
PENGARUH MASSFLOW DAN SUHU AIR PANAS PADA HEAT 

EXCHANGER PIPA-PIPA PARALLEL TERHADAP LAJU 

PERPINDAHAN PANAS  

DI DALAM RUANGAN PEMANAS 

 
I Gusti Lanang Rorix Juliartha*, Mirmanto**, idk. Okariawan** 

*Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Mataram 
**Dosen Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Mataram 

Jl. Majapahit No. 62 Mataram NTB Telp. (0370)636126 ext.128, (0370)636087 
Email : orixorien034@yahoo.co.id 

 
 

ABSTRACT 
 Heat waste resulted in food production places or processes using energy has not bean 
utilized yet, for example heat waste resulted in tahu production stove, heat waste from red 
brick production processes and heat waste from tobacco oven or industries.  The heat waste 
is actually able to be used for heating a room using a device that is called heat exchanger.  
 Devices used in this research are a prototype room with an overall dimension of 1m x 
1m x 1m and a parallel heat exchanger with an overall dimension of 395 mm x 285 mm 
respectively. The objective of this research is to know the effect of massflow rate (ṁ) and  
the inlet temperature of hot water (Tin) on the average room temperature (TR), the heat 
released by the water (quse) and the heat absorbed by the air (qbebas) in the prototype room. 
This study was conducted experimentally by varying the massflow rate (12.5 g/s, 14.5 g/s, 
16.5 g/s) and the inlet temperature of the hot water (60 °C, 70 °C, 80 °C). The experimental 
data were analized using heat transfer theory and anova.  
 The results show that the massflow rate does not influence the average room 
temperature, but the massflow rate and the inlet temperature affect the heat released by the 
water and the heat absorbed by the air. The inlet temperature affect the heat released by the 
water and the average room temperature. The highest heat released by the water was 
obtained at the temperature of  80 °C and massflow rate of 12.5 g/s. It was 135 W, and the 
highest average room temperature was obtained at the inlet temperature of 80 °C and 
massflow rate of 16.70 g/s, namely 36,72ºC.  
 
Keywords: Heat exchanger, massflow rate, water inlet temperature, room temperature. 

 
ABSTRAK 

Limbah panas yang berasal dari tempat-tempat produksi makanan atau proses-proses 
yang menggunakan energi panas masih belum dimanfaatkan, misalnya panas pada dapur 
pembuatan tahu, panas pada pembuatan bata merah dan panas pada oven tembakau atau 
limbah industri. Limbah panas tersebut sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memanaskan 
ruangan dengan alat yang disebut heat exchanger.  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kotak ruangan berukuran 1 m3 

yang terbuat dari triplek dan heat exchanger pipa-pipa paralel yang ukurannya 395 mm x 
285 mm. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh laju aliran massa air 
(ṁ) dan suhu masuk air panas (Tin) terhadap suhu ruangan rata-rata (TR), panas yang dilepas 
oleh air (quse) dan panas yang diserap oleh udara (qbebas) diruang pemanas. Penelitian ini 
dilakukan secara eksperimen dengan menvariasikan laju aliran massa air (12,5 g/s, 14,5 g/s, 
16,5 g/s) dan suhu masuk air panas  (60 ºC, 70 ºC, 80 ºC). Analisis data dilakukan 
berdasarkan teori perpindahan panas dan analisis variansi.  



Dari hasil penelitian didapatkan laju aliran massa air tidak berpengaruh signifikan 
terhadap suhu ruangan rata-rata, tetapi laju aliran massa air dan suhu air masuk berpengaruh 
terhadap panas yang dilepas oleh air dan panas yag diserap oleh udara. Variasi suhu air 
masuk berpengaruh terhadap panas yang dilepas oleh air dan suhu ruangan. Panas yang 
dilepas oleh air paling tinggi didapatkan pada suhu 80 ºC dan laju aliran massa air 12,5 g/s 
yaitu 135 W, dan temperatur rata-rata pada ruang pemanas paling tinggi didapatkan pada 
suhu 80 ºC dan laju aliran massa air 16,70 g/s yaitu 36,72 ºC. 

