
 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1. Simpulan 
 

 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap keseluruhan sistem compact heat exchanger 

yang dirancang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil rancangan fin atau sirip penyusun compact heat exchanger memiliki 

spesifikasi sebagai berikut: panjang fin = 300 mm; lebar fin = 300 mm; tebal 

fin = 0,4 mm; jumlah fin yang dibutuhkan = 88 fin; penyusunan jarak antar 

fin = 3 mm; material yang digunakan adalah alumunium. 

2.  Hasil rancangan tube untuk compact heat exchanger memiliki spesifikasi 

sebagai berikut: panjang tube = 300 mm; jumlah tube yang dibutuhkan = 52 

tube; dia.tube = 0,158 mm; material yang digunakan adalah alumunium. 

3. Dalam simulasi aliran air, jenis aliran air yang paling baik terdapat pada 

kondisi heat exchanger yang dilengkapi dengan baffle untuk mengarahkan air 

agar mengalir memenuhi semua tube.  

4.  Untuk heat exchanger yang telah dibuat saat ini, dapat bekerja dengan baik, 

ditunjukkan dari hasil pemanasan udara dapat mencapai temperatur 76
0
C 

dengan kondisi sesuai perancangan. 

5. Saat laju aliran dan temperatur air masuk heat exchanger konstan , maka 

semakin  tinggi laju aliran udara masuk heat exchanger mengakibatkan  

temperatur udara keluar yang dihasilkan semakin menurun.  Saat laju udara 
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0,22 kg/s menghasilkan temperatur udara maksimal 76,1
0
C, lalu laju udara 

dinaikan menjadi 0,38 kg/s menghasilkan temperatur udara maksimal 73,1
0
C, 

laju udara kembali dinaikan menjadi 0,45 kg/s sehingga temperatur udara 

keluar menurun menjadi 69,1
0
C, hingga pada laju udara tertinggi yaitu 0,49 

kg/s menghasilkan temperatur udara keluar maksimal hanya 63,1
0
C. 

6. Setelah dilakukan pengujian dan perhitungan efektifitas maka semakin tinggi 

laju aliran udara mengakibatkan penurunan pada pencapaian efektifitasnya. 

Efektifitas heat exchanger tertinggi mencapai 71% terjadi pada laju aliran 

terendah yaitu 0,22 kg/s. 

 

 

5.2. Saran 

 

 

Untuk lebih memaksimalkan dalam pembangunan heat exchanger  disarankan 

untuk melakukan hal berikut: 

1. Dalam penyambungan rivet antara tube dengan head sebaiknya dilakukan 

dengan teliti agar tidak terjadi kebocoran. 

2. Sebaiknya dalam pemasangan baffle untuk di perkokoh lagi, karena sumber 

air geothermal memiliki tekanan yang tinggi sehingga membutuhkan 

pengarah aliran berupa baffle yang kokoh juga. 

3. Disarankan saat pengambilan data temperatur menggunakan data logger 

untuk penyimpanan data, karena pengujian dilakukan selama 10 jam nonstop 

sehingga akan memudahkan pengujian dan data yang dihasilkan lebih akurat. 


