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ABSTRAK 

KAJIAN PROSES PEMANASAN AIR PADA SISTEM PENGONTROL 

TEMPERATUR AIR PEMBUDIDAYAAN IKAN GABUS PADA KONDISI 

HANGAT 

 

Oleh 

Arif Kurniawan 

 

Ikan gabus memiliki nilai ekonomi yang penting karena ikan ini mempunyai harga jual 

yang tinggi, selain itu ikan gabus juga banyak mengandung albumin. Salah satu parameter 

yang sangat penting pada pembudidayaan yaitu temperatur air pembudidayaan. Pada 

penelitian kali ini digunakan pemanas air tenaga listrik yang lebih aman dan juga tidak 

bergantung pada kondisi intensitas cahaya matahari. Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Budidaya Perairan Jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung. Penelitian dilakukan dengan cara memperhatikan prilaku hidup-mati 

pemanas yang diatur oleh kontroler temperatur selama 24 jam dan juga mengetahui 

perpindahan panas yang terjadi pada sistem pemanas. Jumlah akuarium pemeliharaan yaitu 

4 buah dengan ukuran p x l x t  50cm x 40cm x 30 cm, untuk heater yang digunakan 

berjumlah 1 buah dengan daya sebesar 650 Watt, dan untuk data logger menggunakan jenis 

temperature recorder 12 channels BTM-4208SD dengan thermocouple tipe K. Nilai yang 

didapatkan yaitu berupa nilai kalor yang diserap dan juga nilai kalor yang terbuang dari 

sistem. Hasil penelitian menunjukan (1) waktu pemanasan apabila heater mati-hidup 

selama pemanasan yaitu 3 jam 35 menit sedangkan apabila heater selalu hidup selama 

pemanasan membutuhkan waktu 2 jam 2 menit, (2) Laju perpindahan panas saat proses 

pemanasan dan mempertahankan temperatur terjadi 2 mekanisme yaitu konduksi dan 

konveksi, (3) terdapat nilai Q kalor yang diserap dan niali Q kalor yang terbuang. 

 
Kata kunci: kalor, pemanasan, kontroler, heater 



ABSTRACT 

STUDY OF WATER HEATING PROCESS IN WARM CONDITIONS ON 

WATER TEMPERATURE CONTROL SYSTEM OF SNEAKHEAD FISH 

CULTIVATION 

 

By 

Arif Kurniawan 

 

Snakehead fish has an important economic value because this fish has a high selling price, 

besides that, snakehead fish also contains a lot of albumin. One of the most important 

parameters in cultivation is the temperature of the cultivation water. In this study, an 

electric water heater is used which is safer and does not depend on the condition of the 

intensity of the sun's light. This research was conducted at the Aquaculture Laboratory, 

Department of Fisheries and Marine Affairs, Faculty of Agriculture, University of 

Lampung. The research was conducted by paying attention to the behavior of the heater 

on and off which is regulated by the temperature controller for 24 hours and also knowing 

the heat transfer that occurs in the heating system. The number of maintenance aquariums 

is 4 pieces with a size of p x l x h 50cm x 40cm x 30 cm, for the heater used is 1 unit with a 

power of 650 Watts, and for the data logger using a 12 channel BTM-4208SD temperature 

recorder with a type K thermocouple. The values obtained namely in the form of calorific 

value absorbed and also calorific value wasted from the system. The results showed (1) the 

heating time when the heater was on and off during heating was 3 hours 35 minutes, while 

if the heater was always on during heating it took 2 hours 2 minutes, (2) the rate of heat 

transfer during the heating process and maintaining the temperature occurred 2 

mechanisms, namely conduction and convection, (3) there is a value of heat Q absorbed 

and a value of heat Q wasted 

 

Keywords: Heat, heating, controller, heater 









MOTO 

 

“Jangan pernah lelah berbuat baik. Jika kamu beruntung maka kamu akan 

menemukan hal-hal baik dihidupmu, jika tidak maka hal-hal baik yang akan 

menghampiri hidupmu” 

Arif Kurniawan 

 

ْبرِ  اْستَِعْینُْوا ٰاَمنُوا الَِّذْینَ  ٰیٓاَیَُّھا ٰلوةِ  بِالصَّ َ  اِنَّ   َۗوالصَّ بِِرْینَ  َمعَ  �ّٰ الصّٰ  

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan 

sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”  

(Q.S. Al-Baqarah:153).
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I PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 
Besarnya potensi budidaya ikan air tawar di Indonesia sejalan dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya protein hewani 

khususnya yang ada pada ikan. Pada tahun 2020 hingga 2024, KKP bertujuan 

untuk meningkatkan konsumsi ikan nasional dari 56,39 kg/orang/tahun pada 

tahun 2020 menjadi 62,50 kg/orang/tahun pada tahun 2024. Peningkatan 

jumlah konsumsi ikan untuk setiap tahunnya hingga 6,11 kg/orang/tahun. 

Peningkatan permintaan ikan akan terus terjadi bersamaan dengan 

pertumbuhan penduduk di setiap tahunnya. Bentuk upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan air tawar adalah dengan 

meningkatkan kualitas budidaya ikan. 

 
Masyarakat saat ini sangat tertarik untuk menjaga pentingnya sumber pangan. 

Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. 

Ikan merupakan makanan yang banyak mengandung nutrisi dan omega 3 

yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, menjaga kesehatan dan 

juga meningkatkan stamina. Kandungan protein ikan tidak kalah dengan 

protein yang ada pada daging, susu maupun telur. Selain itu, ikan juga 

menjadi sumber protein hewani yang lebih terjangkau dibandingkan dengan 

sumber protein hewani lain, seperti daging sapi dan ayam (Apriani, 2014).  

 
Budidaya ikan air tawar mudah untuk dibudidayakan dan tidak memerlukan 

modal yang besar. Selain itu, budidaya perikanan juga lebih memasyarakat 

karena jenis ikannya lebih banyak dikenali dan disukai oleh para penggemar 

ikan. Jenis ikan air tawar Indonesia begitu beragam, tersebar di daerah 
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perairan tawar seperti sungai, laguna, dan waduk. Ikan-ikan yang tersebar di 

daerah air tawar pada umumnya dipelihara di kolam, keramba, jaring apung 

dan juga dapat dibudidayakan dengan metode minapadi. Jenis-jenis ikan yang 

dibudidayakan antara lain, ikan gabus, ikan gurame, ikan mas, ikan lele dan 

ikan nila (Fauziah, 2015). 

 
Dari banyaknya ikan air tawar yang dibudidayakan salah satu nya ikan gabus. 

Ikan gabus (Channa striata) menjadi produk air tawar yang bernilai ekonomis 

tinggi. Ikan gabus memiliki nilai ekonomi yang penting karena ikan ini 

mempunyai harga jual yang tinggi, selain itu ikan gabus juga banyak 

mengandung albumin. Albumin yang berguna untuk mempercepat 

penyembuhan jaringan yang telah terbelah, baik akibat cedera maupun setelah 

operasi. Kelebihan lain dari albumin adalah membangun dan memperbaiki 

sel-sel mati, seperti pada luka diabetes, luka bakar, jaringan kulit mati, sakit 

maag akibat maag dan juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh 

(Rahmawanty, et.al. 2014). Beragamnya manfaat ikan gabus membuat ikan 

ini banyak diminati masyarakat dan berpotensi untuk dibudidayakan.  