Kata kunci : Heat exchanger, laju aliran massa, suhu air panas masuk, suhu ruangan. 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 

Penggunaan energi yang berlebihan 

pada suatu peralatan dan sikap manusia 

yang kurang ramah akan ketersedian sumber 

energi, menuntut untuk mencari terobosan-

terobosan baru sumber energi terbarukan 

atau energi alternatif. Energi angin, energi 

air, energi gelombang air laut merupakan 

beberapa contoh energi alternatif yang 

diharapkan mampu mengurangi 

ketergantungan penduduk dunia terhadap 

energi tak terbaharukan yang pada suatu saat 

akan habis. 

Energi merupakan hal yang  sangat 

penting untuk pengembangan industri dan 

merupakan isu yang penting akhir-akhir ini 

yaitu mengenai penghematan energi, tidak 

hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh 

dunia. Pemanfaatan energi secara ekonomis 

adalah salah satu cara pemecahan 

permasalahan energi. Dunia industri tidak 

lepas dari pemanfaatan panas, baik itu panas 

yang dibuat maupun panas limbah. Salah 

satu alat yang dapat digunakan untuk 

memanfaatkan panas adalah alat  penukar 

panas (heat exchanger). Alat ini berfungsi 

untuk memindahkan panas dari fluida yang 

bertemperatur tinggi ke temperatur rendah. 

Perpindahan panas dapat terjadi melalui 

kontak langsung maupun kontak tidak 

langsung (melalui dinding pemisah). 

Ditinjau dari kontruksinya ada beberapa 

macam alat penukar kalor yang salah 

satunya adalah alat penukar kalor tipe pipa-

pipa parallel (Yunianto dkk, 2011). 

Atas dasar prinsip ekonomi dan 

efektifitas, alat penukar kalor mengalami 

perkembangan baik jenis maupun 

ukurannya. Perkembangan ini bertujuan 

untuk mendapatkan koefisien perpindahan 

kalor dan efektifitas yang lebih tinggi. Alat  

penukar kalor didesain sedemikian rupa agar 

dapat melakukan pertukaran energi secara 

optimal dan lebih ekonomis, dengan 

meminimalkan luas permukaan dan kondisi 

operasi yang efektif serta kontruksi yang 

kokoh. Dewasa ini banyak sekali jenis alat 

penukar kalor, namun hanya satu jenis alat 

penukar kalor yang akan dibahas pada 

penelitian ini yaitu alat penukar kalor tipe 

pipa-pipa parallel.  

Bila melakukan pemanfaatan 

kembali limbah panas, kualitas limbah panas 

harus dipertimbangkan terlebih dahulu. 

Misalnya panas pada dapur pembuatan tahu, 

pembuatan bata merah, panas pada oven 



tembakau atau limbah industri dapat 

digunakan untuk berbagai keperluan seperti 

untuk memanaskan air mandi atau ruangan 

pemanas/pengering. Jika dimanfaatkan 

untuk pengering maka tidak tergantung pada 

musim dan hasil pengeringan lebih bagus 

dan bersih, sebab tidak terkena debu atau 

kotoran seperti pada pengeringan dilakukan 

dibawah sinar matahari langsung. Biasanya  

suhu yang lebih tinggi, lebih tinggi 

kualitasnya dan manfaat dapat diatur 

berbagai keperluan. Dalam berbagai studi 

pemanfaatan kembali limbah panas, yang 

terpenting adalah bagaimana cara 

memanfaatkan panas kembali. 

Pada penelitian ini akan mengkaji 

pemanfaatan panas untuk memanaskan 

ruangan/pengeringan. Sumber panas berasal 

dari air yang dipanaskan dengan kompor gas 

dan listrik. Tetapi tujuan jangka panjangnya 

adalah memanfaatkan panas limbah industri 

untuk memanaskan ruangan. Di negara barat 

heat exchanger digunakan untuk 

menghangatkan ruangan dan sumber 

panasnya dari air yang dipanaskan di boiler. 

Sedangkan pada penelitian ini heat 

exchanger yang digunakan untuk 

memanaskan ruangan atau bila mungkin 

untuk pengeringan. 

Heat exchanger pemanas/penghangat 

ruangan pernah diteliti oleh Embaye dkk 

(2014), mereka meneliti pengaruh laju aliran 

panas dengan sistem dibuat berdenyut. 

