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ABSTRACT 

 
 Heat waste resulted in food production places or processes using heat energy has 
not been utilized yet. The heat waste is actually able to be used for heating a room using a 
device that is called room radiator.  
 The objective of this research is to know the effect of mass flow rate and radiator 
position on the room temperature. The mass flow rates used were 12 g/s, 14 g/s, and 17 g/s 
while the position of the radiator was arranged (standing vertically in the middle, horizontally in 
the middle, standing vertically on the side). Devices used in this research are a prototype room 
with an overall dimension of 1m

3
 and a fined radiator with an overall dimension of 320 mm x 220 

mm x 50 mm respectively. The experimental data analized using heat transfer theory and 
anova.  

The results show that the effect of mass flow rate on the room temperature is not 
significant while the effect of radiator position is significant. The highest temperature (43,77 

o
C) 

was obtained using the horizontal radiator in the middle position at the mass flow rate of 17 g/s. 

 
Keywords: Radiator, mass flow rate, radiator position, temperature room. 
 
1. PENDAHULUAN 

Dengan berkembangnya kebutuhan akan energi dan ketersediaannya pada saat ini, 
maka pemakaian energi yang optimal dan effisien dewasa ini menjadi topik yang banyak 
dibicarakan. Teknik manajemen energi dan teknik pemanfaatan kembali limbah panas (heat 
recovery) misalnya menjadi hal yang lebih penting untuk dikaji dalam rangka penghematan 
energy (Zainuddin, 2006). Panas adalah salah satu bentuk energi yang dapat dipindahkan dari 
suatu tempat ke tempat lain (Holman, 1988), dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan 
seperti untuk pengeringan berbagai produk atau pemanas ruangan (untuk di daerah dingin). 

Limbah panas yang dihasilkan dari tempat-tempat produksi makanan, misal pabrik tahu 
atau proses pembakaran seperti pada oven tembakau dan pembakaran bata merah  
sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai contoh, jika pada tungku 
pembuatan tahu, di bagian bawah/lantai tungku dipasang pipa yang dialiri dengan air, maka air 
keluaran akan bersuhu tinggi atau bahkan menguap. Suhu air atau uap yang tinggi ini dapat 
ditransfer ke dalam ruangan guna untuk mengeringkan atau memanaskan barang produk lainya 
atau produk pertanian, pengeringan baju di saat musim hujan dan sebagainya.Demikian pula 
oven tembakau, atau pada pembakaran batu bata, panas-panas yang terbuang dapat 
dimanfaatkan. Sumber energi lain yang dapat digunakan adalah energi matahari. Namun, 
energi ini hanya dapat dimanfaatkan bila cuaca cerah, tidak mendung atau tidak hujan.Air 
pendingin pada mesin penggiling padi (ketika telah panas) juga dapat dimanfaatkan untuk 
keperluan semacam ini.Pemanfaatan limbah panas ini memiliki dampak yang positif terhadap 
upaya penghematan energi. Lebih-lebih dengan berkurangnya bahan bakar fosil, maka 
langkah-langkah penghematan energi akan menjadi obyek tujuan bagi setiap negara di dunia 
sambil mengeksplorasi sumber energi alternatif.  
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Salah satu alat yang dapat digunakan 
untuk mentransfer panas dari air panas/uap 
ke dalam ruangan pemanas biasanya disebut 
radiator, (Novenatus, 2014). Radiator 
pemanas ruangan banyak digunakan di 
daerah-daerah dingin seperti Eropa, Jepang 
dan Rusia, sedangkan di daerah-daerah 
panas alat ini dapat digunakan untuk tujuan 
berbagai pengeringan. 

Penelitian pengering dengan 
menggunakan limbah panas pernah 
dilakukan.Penelitian ini menggunakan gas 
buang seperti dilakukan oleh   Raliby dan 
Rusdjijati (2010). Mereka melakukan 
penelitian tentang alat pengering kerupuk 
dengan memanfaatkan gas buang dari proses 
produksi pada industri pembuatan kerupuk 
didapat suhu rata-rata ruangan 60

o
 C dengan 

waktu pengeringan 4 jam sedang penjemuran 
menggunakan matahari membutuhkan 6-8 
jam pada cuaca yang baik. 