 
Air merupakan faktor utama dalam kehidupan ikan. Dalam pemeliharaan 

ikan, diperlukan pengontrolan yang baik terhadap beberapa parameter seperti 

suhu air, tingkat salinitas, kecerahan air, viskositas dan parameter-parameter 

lain yang dapat mempengaruhi tingkat perkembangan biota ikan. Salah satu 

parameter yang penting adalah temperatur air kolam. Temperatur air dapat 

mempengaruhi diantaranya tingkat viskositas dalam air, mempengaruhi 

konsentrasi oksigen terlarut dalam air, mempengaruhi konsumsi oksigen 

hewan air, mempengaruhi distribusi mineral air. Temperatur juga sangat 

berpengaruh pada budidaya ikan jika temperatur dinaikan dari 0 hingga 26, 

maka akan meningkatkan metabolisme sehingga konsumsi 𝑂𝑂2 juga 

meningkat. Juga menyebabkan kosentrasi elektrolit serum darah juga, 

sehingga dapat menyebakan kegagalan osmoregulasi yang menyebabkan 

kematian ikan. 
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Salah satu parameter yang sangat penting pada pembudidayaan yaitu 

temperatur air pembudidayaan. Pada pembudidayaan ikan saat ini, masih 

belum banyak yang menggunakan teknologi tersebut. Kebanyakan 

pembudidaya saat ini masih menjaga temperatur atau mengontrol temperatur 

air secara manual dengan meletakan tempat yang sejuk ataupun hangat dan 

juga bisa menggunakan lapisan pelindung agar suhu air tetap terjaga. Untuk 

mendapatkan temperatur air yang di iginkan dapat menggunakan beberapa 

metode yaitu bisa menggunakan sistem pendingin dan juga sistem pemanas. 

Pada kedua sistem tersebut memanfaatkan ilmu perpindahan panas. 

Perpindahan panas dapat terjadi apabila terdapat dua media yang memiliki 

temperatur yang berbeda. Panas akan berpindah dari media yang memiliki 

temperatur lebih tinggi ke media yang memiliki temperatur yang lebih 

rendah. 

  
Sistem pemanas air yang sering digunakan adalah sistem pemanas air tenaga 

listrik. Sistem pemanas air tenaga listrik ini umumnya digunakan untuk 

keperluan rumah tangga seperti mandi dan juga mencuci. Selain pemanas air 

tenaga listrik ada juga beberapa jenis yang lainnya yaitu pemanas air tenaga 

gas dan pemanas air tenaga surya. Sistem pemanas air tenaga gas bisa 

digunakan sebagai alternatif pengganti apabila listrik tidak ada, dengan 

memanfaatkan gas untuk dapat memanaskan air. Pemanas air tenaga surya 

memiliki keunggulan dari pemanas air tenaga listrik maupun gas yaitu lebih 

ramah lingkungan dan juga biaya operasinya lebih murah karena energinya 

sudah disediakan oleh alam. 

 
Pada penelitian kali ini digunakan pemanas air tenaga listrik yang lebih aman 

dan juga tidak bergantung pada kondisi intensitas cahaya matahari. Teknologi 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan temperatur air pembudidayaan 

adalah pemanas dengan menggunakan sistem kontrol temperatur air. 

Pemanas dengan sistem kontrol temperatur air merupakan seperangkat alat 

yang berfungsi secara otomatis untuk dapat menghasilkan temperatur air yang 

diinginkan dengan cara memanaskan air. 
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1.2 Tujuan 
 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam proses pemanasan air dari 

temperatur lingkungan untuk mencapai temperatur pemeliharaan ikan 

gabus dalam kondisi hangat yakni 31oC. 

2. Mengetahui laju perpindahan panas yang terjadi pada sistem selama 

proses pemanasan air dan mempertahankan temperatur. 

3. Mengetahui besar energi kalor yang diserap dan kalor yang terbuang 

pada sistem. 

 
1.3 Batasan Masalah 

 
Kajian pada penelitian ini difokuskan kepada proses pemanasan air yang 

tertampung box pemanas yang akan di distribusikan pada masing-masing 

aquarium dengan batasan masalah yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Laju aliran air pada masing-masing akuarium di seragamkan dengan 

besaran sekitar 1,61 – 1,84 lpm dengan toleransi sebesar ±0,5 lpm 

2. Temperatur ruang pengujian ada di kisaran 28℃ dengan toleransi 

±0,5℃ 

3. Siklus air pada rangkaian ini menggunakan siklus tertutup 

4. Besaran suhu yang ditargetkan sebagai suhu pemeliharaan adalah 31℃ 

dengan hasil toleransi dari pemanasan adalah sebesar ±0,5℃ 

5. Akurasi pengukuran dari kontroler adalah sebesar 0,5% FS dengan 

siklus pengambilan data 0,5 detik 

 
1.4 Sistematika Penulisan 

 
Adapun sistematika penulisan pada laporan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang penelitian, tujuan dari penelitian, batasan 

masalah yang diberikan dan sistematika penulisan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan landasan teori mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

penelitian seperti temperatur pembudidayaan ikan, jenis pemanas, 

perpindahan yang terjadi dan lainnya. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, bahan 

penelitian, peralatan dan prosedur pengujian. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil dan pembahasan dari data-data yang diperoleh pada saat 

pengujian. 

V. PENUTUP 

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 Budidaya Perikanan 
 
Budidaya perairan (Akuakultur) adalah produksi populasi organisme akuatik 

(biota) dalam suatu lingkungan yang terkendali dengan tujuan memperoleh 

keuntungan. Akuakultur berasal dari bahasa Inggris aquaculture (aqua = 

perairan; culture = budidaya) dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

sebagai aquaculture atau akuakultur, sehingga akuakultur dapat diartikan 

berarti campur tangan manusia dalam upaya meningkatkan produktivitas 

perairan melalui kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya yang dimaksud 

adalah kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk memperbanyak, 

menumbuhkan, dan juga meningkatkan kualitas organisme akuatik agar 

memperoleh manfaat. (Effendi 2004). 

 
Memiliki potensi sumber daya perikanan dalam rangka untuk menghadapi 

tantangan global termasuk sektor perikanan, maka dicetuskan visi 

pengembangan budidaya perikanan adalah: budidaya sebagai salah satu 

sumber utama pertumbuhan kinerja ekonomi melalui sistem budidaya yang 

kompetitif, berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, misi 

yang perlu diemban adalah pengembangan perikanan budidaya yang 

bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan, orientasi pengembangan 

budidaya perikanan berbasis iptek, pemberdayaan dan peningkatan 

kesejahteraan, manfaat bagi pembudidaya ikan, penyediaan pakan, bahan 

baku industri dan peningkatan kesejahteraan. Dalam ekspor, menciptakan 

ladang. Lapangan kerja dan peluang usaha, menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif,  

membangun kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, memulihkan dan 
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melindungi sumber daya alam dan lingkungan. Sesuai dengan visi dan misi 

yang telah digariskan di atas, maka tujuan pengembangan sistem budidaya 

ikan adalah: 

1. Meningkatkan penghasilan untuk kesejahteraan para pembudidaya 

ikan.  

2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas produksi usaha perikanan 

budidaya untuk menyediakan bahan baku bagi industri perikanan 

nasional. 

3. Meningkatkan jumlah ekspor ikan hasil pembudidayaan dan juga dapat 

memenuhi kebutuhan konsumsi pangan ikan masyarakat. 

4. Memperkuat upaya untuk melindungi dan memulihkan sumber daya 

perikanan hasil budidaya. 

 
Peningkatan teknologi budidaya perikanan penting dilakukan untuk mencapai 

tujuan di atas. Upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi 

sumber daya bumi, menggali faktor-faktor seperti kelayakan budidaya, 

tingkat teknologi budidaya dan pemanfaatan nutfah ikan budidaya. 

 
2.2 Komponen budidaya 

 
Adapun beberapa komponen penunjang dalam melakukan pembudidayaan 

ikan adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Sarana dan prasarana budidaya 

Sarana budidaya adalah segala sarana yang digunakan baik langsung 

maupun tidak langsung untuk kegiatan usaha. Sarana terbagi atas 

prasarana dan sarana penunjang. Prasarana adalah sarana yang 

langsung digunakan untuk kegiatan produksi, dan sarana penunjang 

adalah sarana yang tidak langsung digunakan dalam proses produksi 

tetapi sangat membantu kelancaran produksi. Yang dimaksud dengan 

fasilitas penunjang antara lain jalan, gudang pakan, gudang mesin dan 

peralatan, kendaraan, fasilitas laboratorium, fasilitas komunikasi, dan 

lain-lain. 
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2.2.2 Teknologi budidaya 

Tingkat teknologi budidaya bervariasi. Perbedaan tingkat teknologi ini 

mempengaruhi hasil dan produktivitas produksi. Tergantung pada 

teknologi dan tingkat produksi, kegiatan budidaya dapat 

diklasifikasikan sebagai budidaya ekstensif atau konvensional, semi 

intensif, intensif dan hiper-intensif. Definisi dan karakteristik masing-

masing kategori ini dibedakan sebagai berikut: (Crespi dan Coche 

2008). 

