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ABSTRAK 

APLIKASI MATERIAL BERUBAH FASA PADA DINDING UNTUK 

MENURUNKAN BEBAN PENDINGINAN RUANGAN 

Oleh : 

MUHAMMAD HAWARI PERDANA 

 

Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia memiliki beban termal yang relatif 

tinggi sehingga dapat mempengaruhi kenyamanan dalam beraktivitas di dalam 

ruangan. Untuk mencapai temperatur kenyamanan di dalam ruangan digunakan 

sistem pengkondisian udara yang berfungsi untuk menstabilkan suhu dan 

kelembapan udara di suatu ruangan tergantung kebutuhan yang diinginkan. 

Namun penggunaan AC memerlukan energi yang cukup besar, sehingga konsumsi 

energi listrik menjadi meningkat. Besarnya kontribusi AC pada konsumsi listrik 

ini memerlukan solusi untuk meminimalkan penggunaan energi listrik. Salah satu 

alternatif untuk menghasilkan udara yang dapat menghemat energi listrik adalah 

menggunakan sistem penyimpanan energi termal untuk mengurangi beban termal 

di dalam ruangan pada suatu bangunan. Salah satu penyimpanan energi termal 

yaitu dengan menggunakan material berubah fasa atau Phase Change Material 

(PCM). PCM dapat digunakan sebagai salah satu pengkondisian udara secara 

pasif, dapat digunakan juga untuk mengurangi beban termal pada ruangan. Pada 

sebuah bangunan, penggunaan PCM dapat dilakukan dengan beberapa metode 

yaitu salah satunya dengan memanfaatkan udara dingin yang terjadi pada malam 

hari. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan PCM 

dalam mengurangi beban termal ruangan. Pengujian ini di lakukan pada ruangan 
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yang sudah terisolasi. Adapun variabel yang digunakan pada pengujian ini yaitu 

temperatur udara dingin yang masuk ke dalam ruangan dan beban termal yang ada 

di dalam ruangan. Variasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu untuk 

temperatur udara masuk adalah 18℃ 20℃, 22℃ dan utuk beban termal yaitu 200 

watt, 400 watt, 600 watt dan 800 watt yang dilakukan selama 8 jam pengujian. 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perubahan temperatur ruangan dan 

perpindahan panas PCM. Hasil dari pengujian PCM berupa minyak kelapa pada 

ruangan menunjukan bahwa semakin tinggi beban termal yang digunakan maka 

semakin tinggi temperatur ruangan yang dihasilkan dan semakin tinggi beban 

termal yang digunakan maka semakin besar perpindahan panas yang dihasilkan. 

Dari hasil pengujian ini dapat dilihat bahwa PCM belum mampu membantu 

menyerap termal ruangan bahkan PCM sendiri mempunyai panas yang ikut 

dilepaskan sehingga temperatur ruangan lebih tinggi dibandingkan ruangan tanpa 

menggunakan PCM. 

 

 

Kata Kunci: PCM, Minyak Kelapa, AC, Pendinginan 

 



 

ABSTRACT 

APPLICATION OF PHASE CHANGE MATERIALS ON WALLS TO 

REDUCE THE ROOM COOLING LOAD 

By: 

MUHAMMAD HAWARI PERDANA 

 

As a tropical country, Indonesia has a relatively high thermal load so that it can 

affect comfort in indoor activities. To achieve the temperature of comfort in the 

room is used an air conditioning system that serves to stabilize the temperature 

and humidity of the air in a room depending on the desired needs. But the use of 

ac requires considerable energy, so that the consumption of electrical energy 

becomes increased. The magnitude of ac's contribution to electricity consumption 

requires solutions to minimize the use of electrical energy. One alternative to 

producing air that can save electrical energy is to use a thermal energy storage 

system to reduce the thermal load in the room in a building. One of the thermal 

energy storage is by Phase Change Material (PCM). PCM can be used as one of 

passive air conditioning, can also be used to reduce thermal load on the room. In a 

building, the use of PCM can be done by several methods, one of which is by 

utilizing cold air that occurs at night. The goal in this study was to find out the 

ability of PCM in reducing the thermal load of the room. This test is done in an 
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isolated room. The variables used in this test are the temperature of cold air that 

enters the room and the thermal load in the room. The variations used in this study 

are for incoming air temperature is 18 °C 20 ° C, 22 ° C and for thermal loads that 

are 200 watts, 400 watts, 600 watts and 800 watts conducted during 8 hours of 

testing. This research is intended to determine changes in room temperature and 

PCM heat transfer. Results from PCM testing in the form of coconut oil in the 

room showed that the higher the thermal load used, the higher the room 

temperature produced and the higher the thermal load used, the greater the heat 

transfer produced. From the results of this test it can be seen that PCM has not 

been able to help absorb the thermal of the room even PCM itself has heat that is 

released so that the room temperature is higher than the room without using PCM. 

 

 

Keywords: PCM, Coconut Oil, AC, Cooling 
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DAFTAR SIMBOL 

 

 

𝑘 = Konduktivitas Termal Material (W/m.K) 

h = Koefisien Perpindahan Panas Konveksi (W/m2.K) 

A = Luas Penampang Material (m2) 

∆𝑇  = Perbedaan Temperatur (K,°C) 

T = Temperatur (K,°C) 

∆𝑥 = Ketebalan Material (m) 

𝐶𝑝𝑙 = Panas Spesifik Saat Keadaan Liquid (kJ/kg.K) 

𝐶𝑝𝑠 = Panas Spesifik Saat Keadaan Solid (kJ/kg.K) 

𝑚  = Massa PCM (kg) 

𝑄sensibel = Panas Sensibel Yang Tersimpan (kJ) 

𝑄laten = Panas Laten Yang Tesimpan (kJ) 

Δ𝑋 = Persentase padatan PCM yang terbentuk (%) 

𝐿pcm = Kalor lebur (kJ/kg) 

𝜌  =  Massa Jenis (kg/m3) 

ṁ =  Laju Aliran Massa (kg/s) 

t  = Waktu (s) 

𝐿𝑓     = Panas laten PCM (kJ/kg) 

 

 

 

 



 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara yang terletak didaerah tropis, secara otomatis 

Indonesia memiliki beban termal yang relatif tinggi. Kegunaan termal 

ruangan dapat menghasilkan kenyamanan jika di atur dengan tepat. 

