Arduino UNO mempunyai 14 pin digital input/output (6 

di antaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah osilator 

Kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan 

sebuat tombol reset. Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk 

menunjang Mikrokontroller, mudah menghubungkannya ke sebuah computer 

dengan sebuah kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC 

atau menggunakan baterai untuk memulainya (Kadir, 2012).  
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Gambar 5. Board Arduino UNO (Kadir, 2012). 

 

Arduino UNO berbeda dari semua board Arduino sebelumnya, Arduino UNO tidak 

menggunakan chip driver FTDI USB-to-serial. Sebaliknya, fitur-fitur Atmega16U2 

(Atmega8U2 sampai R3) diprogram sebagai sebuah pengubah USB ke serial.  

UNO berati satu dalam bahasa Italia dan dinamai untuk menandakan keluaran 

(produk) Arduino 1.0 selanjutnya. Arduino UNO dan versi 1.0 akan menjadi 

referensi untuk versi-versi Arduino selanjutnya. Arduino UNO adalah sebuah seri 

terakhir dari board Arduino USB dan model referensi untuk papan Arduino, untuk 

suatu perbandingan dengan versi sebelumnya. Arduino UNO menggunakan 

Mikrokontroller ATmega328 beberapa pin yang terdapat dalam Arduino memiliki 

ungsi yang ganda, terdapat 6 pin input Analog dan mempunyai 14 pin digital yang 

dapat di setting sebagai input/output (Kadir, 2012). 

C. Thermocouple 

Termokopel berasal dari kata “Thermo” dan “Couple”. Thermo dapat diartikan 

sebagai energi panas, sedangkan couple berarti pertemuan antara dua buah benda. 

Termokopel merupakan sensor suhu yang tersusun dari dua buah logam yang 
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berbeda dimana titik pembacaan sensor terletak pada pertemuan kedua logam 

tersebut dan titik lain sebagai outputnya. Termokopel adalah sensor suhu yang 

mana dalam pembacaannya sensor ini akan merubah perbedaan suhu menjadi 

menjadi perubahan tegangan listrik. Termokopel umumnya dapat mengukur suhu 

dengan rentang -200℃ hingga 1800℃ dengan tingkat error pengukuran kurang dari 

1℃. 

 
 

Gambar 6. Penampang termokopel (Anonim, 2014) 

 

Seperti yang ditunjukan pada Gambar 6 diatas, termokopel terdiri dari dua buah 

sambungan logam yang berbeda. Titik sambungan tersebut disebut hot junction. 

Prinsip kerjanya yakni memanfaatkan karakteristik hubungan antara tegangan 

(Volt) dengan temperatur. Setiap jenis logam memiliki tegangan tertentu pada 

temperatur tertentu pula. Sebagai contoh, logam A memiliki nilai tegangan yang 

berbeda dengan logam B pada temperatur yang sama meskipun perbedaan tegangan 

itu sangat kecil sekali (berkisar milivolt) yang dapat terdeteksi. Jika sebuah logam 

dipanaskan pada salah satu sisinya, maka elektron-elektron didalam logam tersebut 

akan bergerak aktif dan menempati ruang yang semakin luas hingga elektron 

tersebut bergerak menuju ujung batang logam yang tidak dipanaskan. Ujung batang 
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logam yang dipanaskan akan memiliki muatan positif. Dengan demikian terjadilah 

perbedaan tegangan antara ujung logam yang dipanaskan dan ujung logam yang 

tidak dipanaskan. Besarnya termolistrik atau gem (gaya elektromagnet) mengalir 

dari titik hot junction menuju cold junction atau sebaliknya. Setelah terdeteksi 

perbedaan tegangan (Volt), dimana tegangan bernilai linier dengan perubahan arus 

(Ampere) maka besaran inilah yang akan diproses oleh mikrokontroller dan akan 

ditampilkan dalam bentuk satuan suhu (Cooper 1985). 

Termokopel tipe-K mengunakan modul Max6675 sebagai interface kedalam 

mikrokontroller. Max6675 merupakan kompensasai cold junction yang outputnya 

digitalisasi dari sinyal termokopel tipe-K. Keluaran data output Max6675 memiliki 

resolusi 12 bit yang mendukung komunikasi SPI mikrokontroller secara umum 

(Anonim, 2014). 

