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This study examines thermoelectrics to cool the 
flowing coolant inside a water block.  There were two identical 
thermoelectrics with a type of TEC2-25408 and dimension of 
40 mm x 40 mm x 3.74 mm. The cold side of the 
thermoelectric was affixed to the top surface of water block, 
while the hot side of the thermoelectric was attached to the 
heat pipe. The mass flow rates of the coolant were varied, i.e. 
1 g/s, 1.5 g/s, and 2 g/s. All temperatures were measured 
using calibrated K-type thermocouples with an uncertainty of 
± 0.5°C. The experiment was observed for about 5 hours. All 
data were recorded using the data logger DAQ MX 9714 NI 
that was connected to the PV with LabView program. The 
results show that at the coolant mass flow rate of 1 g/s and 
the ambient temperature of 30.57°C, the cold side and hot 
side temperatures are 21.83°C and 51.41°C, the inlet and 
outlet water block temperatures are 31.01°C and 27.01°C. 
The COPs of the thermoelectric and system are 0.183 and 
0.138. While at the coolant mass flow rate of 1.5 g/s and the 
ambient temperature of 30.81°C, the cold side and the hot 
side temperatures of the thermoelectric are 23.32°C and 
50.83°C, the inlet and outlet water block temperatures are 
31.61°C and 28.4°C. While the COPs of thermoelectric and 
system are 0.212 and 0.159. Then at the coolant mass flow 
rate of 2 g/s and the ambient temperature of 30.84°C, the cold 
side and hot side temperatures of the thermoelectric are 
23.32°C and 50.83°C, the inlet and outlet water block 
temperatures are 30.94°C and 28.37°C. While the COPs of 
the thermoelectric and system are 0.215 and 0.162. Hence, 
increasing the mass flow rate of the coolant elevates the 
outlet temperature of the water block and increases the COPs 
of the thermoelectric and system. 
 

 
 

 

PENDAHULUAN 

Sistem pendingin pada umumnya 

menggunakan sistem kompresi yang mana masih 

membutuhkan daya yang tinggi, bentuknya 

kurang kompak dan kurang sesuai sebagai mesin 

pendingin portable. Disamping itu ada juga mesin 

pendingin yang menggunakan freon yang 

mengandung CFC sehingga dapat mempercepat 

pemanasan global. Untuk itulah maka perlu dicari 

mesin pendingin (khususnya AC) dengan daya kecil 

dan ramah lingkungan. Salah satu mesin pendingin 

yang dayanya rendah dan ramah lingkungan adalah 

mesin pendingin berbasis termoelektrik. 
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Sistem pendinginan elektronik juga 

semakin berkembang dengan adanya teknologi 

heat pipe sebagai pendingin central processing 

unit (CPU). Dengan bentuk yang ringkas, 

penyerapan kalor yang tinggi dan mudah 

pemeliharaan menjadikan kombinasi heatsink-

heat pipe sebagai solusi tepat untuk 

mendinginkan sisi panas dari Peltier (Iskandar, 

2009). 

Keuntungan AC ini tidak banyak 
gunakan komponen. tidak bising, bila terjadi 
kebocoran tidak berbahaya karena 
menggunakan fluida kerja coolant, bentuknya 
yang kecil dan ringkas perawatan mudah dan 
daya listrik yang digunakan rendah. Namun 
demikian terdapat kelemahan yaitu kurang 
bagus untuk kapasitas tinggi sebab nilai dari 
COP-nya masih berada di bawah 1. Hasil 
penelitian ini nantinya dapat diharapkan 
menjadi salah satu acuan dalam perencanaan 
AC termoelektrik yang lebih baik dan tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui unjuk kerja dari 
Peltier untuk mendinginkan coolant yang 
mengalir dalam saluran (water block). Dimana 
pada sisi panas Peltier di pasangkan heat pipe 
sebagai unit pembuang panas. 