Temperatur kenyamanan di Indonesia sendiri secara umum berkisar pada 

24°C - 27°C dan kelembaban relatif 55% - 65% (Standar Nasional Indonesia, 

2019). Sedangkan temperatur maksimum rata-rata di Indonesia pada bulan 

November 2019 mencapai 35°C - 37°C (BMKG, 2019). Hal ini tentu 

mengganggu kenyamanan di dalam ruangan karena terlalu panas sehingga 

diperlukan adanya siklus dan sistem mengkondisikan udara dalam ruangan 

agar menciptakan kenyamanan termal bagi penghuni. 

 

Sistem AC (Air Conditioner) pada umumnya digunakan untuk menciptakan 

kondisikan udara di dalam ruangan agar sesuai pada temperatur kenyamanan 

termal ruangan. Penggunaan AC meningkatkan konsumsi energi listrik 

bangunan. Biaya energi listrik untuk sistem AC dapat mencapai 50%-70% 

dari keseluruhan konsumsi energi listrik pada bangunan (Loekita, 2006). 
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Karena kebutuhan akan mengkondisikan udara dingin yang tinggi maka 

konsumsi listrik juga bertambah tinggi. Menurut data PLN tercatat bahwa 

pada tahun 2019 konsumsi listrik mencapai 78,18 Terawatthour (Twh). Dari 

jumlah tersebut, sektor rumah tangga tercatat sebagai konsumen setrum 

terbesar yaitu mencapai 48,85%. Disusul dengan sektor industri yaitu 

sebanyak 32,44%, lalu sektor bisnis sebesar 18,23% dan 7,48% tersebar di 

pelanggan sosial dan publik (Yuddy, 2019). 

 

Besarnya kontribusi AC pada konsumsi listrik ini memerlukan solusi untuk 

meminimalkan penggunaan energi listrik. Salah satu alternatif untuk 

menghasilkan udara yang dapat menghemat energi listrik adalah 

menggunakan sistem penyimpanan energi termal untuk mengurangi beban 

termal di dalam ruangan pada suatu bangunan. 

 

Saat ini sedang dikembangkan sebagai penyimpanan energi termal 

menggunakan material berubah fasa atau Phase Change Material (PCM). 

PCM dapat digunakan sebagai salah satu pengkondisian udara secara pasif, 

dapat digunakan juga untuk mengurangi beban termal pada ruangan. dan 

penggunaan PCM minyak kelapa dalam panel pada dinding bagian dalam 

dapat menurunkan temperatur permukaan dinding bagian dalam hingga 3 oC 

(Irsyad, 2017). Pada sebuah bangunan, penggunaan PCM dapat dilakukan 

dengan beberapa metode yaitu salah satunya dengan memanfaatkan udara 

dingin yang terjadi pada malam hari.  
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Disisi lain beberapa daerah di Indonesia memiliki temperatur udara malam 

hari yang lebih rendah dari temperatur kenyamanan termal manusia (Irsyad, 

2016). Menurut BMKG pada 2017 potensi udara dingin di Provinsi Lampung 

temperatur udara terendah terjadi pada bulan Agustus 2017 yaitu 20.2°C, 

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

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

adalah 23.5°C. 

 

Riset pengembangan penggunaan potensi udara malam hari untuk proses 

pembekuan PCM yang digunakan untuk mendinginkan udara ruang, maka 

perlu diawali dengan riset untuk mengetahui kemampuan PCM dalam 

mengurangi beban termal ruangan. 

 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh variasi beban termal terhadap proses pendinginan 

ruangan pada partisi dinding yang mengandung PCM berupa minyak 

kelapa. 

2. Mengetahui pengaruh PCM dalam penurunan beban pendingin. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Kajian pada penelitian ini difokuskan pada perpindahan panas yang terjadi 

pada dinding yang mengandung material fasa berubah. Beberapa batasan 

pada kajian ini adalah sebagai berikut: 

1. Material yang digunakan untuk pembuatan partisi dinding yaitu 

aluminium hollow. 
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2. PCM yang digunakan berupa minyak goreng merek Barco. 

3. Ruangan yang digunakan berukuran 3,38 m x 2,49 m x 2,97 m 

4. Aluminium hollow berukuran 25 mm x 100 mm 

 

 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

  

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

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

sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

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

penelitian. 

 

III. METODOLOOGI PENELITIAN 

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

penelitian, bahan penelitian, peralatan dan prosedur pengujian. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

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

diperoleh saat pengujian dilaksanakan. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

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

yang ingin disampaikan dari penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi yang digunakan penulis untuk menyelesaikan laporan 

tugas akhir. 

 

LAMPIRAN 

Pada bagian ini berisi perlengkapan laporan penelitian. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perpindahan Panas 

 

Perpindahan panas merupakan proses berpindahnya energi dari satu daerah ke 

daerah lainnya sebagai akibat dari beda suhu antara daerah-daerah tersebut 

dari temperatur fluida yang lebih tinggi ke fluida lain yang memiliki 

temperatur lebih rendah. Perpindahan panas pada umumnya dibedakan 

menjadi tiga cara perpindahan panas yang berbeda yaitu konduksi 

(conduction, juga dikenal dengan istilah hantaran) radiasi (radiation, juga 

dikenal dengan istilah pancaran) dan konveksi (Convection, juga dikenal 

dengan istilah aliran) (Yunus 2009). 

2.1.1 Konduksi 

 

Konduksi adalah proses dimana panas mengalir dari daerah yang 

bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu lebih rendah di dalam satu 

medium (padat, cair, atau gas) atau antara medium-medium yang 

berlainan yang bersinggungan secara langsung (Ambarita, 2012). 

Skema perpindahan panas konduksi pada dinding diperlihatkan pada 

gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Perpindahan panas secara konduksi pada dinding dengan 

ketebalan ∆x dan luas penampang A (Cengel, 2013). 