1. Ekstensif (Tradisional)  

Adapun ciri dari pembudidayaan ekstensif: tingkat pengendalian 

masih rendah (misalnya lingkungan, nutrisi, predator, penyakit);  

biaya awal yang rendah, teknologi rendah dan tingkat efisiensi 

yang rendah (hasil tidak melebihi 500 kg/ha/tahun ); sangat 

tergantung pada cuaca lokal dan kualitas air; penggunaan badan 

air alami. Sistem ini menghasilkan kurang dari 500 kg/ha per 

tahun. 

2. Semi Intensif  

Semi intensif merupakan jenis pembudidayaan dengan jumlah 

produksi 2 hingga 20 ton/ha/tahun, pembudidayaan ini 

bergantung pada pakan alami, didukung dengan pemupukan dan 

penambahan pakan buatan, benihnya hasil pembenihan, 

penggunaan pupuk reguler, ada yang menggunakan pertukaran 

air atau aerasi, pada umumnya menggunakan pompa atau 

pemanfaatan gravitasi untuk memasok air, sering menggunakan 

kolam yang telah dimodifikasi. Hasil produksi dari sistem ini 

yaitu berkisar 2.000 hingga 20.000 kg/ha per tahun. 

3. Intensif  

Pembudidayaan intensif adalah sistem pembudidayaan yang 

ditandai dengan jumlah produksi setahun berkisar 200 ton/ha, 

tingkat pengawasan yang ketat, modal yang tinggi, tingkat 

teknologi dan efisiensi produksi yang tinggi, membiarkannya 
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tidak terpengaruh oleh iklim lokal dan kualitas air lokal yang 

tersedia, merupakan pembudidayaan buatan. 

4. Hiper Intensif  

Budidaya hiper intensif adalah sistem pembudidayaan yang 

ditandai produksi rata-rata setiap tahunnya lebih dari 200 ton/ha, 

menggunakan jenis pakan buatan lengkap untuk memenuhi 

kebutuhan pakan organisme yang dipelihara, benih dari tempat 

pembenihan, tanpa menggunakan pupuk, anti-pencurian dan 

pencegahan terhadap ancaman predator, terkoordinasi dan 

terkontrol, dengan pasokan air yang dipompa atau memanfaatkan 

gravitasi, penggantian air atau aerasi lengkap. Upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas air berupa kolam yang 

ber air deras, keramba atau tempat pembudidayaan. 

 
2.2.3 Kualitas Air 

Pada pembudidayaan kualitas air memiliki peranan yang penting demi 

keberlangsungan pembudidayaan, berikut merupakan kualitas air yang 

dijaga dalam pembudidayaan 

1. Suhu 

Suhu menjadi faktor pembatas bagi setiap makhluk hidup. Suhu 

juga menjadi faktor fisik yang dapat mempengaruhi perkembang 

biakan, pertumbuhan dan juga umur organisme. Pada ekosistem 

perairan setiap organisme memiliki suhu optimal yang bervariasi. 

Misalnya, pada ikan gabus, suhu optimalnya adalah 32°C. Pada 

kasus lain, ikan di wilayah perairan yang sama tidak dapat 

mentolerir suhu tersebut (Isnaini, 2011). 

Menurut Almaniar (2011) Suhu optimal yang dapat mendukung 

perkembangan ikan gabus dari suhu 25,5 ºC- 32,7 ºC. Kisaran 

suhu tersebut biasanya terjadi di iklim tropis seperti Indonesia 

sehingga Indonesia memiliki kondisi yang baik dan efektivitas 

biaya untuk pembudidayaan ikan. 
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2. Kadar pH air 

Tingkat keasaman air bisa mempengaruhi umur ikan karena 

setiap ikan memiliki nilai keberlangsungan hidup pada pH yang 

berbeda, tetapi pada umumnya ikan memiliki pH netral, yaitu 

pada asam lemah dan basa lemah. Untuk nilai pH ideal pada 

kehidupan akuatik biasanya antara 7 sampai 8,5. Kondisi air yang 

sangat asam atau sangat basa akan berdampak buruk bagi 

kelangsungan hidup organisme karena dapat mengakibatkan 

gangguan metabolisme dan juga pernapasan. Peningkatan pH di 

atas netral dapat meningkatkan konsentrasi amonia yang bersifat 

racun bagi organisme. Ikan sangat sensitif apabila terjadi 

perubahan pH, pada umumnya ikan lebih menyukai pH sekitar 

6,58. Nilai pH juga mengakibatkan proses biokimia air, misalnya 

nitrifikasi akan berakhir pada pH rendah. 

3. Oksigen Terlarut (DO)  

Oksigen pula menjadi faktor penentu untuk keberlangsungan 

hidup ikan diperairan, tetapi ikan juga mempunyai sifat adaptasi 

dalam menghadapi tekanan oksigen yang ekstrim. Ikan Gabus 

termasuk ikan yang bisa mendapatkan oksigen pribadi 

berdasarkan udara (labyrintidae). Di Sungai, danau, mapun rawa 

larva gabus berada diperairan yang dangkal pada kedalaman 

sekitar 5 – 10 cm, pada keadaan ini bisa berlangsung selama 45 – 

60 hari 

 
2.3 Ikan Gabus 

 
Ikan gabus (Channa striata) merupakan ikan yang penyuplai albumin begitu 

banyak, albumin adalah salah satu protein yang sangat penting. Kandungan 

albumin pada ikan gabus (Channa striata) yaitu sebesar 6,22 %. Ikan gabus 

menjadi salah satu pangan potensial yang kaya antioksidan, antioksidan 

tersebut dapat di manfaatkan karena kandungan gizi yang tinggi yaitu kadar 

protein pada setiap 100gram daging ikan sebesar 25,2 gram, selain kaya akan 
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protein ikan gabus juga kaya akan albumin, kalori, lemak, besi, kalsium, 

phosphor, vitamin A dan B (Santoso, 2009). 

 
Ikan gabus adalah ikan liar yang tumbuh baik di air tawar maupun air payau. 

Ikan ini merupakan ikan tangkapan yang biasa ditemukan di sungai, rawa, 

danau dan saluran air, hingga persawahan. Selain itu, ikan ini biasanya 

dijadikan ikan asin dengan harga yang mahal. Ikan gabus memiliki manfaat 

meningkatkan kadar albumin dan daya tahan tubuh, mempercepat proses 

penyembuhan pasca operasi, dan mempercepat penyembuhan luka dalam 

maupun luar. Ekstraksi albumin dari ikan gabus dapat dilakukan dengan 

ekstraktor vakum untuk mendapatkan hasil dan kualitas yang lebih baik. 

Kandungan albumin ikan gabus umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan 

ikan air tawar lainnya, bahkan tidak ditemukan pada ikan lain seperti lele, 

nila, dan gurame. Menurut (Suprayitno dkk, 2013) Kandungan asam amino 

esensial dan asam amino non esensial pada ikan hitam lebih baik 

dibandingkan ovalbumin. Albumin memiliki sifat menggumpal apabila 

dilakukan pemanasan. Suhu rapuh untuk denaturasi dan koagulasi protein 

adalah sekitar 55ºC - 75ºC. Penurunan kandungan protein disebabkan oleh 

flokulasi, agregasi partikel yang tidak stabil menjadi partikel yang 

diendapkan. Flokulasi adalah tahap awal denaturasi. Pemanasan 

mendenaturasi protein. Saat dipanaskan, panas menembus daging dan 

mengurangi sifat fungsional protein. Menurut (Rizkha, 2009), bahwa suhu 

pengeringan 45ºC dapat menghasilkan jumlah kadar albumin sekitar 21,08%. 