 

Gambar 7. Termokopel tipe-K (Anonim, 2014) 

 

Fungsi dari termokopel adalah untuk mengetahui perbedaan temperatur pada bagian 

ujung dari kedua bahan logam yang disatukan. Termokopel tipe hot junction dapat 

mengukur suhu mulai dari 0 ℃ hingga 1023,75℃. Max6675 memiliki bagian cold 

end yang hanya dapat mengukur -20 ℃ hingga 85 ℃. Ketika bagian cold end 

Max6675 mengalami fluktuasi suhu, pada bagian lain Max6675 masih tetap dapat 
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mengukur suhu secara akurat. Max6675 dapat melakukan koreksi atas perubahan 

pada temperatur ambient dengan kompensasi cold junction. Secara otomatis device 

mengkonversi temperatur ambient yang terjadi ke bentuk tegangan menggunakan 

sensor temperatur dioda.  

 
Gambar 8. Max6675 (Anonim, 2014) 

 

Performa optimal Max6675 terjadi ketika termokopel pada bagian cold junction dan 

Max6675 melakukan pembacaan temperature dengan hasil yang sama. Konversi 

suhu menjadi tegangan pada termokopel tipe-K, Max6675 memiliki ketelitian 

sebesar 41 μV/℃ dengan menggunakan Persamaan 2.11.  

                                           Vout = (41 μV/℃ ) 5 (TR - TAMB)                   (2.11) 

Dengan :  Vout = Tegangan output termokopel  

TR = Temperatur remote junction (℃) 

TAMB = Temperatur ambient (℃) 

(Anonim, 2014). 
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D. Liquid Crystal Display (LCD) 

Liquid Crystal Display merupakan suatu perangkat elektronika yang telah 

terkonfigurasi dengan kristal cair dalam kaca sehingga mampu memberikan 

tampilan berupa titik, garis, simbol, huruf, angka maupun gambar. LCD sudah 

digunakan didalam berbagai bidang misalnya alat-alat elekt ronik seperti televisi, 

kalkulator, ataupun layar komputer. LCD terbagi menjadi dua macam bentuk 

berdasarkan jenis tampilannya, yaitu Text LCD dan Graphic LCD. Text LCD dalam 

tampilannya berupa huruf atau angka, sedangkan untuk Graphic LCD berupa titik, 

garis dan gambar. Dalam LCD setiap karakter ditampilkan  dalam matriks 5x7 

Pixel. Adapun fitur-fitur yang ada pada LCD ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris. 

2. Mempunyai 192 karakter tersimpan. 

3. Terdapat karakter generator terprogram.  

4. Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit. 

5. Dilengkapi dengan backlight (Nurcahyo, 2012) 

Berikut adalah gambar LCD 16x2 yang umum digunakan. 

 
Gambar 9. LCD 16x2 (Nurcahyo, 2012) 
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LCD pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian liquid crystal dan 

bagian backlight. Pada prinsipnya LCD tidak pernah memancarkan cahaya apapun, 

LCD hanya merefleksikan dan mentransmisikan cahaya yang melewatinya. Oleh 

karena itu LCD memerlukan cahaya latar belakang atau backlight untuk sumber 

cahayanya. Cahaya backlight tersebut umumnya berwarna putih. Sedangkan kristal 

cair sendiri adalah cairan organik yang berada diantara dua lembar kaca yang 

memiliki permukaan transparan yang  konduktif. Struktur dasar LCD dapat dilihat 

pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Struktur Dasar LCD (Kho, 2018) 

 

 

Backlight LCD yang berwarna putih akan memberikan pencahayaan pada kristal 

cair, kemudian kristal cair tersebut akan menyaring backlight yang diterimanya dan 

merefleksikannya sesuai dengan sudut yang diinginkan sehingga menghasilkan 

warna yang diinginkan. Sudut pada kristal cair akan berubah apabila diberikan 

tegangan tertentu. Karena perubahan sudut dan penyaringan warna tersebut, cahaya 

backlight yang sebelumnya berwarna putih akan berubah menjadi berbagai warna 

(Kho, 2018). 
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E. Prinsip Perpindahan Kalor 