  

Dalam aliran panas konduksi Perpindahan energi terjadi karena 

hubungan molekul secara langsung tanpa adanya perpindahan molekul 

yang cukup besar. konduksi adalah satu-satunya mekanisme dimana 

panas dapat mengalir dalam zat padat yang tidak tembus cahaya. 

konduksi penting pula dalam fluida, tetapi di dalam medium yang 

bukan padat biasanya tergabung dengan konveksi dan dalam beberapa 

hal juga dengan radiasi. persamaan dasar untuk konduksi satu dimensi 

dalam keadaan Studi dapat ditulis: 

𝑞𝑘 = −𝑘𝐴
∆𝑇

𝑥
......................................(2.1) 

Dimana: 

𝑞𝑘 = laju perpindahan panas konduksi (W) 
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A = luas perpindahan panas (m2) 

∆𝑇 = gradien suhu pada penampang (K) 

X = jarak dalam  arah aliran panas  (m) 

k = konduktivitas termal bahan (w/m.k) (Incroperara, 1982). 

2.1.2 Konveksi 

 

Konveksi adalah proses berpindahnya energi dengan kerja gabungan 

dari konduksi panas, penyimpanan dan gerakan mencampur. konveksi 

sangat penting sebagai mekanisme perpindahan energi antara 

permukaan benda padat dan cairan atau gas. Perpindahan energi dengan 

cara konveksi dari suatu permukaan yang suhunya di atas suhu fluida 

sekitarnya berlangsung dalam beberapa tahap (Ambarita, 2011). Skema 

perpindahan panas konveksi diperlihatkan pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Konveksi paksa dan konveksi alami (Cengel, 2003). 

 

Perpindahan panas secara konveksi antara batas benda padat dan fluida 

terjadi dengan adanya suatu gabungan dari konduksi dan angkutan 
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masa. jika batas tersebut bertemperatur lebih tinggi dari fluida, maka 

panas terlebih dahulu mengalir secara konduksi dari benda padat ke 

partikel-partikel fluida di dekat dinding (Buchori, 2011). Laju 

perpindahan panas dengan cara konveksi antara suatu permukaan dan 

suatu fluida dapat dihitung dengan hubungan: 

 

𝑞 = ℎ𝐴(𝑇𝑤 − 𝑇𝑓)......................................(2.2) 

Dimana: 

q = Laju perpindahan panas konveksi (W) 

A = Luas penampang (m2) 

𝑇𝑤= Temperatur dinding (K) 

𝑇𝑓= Temperatur fluida (K) 

h = Koefisien perpindahan panas konveksi (w/m2 K) (incroperara, 

1982) 

 

2.1.3 Radiasi 

 

Radiasi adalah suatu proses dimana panas mengalir dari benda yang 

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

terpisah di ruang yang lama, bahkan bila terdapat ruang hampa diantara 

benda-benda tersebut. Semua benda memancarkan panas radiasi secara 

terus menerus. Intensitas pancaran tergantung pada suhu dan sifat 
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permukaan. energi radiasi bergerak dengan kecepatan cahaya (3 x 108 

m/s) dan gejala-gejalanya menyerupai radiasi cahaya memang menurut 

teori elektromagnetik, radiasi cahaya dan radiasi termal hanya berbeda 

dalam panjang gelombang masing-masing (Holman, 2002). 

 

Untuk menghitung panas yang dipancarkan dapat digunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑞𝑟 = 𝑒𝐴𝜎(𝑇1
4 − 𝑇2

4)...................................(2.3) 

Dimana: 

𝑞𝑟 = Laju perpindahan panas radiasi (W) 

e = Emitansi permukaan abu-abu 

A = Luas permukaan (m2) 

𝜎 = konstanta Stefan Boltzmann (5,67 x 108 W/m2) 

𝑇1= Temperatur benda kelabu (K) 

𝑇2= Temperatur benda hitam (K) 

 

Khusus untuk benda hitam sempurna menurut hukum Stevan 

Boltzmann persamaan seperti berikut: 

 

𝑞 = 𝐴𝑇4𝜎...........................................(2.4) 

Dimana : 
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q = Laju perpindahan panas radiasi (W) 

A = Luas permukaan (m2) 

T = Temperatur benda (K) 

σ = konstanta Stefan Boltzmann (5,67 x 10-8 W/m2) (Incroperara, 

1982) 

 

 

2.2 Penyimpanan Energi Termal 

 

Penyimpan energi termal atau kalor adalah sistem atau media yang digunakan 

untuk menyimpan kalor dari lingkungan ke dalam sistem penyimpan. 

Penyimpan energi kalor bekerja saat temperatur lingkungan lebih tinggi dari 

sistem dan berlaku sebaliknya. Kualitas penyimpan energi kalor sangat 

bergantung pada karakteristik bahan yang digunakan. 

 

Salah satu pemanfaatan energi terbarukan yang paling banyak digunakan 

adalah pemanfaatan energi surya untuk penghasil energi listrik atau sebagai 

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

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

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

pemecahan permasalahan tersebut, teknologi yang dianggap sangat cocok 

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

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

mampu menyimpan energi termal dalam bentuk panas atau dingin. 
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Sistem penyimpan energi kalor terbagi menjadi dua, yaitu sistem penyimpan 

kalor sensibel dan sistem penyimpan kalor laten. Sistem penyimpan kalor 

sensibel bekerja pada fase perubahan temperatur dari material, sedangkan 

sistem penyimpan kalor laten bekerja pada fase perubahan wujud zat (padat-

cair, cair-gas, padat-gas, atau sebaliknya). Material yang dimanfaatkan 

sebagai penyimpan kalor laten dikenal sebagai material berubah fasa (Dincer, 

2010). 

 

Densitas penyimpanan energi yang tinggi dan kapasitas tenaga yang tinggi 

pula digunakan untuk mengisi dan melepaskan karakteristik dari berbagai 

energi penyimpanan. Energi penyimpanan juga sebagai salah satu energi 

terbarukan dan dikenal ada 3 metode dari energi penyimpanan termal yaitu 

panas sensibel, panas laten dan penyimpanan panas kimia. 