Ikan gabus (Channa Striata) dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Ikan gabus (Channa Striata) 

(Sumber: Bloch, 1793) 
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Tabel 2.1 Komposisi kimia ikan gabus per 100 g bahan 

Komposisi Ikan gabus Segar Ikan gabus kering 

Kalori (kal) 69 24 

Protein (g) 25,2 58,0 

Lemak (g) 1,7 4,0 

Besi (mg) 0,9 0,7 

Kalsium (mg) 6,2 15 

Fosfor (mg) 176 100 

Vit A (SI) 150 100 

Vit B 1 (mg) 0,04 0,1 

Air (g) 69 24 

BDD (%) 64 80 

 (Sumber: Sediaoetama, 2000) 

 
2.4 Perpindahan panas 

 
Sebelum membahas perpindahan panas, mari kita mengingat kembali tentang 

apa itu perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda 

dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan bisa diartikan sebagai 

besaran vektor, yang memiliki arah dan juga ada nilai. Perpindahan panas 

dapat didefinisikan sebagai perpindahan sebuah energi dari satu media ke 

media yang lain sebagai reaksi dari perbedaan suhu antara kedua media 

tersebut. Disebabkan oleh adanya perbedaan temperatur di setiap bagian 

bumi, aliran panas karena gravitasi secara inheren umum terjadi. Tetapi, tidak 

seperti fenomena gravitasi, aliran panas tidak diatur oleh ikatan melekat, 

tetapi oleh campuran hukum-hukum fisika. Perpindahan panas juga dapat 

memprediksi jumlah perpindahan energi panas yang disebabkan oleh adanya 
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perbedaan suhu antara suatu benda atau zat dan suatu cara bagaimana energi 

dapat dipindahkan dari satu benda ke benda lain dengan memprediksi besaran 

laju perpindahan energi panas yang terjadi pada kondisi tertentu (Walikrom 

dkk., 2018). 

 
Gambar 2.2 Proses Perpindahan Panas 

(Sumber: Subagyo, Dkk. 2016) 

 
Ada tiga bentuk dari mekanisme perpindahan panas yang sudah ada saat ini, 

diantaranya konduksi, konveksi, dan radiasi. 

2.4.1 Konduksi 

Perpindahan panas secara konduktif adalah proses berpindahnya panas 

di mana panas mengalir dari daerah yang lebih panas ke daerah yang 

lebih dingin pada suatu media (padat, cair, atau gas) atau antara 

berbagai media yang berkontak langsung, dan panas dapat berpindah 

atau bertukar (Cengel, 2015).  

 

Perpindahan panas konduksi tidak hanya terjadi pada padatan, tetapi 

juga pada cairan dan juga gas, tetapi perpindahan panas maksimum 

terjadi pada padatan. Laju molekul dalam suatu media perpindahan 

panas konduksi berupa gas yang lebih besar daripada gerak molekul 

cair, tetapi jarak antar molekul cair lebih kecil dari jarak antar molekul 

dalam dalam bentuk fase gas (Buchori, 2004). 
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Gambar 2.3 Perpindahan panas Konduksi 

(Sumber: Cengel, 2015) 

 
Adapun rumus perpindahan panas secara konduksi adalah sebagai 

berikut (Cengel, 2015): 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑇𝑇1− 𝑇𝑇2
𝐿𝐿

=  −𝑘𝑘𝑘𝑘 Δ𝑇𝑇
𝐿𝐿

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

 
Adapun konduktivitas termal dari masing-masing benda memiliki nilai 

yang berbeda seperti yang ditunjukan pada tabel berikut: 

 
Tabel 2.2 Konduktivitas Termal Benda 

Benda / material 
Konduktivitas termal 

(W/m. K) 

Berlian 2300 

Perak 429 

Tembaga 401 

Emas 317 

Besi 80,2 

Kaca 1,4 

Kulit manusia 0,37 

Kayu 0,17 

(Sumber: Cengel, 2015) 
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2.4.2 Konveksi 

Definisi perpindahan panas konveksi adalah perpindahan panas yang 

disertai dengan relokasi antar molekulnya atau juga zat perantaranya. 

Transfer panas secara konveksi dilakukan oleh aliran zat. Contohnya 

sederhana, yaitu pada proses pencairan es yang menggunakan air panas 

/air yang mendidih. Panas yang ada pada air menggerakkan aliran panas 

menuju es tersebut. Panas dapat mengakibatkan es meleleh atau 

mencair. Contoh lain adalah saat merebus air. Air pada bagian bawah 

terlebih dahulu memanas lalu bergerak ke permukaan atau air bagian 

atas untuk menurunkan suhu dingin di bagian atas. Oleh karena itu 

dapat dilihat bagaimana air mendidih naik dan turun. Sangat mudah 

untuk membuktikan ini, saat merebus air dan memasukkan suatu benda 

ke dalamnya, dapat dilihat bahwa benda tersebut bergerak naik dan 

turun. Perpindahan panas konveksi merupakan perpindahan panas yang 

paling kompleks dibandingkan dengan perpindahan panas lainnya. 

(Cengel, 2015). 

 
Gambar 2.4 Perpindahan panas konveksi 

(Sumber: Cengel, 2015) 

 
Konveksi adalah perpindahan panas melalui pergerakan zat yang 

dipanaskan. Proses perpindahan panas secara konveksi merupakan 

fenomena permukaan. Proses konveksi hanya terjadi pada permukaan 

material atau benda. Oleh karena itu, perpindahan panas ini, pada 

bagian dalam material tidak ikut terlibat. Yang utama adalah 



16 
 

 
 

permukaan terluar, kondisi lingkungan, dan peran permukaan. 

Biasanya, kesetimbangan termodinamika suatu material disebabkan 

oleh proses perpindahan panas, dan suhu permukaan material berbeda 

dari suhu lingkungan. Adapun syarat untuk terjadinya perpindahan 

panas secara konveksi yaitu: 

1. Ada Medium. 

2. Medium Ikut berpindah. 

3. Driving force: beda temperatur 

Perpindahan panas konveksi antara batas padat dan cair terjadi dengan 

adanya kombinasi konduksi dan perpindahan massa. Jika permukaan 

berada pada suhu yang lebih tinggi dari suhu fluida, panas pertama 

mengalir dengan konduksi dari padatan ke partikel fluida di dekat 

ruang. Energi yang ditransmisikan oleh konduksi meningkatkan energi 

cairan dan terbawa oleh pergerakan cairan. Ketika partikel fluida panas 

dapat menjangkau daerah/lokasi yang lebih dalam. Kemudian, panas 

dapat diartikan sebagai perpindahan dari cairan panas ke cairan dingin 

secara konduksi. Perpindahan panas konveksi dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu: 

1. Konveksi Alami 

Konveksi alami adalah proses perpindahan panas melalui suatu 

zat yang disertai dengan pergerakan antar partikel zat tersebut 

karena adanya perbedaan densitas. Aliran yang terjadi karena 

gaya apung yang disebabkan oleh densitas dapat dianggap 

sebagai sebuah konveksi alami. Peran densitas adalah karena 

gradien suhu dalam massa cair. 

2. Konveksi Paksa 

Konveksi paksa diartikan sebagai sebuah proses perpindahan 

panas melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel 

karena adanya gaya yang bekerja pada elemen pada temperatur 

tinggi. Jika arus dikendalikan oleh alat mekanis seperti pompa, 

aliran tidak dapat bergantung pada gradien densitas dan akan 
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disebut konveksi paksa. Contoh konveksi paksa adalah aliran 

panas melalui pipa panas. 

 
Adapun rumus perpindahan panas secara konveksi adalah sebagai 

berikut: 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 = ℎ𝑘𝑘𝑠𝑠(𝑇𝑇𝑠𝑠 −  𝑇𝑇∞) ............................................................... (2.2) 

 
2.4.3 Radiasi 

Radiasi ialah perpindahan panas/ kalor tanpa melalui zat perantara. 

Radiasi termal adalah energi yang dihasilkan pancaran oleh materi pada 

suhu nol derajat, dan sebenarnya perpindahan panas radiasi dapat 

terjadi dengan sangat efisien pada ruang yang hampa (Incopera dkk., 

2011).  Untuk memahami tentang radiasi, dapat diamati pada kehidupan 

sehari-hari. Saat matahari menyinari kepala manusia di siang hari, 

hingga kepala terasa panas atau hangat, saat duduk mengelilingi api 

unggun hingga orang-orang yang di sekitar api unggun merasakan 

hangat meski tidak bersentuhan langsung dengan api. Pada kedua kasus 

diatas, sampai ada perpindahan panas yang dilepaskan oleh suhu objek 

termal, fenomena tersebut yang disebut sebagai radiasi. Contoh lain 

adalah ketika mendekatkan tangan ke bola lampu yang masih menyala, 

panas dari lampu ingin bekerja di tangan, jadi pada tangan tersebut 

terasa hangat. Ini mungkin menunjukkan bahwa energi panas lampu 

akan ditransfer melalui radiasi atau pancaran. 