Dari penelitian Raliby dan Rusdjijati 
(2010), masih ada peluang untuk meneliti 
ruang pengering/pemanas guna 
menggantikan proses penjemuran di bawah 
matahari. Proses pengeringan di dalam 
ruangan/pemanasan ini yang akan dijadikan 
kajian tetapi pada penelitian ini bukan dalam 
bentuk pengeringan produk/barangmelainkan 
bentuk pemanasan ruangan saja. Apabila 
potensi dari alat penelitian ini memadai, maka 
akan dilanjutkan dengan pengeringan produk 
pertanian di dalam ruangan yang dipanaskan 
tersebut. Jadi terdapat perbedaan antara 
penelitian yang dilakukan oleh Raliby dan 
Rusdjijati (2010) dan penelitian ini yaitu pada 
penelitian ini yang dikaji adalah proses 
perpindahan panas dari radiator/pemanas 
yang dialiri air panas ke ruangan dengan 
posisi radiator yaitu: (a) berdiri vertikal dekat 
salah satu dinding ruangan pemanas, (b) 
berdiri vertikal di atas lantai di tengah-tengah 
ruangan dan (c) posisi horizontal di lantai. 
Radiator yang digunakan pada penelitian ini 
adalah radiator bersirip. Penelitian tentang 
pemanfaatan limbah panas untuk 
pengeringan dengan menggunakan radiator 
semacam ini belum banyak dilakukan bahkan 
mungkin belum ada. Oleh sebab itu, referensi 
yang berkaitan dengan penelitian ini masih 
sangat jarang dan penelitian ini perlu 
dilakukan atau dikaji guna memperoleh 
informasi tentang radiator alat 
pengering/pemanas. 

 
 

Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas hal yang 

dapat dirumuskan menjadi suatu 
permasalahan adalah banyak terdapat limbah 
energi panas yang mestinya harus 
dimanfaatkan untuk penghematan. 
Sedangkan masalah khususnya adalah 
mampukahradiator bersirip untuk 
memanaskan ruanganyang digunakan pada 
penelitian ini. Pertanyaan inilah yang akan 
dijawab melalui percobaan atau ekperimen 
dengan menggunakan prototipe radiator 
bersirip dan prototipe ruang pemanas. 

 
Batasan Masalah 

1. Besar kotak atau ruangan berukuran 
100 cm x 100 cm x 100 cm dan pada 
penelitian ini kotak tidak diisolasi. 

2. Diameter pipa tembaga yang 
digunakan adalah 1/4”. 

3. Suhu air masuk berkisar pada 80
o
C. 

4. Menggunakan radiator bersirip. Ukuran 
total 32 cm x 22 cm x 5 cm 

5. Penelitian ini menvariasikan laju aliran 
massa air masuk dan posisi radiatordi 
dalam ruangan. 

 
Tujuan penelitian 

1. Mengetahui perpindahan panas dari air 
panas ke radiator dan dari radiatorke 
udara. 

2. Mengetahui pengaruh laju aliran massa 
air terhadap kenaikan suhu ruangan. 

3. Mengetahui pengaruh posisi radiator 
terhadap kenaikan suhu ruangan. 

4. Mengetahui penurunan tekanan fungsi 
laju aliran massa. 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 

Radiator adalah alat yang digunakan 
untuk menukar panas antara dua fluida yang 
berbeda suhu dengan menjaga agar kedua 
fluida tidak saling bercampur. Radiator ini 
biasanya digunakan dalam dunia keteknikan 
(engineering) seperti pada motor bakar untuk 
pendingin mobil, pemanas ruangan di negara-
negara dingin. 