2.2.1 Panas Sensibel 

 

Densitas penyimpanan energi dalam penyimpanan ditentukan oleh 

kapasitas panas dari media penyimpanan dan perubahan temperatur 

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

keterbatasan panas bahan penyimpanan dan tempat penyimpanan. Panas 

sensibel dituliskan dengan rumus seperti pada persamaan 2.5 

𝑄 = ∫ 𝑚𝐶𝑝

𝑇𝑓

𝑇𝑖

∆𝑇 

𝑄 = 𝑚𝐶𝑝(𝑇𝑓 − 𝑇𝑖)...............................(2.5) 
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Dimana : 

Q = panas sensibel yang tersimpan  

Cp = panas spesifik material 

∆T = perubahan temperatur 

 

2.2.2 Panas Laten 

 

Pengertian lain penyimpanan energi menggunakan material berubah 

fasa. Densitas energi bisa ditingkatkan menggunakan PCM, mempunyai 

perubahan fasa dengan jarak temperatur dari penyimpanan. Berdasarkan 

interval temperatur panas disimpan dalam PCM dan dituliskan dengan 

rumus seperti pada persamaan 2.6. 

𝑄𝐿 = 𝑚. 𝐿𝑓 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑠𝑙 = ∫ 𝑚. 𝐶𝑝𝑙
𝑇∞
𝑇1

∆𝑇 + ∆𝑥.𝑚. 𝐿𝑓 + ∫ 𝑚. 𝐶𝑝𝑠.
𝑇2
𝑇∞

∆𝑇..............(2.6) 

 

Dimana : 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = Panas sensibel dan panas laten yang tersimpan 

m = Massa PCM (kg) 

∆x = Persentase padatan PCM yang terbentuk 

𝐶𝑝𝑙 = panas spesifik PCM fasa cair (kJ/kg.oC) 
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𝐶𝑝𝑠 = panas spesifik PCM fasa padat (kJ/kg.oC) 

𝐿𝑓 = Panas laten PCM (kJ/kg) 

∆𝑇 = Perubahan temperatur 

 

Gambar 2.3 Tipikal perubahan PCM pada diagram tekanan terhadap 

temperatur (Wu,S.2010) 

 

Gambar 2.4 Tipikal perubahan PCM pada diagram tekanan terhadap 

volume (Wu,S.2010) 
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Gambar 2.3 dan Gambar 2.4 menjelaskan kenaikan pada temperatur 

tertentu menyebabkan PCM terjadi sublimasi sehingga menuju proses 

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

dengan dinaikkannya temperatur PCM yang berfasa padat terjadi proses 

peleburan menjadi fasa cair. Temperatur kemudian dinaikkan kembali 

hingga titik kritis sehingga PCM terjadi proses penguapan. Setelah 

melalui titik kritis PCM berubah fasa menjadi uap. 

 

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

Namun demikian perubahan cair ke gas disebabkan oleh perubahan 

volume yang besar atau membutuhkan tekanan yang besar untuk 

menyimpanan material dalam fasa gas. Penyimpanan energi termal 

panas laten mempunyai densitas penyimpanan energi yang tinggi per 

unit satuan massa dalam proses kuasi isotermal. Artinya dalam aplikasi 

tertentu yang lebih spesifik dimana interval atau jarak temperatur sangat 

penting, contohnya perpindahan sensivitas temperatur produk, 

menggunakan PCM sangat menguntungkan karena bisa disimpan di 

material pada temperatur konstan sesuai dengan fasa transisi dari 

temperatur PCM. Beberapa hal dalam menentukan persyaratan dalam 

pemilihan penyimpanan energi panas laten, yaitu : 

1. Karakteristik Termal 

Ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam karakteristik termal yaitu : 

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

c. Mempunyai perpindahan panas yang baik 

 

Pemilihan PCM untuk aplikasi khusus, temperatur operasi dari 

pemanasan ataupun pendinginan seharusnya disesuaikan dengan 

temperatur transisi dari PCM itu sendiri. Panas laten dari PCM 

sebisa mungkin harus tinggi, khususnya pada basis volumetrik untuk 

meminimalisir ukuran penyimpanan panas. Konduktivitas termal 

juga mendukung pengisian dan pelepasan sewaktu penyimpanan 

energi bekerja. 

 

2. Karakteristik Fisik 

Adapun karakteristik fisik dari penyimpanan energi termal adalah: 

a. Keseimbangan fasa yang baik 

b. Densitas yang tinggi 

c. Perubahan volume yang kecil 

d. Tekanan uap rendah 

  

Stabilitas fasa selama titik pembekuan akan membantu mengatur 

penyimpanan panas dan densitas sangat dibutuhkan untuk sebuah 

ukuran kecil dalam penyimpanan. Perubahan volume yang kecil 
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dalam perubahan fasa dan tekanan uap yang kecil pada suhu operasi 

berguna untuk mengurangi masalah penahanan. 

 

3. Karakteristik Kinetik 

Adapun karakteristik kinetik dari penyimpanan energi termal adalah: 

a. Tidak ada proses supercooling 

b. Tingkat pengkristalan yang cukup baik 

 

Supercooling adalah salah satu kesulitan dalam yang dihadapi dalam 

pengembangan PCM, terutama untuk garam hidrat. Supercooling 

yang lebih dari beberapa derajat saja akan berpengaruh pada proses 

penyimpanan energi panas. 

 

4. Karakteristik Kimia 

Adapun karakteristik kimia dari penyimpanan energi termal adalah: 

a. Stabilitas kimia jangka panjang 

b. Sesuai dengan bentuk material 

c. Tidak beracun 

d. Tidak mudah terbakar 
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PCM bisa terjadi degradasi kehilangan air, dekomposisi kimia, atau 

ketidak sesuaian dengan bentuk materialnya sehingga PCM aman 

untuk digunakan. 

 

5. Faktor Ekonomis 

Adapun faktor ekonomis dari penyimpanan energi termal adalah: 

a. Banyak tersedia 

b. Harga yang murah 

Harga murah dan ketersediaan dalam skala besar dari material 

berubah fasa sangat penting (Eduard, Prim.2012). 

 

2.3 Phase Change Materials  

 

Phase Change Material (PCM) merupakan material berubah fasa yang 

mempunyai kemampuan melepaskan energi panas yang sangat tinggi dan 

menyimpan panas laten dalam jangka waktu yang cukup lama dan tanpa 

perubahan suhu (Meng, 2008). Perpindahan energi panas dapat berlangsung 

pada saat bahan berubah bentuk dari cair ke padat dan sebaliknya. Hal ini 

disebut perubahan fasa. 

 

PCM sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari misalnya asam lemak, 

minyak nabati, garam hidrat dan parafin atau yang biasa digunakan sebagai 

bahan baku lilin. Setiap PCM mempunyai titik leleh dan energi panas laten 
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yang berbeda-beda sehingga dalam penggunaannya sebagai Thermal Energy 

Storage (TES) harus disesuaikan dengan aplikasinya (Pudjiastuti, 2011). 