 
Gambar 2.5 Perpindahan panas radiasi 

(Sumber: Cengel, 2015) 
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Radiasi dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang digunakan untuk 

memindahkan suatu energi panas dengan gelombang elektromagnetik. 

Saat radiasi melalui ruang hampa, itu tidak dikonversi menjadi panas 

atau bentuk energi lain, dan itu tidak akan mengubah jalur. Jika ada zat 

pada orbit, radiasi akan mengalami tranmisi (diteruskan), refleksi 

(dipantulkan), dan absorpsi (diserap). 

Adapun Rumus perpindahan panas secara radiasi adalah sebagai 

berikut: 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 =  𝜀𝜀𝜀𝜀𝑘𝑘𝑠𝑠 ( 𝑇𝑇4𝑠𝑠 −  𝑇𝑇4𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) ..................................................... (2.3) 

 
2.5 Panas Spesifik 

 
Ketika suatu benda atau zat menyerap atau menerima panas tanpa mengalami 

suatu perubahan fasa, maka temperatur zat atau benda tersebut akan 

mengalami peningkatan. Jumlah panas 𝑄𝑄 yang diperlukan untuk 

meningkatkan temperatur benda atau zat sebanding dengan jumlah massa zat, 

kalor jenis dan serta perubahan temperatur yang terjadi pada zat tersebut 

(Hersandi, dkk 2014). 

Besar dari panas yang diserap atau panas yang diterima dapat dihitung secara 

matematis dengan persamaan: 

𝑄𝑄 = 𝐶𝐶∆𝑇𝑇 = 𝑄𝑄𝑐𝑐 𝑚𝑚 ∆𝑇𝑇 ............................................................................. (2.4) 

Dimana Q besar energi panas yang diterima, C adalah kapasitas kalor, ∆𝑇𝑇 

adalah perubahan temperatur, m adalah massa benda dan cp adalah kalor 

spesifik. Kapasitas kalor adalah jumlah energi yang diperlukan untuk 

meningkatkan temperatur sebesar 1 derajat sedangkan kalor spesifik adalah 

kapasitas kalor per satuan unit massa. Berikut disajikan nilai kalor spesifik 

dari beberapa zat dan benda. 
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Table 2.3 Kalor spesifik zat dan benda 

Zat atau Benda 
Kalor spesifik 

(kJ/kg.K) 

Alumunium 0,9 

Bismut 0,123 

Tembaga 0,386 

Kaca 0,840 

Emas 0,126 

Es (-10℃) 2,05 

Timah 0,128 

Perak 0,233 

Tungsten 0,134 

Seng 0,387 

Alcohol(etil) 2,4 

Air 4,18 

(Sumber: Hersandi, 2014) 

 
2.6 Pemanas Air 

 
Pemanas air merupakan sebuah mesin atau alat yang mampu meningkatkan 

temperatur air dengan metode-metode tertentu. Mesin ini menggunakan 

prinsip kerja ilmu pengetahuan perpindahan panas, yaitu berpindahnya panas 

dari suatu sumber panas ke objek dalam hal ini adalah air. Sumber panas 

terdiri dari berbagai macam energi dalam bentuk tenaga surya (panas 

matahari), elektronik (listrik), gas dan panas dari cerobong asap. 

2.5.1 Jenis Pemanas Air 

Pemanas air terdiri dari berbagai macam jenis berdasarkan sumber 

energi panasnya. Beberapa contoh dari pemanas air dengan listrik, 

pemanas air, dengan gas, dan degan pemanas air dengan panas surya. 

Masing-masing pemanas air mempunyai kelebihan dan kelemahannya 

tersendiri.  

 



20 
 

 
 

1. Pemanas Air Elektrik (Listrik)  

Pemanas air elektrik menggunakan sumber panas dari komponen 

elektronik yaitu pemanas elektrik yang mendapatkan energi dari 

sumber listrik kemudian akan memanaskan air yang melewati 

elemen pemanas tersebut sehingga mencapai temperatur tertentu 

sesuai yang dibutuhkan. Gambar 2.6 menunjukkan contoh 

gambar pemanas air elektrik. 

 
Gambar 2.6 Pemanas Air Elektrik 

(Sumber: Ariffudin, 2014) 

 

Heater adalah salah satu teknologi yang berkembang luas karena 

heater tidak menggunakan api untuk memanaskan suatu material 

atau benda tetapi dengan induksi yang diperoleh dari arus bolak-

balik yang mengalir melalui kumparan tembaga (Mukhlis 

dkk.2010). Arus listrik bolak-balik yang di dapat akan 

menimbulkan medan elektromagnetik yang besarnya berubah-

ubah. 

 
Heater berdasarkan elektronika daya mempunyai hubungan yang 

erat dengan frekuensi kerja (Noufal, dkk. 2017). Pada nilai 

tegangan dan arus yang masuk, dan bentuk dari benda yang akan 

dipanaskan. Dari kedua faktor tersebut mempunyai pengaruh 
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terhadap karakteristik panas yang dihasilkan. Dengan 

menggunakan microcontroller dan elektronika daya, kedua faktor 

tersebut dapat divariasikan nilainya sehingga memungkinkan 

untuk pengujian karakteristik panas (Junsupratyo, dkk. 2018). 

2. Pemanas Air Gas  

Pemanas air dengan memanfaatkan bahan bakar gas merupakan 

pemanas air yang menggunakan api sebagai pemanas untuk 

memanaskan air yang ada di dalam penukar panas (heat 

exchanger). Api yang semula sebesar api lilin akan membesar 

akibat penambahan gas saat sensor mendeteksi masuknya air 

dingin ke mesin ini. Gambar 2.7 menunjukkan contoh gambar 

dari mesin pemanas air gas. 

 
Gambar 2.7 Pemanas Air Gas 

(sumber: Adi, 2013) 

3. Pemanas Air Panas Surya 

Pemanas air dengan memanfaatkan energi surya adalah pemanas 

air yang menggunakan panel surya sebagai kolektor (pengumpul) 

panas yang dihasilkan matahari. Panel surya tersebut dipasang 

pada atap rumah atau bangunan yang dapat menerima sinar 

matahari dan menggunakannya sebagai pemanas air di dalam 

sebuah silinder atau tabung yang mana difungsikan sebagai 

wadah penyimpanan stok air panas yang akan dialirkan menuju 
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instalasi pipa air panas. Gambar 2.8 menujukkan contoh gambar 

pemanas air dengan panas surya. 

 
Gambar 2.8 Pemanas Air Panas Surya  

(Sumber: Junianto, 2019) 

 
(Shukla, dkk. 2009) menyatakan bahwa air yang dipanaskan 

menggunakan matahari dapat disimpan dalam waktu lama dengan 

memanfaatkan energi panas laten. Panas laten yang digunakan 

untuk mengubah keadaan suatu material disebut material 

perubahan fasa (PCM). Untuk alasan ini, PCM termal laten tinggi 

diperlukan. 

 

2.5.2 Keunggulan dan Kekurangan Menurut Sumber Energi  

Setiap mesin tentulah mempunyai keunggulan dan kekurangan 

tersendiri, begitupun dengan mesin pemanas air. Menurut sumber 

energinya berikut keunggulan dan kelemahan dari tiap-tiap jenis 

pemanas air. 

1. Pemanas Air Elektrik (Listrik)  

Keunggulan: mudah dalam penggunaannya, yang tidak perlu 

khawatir saat gas habis atau pun melihat kondisi cuaca cerah atau 

mendung; air yang dihasilkan pun dapat lebih stabil tanpa 

gangguan, karena terdapat pengaturan yang diatur sesuai 

kebutuhan; air hasil pemanasan sesuai dengan pasokan air yang 

https://blogpictures.99.co/sanken-swh.jpg
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ada, jika pasokan air penampungan besar maka air yang 

dihasilkan dari pemanas air pun sama besarnya sehingga tidak 

perlu menunggu lama air tersebut. 