Perpindahan kalor terjadi dari suatu fluida yang memiliki temperatur lebih tinggi 

kepada fluida yang memiliki temperatur lebih rendah. Kalor yang dipindahkan dari 

kedua bahan itu, besarnya tergantung dari kecepatan aliran fluida, arah alirannya, 

sifat-sifat fisik fluida, kondisi permukaan, dan luas bidang perpindahan panas serta 

beda temperatur diantara kedua fluida (Burlian dan Khoirullah, 2014). Ada tiga 

macam mekanisme perpindahan kalor, yaitu: 

1. Konduksi   

Perpindahan kalor konduksi adalah perpindahan kalor yang mengalir dari 

daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah yang bertemperatur lebih rendah 

di dalam suatu medium (padat, cair atau gas) atau antara medium-medium yang 

berlainan tetapi bersinggungan secara langsung (kontak langsung). Pada 

konduksi ini perpindahan kalor yang terjadi akibat kontak langsung antara 

molekul-molekul dalam medium atau material tersebut tanpa adanya 

perpindahan molekul yang cukup besar. Material yang sangat mudah 

menghantarkan atau merambatkan kalor, misalnya besi, baja, perak, tembaga 

alumunium dan jenis-jenis logam lainnya disebut dengan konduktor. 

Sebaliknya ada material yang sulit merambatkan atau menghantarkan kalor, 

misalnya karet, plastik, kaca dan sebagainya atau disebut dengan isolator. 

Perpindahan kalor konduksi ini dikemukakan oleh ilmuwan Prancis, I.B.I. 

Fourier, sebuah hubungan laju perpindahan panas konduksi qk dalam suatu 

bahan dinyatakan dengan:  
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         qk = -k A 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
                                              (2.12)                                   

Dengan :  qk = Laju perpindahan kalor konduksi (W/m)  

A = Luas penampang (m2)  

K = Konduktivitas bahan (W/m℃)  

dT/dx = Gradien temperatur terhadap jarak (℃/m)  

Nilai konduktivitas termal merupakan sifat fisik material atau zat yang sangat 

penting dalam pemilihan untuk suatu aplikasi proses perpindahan kalor. Nilai 

konduktivitas termal yang tinggi menunjukkan laju perpindahan energi yang 

besar dan material yang mempunyai konduktivitas termal yang tinggi disebut 

konduktor sedangkan yang mempunyai konduktivitas termal yang rendah 

disebut isolator (Cengel, 2004). 

2. Konveksi 

Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor karena 

berpindahnya partikel-partikel atau materi zat itu sendiri. Konveksi seringkali 

dikaitkan dengan mekanisme perpindahan kalor antara permukaan padat 

dengan fluida (cair atau gas). Misalnya, jika materi zat tersebut adalah zat cair 

atau gas yang berpindah adalah zat cair atau gas itu sendiri. Proses transfer 

energinya merupakan gabungan antar konduksi, dan disertai dengan 

berpindahnya zat tersebut. Secara umum diketahui bahwa sebuah pelat logam 

yang panas akan menjadi lebih cepat dingin bila ditaruh didepan kipas angin 

dibandingkan jika ditempatkan pada udara tenang. Kecepatan udara yang 

ditiupkan ke pelat panas ini akan mempengaruhi laju perpindahan kalor. 
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Apabila kecepatan di atas pelat adalah nol, maka disini kalor hanya dapat 

berpindah secara konduksi saja, akan tetapi bila fluida diatas plat bergerak 

dengan kecepatan tertentu, maka kalor berpindah secara konveksi, dimana 

gradien temperatur bergantung dari laju fluida pembawa kalor.  

Laju perpindahan kalor dipengaruhi oleh luas permukaan perpindahan kalor 

(A) dan beda menyeluruh antara permukaan bidang dengan fluida, besaran h 

disebut koefisien perpindahan kalor konveksi yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

    q = hA ( Tw- Tx )                  (2.13) 

Dengan :  q = Laju perpindahan kalor konveksi (W/m)  

A = Luas permukaan perpindahan kalor (m2)  

h = Koefisien perpindahan panas konveksi (W/m℃)  

Tw = Temperatur suatu plat (°C)  

Tx= Temperatur suatu fluida (°C)  

Pada keadaan yang sederhana, koefisien perpindahan kalor konveksi (h) dapat 

diperhitungkan secara analitis, sedangkan untuk keadaan yang rumit harus 

diperhitungkan dengan cara eksperimen atau percobaan. Perpindahan kalor 

konveksi juga tergantung pada viskositas fluida, termasuk juga ketergantungan 

terhadap sifat–sifat termal fluida lainnya, sepertikonduktivitas termal, kalor 

spesifik, dan densitas (Holman, 1997). 
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3. Radiasi 