 

Keuntungan PCM sebagai TES yaitu dapat mengurangi konsumsi energi 

dalam sebuah bangunan. karena PCM dapat mengurangi beban termal 

ruangan pada sebuah bangunan sehingga penggunaan mesin pendingin dapat 

dikurangi dan dapat mengurangi fluktuasi temperatur ruangan yang tinggi 

sehingga kenyamanan termal dapat terpenuhi. 

 

2.4 Klasifikasi PCM 

 

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

organik dan anorganik. Pengelompokan ini didasarkan pada titik leleh dan 

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

memenuhi seluruh sifat yang diinginkan, maka dikembangkan juga PCM 

yang merupakan kombinasi antara kedua kelompok bahan tersebut (Sharma et 

al.2009). 
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Gambar 2.5 Klasifikasi PCM (Sharma et al. 2009) 

 

Gambar 2.5 adalah pembagian jenis PCM yang berasal dari 3 komponen 

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

masing jenis PCM tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 
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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 kestabilan kimia yang 

bagus 

5. Dapat dioperasikan dengan berbagai 

Material 

1. Memiliki 

konduktivitas 

termal yang rendah 

2. Memiliki 

perubahan volume 

yang besar 

3. Mudah terbakar 

Anorganik 1. Memiliki panas lebur yang tinggi 

2. Memiliki konduktivitas 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 properti 

 

Dalam PCM terdapat 3 jenis yaitu organik, non organik dan eutektik. 

Berikut adalah penjelasan dari 3 jenis PCM tersebut. 

2.4.1 PCM Organik 

PCM organik mencakup dari beberapa PCM, seperti yang ada dalam 

jenis alkana (parafin) (CnH₂n + ₂), dan keluarga asam lemak (CH₃ 

(CH₂) ₂nCOOH). PCM tergolong material yang melimpah, harganya 

yang relatif murah dan mudah digunakan. Alkana dan asam lemak 
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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 

mengkondisikan udara sebagai partisi penyimpanan panas laten 

bangunan dengan tujuan untuk mengurangi biaya HVAC (heating 

ventilation and air conditioning). 

 

2.4.2 PCM Non Organik 

Garam hidrat, logam adalah contoh dari PCM non organik. 

Keduanya memiliki densitas yang besar dan densitas penyimpanan 

termal yang tinggi serta mempunyai konduktivitas termal yang lebih 

baik dibandingkan dengan PCM organik. 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. 

Permasalahan dari pada  PCM non organik adalah pada titik leleh 

yang tidak kongruen dan supercooling. 

 

2.4.3 Eutektik 

Material eutektik merupakan kombinasi atau campuran dua atau 

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

beku dan titik leleh dari material eutektik selalu memisah dan 

mempunyai konduktivitas termal dan densitas penyimpanan yang 

tinggi. Berat dari tiap-tiap material bisa divariasikan untuk mencapai 
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titik beku yang diinginkan sebagai hasil pencampuran material 

eutektik (Kosny, 2015). 

 

2.5 Minyak Kelapa 

 

Minyak kelapa tersusun dari sejumlah asam lemak (fatty acid) dengan rumus 

kimiawi CH3(CH2)2nCOOH dengan prosentase jumlah atau komposisi: 

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% (Tatsawan, 2008). Minyak kelapa memiliki karakteristik 

fisis temperatur melting sebesar 26°C. Kalor laten minyak kelapa sebesar 

103,5 kJ/kg dan kalor jenis minyak kelapa sebesar 2100 J/Kg°C. Nilai 

temperatur melting ini berada dalam rentang zona nyaman manusia di daerah 

tropis (Koenigsberger, 1974). 

 

Gambar 2.6 Minyak Barco 
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Gambar 2.6 adalah minyak kelapa bermerek barco yang digunakan dalam 

penelitian ini, minyak kelapa memiliki laten heat fusion sebesar 249 kJ/kg, 

panas spesifik saat padat sebesar 3,23 kJ/kg°C dan panas spesifik pada 

keadaan cair sebesar 2,35 kJ/kg°C. Minyak kelapa karakteristik fisik berubah 

fasa membeku pada temperatur 18°C - 20°C (Putri, 2016). 

 

Selain itu minyak kelapa juga memiliki subcooling yang sangat rendah 

sehingga proses transisi fase padat-cair atau sebaliknya dapat terjadi secara 

reversibel di sekitar temperatur melting. Minyak kelapa juga bersifat non-

korosif sehingga cocok dengan berbagai jenis wadah atau kontainer logam 

atau non-logam. Sisi negatif dari minyak kelapa yang perlu diperhitungkan 

untuk aplikasinya adalah konduktivitas termal yang kurang baik, sehingga 

dapat menghambat proses serapan dan lepasan kalor oleh dan dari sampel 

(Mehling, 2008). 

 

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 reversibel di sekitar 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 penyerapan dan 

pelepasan kalornya. 
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2.6 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 dikelompokkan sebagai berikut yaitu solar shading, 

air ventilation, isulation, evaporative cooling, earth coupling. Berikut adalah 

penjelasan dari masing-masing teknik passive cooling 

2.6.1 Solar Shading 

Teknik solar shading sistem kerjanya menghambat masuknya radiasi 

cahaya matahari yang bisa masuk ke dalam bangunan. Agar tidak 

terjadi pemanasan udara dalam bangunan, dapat diantisipasi dengan 

menggunakan jendela atau desain atap yang dapat memantulkan cahaya 

matahari. 

 

2.6.2 Air Ventilation 

Penggunaan ventilasi udara untuk membuat aliran panas dalam 

ruangan bertukar dengan temperatur rendah di luar bangunan. Aliran 

udara dalam ruangan mengonveksi panas sehingga suhu dalam 

ruangan tetap terjaga. 
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2.6.3 Isulation 

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. 

 

2.6.4 Evaporative Cooling 

Jadi udara yang di luar 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 ke aliran udara. 

 

2.6.5 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 (Arif, 2012). 

 

2.7 Aplikasi PCM Pada Bangunan 

 

Zhu dkk (2009) menyajikan hasil penelitian yang dilakukan pada PCM 

berkaitan dengan karakteristik dinamis dan kinerja energi dalam bangunan. 