Salah satu jenis radiator adalah 
compact heat exchanger. Jenis radiator  ini 
dirancang untuk mendapatkan luas 
permukaan konveksi yang besar per satuan 
volumenya. Luas permukaan yang besar 
pada jenis penukar panas ini didapatkan 
dengan cara memasang pelat tipis atau sirip 
berombak yang dipasang secara berdekatan 
pada dinding yang memisahkan dua fluida.  
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Radiator jenis compact heat 
exchanger ini dibagi menjadi dua berdasar 
pada bercampur tidaknya fluida, yakni : 
unmixed dan mixed flow. Radiator ini 
biasanya digunakan pada pendingin mobil, 
kondensor AC dll. 

Radiator juga sering disebut sebagai 
alat penukar kalor kompak yang berfungsi 
sebagai alat untuk melepas kalor dari mesin 
atau alat tertentu melalui sirip – sirip 
pendinginnya. 
Konstruksi dasar pada radiator adalah : 

 Luas permukaan radiator 
ditambahkan dengan penggunaan 
sirip pada inti pipa radiator. Sirip 
tersebut dilekatkan pada pelat/pipa 
dengan cara mematri, solder, 
mengelem, las, dan ekstrusi. 

 Pembangkit panasnya menggunakan 
diameter hidrolik permukaan yang 
kecil. 

 Pipa pada radiator memiliki diameter 
yang kecil. 
Jenis yang umum digunakan pada 

alat penukar dengan permukaan yang 
ditambahkan adalah jenis pelat-sirip dan pipa-
sirip. Pada alat penukar kalor jenis plat-sirip, 
sirip-sirip ini diapit oleh pelat secara paralel, 
seperti yang ditampilkan oleh gambar 1 . 

Gambar 1 Susunan Plat Sirip 
 

Pada radiator jenis pipa sirip pada 
umumnya menggunakan pipa berpenampang 
lingkaran dan persegi panjang, namun pipa 
berpenampang elips juga terkadang 
digunakan. Penambahan sirip dapat 
digunakan pada sisi luar, dalam, atau luar dan 
dalam pipa, tergantung pada penggunaannya. 
Beberapa jenis yang tergolong pipa dengan 
sirip pada sisi luar yaitu: 
1. Sirip kontinyu pada susunan pipa yang 

terbagi lagi dalam sirip sederhana dan 
sirip bergelombang. 

2. Sirip normal pada pipa tunggal, disebut 
juga sebagai pipa tunggal bersirip 

3. Sirip longitudinal pada pipa tunggal. 
 

 
Gambar 2 Sirip kontinyu pada susunan pipa 

bulat dan plat 
 

 
Gambar 3 Pipa tunggal bersirip 

 

 
Gambar 4 Pipa tunggal dengan sirip 

longitudinal 
 
Pembuangan panas radiator 

Besarnya pembuangan kalor radiator 
adalah suatu nilai yang menunjukan besarnya 
kalor pada air yang masuk atau dipindahkan 
kedalam ruang pemanas. Persamaan yang 
digunakan untuk menghitung adalah : 

 outinpuse TTCmq 
.

   (2.1) 

 
 



4 
 

dimana: 

useq  = Laju perpindahan panas (W)  

ṁ = Laju aliran massa air (kg/s) 
Cp = Kalor spesifik fluida air (kJ/kg.

o
C) 

Tin = Suhu air masuk radiator (
o
C) 

Tout = Suhu air keluar radiator (
o
C) 

 
Perpindahan panas konveksi bebas 

Untuk menentukan besarnya kalor 
yang dilepas oleh pipa ke udara di dalam 
ruangan,dapat digunakan persamaan-
persamaan untuk silinder horisontal panjang 
dengan konveksi bebas : 

 

 Rwppp TTAhq 
   (2.2) 

 
dimana: 
qp = Kalor yang dilepas oleh radiator (W) 
hp = Koefisien konveksi pada pipa (W/m

2
K) 

Ap = Luasan perpindahan panas dinding 
luar              pipa (m

2
) 

Tw = Suhu dinding pipa dan sirip rata-rata 
(
o
C) 