Mereka menggunakan heat exchanger yang 

umum digunakan di Eropa yang 

kontruksinya besar dan berat. Dengan cara 

mengalirkan air panas berdenyut dapat 

menghemat energi hingga 22% dan 27% 

jika pengaturan denyut aliran dengan 

menggunakan PID. Massflow rate yang 

digunakan adalah 0,024-0,048 Kg/s 

sedangkan pada penelitian ini laju aliran air 

panas yang digunakan berkisar antara 12,50-

16,50 gram/s. Perbedaan yang lain, pada 

penelitian ini menggunakan heat exchanger 

pipa-pipa parallel dan ukurannya jauh lebih 

kecil dan aliran airnya konstan. 

 

II. LANDASAN TEORI 

Mekanisme perpindahan panas 

 Perpindahan panas (heat transfer) 

dapat terjadi jika pada suatu sistem terdapat 

perbedaan suhu (Holman, 1988). 

Perpindahan panas dapat terjadi dengan cara 

konduksi atau hantaran, konveksi atau ilian, 

dan radiasi atau sinaran.  

1) Perpindahan panas konduksi 

 Perpindahan panas konduksi adalah 

proses dimana panas mengalir dari daerah 

yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu 

lebih rendah di dalam satu medium padat 

(Klara, 2008). Seorang ilmuan ahli 

matematika fisika bangsa Perancis, Joseph 

Fourier telah memberikan sumbangan yang 

sangat penting dalam pengolahan analitis 

tentang perpindahan kalor konduksi yaitu 

hukum Fourier yang persamaannya dapat 

ditulis sebagai: 

 

 = - kA   (2.1) 

 



Dimana  qk  adalah perpindahan kalor 

konduksi (W), xT  /  menyatakan gradien 

suhu terhadap jarak atau tebal plat, k adalah 

konduktvitas termal, (W/m K) dan A adalah 

luas permukaan perpindahan panas (m2) 

tegak lurus arah aliran kalor. Tanda minus 

pada persamaan (2.1) yaitu menyatakan 

bahwa kalor mengalir dari suhu tinggi ke 

suhu rendah (Holman, 1988). 

 

Gambar 2.2 Perpindahan panas konduksi 

pada dinding (Holman,1988). 

 

Tetapan kesebandingan (k) adalah 

konduktivitas termal material. Persamaan 

(2.1) merupakan persamaan dasar 

perpindahan panas konduksi dari temperatur 

panas ke temperatur dingin. Berdasarkan 

rumusan itu maka dapatlah dilaksanakan 

pengukuran dalam percobaan untuk 

menentukan perpindahan panas. Macam-

macam konduktivitas thermal berbagai 

bahan (terlampir dilampiran 8).  

2) Perpindahan panas konveksi 

 Proses perpindahan panas ini terjadi 

dengan memerlukan media penghantar 

berupa fluida yang mengalir, baik mengalir 

secara paksa ataupun alamiah. Konveksi 

bebas yaitu apabila gerakan fluida 

berlangsung semata-mata sebagai akibat dari 

perbedaan kerapatan yang disebabkan oleh 

gradien suhu, sedangkan konveksi paksa 

yaitu bila gerakan atau aliran fluida dibuat 

dengan menggunakan alat seperti kipas 

angin, blower, pompa, kompresor dan 

sebagainya (Tarigan, 2003). 

Pada umumnya perpindahan panas 

konveksi dapat dinyatakan dengan hukum 

Newton, yang menurut Holman (1988) : 

 

 qc=hA (Tw – Tf )  (2.2) 

Dimana : 

qc : Perpindahan panas konveksi, 

(W/m2) 

h : koefisien perpindahan panas 

konveksi, (W/m2°C) 

A : luas permukaan kontak antara 

fulida dan benda, (m2) 

Tw : temperatur dinding, (oC) 

Tf  : temperatur fluida, (oC) 

3) Perpindahan panas radiasi 

Radiasi adalah energi panas yang 

dipancarkan oleh suatu benda dalam bentuk 

gelombang elektro magnetik, sebagai hasil 

dari konfigurasi elektron dari suatu atom 

atau molekul (Cengel, 1997). Gejala ini 

tidak memerlukan media perantara sehingga 

di dalam ruang hampa pun perpindahan 

panas radiasi dapat terjadi. Perpindahan 

panas radiasi yang menurut Holman, (1988) 

dapat ditulis sebagai: 