Tinjauan ini membagi kemungkinan aplikasi PCM ke dalam lima kategori 

yaitu sistem pendinginan  tanpa biaya, penurunan beban puncak, aplikasi 
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PCM pada sistem aktif, aplikasi PCM pada sistem pasif dan kenyamanan 

termal. Kelima kategori tersebut masing-masing dijelaskan sebagai berikut: 

2.7.1 Sistem Pendinginan Tanpa Biaya 

Sistem pendinginan tanpa biaya dimana PCM bekerja dengan 

menyimpan kesejukan  yang diserap dari luar ruangan (misalnya pada 

malam hari) dan melepaskan kesejukan di dalam ruangan di siang hari. 

Bahan PCM juga dapat digunakan untuk menyerap panas pada siang 

hari dimana sumber panas berasal dari matahari, aliran udara dari 

sistem ventilasi atau air dalam sistem pipa,  dan disimpan sebagai panas 

laten, untuk kemudian digunakan menghangatkan ruangan ketika 

malam hari. 

 

2.7.2 Penurunan Beban Puncak 

Beban puncak yang terjadi pada siang hari memberi tekanan pada 

jaringan listrik dan juga menyebabkan kebutuhan sistem pemanas, 

ventilasi dan pendingin udara dimana ukurannya menjadi lebih besar 

untuk beban panas atau pendinginan. Pada akhirnya, hal ini dapat 

menyebabkan kebutuhan akan lebih banyak fasilitas pembangkit listrik. 

Dengan memanfaatkan PCM dalam bangunan maka penggunaan 

pemanas dan atau pendingin dalam ruangan menjadi berkurang. Dengan 

menurunnya beban puncak permintaan listrik menjadi lebih rendah. 

 

 

 



28 
 

2.7.3 Aplikasi PCM Pada Sistem Aktif 

Kemampuan penyimpanan panas dari PCM dapat diintegrasikan ke 

dalam sistem seperti misalnya sistem pompa panas matahari dan sistem 

pemanas lantai. Sistem seperti itu dapat digabungkan untuk mencapai 

pengurangan beban puncak seperti yang dijelaskan sebelumnya. 

Namun, jika dibuat lebih efektif maka akan dapat mencapai 

penghematan lebih lanjut melalui pengurangan permintaan listrik untuk 

sistem ventilasi dan pendinginan udara. 

 

2.7.4 Aplikasi PCM Pada Sistem Pasif 

Untuk aplikasi pasif, PCM diintegrasikan ke dalam konstruksi 

bangunan untuk meningkatkan massa termal. Ini sangat bermanfaat 

dalam konstruksi ringan, yang mengalami inersia termal rendah. 

Masalah yang dihadapi dalam bangunan adalah fluktuasi suhu yang 

besar di musim panas karena pemanasan berlebih yang disebabkan oleh 

kurangnya massa termal. Hal ini terutama terjadi di daerah beriklim 

dingin di mana bangunan telah dibangun sesuai dengan standar rumah  

pasif, sering melibatkan isolasi dalam jumlah besar untuk mengurangi 

beban pemanasan di musim dingin.  

 

Bahan-bahan yang digunakan sebagai PCM akan meleleh di siang hari 

dan membeku pada malam hari. Ini akan membantu ruangan agar tidak 

terlalu panas selama siang hari di bulan-bulan hangat dan juga dapat 
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mengurangi kebutuhan akan pemanasan di malam hari di musim dingin. 

Jika PCM tidak dapat sepenuhnya membeku, efektivitas sistem akan 

sangat berkurang. Penggunaan PCM akan lebih efektif dalam iklim 

dengan variasi suhu harian yang besar. Untuk area di mana pelepasan 

panas tidak terjadi secara alami, udara dingin harus disuplai pada 

malam hari untuk mengatur ulang siklus termal dari PCM. 

 

2.7.5 Kenyamanan Termal 

Meskipun PCM menunjukkan potensi penghematan energi, faktor 

penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah manfaat PCM terhadap 

peningkatan kenyamanan termal dalam ruangan secara keseluruhan. 

Lan dkk. menunjukkan korelasi antara kinerja dan produktivitas pekerja 

dibandingkan dengan kenyamanan termal karena perubahan suhu. 

Seppänen dan Fisk menunjukkan bahwa suhu udara yang tinggi 

memiliki efek negatif pada kinerja dan produktivitas. Ketika suhu 

meningkat hingga 20 oC, terjadi peningkatan kinerja. Namun, ketika 

suhu meningkat di atas 23 oC ada penurunan produktivitas. 

Mempertahankan suhu tetap di sekitar zona nyaman untuk waktu yang 

lama tanpa mengandalkan sistem ventilasi dan mengkondisikan udara 

dimungkinkan dengan penggunaan PCM.  

 

Dengan mengaplikasikan PCM, fluktuasi suhu berkurang. Pemilihan 

PCM dalam hal titik leleh/titik beku yang diinginkan sehingga suhu 
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tetap stabil di sekitar suhu kenyamanan merupakan hal yang sangat 

penting. Keuntungan penggunaan PCM dalam pengaturan suhu dapat 

dibagi dalam dua cara. Pertama, suhu akan dipertahankan lebih stabil 

sehingga akan dapat mengurangi ketidaknyamanan termal karena 

fluktuasi suhu sepanjang hari. Kedua, suhu puncak akan berkurang dan 

tidak mencapai suhu yang menyebabkan peningkatan ketidaknyamanan 

termal. 

 

Menurut Zhou (2011) free cooling adalah sebuah konsep pengembangan 

untuk aplikasi mengkondisikan udara. Dalam hal ini pendinginan didapat dari 

udara lingkungan pada malam hari dan melepaskan udara dingin pada waktu 

siang hari.  

 

Pada gambar 2.7 Dijelaskan pada malam hari, udara luar melewati sistem 

penyimpanan panas termal laten untuk mendinginkan PCM, kemudian pada 

siang hari udara dingin yang tersimpan di dalam PCM akan mendinginkan 

ruangan begitupun seterusnya. 