Kekurangan: biaya yang tinggi dikeluarkan untuk operasional 

pemanas air cukup mahal harganya dibanding pemanas air lain, 

jumlah ketersediaan air panas yang terbatas jika 

penampungannya tidak memadai (menyesuaikan dengan tabung 

yang digunakan). 

2. Pemanas Air Gas 

Keunggulan: air panas yang dapat dihasilkan dapat lebih cepat 

didapatkan karena hanya perlu waktu ±5s setelah kran dibuka; 

harga pemanas air cukup murah dibanding pemanas air lainnya; 

biaya yang dikeluarkan cukup terjangkau (untuk ukuran 1300 

liter air panas yang dihasilkan hanya perlu gas LPG 3 kg). 

Kekurangan: jika gas habis maka mengganti dan memasang 

tabung gas atau gas LPG yang sering bermasalah; air hasil 

pemanasan sedikit berbau gas dan pemanas air ini akan berbunyi 

saat dioperasikan; air panas yang dikeluarkan dari kran cukup 

lama jika diukur seberapa banyak air yang masuk ke dalam 

penampungan pemanas air. 

3. Pemanas Air Panas Surya  

Keunggulan: lebih ramah lingkungan, lebih murah karena 

menggunakan energi sinar matahari yang melimpah disediakan 

alam (Adapun penggunaan energi listrik sebagai energi cadangan 

pada waktu tertentu yaitu pada saat alat ini sedang memerlukan 

energi cadangan). 

Kekurangan: harga unit pemanas air yang relatif mahal daripada 

pemanas air lainnya, proses pemasangan yang sulit dan harus 

teliti, panel tenaga surya harus dipasang di atap rumah dengan 

kemiringan tertentu dan harus sesuai standar apabila kemiringan 

kurang maka harus dipasang dengan rangka tambahan sehingga 

hal ini akan dapat menambah biaya lagi. 
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2.7 Mikrokontroler 
 

Pada umumnya sistem kontrol adalah seperangkat komponen fisik yang 

dirakit sedemikian rupa sehingga dapat mengontrol dirinya sendiri atau 

sistem eksternal yang terhubung olehnya. Perangkat kendali adalah proses 

mengatur atau mengendalikan satu atau lebih besaran (variabel, parameter) 

dalam kisaran harga tertentu. Sebutan lain untuk sistem pengontrol atau 

teknologi kendali adalah teknologi kendali, sistem kendali, atau sistem 

pengendalian (Megido, 2016). 

 
Mikrokontroler merupakan suatu sistem mikroprosesor lengkap yang 

terpasang pada sebuah chip yang memiliki input dan output dan 

mengontrolnya oleh suatu program yang ditulis dan dihapus dengan cara 

khusus. Berbeda dengan sistem komputer, yang mana dapat melakukan 

berbagai macam program aplikasi (pengolah kata, matematika, dll.), 

mikrokontroler hanya dapat digunakan untuk aplikasi tertentu (hanya satu 

program yang dapat disimpan). 

 
Selain itu terdapat perbandingan antara RAM dan ROM. Dalam suatu sistem 

komputer, rasio RAM terhadap ROM besar, dengan program pengguna 

disimpan dalam ruang RAM yang relatif besar dan antarmuka perangkat keras 

disimpan dalam ruang ROM kecil. Karena rasio ROM terhadap RAM yang 

besar pada mikrokontroler, maka program kontrol disimpan dalam ROM 

yang relatif besar (Mask ROM atau Flash PEROM), sedangkan RAM 

digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara yang berisi register-

register yang digunakan pada mikrokontroler yang bersangkutan. 

 

 

 



 
 

 
 

III METODOLOGI PENELITIAN 
 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pemanasan air menggunakan elemen 

pemanas berupa heater yang di kontrol mati hidupnya oleh kontroler suhu. 

Penelitian ini membutuhkan tempat, waktu, alat, dan bahan penelitian karena 

bersifat eksperimental. 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan dengan keterangan tempat dan waktu yang telah 

penulis tentukan sebagai berikut: 

 
3.1.1 Tempat 

Penelitian dan pengambilan data pengujian dilakukan di Laboratorium 

Budidaya Perairan Jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung.  

 
3.1.2 Waktu 

Penelitian, pengambilan data serta pembuatan laporan akhir dilakukan 

pada bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur yang dilakukan adalah mempelajari mengenai 

perpindahan panas, sistem kontrol dan elemen pemanas air. 
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2. Persiapan Alat Pengujian 

Mempersiapkan alat pengujian dan bahan yang dibutuhkan 

seperti elemen pemanas, penyimpanan air, dan lain sebagainya 

yang akan dijelaskan lebih rinci pada bagian alat dan bahan 

3. Pengujian 

Melakukan pengujian eksperimental pada sistem kontrol 

temperatur air untuk memanaskan air dengan variasi laju aliran 

yang berbeda pada masing masing aquarium. 

4. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan dilakukan setelah pengujian dan pengambilan 

data yang dibutuhkan untuk dianalisis kemudian disimpulkan 

dalam bentuk laporan. 

 
3.2 Alat dan Bahan 

 
Penelitian ini bersifat eksperimental sehingga meembutuhkan alat dan bahan 

sebagai berikut; 

 
3.2.1 Alat 

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

1. Elemen Pemanas (Heater) 

Elemen pemanas yang digunakan adalah jenis heater pemanas air 

bertenaga listrik dengan daya sebesar 650 Watt dengan hanya 

menggunakan 1 unit heater saja. Elemen pemanas terbuat dari 

tabung baja tahan karat yang sangat baik, kualitas tinggi daya 

magnesium teroksidasi yang dilelehkan secara elektrik dan kabel 

pemanas dengan kepadatan tinggi. Adapun gambar dari elemen 

pemanas yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.1: 
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Gambar 3.1 Elemen Pemanas 

 
2. Kontroler suhu dan SSR 

Pengontrol suhu PID Digital ganda REX-C100 dengan 

thermocouple tipe K sebagai input pembaca suhu. Pengontrol 

suhu REX-C100 berfungsi sebagai pengontrol mati hidupnya 

elemen pemanas, yang mana thermocouple akan membaca suhu 

air dan dikirimkan ke kontroler untuk mengontrol elemen 

pemanas. Apabila suhu air telah tercapai maka kontroler 

mematikan elemen pemanas. Kontroler suhu dan SSR yang 

digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 

berikut ini: 

 
Gambar 3.2 Kontroler suhu dan SSR 
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Adapun spesifikasi dari kontroler suhu yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut 

Tabel 3.1 Spesifikasi kontroler suhu 

Merk 
Kit Pengontrol Suhu REX-

C100 

Akurasi pengukuran 0,5% FS 

Siklus pengambilan 

sampel 
0,5 Detik 

Suhu pengukuran 0 − 400℃ 

Power supply AC 100 - 240V 

Konsumsi Daya 10 VA 

 

3. Data Logger dan Thermocouple  

Data Logger dan Thermocouple tipe k digunakan untuk 

mengukur: suhu air pada masing-masing akuarium, suhu yang 

dapat terbaca oleh kontroler hanya pada satu akuarium, 

sedangkan terdapat 4 buah akuarium yang perlu dikontrol suhu 

nya. Digunakan data logger untuk membaca suhu yang ada pada 

setiap akuarium sehingga pendistribusian panas dapat merata. 

Perubahan temperatur direkam dalam data logger dan dapat 

disimpan dalam SD Card. Thermocouple dan data logger dapat 

dilihat pada Gambar 3.3 berikut ini. 