TR = Suhudidalam ruang pemanas (
o
C) 

 
Untuk menentukan besarnya 

koefisien konveksi bebas (hp), digunakan 
persamaan: 

 

O

ud

p
D

k
h

pNu


    (2.3) 
 
Sedangkan untuk mencari besarnya 

Nu, Churcill dan Chu merekomendasikan 
persamaan untuk bilangan Rayleigh pada 
kisaran tertentu(Holman, 1998): 
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PrRa p Gr     (2.6) 

 
dimana : 
Nup = Bilangan Nusselt pada pipa radiator 
kud = Konduktifitas termal udara (W/m K) 
DO = Diameter luar pipa (m) 
Pr  = Bilangan prandtle 
β = Koefisien ekspansi termal (K

-1
) 

g = gravitasi ( m/s
2 
) 

v = Viskositas kinematis ( m
2
/s ) 

Rap = Bilangan Rayleigh 
 

Tetapi untuk mencari Nu untuk sirip 
radiator digunakan persamaan (Cengel, 
2002): 
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Tetapi jika Nusselt number (Nu), 
dicari menggunakan jarak optimum antar sirip 
(Sopt), maka Nusselt number dianggap konstan 
dan digunakan persamaan sebagai berikut : 

25,0
3

714,2 
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             (2.10) 

  RWs TTnLHhq  2              (2.11) 

Dimana: 

n = Jumlah sirip 

H = Lebar sirip (m) 

L = Tinggi sirip (m) 

S = Jarak antar sirip (m) 

3. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah eksperimen yaitu melakukan 
percobaan langsung di lapangan dengan 
menggunakan prototipe radiator sebagai 
pemanas ruangan. 
 
Variabel penelitian 
1. Variabel bebas  

Variabel bebas pada penelitian ini adalah 
posisi radiator ,laju aliran massa air dan suhu 
air masuk. 
2. Variabel terikat 

Variabel terikat yaitu variabel yang 
tergantung pada variabel bebas. 
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Alat penelitian 
1. Thermocouple ini digunakan untuk 

mengetahui suhu pada air masuk, suhu 
air keluar dan untuk mengukur suhu 
didalam ruangan. 

2. Data logger MX 9174. Alat ini berfungsi 
untuk membaca suhu yang dari 
thermocouple dan tekanan dari pressure 
transducers dengan menggunakan 
software lab view. 

3. Komputer berfungsi untuk merekam hasil 
bacaan suhu dan tekanan. 

4. PID (Proportional Integral Derivative 
Controller ) berfungsi untuk mengatur 
suhu heater secara otomatis. 

5. Heater berfungsi untuk memanaskan air 
yang akan masuk ke radiator. 

6. Pressuretransducers digunakan untuk 
mengukur tekanan air masuk dan keluar 
pada radiator. 

7. Flowmeter model tabung pitot dengan 
pressure transducers digunakan untuk 
mengukur laju aliran massa air.  

8. Pompa ini digunakan untuk mengalirkan 
air. 
 

Bahan penelitian 
1. Air  
2. Kotak triplek 
3. Radiator bersirip 

 
Gambar 3.1 Skema alat penelitian 

 
Prosedur Penelitian 

Sesuai dengan gambar 3.1, air 
diambil dari air sumur atau PDAM yang 
disirkulasikan dengan menggunakan pompa. 
Dari pompa air diukur massflownya dengan 
flowmeter yang telah dikalibrasi. Dari flow 
meter air mengalir ke heater. Di dalam heater 
inilah air dipanaskan hingga suhu konstan 
sekitar 80°C. Selanjutnya air memasuki 
radiator di dalam ruangan pemanas dan akan 