Gambar 2.7 Pengisian dan Pengeluaran udara dingin dari PCM ke ruangan 
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Selain itu, manfaat lain yang mungkin menarik dari PCM adalah 

kemampuannya untuk meningkatkan kenyamanan termal dengan 

meminimalkan fluktuasi suhu. Studi yang diberikan di sini sebagian besar 

difokuskan pada efek sistem bangunan pasif melalui integrasi bahan PCM 

pada bangunan. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

Sebuah penelitian material berubah fasa (PCM) berupa minyak kelapa yang 

dilakukan secara eksperimen untuk mendapatkan kenyamanan termal pada suatu 

ruangan. Bahan aluminium hollow yang digunakan berukuran 25 mm x 100 mm. 

Material berubah fasa (PCM) yang digunakan akan dipasangkan pada dinding 

ruangan untuk melihat karakteristik perpindahan panas pada bangunan. Alat 

tersebut divariasikan terhadap temperatur udara masuk serta kecepatan udaranya 

untuk mengetahui jumlah energi thermal yang dapat disimpan pada sistem 

penyimpanan thermal pada dinding 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Termodinamika, jurusan Teknik 

Mesin, Universitas Lampung. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini 

dimulai pada bulan juli 2020 sampai dengan november 2020. 

 

3.2 Tahapan Penelitian 

Berikut ini merupakan jadwal kegiatan penelitian yang akan dilakukan:
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Tabel 3.1 Jadwal kegiatan penelitian 

No. Kegiatan 
 Juli   Agustus September Oktober November 

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

1 

Studi 

Literatur 

                 

2 

Persiapan Alat 

dan Bahan 

Pengujian 

               

3 

Pengujian 

Bahan 

                 

4 

Pengolahan 

Data 

             

5 

Pembuatan 

Laporan Akhir 

dan 

Ujian Skripsi 

               

 

3.2.1. Studi literatur 

Pada penelitian ini dilakukan studi literatur mengenai material fasa 

berubah atau PCM serta aplikasinya pada bangunan. 

 

3.2.2. Persiapan 

Adapun persiapan yang dilakukan yaitu: 

a. Pemilihan PCM 

Karakteristik PCM yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sifat 

PCM yang mampu membeku atau mencair pada temperatur nyaman 
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manusia yaitu temperatur 22°C sampai dengan 26°C serta, mampu ber 

siklus hingga ribuan kali. 

b. Pengujian 

Pengujian dilakukan pada PCM dengan temperatur lingkungan yaitu 

29oC dan dilakukan pendinginan.  

c. Analisis data 

Hasil data yang diperoleh setelah melakukan pengujian akan dianalisis 

dan diolah agar didapat kesimpulan penelitian ini. 

d. Penulisan laporan 

Penulisan laporan adalah tahap akhir dari penelitian ini. 

 

 

3.3 Alat dan Bahan 

 

Adapun skema pengujian diperlihatkan pada gambar 3.1 

 

Gambar 3.1 Skema penelitian 
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Alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian ini akan diurutkan pada 

bahasan berikut ini: 

3.3.1. Alat 

Alat yang digunakan pada pengujian ini adalah sebagai berikut: 

a. Air Conditioner (AC) 

Air conditioner yang digunakan merek LG dual cool 1 PK atau 

9200 btu/h seperti Gambar 3.2 difungsikan untuk mengkondisikan 

temperatur inlet agar bertahan pada temperatur yang diinginkan. 

 

Gambar 3.2 Air conditioner 

 

b. Temperature recorder 

Dalam pengambilan data temperatur pengujian menggunakan 

temperatur recorder merek Lutron BTM-4208SD dengan 12 buah 

lubang termokopel seperti pada Gambar 3.4. Alat ini digunakan 

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

temperatur pada titik yang diinginkan hingga 3600 detik. 
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(a) (b) 

Gambar 3.3 (a) temperature recorder (b) termokopel 

 

c. Power Meter 

Power meter adalah suatu alat ukur yang bisa mengukur besaran-

besaran listrik secara terintegrasi dari beberapa komponen alat 

ukur menjadi satu kesatuan yang terangkai dalam suatu alat ukur. 

 

Gambar 3.4 Power Meter 
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d. Heater 

Heater atau biasa disebut alat pemanas yang berfungsi untuk 

menghasilkan panas. 

 

Gambar 3.5 Heater 

 

e. Kipas Angin 

Kipas Angin adalah suatu alat yang berfungsi untuk pendingin 

udara dan penyegar udara. 

 

Gambar 3.6 Kipas Angin 
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3.3.2 Bahan 

 

Bahan yang digunakan pada pengujian ini adalah: 

a. Aluminium hollow 

Aluminium hollow pada penelitian ini digunakan untuk meletakkan 

PCM yang berupa minyak kelapa. 

 

Gambar 3.7 Aluminium hollow 

b. Minyak kelapa 

 

Gambar 3.8 Minyak kelapa 
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3.4 Metode Pengambilan data 

 

Metode pengambilan data pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu: 

1. Menyiapkan alat – alat akan yang digunakan seperti power meter, 

heater, termokopel, termometer, blower dan air conditioner. 

2. Mengukur volume PCM yang akan diuji pada ruangan pengujian. 

3. Memasang aluminium hollow pada dinding-dinding yang sudah dilapisi 

styroform. 

4. Menyiapkan heater dengan beban termal 200 watt sebanyak 4 titik di 

dalam ruangan pengujian. 

5. Memasukkan PCM pada aluminium hollow. 

6. Memasang alat yang akan digunakan (air conditioner, heater, saluran 

pengarah udara).  

7. Memasang termokopel pada bagian alat dan bahan uji yang telah 

ditentukan dan kemudian menghubungkannya ke termometer. 

8. Menghubungkan kabel sistem pendingin (AC) pada penyedia listrik. 

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

10. Mengatur temperatur udara yang telah ditentukan sesuai dengan data 

tiap pengujian. 

11. Record data temperatur pada termometer. 

12. Mengulangi langkah 9-11 dengan pengujian yang telah ditentukan. 
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3.5 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 yaitu minyak kelapa. 

Tabel 3.2 Variasi pengujian 

Pengujian Variabel Variasi Variabel Pengujian 

Aplikasi material 

berubah fasa pada 

dinding untuk 

menurunkan beban 

pendinginan ruangan. 