 
Gambar 3.3 Data Logger dan Thermocouple 
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Rincian merk, fungsi dan data-data terkait data logger yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 Spesifikasi data logger 

Merk LU BTM-4208SD 

Fungsi 
Mengukur suhu dari −50℃ 𝑠𝑠/

𝑄𝑄 1300℃ 

Ketelitian 0,1 ℃ 

Record external SD card 

Maks input Maksimal 12 saluran 

 

4. Box Container 

Box container digunakan sebagai wadah air yang berkapasitas 60 

liter yang telah dipasangkan elemen pemanas. Dimana air 

didalam box ini akan dipanaskan dan akan didistribusikan ke 

setiap akuarium. Setiap air yang telah memasuki bagian filter air 

akan masuk ke dalam box pemanas ini lagi dan begitu seterusnya. 

Box container yang digunakan adalah pompa air akuarium, 

seperti pada Gambar 3.4 berikut ini: 

 
Gambar 3.4 Box container 

5. Pompa Air 

Pompa air berfungsi mensirkulasi air dari box pemanas menuju 

ke setiap akuarium dan kembali ke box pemanas hingga 
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perpindahan panas maksimal terjadi. Pompa air yang digunakan 

adalah pompa air akuarium, seperti pada Gambar 3.5 berikut ini: 

 
Gambar 3.5 Pompa Air 

 
6. Water Flowmeter 

Water flowmeter berfungsi mengukur debit fluida yang mengalir 

dari keluaran pompa ke masing masing akuarium, sehingga besar 

laju aliran massa fluida air dapat diketahui. Satuan laju aliran 

massa yang digunakan dalam penelitian ini adalah l/m. Water 

flowmeter yang digunakan dalam pengujian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.6 berikut ini: 

 
Gambar 3.6 Water Flow meter 

7. Katup Air 

Katup air berfungsi mengontrol jumlah air yang mengalir pada 

setiap akuarium seperti memperbesar, memperkecil dan memutus 
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aliran air dengan cara memutar pegangannya. Katup air yang 

digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 Katup Air 

 
8. Pipa Air PVC (Polyvinyl Chloride)  

Pipa air yang digunakan dalam penelitian ini adalah PVC dengan 

diameter ¾ dan ½ inci. Digunakan juga elbow yang berfungsi 

sebagai sambungan antara dua pipa dan juga berfungsi untuk 

membelokan arah aliran. Selain itu terdapat juga Tee yang mana 

sambungan tee ini berfungsi untuk membagi aliran menjadi 2 arah 

yaitu kiri dan kanan.  

 
9. Akuarium 

Akuarium merupakan tempat air disirkulasikan, dimana apabila 

terisi penuh dengan air volume dari akuarium, yaitu sebesar 50 

liter dengan ukuran dimensi panjang x lebar x tinggi yaitu 50cm 

x 40cm x 30cm. Dimana jumlah akuarium yang digunakan pada 

penelitian ini terdapat 5 buah, 4 buah digunakan sebagai tempat 

membudidaya ikan gabus dan satunya digunakan untuk memfilter 

air dari kotoran. Dapat dilihat pada Gambar 3.8 merupakan 

akuarium yang digunakan pada kegiatan penelitian. 



32 
 

 
 

 
Gambar 3.8 Akuarium 

 
10. Teko Ukur 

Teko ukur digunakan untuk mengukur debit aliran fluida pada 

setiap keran pada masing-masing akuarium. Dimana metode 

pengukuran debit aliran fluida pada setiap keran menggunakan 

metode tertampung.  

 
3.2.2 Bahan 

 
Adapun berikut ini merupakan bahan yang digunakan pada kegiatan 

penelitian ini: 

1. Fluida Air 

Fluida air disirkulasikan oleh pompa air dari box container 

menuju ke-4 buah akuarium, lalu menuju filter air dan kembali 

lagi ke box container. Berikut ini merupakan keterangan dari 

debit aliran fluida pada kegiatan penelitian ini: 

Debit fluida keluar pompa : ± 6,61 LPM 

Debit fluida keran 1  :1,84 LPM 

Debit fluida keran 2  : 1,81 LPM 

Debit fluida keran 3  : 1,7 LPM 

Debit fluida keran 4  : 1,61 LPM 
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3.3 Diagram Alir 

 

 

 

Mulai 

Persiapan Pengujian: 
a. Persiapan alat dan bahan 
b. Pengkalibrasian data logger dan water 

flow mater 
c. Perakitan alat dan optimasi 
d. Penyeragaman debit aliran keran 

  

Menghidupkan pompa air dan alat 
pemanas 

Perekaman dan pengambilan data 
temperatur setiap akuarium beserta 

dengan periode waktu 

Pengolahan data temperatur yang 
didapat 

Kesimpulan 

Selesai 

Gambar 3.9 Diagram alir penelitian 
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3.4 Desain Pengujian 
 
Sebelum pengujian alat dimulai, terlebih dahulu dilakukan optimasi alat 

untuk memastikan alat dapat berfungsi dengan baik sebagaimana yang 

diinginkan. Selain itu, perlu dilakukan juga penyeragaman aliran yang keluar 

pada setiap katup yang ada di setiap akuarium dengan toleransi alirannya 

yaitu sebesar ±0,5 LPM. Selama pengujian berlangsung, pompa air terlebih 

dahulu dihidupkan dan biarkan air yang ada pada box kontainer bersirkulasi 

selama 1 menit. Selanjutnya alat pemanas dalam penelitian ini berupa heater 

mulai dihidupkan. Biarkan alat beroperasi selama 1 hari dan mulai merekam 

data perubahan suhu dengan data logger untuk mendapatkan data perubahan 

suhu yang terjadi. Adapun design instalasi alat pengujian pada kegiatan 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.10 

 
Gambar 3.10 Desain Pengujian 

 
Keterangan: 

AK : Akuarium 

K : Keran 
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FL : Flowmeter 

PO : Pompa air 

KON : Box kontainer 

Heater ; Elemen Pemanas 

KT : Kontroler Suhu 

TR : Thermocouple Reader 

TM : Thermocouple 

 

Adapun ditampilkan gambar potongan dari akuarium difungsikan untuk melihat 

letak dari thermocouple untuk menghitung heatloss pada dinding akuarium seperti 

yang diperlihatkan pada Gambar 3.11. 

 
Gambar 3.11 Potongan akuarium 

 
Keterangan 

TSL: Thermocouple dinding samping bagian luar 

TSD: Thermocouple dinding samping bagian dalam 

TDL: Thermocouple dinding dasar bagian luar 
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TDD: Thermocouple dinding dasar bagian dalam 

3.5 Persiapan dan Pengambilan Data 
 
Berikut ini merupakan proses selama tahap persiapan, pengujian, serta 

penulisan laporan dalam kegiatan penelitian kali ini: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan seperti kontroler 

suhu, elemen pemanas, pompa air, pipa air PVC, akuarium, keran air, 

box container, temperature recorder, thermocouple, teko ukur, water 

flow meter, dan fluida air. 

2. Merangkai alat dan bahan sesuai skema pengujian. 

3. Mengkalibrasi thermocouple dan water flowmeter 

4. Melakukan optimasi alat pengujian. 

5. Melakukan penyeragaman debit aliran keran air pada setiap akuarium 

dengan toleransi ± 0,5 LPM. 

6. Menghidupkan temperature recorder dan memasang thermocouple, 

dimana pada akuarium 1 memasangnya pada CH9, akuarium 2 pada 

CH10, akuarium 3 pada CH11, dan akuarium 4 pada CH12. 

7. Mencelupkan indikator thermocouple ke dalam masing-masing 

akuarium dan melakban kabelnya pada tutup akuarium agar posisinya 

letak serta indikator diposisikan dekat dengan outlet air akuarium. 

8. Menghidupkan pompa air dan membiarkan bersirkulasi selama 1 menit. 

9. Menghidupkan alat pemanas dan biarkan bekerja dengan temperatur 

setting pada kontroler yaitu sebesar 31℃. 

10. Merekam data perubahan temperatur pada setiap akuarium 

menggunakan temperature recorder selama 1 hari. 

11. Memasukkan data hasil rekaman temperature recorder ke dalam MS. 

Excell. 