 

 qr=ԑσA( ) (2.3) 

 

Dimana : 



qr : Perpindahan panas radiasi, (W) 

σ : konstanta Stefan-Boltzman, (5,67 

x 10-8 W/m2K4) 

A : luas permukaan, (m2)  

T4
1, T

4
2 : temperatur mutlak masing-masing 

benda, (K) 

ԑ : emisivitas 

 

2.2.2 Perpindahan panas di dalam 

saluran bundar horizontal 

 Ada beberapa perpindahan panas yang 

terjadi di dalam saluran bundar, salah 

satunya adalah perpindahan panas konveksi. 

Perpindahan panas konveksi paksa dalam 

saluran dibedakan menjadi dua macam yaitu 

(i) suhu dinding seragam, (ii) fluk panas 

seragam. Namun persamaan energi yang 

dilepas oleh fluida dapat dinyatakan sebagai 

(Holman, 1988): 

  outinp TTcmq    (2.4) 

Dimana: 

q = Panas yang dilepas oleh air, (W) 

= Laju aliran massa, (Kg/s) 

Cp = Panas jenis, (J/kg °C) 

Tin  = Suhu fluida pada sisi masuk, (oC) 

Tout = Suhu fluida pada sisi keluar, (oC) 

 

2.2.3 Konveksi bebas dari silinder 

vertical 

Persamaan konveksi bebas dari bidang 

dan silinder vertical yang diberikan oleh 

Churchill dan Chu yang berlaku untuk 

rentang angka Rayleigh (Ra) yang lebih luas 

adalah, (Holman, 1993) : 

 = 0,68 + 

, untuk 

RaL < 109   (2.5) 

Persamaan (2.6) juga memuaskan 

untuk fluks kalor tetap. Sifat-sifat rumus 

diatas dievaluasi pada suhu film (Tf), dimana 

: 

Tf =  

Sedangkan hasil perkalian antara 

angka Grashof (Gr) dan angka Prandtl (Pr) 

disebut angka Rayleigh (RaL), : 

RaL = .  

RaL = .Pr     (2.6) 

RaL = Gr.Pr 

Dimana : 

g         = Percepatan gravitasi bumi, 

(m/s2) 

β         = Koefisien ekspansi 

udara/gas, (1/Tf) 

TW HE = Suhu dinding heat 

exchanger, (ºC) 

Tf           = Suhu film, (ºC) 

TR         = Suhu udara, (ºC) 

do       = Diameter pipa luar, (m) 

v         = Viskositas kinematis,(m2/s) 

 

2.2.4  Konveksi bebas dari silinder 

horizontal 

 Jika suatu plat panas diletakan di 

udara tidak mengalir, maka udara di dekat 

plat akan naik suhunya dan densitasnya 

turun. Karena densitasnya lebih rendah dari 



udara yang agak jauh dari plat maka udara 

panas ini bergerak ke atas dan udara dingin 

turun menggantikan ruangan yang 

ditinggalkan oleh udara yang panas tersebut. 

Proses ini berlansung secara kontinu hingga 

udara mengalir secara alami. Peristiwa ini 

dinamakan konveksi alamiah atau konveksi 

bebas (free convection) (Holman, 1988). 

 Persamaan konveksi bebas untuk 

silinder horizontal telah banyak 

dikembangkan seperti diberikan Churchill 

dan Chu ( Holman, 1988) yaitu: 

 

 1/2 = 0,60 + 0,387 

1/6 (2.7) 

untuk 10-5<Gr Pr< 1012 

 

Dengan angka Grashof, Grd dinyatakan 

sebagai: 

 

 Grd =  (2.8) 

 

Dimana : 

g         = Percepatan gravitasi bumi, (m/s2) 

         = Koefisien ekspansi udara/gas, (1/ 

Tf) 

TWHE = Temperatur dinding, (oC) 

Tf           = Temperatur rata-rata fluida, 

  2/ TTT wf (K) 

       = Diameter pipa luar, (m) 

v         = Viskositas kinematis, (m2/s) 

 

Sehingga koefisien perpindahan panas 

konveksi bebas dapat didefinisikan sebagai: 