Anggani (2018) telah meneliti tentang 
peningkatan peforma kulkas termoelektrik 
dengan menggunakan heat pipe sebagai unit 
pembuang panas. Temperatur ruang kulkas yang 
dihasilkan pada pengujian kulkas termoelektrik 
dengan tanpa beban yaitu untuk unit pembuang 
panas heat pipe mencapai temperatur rata-rata 
sebesar 17,85 °C dengan waktu pengujian 
selama 7200 s dan untuk unit pembuang panas 
kipas mencapai temperatur rata-rata sebesar 
19,50 °C dengan waktu pengujian selama 5400 
s, sedangkan dengan pengujian penambahan 
beban yaitu air sebesar 350 ml menghasilkan 
temperatur ruang kulkas untuk unit pembuang 
panas heat pipe mencapai temperatur rata-rata 
sebesar 18,46 °C dengan waktu pengujian 
selama 18000 s dan untuk unit pembuang kipas 
mencapai temperatur rata-rata sebesar 19,46 °C 
dengan waktu pengujian selama 18000 s. Nilai 
COP untuk pengujian tanpa beban pada unit 
pembuang panas heat pipe sebesar 0,053 dan 
pada unit pembuan panas kipas sebesar 0,037, 
sedamgkan untuk pengujian penambahan beban 
air sebesar 350 ml pada unit pembuang panas 
heat pipe sebesar 0,081 dan pada unit 
pembuang panas kipas sebesar 0,071. 

Pada penggunaan elemen Peltier, salah 
satu sisinya akan menjadi sisi panas. Dimana 
temperatur sisi panas (hot side) elemen Peltier 
dapat ditentukan dengan persamaan berikut 
(Wahyu, 2016). 

 

𝑇ℎ = 𝑇∞ + θ Qh    (1) 
 

 Dengan Th adalah temperatur sisi panas 
(0C), T∞ adalah temperatur Ambient (0C), ϴ 
adalah tahanan termal dari elemen Peltier (0C/W) 

dan Qh adalah kalor yang dilepas pada bagian hot 
side elemen Peltier (W). 

 Pada penggunaan elemen Peltier, salah 
satu sisinya akan menjadi sisi dingin. Perbedaan 
temperatur antara sisi dingin dan sisi panas disebut 
juga delta temperatur (∆T) yang ditentukan dengan 
persamaan (Mani, 2016). 
 

∆𝑇 = 𝑇ℎ − 𝑇𝑐    (2) 
 
 Dengan ∆𝑇 adalah perbedaan temperatur 
(0C), Th adalah temperatur sisi panas (0C) dan Tc 
adalah temperatur sisi dingin (0C). 

Hubungan antara kalor dilepas pada 
termoelektrik dengan sisi panas dan sisi dingin 
modul termoelektrik adalah (Mani, 2016). 
 

𝑄ℎ = 𝑄𝑐 + P     (3) 
 

Dengan Qh adalah kalor yang dilepas pada 

bagian hot side elemen Peltier (W), Qc adalah kalor 
yang diserap pada bagian cold side elemen Peltier 
(W) dan P adalah daya Peltier (W). 

Hubungan antara panas pada 
termoelektrik dengan sisi panas dan sisi dingin 
modul termoelektrik adalah (Nugroho, 2016). 

 

Qc = ṁ . Cp . ∆T   (4) 
 

Dengan Qc adalah kalor yang diserap oleh 
sisi dingin Peltier ( W ), ṁ adalah laju aliran massa 
coolant ( kg/s ), Cp adalah kalor jenis pada tekanan 
tetap ( kJ/kg.0C ) dan ∆T adalah beda temperatur 
inlet dan outlet water block (0C). 

Laju hantaran energi listrik dalam 
rangkaian listrik. Satuan SI daya listrik adalah Watt 
yang menyatakan banyaknya energi listrik yang 
mengaliri per satuan waktu  (Joule/detik) (Ananta, 
2017). 
 