Radiasi adalah proses perpindahan panas dimana panas tersebut mengalir dari 

benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, bila benda-benda itu 

terpisah di dalam ruang, bahkan bila terdapat ruang hampa diantara benda-

benda tersebut. Cara perpindahan kalor ini melalui gelombang elektromagnetik 

dan dapat berlangsung walaupun diantara kedua benda tersebut terdapat ruang 

hampa. Setiap benda memancarkan kalor radiasi secara terus – menerus dan 

intensitas pancarannya bergantung pada temperatur benda dan sifat permukaan. 

Energi radiasi bergerak dengan kecepatan cahaya dan gejalanya menyerupai 

radiasi cahaya, memang menurut teori elektromagnetik yang membedakan 

keduanya adalah panjang gelombang. Suatu benda dikatakan radiator 

sempurna atau benda hitam akan memancarkan energi radiasi dengan laju qr 

yang diberikan oleh persamaan berikut:  

                                                            qr = σ A (T)4                                                               (2.14) 

Perbandingan yang konstan antara radiasi benda kelabu dengan benda hitam 

ini disebut emisivitas dari benda kelabu tersebut dan diberikan dengan simbol 

ε1.  

Laju perpindahan kalor radiasi dari sebuah permukaan A1benda kelabu pada 

temperatur T1 ke benda hitam yang bertemperatur T2 yang mengelilinginya 

adalah:  

                   qr = σ A1 – ε1 (T1
4– T2

4)                           (2.15)  

Dengan :  qr = Laju perpindahan kalor radiasi (watt)  
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ε = Emisivitas bahan  

σ = Konstanta Stefan Boltzman (5,669 x 10-8 watt/ m2 K4)  

A = Luas permukaan (m2)  

T1 = Temperatur permukaan (℃)  

T2 = Temperatur sekeliling (℃) 

(Holman, 1997). 

  



 
 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

A.  Tempat dan Waktu Peneltian 

Penelitian mengenai Studi Eksperimental Modul Thermoelectric TEC-12706 Dan 

TEG-27145 Sebagai Pendingin Pengganti Refrigeran, akan dilaksanakan pada 

bulan Maret 2021 hingga Oktober 2021. Proses pengambilan data akan dilakukan 

di Laboratorium Elektronika Dasar Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

B.  Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Thermoelectric Cooler (TEC-12706) 

Modul TEC-12706 digunakan sebagai bahan uji. 

2. Thermoelectric Generator (TEG-27145) 

Modul TEG-27145 digunakan sebagai bahan uji.  

3. Arduino UNO 

Arduino UNO digunakan sebagai mikrokontroler yang mengendalikan sistem 

pengukur suhu termokopel. 

4. Modul Max6675 
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Modul ini berfungsi sebagai pendigitalisasi sinyal analog dari sensor 

termokopel. 

5. Temokopel tipe-K 

Termokopel ini berfungsi sebagai sensor untuk mengukur temperatur sistem. 

6. Liquid Crystal Display 

Liquid Crystal Display digunakan untuk menampilkan hasil pembacaan 

temperatur dari sistem pengujian. 

7. Multimeter 

Multimeter berfungsi sebagai pengukur tegangan dan arus. 

8. Heatsink 

 Heatsink berfungsi sebagai pengurai panas modul termoelektrik. 

9. Kotak Alumunium 4×4×0,5 cm 

Kotak Alumunium berfungsi sebagai wadah berisi air.   

10. Infrared Thermometer Fluke 62 MAX 

Infrared Thermometer berfungsi sebagai alat pembanding atau untuk validasi 

keluaran sensor termokopel. 

11. Catu Daya 12 V 

Catu daya berfungsi sebagai sumber tegangan modul termoelektrik .  

Sedangkan untuk perangkat lunaknya, adalah sebagai berikut: 

1. Arduino IDE digunakan untuk membuat program pada Arduino. 

2. Microsoft Office Visio berfungsi sebagai media pembuatan bagan flowchart 

penelitian. 