12. Melakukan kajian terhadap data yang telah didapatkan. 

13. Membuat kesimpulan dari kegiatan hasil penelitian ini. 

14. Selesai. 
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3.6 Kalibrasi thermocouple 
 

Kalibrasi difungsikan untuk memperbaiki (menyesuaikan) pengukuran 

berdasarkan peralatan standar. Metode kalibrasi thermocouple meliputi 

simulasi dan perbandingan berdasarkan beda fasa. Adapun langkah-langkah 

untuk melakukan pengkalibrasian thermocouple adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pengkalibrasian 

seperti thermocouple, Indicator Controller, Es 0℃, dan air mendidih 

100℃. 

2. Melakukan pengukuran pada dua kondisi untuk mendapatkan nilai 

ketidakpastian pengukuran. 

3. Menghitung besar ketidakpastian pengukuran dari hasil pengukuran 

dua kondisi sebelum dikalibrasi dengan menggunakan rumus: 

𝑈𝑈𝑠𝑠𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴ℎ 100℃

�∑ (𝑋𝑋−𝑋𝑋)2
𝑛𝑛−1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 (Ketidakpastian standar) 

𝑈𝑈𝑚𝑚 = 𝑈𝑈𝑠𝑠𝑚𝑚
2

 (Ketidakpastian master) 

𝑈𝑈𝑄𝑄 = √𝑈𝑈𝑠𝑠𝑄𝑄2 + 𝑈𝑈𝑚𝑚2 (Ketidakpastian gabungan) 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑐𝑐 = 𝑈𝑈𝑄𝑄.𝐾𝐾 (Ketidakpastian terentang) k = tingkat kepercayaan 

4. Membandingkan hasil pengukuran dari kedua kondisi 

5. Mensimulasikan dengan menggunakan Indicator Controller, dengan 

memanipulasi data dari hasil pengukuran sebelumnya dengan 

menggunakan rumus : 

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑛𝑛𝐿𝐿 = 𝑌𝑌𝐿𝐿−𝑌𝑌1
𝑌𝑌2−𝑌𝑌1

{(𝑋𝑋2 − 𝑌𝑌2) − (𝑋𝑋1 − 𝑌𝑌1)} + (𝑋𝑋1 − 𝑌𝑌1)  

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑌𝑌𝐻𝐻−𝑌𝑌1
𝑌𝑌2−𝑌𝑌1

{(𝑋𝑋2 − 𝑌𝑌2) − (𝑋𝑋1 − 𝑌𝑌1)} + (𝑋𝑋1 − 𝑌𝑌1)  

Dengan : 

YL = Set Temperatur Low Limit. 

Yh = Set Temperatur High limit. 

Y1 = Penunjukkan Indikator Pertama. 

Y2 = Penunjukkan Indikator Kedua. 

X1 = Temperatur Standar Pertama. 

X2 = Temperatur Srandar Kedua. 
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6. Melakukan pengukuran dengan kondisi es 0℃ dan air mendidih 100℃ 

7. Menghitung kembali besar ketidakpastian pengukuran setelah 

dilakukan pengukuran pada kondisi es dan air mendidih, apabila dari 

hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran masih mendapatkan nilai 

yang cukup besar dapat dilakukan simulasi kembali dengan Indicator 

Controller dengan memanipulasi data terbaru. 

8. Selesai 

 
3.7 Kalibrasi water flowmeter 

 
Adapun langkah-langkah dalam mengkalibrasi water flowmeter adalah 

sebagai berikut: 

1. Proses Persiapan 

Proses persiapan adalah langkah pertama yang harus dilakukan sebelum 

proses kalibrasi dimulai. Proses ini terdiri dari persiapan alat yang akan 

dikalibrasi dan alat yang digunakan untuk mengkalibrasi. 

2. Pelaksana Kalibrasi 

Untuk melakukan proses kalibrasi, sebisa mungkin harus dipilih orang-

orang yang paham tentang kalibrasi flowmeter dan berpengalaman di 

bidangnya. Tujuannya untuk meminimalisir kesalahan saat 

pengambilan data ukur. 

3. Pengecekan Kondisi Lingkungan Kalibrasi 

Kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban untuk proses kalibrasi 

sangat penting untuk dicek dan diatur sedemikian rupa agar memenuhi 

persyaratan metode kalibrasi. Pengkondisian lingkungan sangat perlu 

dilakukan terutama untuk alat kalibrasi yang mudah berubah karena 

faktor kelembaban, suhu, cahaya, getaran, dan lain sebagainya. 

4. Metode Kalibrasi 

Metode kalibrasi flowmeter yang digunakan harus mengacu pada 

metode standar nasional maupun internasional yang diakui masyarakat 

luas. Pilih metode kalibrasi yang mudah dilaksanakan dan dipahami 

agar dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan data. 
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5. Pelaksanaan Kalibrasi 

• Lakukan pengamatan awal pada objek ukur apakah alat tersebut 

bentuknya masih normal dan bisa berfungsi. 

• Setel ulang alat yang akan dikalibrasi dengan menyetel kedataran, 

menyetel titik nol, dan pembersihan alat dari kotoran. 

• Lakukan pengamatan kewajaran hasil ukur apakah menunjukkan 

hasil ukur yang wajar atau tidak. 

• Lakukan pengukuran pada titik ukur tertentu sesuai kapasitas alat 

• Catat dan ambil data dari hasil pengukuran dengan menggunakan 

format yang telah dirancang. 

6. Perhitungan 

Setelah mendapatkan hasil pengukuran dari pengamatan yang 

dilakukan, lakukan perhitungan kalibrasi. Caranya dengan menghitung 

nilai maksimum-minimum, standar deviasi, nilai rata-rata, 

mengkonversi satuan, dan menentukan persamaan regresi. 

7. Penentuan Ketidakpastian 

Kesimpulan dan penentuan ketidakpastian kalibrasi bisa dilakukan 

setelah hasil perhitungan didapatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

V PENUTUP 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 
Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilakuan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air hingga mencapai 

temperatur 31℃ adalah 3 jam 35 menit apabila keadaan heater hidup 

mati saat secara terus menerus sampai suhu tercapai 31℃. Sedangkan 

dibutuhkan waktu 2 jam 2 menit apabila keadaan heater saat 

memanaskan selalu hidup sampai suhu tercapai 31℃. 

2. Laju perpindahan panas saat proses pemanasan dan mempertahankan 

temperatur terjadi 2 mekanisme. Pada dinding akuarium terjadi 

perpindahan panas secara konduksi dengan jumlah kalor yang terbuang 

pada kondisi temperatur stabil adalah sebesar 261,90 𝑊𝑊, setiap 

akuarium diasumsikan memiliki nilai yang sama. Pada permukaan air 

terjadi perpindahan panas secara konveksi dengan jumlah kalor yang 

terbuang saat kondisi temperatur stabil pada ke empat akuarium secara 

berturut turut adalah sebesar 2,87 𝑊𝑊; 2,58 𝑊𝑊; 2,67 𝑊𝑊; 2,39 𝑊𝑊.  

3. Pada proses penyerapan kalor memiliki nilai Q pada kondisi temperatur 

stabil di masing-masing akuarium 1 sampai 4 adalah sebesar 0,10 𝑘𝑘𝑊𝑊 

; 0,13 𝑘𝑘; 0,12 𝑘𝑘𝑊𝑊; 0,14 𝑘𝑘𝑊𝑊. Sedangkan untuk jumlah kalor yang 

terbuang secara keseluruhan, pada akuarium 1 sebesar 264,77 W, pada 

akuarium 2 sebesar 264,48 W, pada akuarium 3 sebesar 264,58 W, pada 

akuarium 4 sebesar 264,30 W.
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5.2 Saran 
 
Adapun saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki penelitian- penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya digunakan kontroler suhu yang dirancang sendiri agar 

mahasiswa lebih memahami cara pemrograman kontroler, dan sistem 

dapat diatur sesuai keinginan. 

2. Perlunya penyimpanan panas cadangan, agar saat listrik padam dapat 

digunakan sebagai pengganti pemanas air elektrik. 

3. Sebaiknya dibuat variasi lain dari bentuk elemen pemanas guna 

mengetahui bentuk pemanas seperti apa yang lebih efektif digunakan 

untuk memanaskan air. 

4. Perlunya isolasi termal pada rangkaian baik itu pada akuarium, box 

pemanas maupun pipa untuk mengurangi kalor yang terbuang dari 

sistem. 
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