Temperatur udara 

pengujian 

18oC, 20oC, 22oC 

Temperatur PCM 

Minyak Kelapa 

(Awal) 

29oC 

Lama pengujian 8 jam 

 

Tabel 3.3 Data Hasil Pengujian 

Temperatur 

Temperatur Awal 29 (oC) 

Temperatur Akhir (oC) 

200W 400W 600W 800W 

18oC     

20oC     

22oC     
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada proses pendinginan 

PCM maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Beban termal sangat mempengaruhi proses pendinginan PCM pada 

partisi dinding. Dapat dilihat pada temperatur akhir PCM pada 

temperatur setingan udara pada AC yakni 18oC untuk beban termal 

200W sebesar 22.7oC sedangkan pada beban termal 800W sebesar 

24.3oC. Dari hasil pengujian tersebut, semakin tinggi beban termal 

dalam suatu ruangan maka proses pendinginan PCM akan lebih lama 

dibandingkan dengan beban termal yang lebih rendah dengan waktu 

pendinginan yang sama. 

2. Dari hasil pengujian yang didapat menunjukan bahwa pengaruh PCM 

disini belum mampu untuk menurunkan beban pendinginan dan hanya 

mampu memperlambat termal dari luar masuk ke dalam ruangan. 
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5.2. Saran 

 

Adapun saran yang dapat saya berikan untuk aplikasi material berubah 

fasa pada dinding untuk menurunkan beban pendinginan ruangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Perlunya ditambah jenis minyak kelapa yang digunakan sebagai PCM 

guna untuk mengetahui dan membandingkan jenis minyak kelapa apa 

yang lebih efisien dalam membantu menurunkan beban pendinginan 

ruangan. 

2. Disarankan agar pada saat mengambil data dengan berbagai variasi, 

dilakukan pengulangan pada setiap variasi yang diambil agar dapat 

dibandingkan dengan data yang diambil sebelumnya supaya data yang 

di hasilkan tersebut tepat. 



63 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abbat,  A.  1981.  Development  of  modular  heat exchanger  with  an  

integrated  latent heat    storage.  Report  number  BMFT FBT  81-

050. Germany  Ministry  of Science and Technology. Bonn. 

Ambarita, Himsar. 2011. Perpindahan Panas Konveksi dan Pengantar Alat 

Penukar Kalor. Medan: Departemen Teknik Mesin FT USU. 

Ambarita, Himsar. 2012. Perpindahan Panas Konduksi dan Penyelesaian 

Analitik dan Numerik. Medan: Departemen Teknik Mesin FT 

USU. 

D. Zhou, C. Y. Zhao and Y. Tian, “Review on thermal energy storage with 

phase change materials (PCMs) in building applications,” Appl. 

Energy, vol. 92, pp. 593- 605, 2012 

Dincer, I., Rosen, M.A. 2002. Thermal Energy Storage: Systems and 

Aplications. 2nd Ed, John Willey and Sons, Ltd. West Sussex, 

United Kingdom 



64 
 

 

George,  A.  1989.  Handbook of  thermal  design, in:  Guyer  C,  editor.  

Phase  change thermal  storage  materials.  Mc.  Graw Hill Book 

Co 

Holman, J & P, Jasjfi E. 2002. Perpindahan Kalor. Jakarta: Erlangga 

Incroperara, F. P. and D. P. Dewitt. 1982. Fundamental of Heat and Mass 

Transfer, Third Edition. Singapore: John Wiley & Sons. 

IRSYAD, M., dan HARMEN, “Potensi Material Fasa Berubah untuk 

Aplikasi Penyejuk Ruangan di Indonesia”, In: Prosiding Seminar 

Nasional Rekayasa Material, Sistem Manufaktur, dan Energi, pp. 

108112, Makassar, Nov. 2016. 

IRSYAD, M., PASEK, A.D., INDARTONO, Y.S., PRATOMO, A.W., “Heat 

transfer characteristics of building walls using phase change 

material”, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, v. 

60, 012028, pp. 1-6, 2017. 

Kamal M. Arif, 2012, An Overview of Passive Cooling Techniques in 

Buildings: Design Concepts and Architectural Interventions. 

Aligarh Muslim University. 

Leokita. 2006. Konsumsi energi listrik pada suatu bangunan. 

Mehling, Harald dan L. F. Cabeza, “Heat and Cold Storage with PCM An Up 

to Date Introduction Into Basics and Applications”, Berlin, 

Germany: Springer, 2008. 



65 
 

 

Meng, Q. and Jinlian Hu. 2008. A poly (ethylene glycol)-based smart phase 

change material. Solar Energy Materials and Solar Cells. 

O. H. Koenigsberger, T. G. Ingersoll, A. Mayhew, And S. V. Szokolay, 1974, 

Manual of Tropical Housing and Building, Longman, London, 

320 pp. 

Pudjiastuti, W. 2011. Jenis-jenis bahan berubah fasa dan aplikasinya. Jakarta 

timur: Balai Besar Kimia dan Kemasan, Kementerian  

Perindustrian. 

Shamseldin A. Mohamed, F. A.-S.-A. (2017). A Review on Current Status 

and Challenges of Inorganic Phase Change Materials for Thermal 

Energy Storage Systems. ELSEVIER, 1072-1089. 

Sharma,  A.,  V.V.  Tyagi,  C.R. Chen,  D.  Buddhi. 2009. Review  on  

thermal  energy storage  with  phase  change  materials and  

applications.  Renewable  and Sustainable  Energy  Review 13:  

318-345. 

SILALAHI, A.O., SUKMAWATI, N., SUTJAHJA, I.M., KURNIA, D., dan 

WONORAHARDJO, S., “Thermophysical Parameters of Organic 

PCM Coconut Oil from T-History Method and Its Potential as 

Thermal Energy Storage in Indonesia”, IOP Conf. Ser. Mater. Sci. 

Eng, v. 214, 012034, pp. 1-8, 2017. 

PUTRI, W.A., FAHMI, Z., SUTJAHJ, I.M., KURNIA, D., dan 

WONORAHARDJO, S., “Thermophysical parameters of coconut 

oil and its potential application as the thermal energy storage 



66 
 

 

system in Indonesia”, Journal of Physics: Conference Series, v. 

739, n.1, 012065, pp. 1-6, 2016. 

Yunus, Asyuri Darami. 2009. Perpindahan Panas dan Massa. Jakarta: 

Universitas Darma Persada 