 

 odo dkNuh /   (2.9) 

 

Dimana : 

ho     = Koefisien perpindahan panas 

konveksi bebas, (W/m2oC) 

k      = Konduktivitas termal, (W/moC) 

= Angka Nuselt 

    = Diameter pipa bagian luar, (m) 

 

Perpindahan panas konveksi bebas ini dapat 

diprediksi dengan persamaan : 

 

qc = h0 A0 (TWHE - TR)  (2.10) 

Dimana : 

qc    = Perpindahan panas konveksi bebas, 

(W/m2) 

A0     = Luasan perpindahan panas dinding 

luar heat exchanger, (m2) 

TWHE = Suhu dinding heat exchanger, (oC) 

TR      = Suhu rata-rata ruangan, (oC) 

2.2.5 Kerugian tekanan (Pressure drop) 

 Kerugian tekanan (Pressure drop) 

merupakan kerugian tekanan aliran fluida 

yang disebabkan karena adanya faktor 

gesekan antara dinding pipa dengan fluida 

yang mengalir didalamnya. Persamaan dasar 

untuk menghitung kerugian tekanan pada 

cairan yang mengalir melalui pipa lurus 

adalah ditulis sebagai (Stocher dan Jones, 

1989) : 

 

 p =    (2.11) 

 

Dimana : 



 p = Pressure drop atau kerugian tekanan 

(beda tekanan), (Pa) 

f      = Faktor gesek 

L     = Panjang pipa, (m) 

D    = Diameter dalam pipa, (m) 

v      = Kecepatan fluida, (m/s) 

ρ      = Massa jenis fluida, (kg/m3) 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Setelah dilaksanakan percobaan 

pada tanggal 5 Januari 2015 sampai tanggal 

14 Februari 2015, maka terkumpul data-data 

yang dibutuhkan yang selanjutnya diolah 

dan dianalisis sehingga pertanyaan pada 

permasalahan dapat terjawab. Selanjutnya  

dilakukan perhitungan untuk mengetahui 

kalor yang dilepas oleh air dan kalor yang 

diserap oleh udara didalam ruang prototipe 

penelitian. Pada bab ini disajikan contoh 

perhitungan perpindahan panas pada heat 

exchanger pipa parallel dengan laju aliran 

massa 12,68 gram/s dan suhu 60 ºC. Adapun 

langkah-langkah perhitungan sebagai 

berikut, dan hasil perhitungan selengkapnya 

terlampir pada lampiran 2. 

 

4.1.1 Kalor yang dilepas oleh air (quse) 

  Kalor yang dilepas air dapat 

diprediksi dengan menggunakan persamaan 

(2.4) pada bab 2. Untuk mengetahui 

besarnya kalor yang dilepas air, dibutuhkan 

beberapa data yaitu temperatur air masuk 

dan keluar serta laju aliran massanya. 

 

1. Perhitungan sisi dalam pipa. 

a. Laju aliran massa ( ) 

 

b. Temperatur bulk (Tb) 

Sifat-sifat air yang digunakan untuk 

perhitungan dievaluasi pada suhu bulk atau 

rata-rata berikut ini: 

 

=  

= 59,44  

Kemudian dengan melakukan 

interpolasi pada tabel sifat-sifat air pada 

tekanan atmosfer didapatkan sifat air 

sebagai berikut : 

 Kapasitas kalor spesifik Cp = 

4179 J/kg oC 

c.  Perbedaan temperatur air masuk dan 

keluar pada heat exchanger 

Perhitungan perbedaan temperatur 

merupakan selisih antara temperatur air 

yang masuk dan temperatur air yang keluar. 