P = V. I    (5) 
 

Dengan P  adalah daya listrik (W), V 
adalah tegangan (V) dan I adalah arus (A). 

COP merupakan perbandingan besarnya 
kalor yang diserap pada sisi dingin terhadap 
besarnya daya listrik yang masuk. Besarnya COP 
pada pendingin termoelektrik lebih kecil jika 
dibandingkan dengan COP mesin pendingin 
kompresi uap. (Wang dkk, 2001). 

 

COP = 
𝑄𝑐

P
      (6) 

 
Dengan COP adalah Coefficient of 

performance, P adalah daya yang diberikan ke 
termoelektrik (W) dan Qc adalah kalor yang diserap 
oleh sisi dingin Peltier ( W). 

 
 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian didefinisikan sebagai cara 

yang digunakan dalam merancang penelitian, 

pengumpulan data dan analisis data serta 

pengambilan kesimpulan. Pada penelitian ini, metode 

yang digunakan adalah metode ekperimental, yaitu 

melakukan pengujian langsung terhadap alat uji agar 
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memperoleh data-data yang diinginkan untuk 
menjawab/menyelesaikan permasalahan. 

Variabel terikat adalah variabel yang tidak 
dapat diatur atau ditentukan. Dengan 
menganalisis variabel terikat, diharapkan dapat 
ditemukan jawaban atau penjelasan mengenai 
penyelesaian masalah. Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah temperatur coolant masuk  

dan keluar pada water block, temperatur udara dan 

coolant pada heat exchnger, temperatur 

lingkungan, kalor yang diserap dan COP. 

Variabel bebas adalah variabel yang dapat 

diatur atau ditetapkan. Adapun variabel bebas 

pada penelitian ini adalah menggunakan laju aliran 

coolant yang divariasikan yaitu 1 gr/s, 1,5 gr/s dan 

2 gr/s. 

 

 
Gambar 1. Letak termokopel pada water block 

 

 
 

Gambar 2. Skema pendinginan coolant menggunakan termoelektrik 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian pendinginan coolant 

menggunakan termoelektrik dilakukan dengan 

menggunakan heat pipe sebagai unit pembuang 

panasnya. Aliran coolant yang digunakan 1 gr/s, 

1,5 gr/s, 2 gr/s dan lama pengujian 18000 detik (5 

jam). Dengan melihat gambar 3 (a,b,c) dapat 

dilihat bahwa untuk sisi dingin Peltier (Tc) dan 

outlet water block (To) mengalami penurunan 

temperatur dan temperatur sisi panas Peltier (Th) 

mengalami kenaikan yang besar serta temperatur 

pada inlet water block (Ti) relatif konstan pada 

detik ke 600 dan untuk detik berikutnya semua 

temperatur relatif konstan. Temperatur sisi panas 

Peltier (Th) mengalami kenaikkan dikarenakan 

terjadi pembuangan kalor dari water block menuju 

ke lingkungan melalui sisi panas Peltier yang 

dipasangi heat pipe. Sedangkan perbedaan pada 

menurunnya temperatur sisi dingin Peltier (Tc) dan 

outlet water block (To) dikarenakan perubahan dari 

laju aliran massa coolant. Bila laju aliran massa 

coolant semakin besar maka temperaturnya makin 

meningkat dan begitupun sebaliknya. 

 

 
 

Gambar 3. (a) Hubungan antara waktu pengujian dengan temperatur untuk ṁ 1 gr/s, (b) Hubungan antara 
waktu pengujian dengan temperatur untuk ṁ 1,5 gr/s, (c) Hubungan antara waktu pengujian dengan temperatur 
untuk ṁ 2 gr/s 
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Tabel 1. Hasil perhitungan pada laju aliran massa coolant 
 

ṁ 
(gr/s) 

∆Twb 

(°C) 
Qc 
(W) 

Qh 
(W) 

COP 
Peltier 

COP 
sistem 

1 4,01 14,72 92,39 0,183 0,138 

1,5 3,08 17,23 95,97 0,212 0,159 

2 2,37 17,51 96,31 0,215 0,162 

 
Gambar 4 adalah diagram pengaruh laju 

aliran massa coolant terhadap beda temperatur 
inlet dan outlet water block.  ∆Twb menurun 
dengan meningkatnya laju aliran massa. Hal ini 
disebabkan semakin tinggi laju aliran massa 
coolant maka semakin singkat waktu untuk 
mendinginkan coolant di dalam water block.  