melepaskan panasnya ke udara di dalam 
ruangan tersebut. Keluar dari ruangan 
pemanas air mengalir ke lingkungan atau 
dibuang. Pencatatan semua variabel 
dilakukan setelah kondisi mencapai steadi 
dan dicatat secara bersamaan menggunakan 
komputer melalui program lab viewyang 
dihubungkan dengan data logger NI9714. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Setelah dilaksanakan pengujian 
menggunakan radiator bersirip dan kotak 
yang terbuat dari triplek  sebagai prototipe 
ruangan, maka terkumpul data yang 
selanjutnya diolah dan dilakukan perhitungan 
untuk mengetahui besarnya kalor yang 
dilepas oleh air (quse)  dan besarnya kalor 
yang diteruskan kedalam ruangan (qbebas) 
pada posisi radiator berdiri vertikal di tengah, 
di tengah posisi horizontal dan di samping 
berdiri vertikal dekat dinding pada laju aliran 
massa air 12 g/s, 14 g/s, 17 g/s . 

 
Gambar 4.1 Hubungan quse terhadap laju 

aliran massa air dan posisi radiator 

Pada gambar 4.1 dapat dilihat hubungan quse 

terhadap laju aliran massa  air. Dimana dapat 
dilihat bahwa untuk masing-masing posisi 
radiator energi yang digunakan untuk 
memanaskan ruangan berdasarkan 
persamaan (2.1) lebih tinggi pada laju aliran 
massa 12 g/s. Pada posisi radiator berdiri 
vertikal di tengah menunjukan bahwa energi 
yang digunakan untuk memanaskan ruangan 
menurun seiring dengan meningkatnya laju 
aliran massa air yang masuk ke radiator. 
Sedangkan pada posisi radiator horizontal di 
tengah dan berdiri vertikal di samping dapat 
dilihat bahwa energi yang paling rendah 
terjadi pada laju aliran massa 14 g/s. Tetapi 
selisih dari ketiga quse dibagi dengan quse 

masih mendekati 10% jadi boleh dianggap 
pengaruh laju massa tidak signifikan. 
Sedangkan hubungan quse terhadap posisi 
radiator pada percobaan variasi laju aliran 
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massa aliran dapat dilihat bahwa energi yang 
digunakan paling tinggi pada posisi radiator 
horizontal di tengah pada setiap variasi laju 
aliran massa aliran kemudian pada posisi 
radiator berdiri vertikal di samping dan energi 
yang digunakan paling rendah terjadi pada 
posisi radiator berdiri vertikal di tengah. Posisi 
radiator horizontal di tengah dari percobaan 
menggunakan tiga laju aliran massa yang 
berbeda menunjukan quse yang paling tinggi. 
Hal ini terjadi karena pengaruh dari tinggi sirip 
pada posisi radiator horizontal lebih kecil dari 
posisi radiator berdiri vertikal. Berdasarkan 
(persamaan 2.8 – 2.11) bisa buktikan bahwa 
semakin kecil tinggi sirip (L) dengan luas 
radiator yang sama maka Sopt yang dihasilkan 
juga semakin kecil sehingga akan 
mempengaruhi besarnya koefisien konveksi 
sirip (hs) yang di hasilkan dan besarnya 
koefisien konveksi sirip (hs)  akan 
mempengaruhi besarnya qbebas yang di 
hasilkan. Sehingga pada posisi radiator 
horizontal panas banyak yang diambil oleh 
udara dari pipa dan sirip. 

 

Gambar 4.2 Hubungan qbebas terhadap laju 
aliran massa air dan posisi radiator 

Dari gambar 4.2 diatas bisa dilihat 
besarnya qbebas yang dihasilkan pada masing-
masing posisi radiator berdasarkan 
perbedaan laju aliran massa air jumlah energi 
yang tersimpan didalam ruangan tidak 
memperlihat perbedaan yang signifikan pada 
masing-masing posisi radiator. Dari gambar 
4.2 dapat dilihat pada posisi radiator berdiri 
vertikal di tengah energi yang tersimpan 
hampir sama  pada masing-masing laju aliran 
massa. Pada posisi radiator horizontal di 
tengah juga terlihat tidak ada perbedaan yang 
signifikan pada masing-masing laju aliran 
massanya dan begitu juga pada posisi 
radiator berdiri vertikal di samping. 
Sedangkan qbebas yang dihasilkan dari variasi 
posisi radiator dimana qbebas yang paling tinggi 

didapatkan yaitu pada posisi radiator posisi 
horizontal di tengah kemudian posisi radiator 
berdiri vertikal di tengah dan beridiri di 
samping.  