3. SketchUp digunakan untuk membuat desain secara keseluruhan. 

4. Microsoft Word digunakan untuk penulisan laporan. 
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C.   Prosedur Penelitian 

Secara garis besar, penelitian ini dilakukan dengan melalui tiga tahap, yakni 

perancangan perangkat keras (Hardware) sistem, perancangan perangkat lunak 

(Software), dan pengujian sistem. Untuk secara keseluruhan, perancangan sistem 

pengujian disajikan dalam bentuk diagram alir yang ditunjukkan seperti pada 

Gambar 11. 

Mulai

Merancang dan Membuat Alat

Menguji Alat

Berhasil

Pembuatan Program

Berhasil

Pengujian Alat dan Pengujian Program Secara 

Keseluruhan

Selesai

Penulisan Laporan

Studi Literatur

Tidak

Tidak

 

Gambar 11.  Diagram Alir Penelitian 
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1. Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Perancangan perangkat keras pada penelitian ini merupakan tahapan 

penyusunan komponen-komponen elektronika menjadi satu kesatuan sistem 

agar dapat bekerja dengan sesuai yang diharapkan. Perangkat keras sistem 

pengujian modul ini akan dibuat dengan menggunakan alat dan bahan yang ada 

pada poin B. Semua alat dan bahan tersebut akan dirangkai menjadi perangkat 

fisik yang akan digunakan sebagai prosesor dan komponen utama penyusun 

sistem pengujian modul. Secara umum rancangan perangkat keras sistem 

pengujian ditunjukkan seperti pada Gambar 12. 

Sumber DC Arduino Uno

Heatsink

Kotak Alumunium

Modul TEC

Sensor Termokopel

LCD

PC

 

Gambar 12.  Diagram Blok Rancangan Perangkat Keras 

 

 

Pada Gambar 12 menjelaskan rancangan sistem pengujian yang akan dibuat. 

Sumber tegangan yang digunakan berasal dari arus PLN yang dihubungkan 

terlebih dahulu dengan catu daya kemudian dihubungkan dengan modul 

termoelektrik. Masing-masing modul termoelektrik dilakukan pengujian 
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sebanyak lima kali dengan variasi pengujian berbeda. Pengujian dilakukan 

dengan pengukuran arus, tegangan, pengukuran suhu pada sisi penghasil dingin 

dan sisi bagian pelepas panas. Variasi pengukuran dibedakan dengan memberi 

air pada modul termoelektrik, dan pemberian pendingin heatsink. Lama 

pengujian bergantung terhadap jangka waktu yang dibutuhkan oleh modul 

termoelektrik untuk mencapai suhu minimum. 

 

Gambar 13. Skema Instalasi Peralatan Pengujian  

 

 

Sensor suhu yang digunakan pada penelitian ini adalah sensor termokopel tipe-

K. Sensor ini berfungsi untuk mengamati perubahan suhu yang terjadi pada 

sistem pengujian modul termoelektrik. Sensor termokopel tipe-K ditelakkan 

pada bagian penghasil dingin dan heatsink pelepas panas modul yang 

kemudian hasil pembacaan suhu dari sensor tersebut akan ditampilkan pada 

LCD. 

Kotak Alumunium 

Modul Termoelektrik 

Modul 

Max6675 

Sensor 

Termokopel1 

Sensor 

Termokopel2 

Arduino 

UNO 

PC 

Heatsink 

Catu 

Daya 
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Gambar 14. Rangkaian Termokopel Tipe-K  

 

Rangkaian pada Gambar 14 merupakan rangkaian termokopel tipe-K yang 

dihubungkan pada Arduino UNO. Pin posistif pada sensor dihubungkan pada 

Pin positif modul Max6675 dan Pin negatif sensor dihubungkan pada Pin 

negatif modul Max6675. Untuk pengiriman data dari modul Max6675 pada 

sensor 1, Pin So modul dihubungkan dengan Pin 5 Arduino, Pin SCK modul 

dihubungkan dengan Pin 6 Arduino, Pin CS modul dihubungkan dengan Pin 7 

Arduino. Untuk pengiriman data pada sensor 2, Pin SO dihubungkan dengan 

Pin 8 Arduino, Pin SCK modul dihubungkan dengan Pin 9 Arduino, dan Pin 

CS modul dihubungkan dengan Pin 10 Arduino. Dari hasil pembacaan sensor, 

kemudian ditampilkan pada LCD. Gambar 14 merupakan rangkaian LCD 

dengan Arduino UNO.   
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Gambar 15. Rangkaian LCD  

 

Pada Gambar 15 semua Pin yang ada pada LCD dihubungkan dengan Pin yang 

ada pada modul I2C. Kemudian Pin SCL pada modul I2C dihubungkan dengan 

Pin analog A5 Arduino, dan Pin SDA pada modul I2C dihubungkan dengan 

Pin analog A4 Arduino. Penggunaan modul I2C dimaksudkan untuk 

menghemat penggunaan Pin pada Arduino. 

2. Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

Perancangan perangkat lunak sistem pengujian ini menggunakan 

pemrograman Arduino IDE, dengan tujuan untuk memonitoring dan 

menampilkan perubahan dan kecepatan penurunan suhu yang dideteksi oleh 

sensor termokopel yang kemudian akan di proses melalui Arduino dan 

ditampilkan pada LCD 1602. Suhu yang ditampilkan pada layar LCD ini 

berguna untuk melihat kinerja dari modul termoelektrik yang digunakan. 

Untuk dapat membuat software yang dapat mengontrol hardware sistem akuisi 

data, maka diperlukan pemahaman tentang apa saja penyusun hardware sistem 
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pendingin tersebut. Komponen penyusun utama sistem pembacaan suhu yaitu 

berupa mikrokontroller Arduino UNO yang digunakan sebagai processor 

hardware, sensor suhu termokopel tipe-K, dan LCD sebagai penampil suhu 

yang dibaca oleh sensor. 

3. Pengambilan Data 

Pengujian yang dilakukan menghasilkan data berupa suhu minimum, suhu 

maksimum, beda suhu modul termoelektrik, arus dan tegangan yang digunakan 

modul termoelektrik. Pada saat pengambilan data, waktu pengukuran 

bergantung pada lamanya modul termoelektrik dalam mencapai suhu minimum 

hingga kembali kesuhu awal. Data yang berupa angka-angka tersebut 

kemudian dikonversikan kedalam bentuk grafik agar lebih mudah untuk 

dianalisa.  

Tabel 1. Data Pengamatan Modul TEC-12706 

No Waktu Tc (ᵒC) Th (ᵒC) 
Arus  

(A) 

Tegangan 

(V) 

1 
     

    

2 
     

    

3 
     

    
 

Tabel 2. Data Pengamatan Modul TEG-27045 

No Waktu Tc (ᵒC) Th (ᵒC) 
Arus  

(A) 

Tegangan 

(V) 

1 
     

    

2 
     

    

3 
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Gambar 16. Grafik Hubungan Daya dan Perubahan Suhu 

 

 

4. Pengolahan dan Analisis Data  

Pengolahan data pada penelitian ini yaitu dilakukan secara manual, dimana 

untuk menghitung besarnya daya yang digunakan dari sistem pengujian ini. 

Untuk menghitung daya (P) tersebut, dapat dihitung menggunakan rumus 

seperti pada persamaan 2.3. 

P
 (

W
a
tt

)

∆T(ᵒC)
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data pada penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penggunaan daya pada modul TEC-12706 sebesar 23,92 W dan modul TEG-

27145 sebesar 47,36 W dengan sistem pengujian menggunakan air bervolume 

10 ml dan pendingin heatsink yang terendam air. 

2. Kedua modul mencapai suhu minimum sebesar 0 ℃. 

3. Temperatur maksimum yang dapat dioperasikan oleh Modul TEC-12706  

adalah sebesar 153 ℃, sedangkan untuk modul TEG-27145 adalah sebesar 

143,25 ℃. 

4. Penambahan air yang merendam heatsink sebanyak 5 liter dapat 

mempertahankan kesetimbangan termal dari kedua modul dengan perubahan 

kenaikan temperatur yang tetap konstan hingga percobaan selesai. Untuk TEC-

12706 Th modul mencapai 35,25 ℃, sedangkan TEG-27145 Th modul 

mencapai 39 ℃. 
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B. Saran 

Saran yang dapat dilakukan untuk peneltian selanjutnya yaitu sebagai berikut. 

1. Pembuatan alat pengukur suhu yang dapat beroperasi dibawah suhu 0 ℃. 

2. Menggunakan sensor suhu yang lain untuk pengukuran suhu yang lebih presisi.
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