Gambar 5 adalah diagram pengaruh beda 
temperatur terhadap kalor yang diserap sisi 
dingin Peltier. Adanya peningkatan pada Qc 
disebabkan karena meningkatnya laju aliran 
massa coolant (ṁ). 

Gambar 6 adalah diagram pengaruh laju 
aliran massa terhadap kalor diserap sisi dingin 
Peltier dan kalor yang dilepas sisi panas Peltier. 
Meningkatnya Qc dipengaruhi ṁ, bila aliran 
massa meningkat maka kalor yang diserap 
meningkat namun juga mempertimbangkan 
berapa nilai beda temperatur yang diperoleh. 
Sedangkan Qh meningkat dipengaruhi oleh Qc. 

Gambar 7 adalah diagram pengaruh 
antara aliran massa (ṁ) terhadap COP Peltier 
dan COP Sistem. Pada gambar di atas, bila laju 
aliran massa meningkat maka COP Peltier dan 
COP sistem juga ikut naik. Untuk selisih dari nilai 
dari COP Peltier dan COP sistem dipengaruhi 
oleh besaran dari daya Peltier dan daya total 
sistem. 

 

 
Gambar 4. Hubungan antara aliran massa 
coolant (ṁ) terhadap beda temperatur inlet dan 
outlet water block (∆Twb) 

 

 
Gambar 5 Hubungan antara beda temperatur inlet 
dan outlet water block (∆Twb) terhadap kalor 
diserap sisi dingin Peltier (Qc) 

 

 
Gambar 6 Hubungan antara laju aliran massa 

coolant (ṁ) terhadap kalor diserap sisi dingin Peltier 
(Qc) dan kalor yang dilepas sisi panas Peltier (Qh) 
 

 
Gambar 7 Hubungan antara aliran coolant (ṁ) 
terhadap COP Peltier dan COP Sistem. 
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KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan 

tersebut dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Laju aliran massa coolant 1 gr/s diperoleh 

temperatur sisi dingin Peltier (Tc) 21,83°C, 

temperatur sisi panas Peltier (Th) 51,41°C, 

temperatur inlet water block (Ti) 31,01°C dan 

temperatur outlet water block (To) 27,01°C. 

Sedangkan untuk laju aliran massa coolant 

1,5 gr/s diperoleh temperatur sisi dingin 

Peltier (Tc) 22,89°C, temperatur sisi panas 

Peltier (Th) 52,67°C, temperatur inlet water 

block (Ti) 31,61°C dan temperatur outlet water 

block (To) 28,4°C. Kemudian untuk laju aliran 

massa coolant 2 gr/s diperoleh temperatur sisi 

dingin Peltier (Tc) 23,32°C, temperatur sisi 

panas Peltier (Th) 50,83°C, temperatur inlet 

water block (Ti) 30,94°C dan temperatur outlet 

water block (To) 28,37°C. 

2. Laju aliran massa coolant 1 gr/s didapatkan 

COP Peltier 0,183 dan COP sistem 0,138. 

Sedangkan untuk pengujian dengan aliran 

massa coolant 1,5 gr/s didapatkan COP 

Peltier 0,212 dan COP sistem 0,159. Terakhir 

pengujian dengan aliran massa coolant 2 gr/s 

didapatkan COP Peltier 0,215 dan COP 

sistem 0,162. 

3. Secara umum Peltier kurang efektif untuk 

mendinginkan fluida (coolant) yang mengalir. 
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