 

Gambar 4.3 Gambar pengaruh laju aliran 
massa terhadap ΔP  

Dari grafik hubungan laju aliran 
massa air (ṁ)  dengan selisih tekanan air 
masuk dan air keluar (ΔP) pada gambar 4.6 
dapat dilihat selisih tekanan air masuk dan air 
keluar mengalami peningkatan pada setiap  
peningkatan laju aliran massanya ini 
dikarenakan karena semakin tinggi laju aliran 
massa semakin tinggi kecepatan aliran 
sehingga berdasarkan persamaan 

2
.

2V

D

fL
P   jika V naik maka ∆P naik.  

 

Gambar 4.4 Hubungan TR terhadap laju aliran 
massa air dan posisi radiator 

Gambar 4.4 bisa dilihat pada masing-
masing posisi radiator didapatkan suhu 
ruangan yang hampir sama atau tidak ada 
perbedaan yang signifikan pada setiap 
kenaikan laju aliran massanya. Suhu ruangan 
pada posisi radiator berdiri vertikal di tengah 
dapat dilihat besarnya suhu ruangan yang 
dihasilkan hampir sama pada setiap 
perbedaan laju aliran massanya yaitu sekitar 
40

o
C. Suhu ruangan yang dihasilkan pada 
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posisi radiator horizontal di tengah yaitu 
sekitar 43 

o
C pada semua laju aliran massa 

dan suhu ruangan yang dihasilkan pada 
posisi radiator di samping pada laju aliran 
massa 14 g/s dan 17 g/s sekitar 41 

o
C, pada 

laju aliran massa air 12 g/s didapatkan suhu 
ruangan sedikit lebih rendah dibandingkan 
dengan laju aliran massa 14 g/s dan 17 g/s 
yaitu sebesar 39,81 

o
C hal ini terjadi karena 

pengaruh suhu lingkungan yang lebih rendah 
sehingga menyebabkan terjadi perpindahan 
panas yang lebih besar keluar ruangan. 
Sedangkan untuk hubungan suhu ruangan 
terhadap posisi radiator pada masing-masing 
laju aliran massa air bahwa suhu ruangan 
tertinggi dapat dilihat pada posisi radiator 
horizontal di  tengah yaitu sekitar 43

o
C 

kemudian pada posisi di samping yaitu sekitar 
41

o
C dan yang terakhir adalah posisi radiator 

berdiri vertikal di tengah yaitu sekitar 

40
o
C. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 
1. Laju aliran massa air tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap suhu 
ruangan. 

2. Posisi radiator horizontal di tengah bisa 
memanaskan ruangan paling tinggi 
dibandingkan  pada posisi radiator berdiri 
vertikal di tengah dan di samping beridiri. 

3. Suhu air keluar tidak dipengaruhi oleh 
posisi radiator tetapi dipengaruhi oleh laju 
aliran massa aliran. 

4. Distribusi suhu ruangan paling baik terjadi 
pada posisi radiator di tengah. Posisi 
radiator horizontal di tengah 
menghasilkan suhu lebih merata ke kiri 
dan ke kanan ruangan.  

 
Saran 
1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

untuk lebih fokus memperhatikan laju 
aliran massa air yang bisa langsung 
dilihat pada komputer agar laju aliran 
massa yang divariasikan tidak terlalu jauh 
berbeda karena ini dilakukan secara 
manual. 

2. Agar tidak terlalu banyak kalor yang 
terbuang sebaiknya pada penelitian 
selanjutnya  kotak ruangan diisolasi 
sehingga mengetahui kemampuan 
maksimal dari radiator  
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