Sehingga dapat dihitung dengan persamaan 

berikut : 

 

 

 

 

d.  Kalor yang dilepas air 

Dengan memasukkan nilai laju 

aliran massa ( ), kapasitas kalor spesifik 

(Cp) dan perbedaan temperatur air masuk 



dan keluar (∆T), maka besar kalor yang 

dilepas oleh air adalah : 

quse = ṁ. Cp. ∆T 

= 0,013 Kg/s x 4179   x 1,26 ºC 

= 66,87 W 

 

2. Perhitungan sisi luar pipa 

a.  Menentukan angka Grashof-Prandtl 

(GrdPr) 

Dari tabel sifat udara berdasarkan 

temperatur film, Tf didapatkan data sebagai 

berikut: 

 Tf =   

=  (318,24 K) 

  = Koefisien temperatur 

konduktivitas termal, (1/ 

Tf) satuanya (1/K) 

     =  

                          = 0,00314/ K 

 Viskositas kinematis, v = 

0,000018 m2/s 

 Konduktivitas termal, k = 

0,02762 w/moC 

 Angka Prandtl, Pr = 0,704 

 Percepatan gravitasi bumi, g 

=  9,81 m/s2 

 Diameter pipa luar, do1 = 

0,0127 m untuk (header) 

dan do2 = 0,00635 m untuk 

(pipa selang), do2 = 

0,00635 m untuk (pipa 25). 

Selanjutnya dengan mensubstitusikan 

nilai yang sudah didapatkan, maka angka 

Grashof-Prandtl dapat dihitung 

menggunakan persamaaan sebagai berikut : 

Grd Pr =  

= x 0,704 

=  

 

1842,31 (untuk header dan pipa selang 

arah horizontal) 

 

GrdPr =  

=  x 0,704 

=  

230,29 (untuk pipa arah vertical) 

b.  Menentukan angka Nusselt (Nu) 

 Karena nilai GrdPr berada diantara 10-

5<Gr Pr< 1012, maka angka Nusselt dapat 

dihitung menggunakan persamaan sebagai 

berikut : 

 Untuk do1 (header dan pipa 

selang arah horizontal) 



Nu1/2=0,60+0,387{ }1/6

  

Nu=(0,60+0,387{ 1/6)2 

Nu=(0,987{ 1/6)2 

Nu    = 14,40 

 

 Untuk do2 (pipa arah vertical) 

Nud = 0,68 +  

Nud = 0,68 +  

Nud = 2,67 

 

c.  Menentukan koefisien perpindahan panas 

konveksi 

Untuk menentukan koefisien 

perpindahan panas konveksi dapat dihitung 

menggunakan persamaan sebagai berikut : 

 Untuk do1 (header dan pipa 

selang arah horizontal) 

 

=   

= 31,32 W 

 

 Untuk do2 (pipa arah vertical) 

 

 

=  

= 11,63 W 

d.  Kalor yang diserap udara (qbebas) 

Dengan mensubstitusikan nilai-nilai 

yang didapat diatas, maka didapatkan 

besarnya kalor yang diserap oleh udara 

dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut : 

Luasan pipa parallel, AoH (arah horizontal)= 

- Untuk do1 header = 0,0127 

m 

Jumlah pipa 2 

Panjang pipa 0,395 m 

- Untuk do2 pipa = 0,00635 m 

Jumlah pipa 25 

AoH 

(header)=

 

= (2 x 3,14 x 0,0127 x 

0,395) - (50  x 3,14 x 

0,00635²) 

 = 0,0299 m² 

 

Luasan pipa parallel, AoV (arah vertical)= 

- Untuk do2 pipa = 0,00635 m 

Jumlah pipa 25 

Panjang pipa 0,285 m 



- AoV (pipa)= = 

 

= 0,1421  

Maka,  

 qbebas arah horizontal 

 

 

 

 

 qbebas arah vertical 

 

 

 

 

Sehingga qbebas total adalah  

qc horizontal + qc vertical  

= +   

 = 66,11 W 

(Untuk perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 3) 

4.2 Pembahasan 

Untuk mengetahui nilai kalor yang 

dilepas oleh air (quse) pada heat exchanger 

bentuk pipa parallel dengan variasi laju 

aliran massa dan suhu air masuk dapat 

dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. Hubungan 

antara besar kalor yang dilepas oleh air 

dengan variasi laju aliran massa dan suhu 

disajikan pada tabel 4.1. Pada laju aliran 

massa yang rendah kalor yang dilepas oleh 

air lebih besar dari pada laju aliran massa 

yang tinggi dan pada suhu yang tinggi, kalor 

yang dilepas oleh air juga lebih tinggi. 

Tabel 4.1 Hasil perhitungan quse (W). 

Suhu 
(°C) 

Laju aliran massa 
(g/s) 

quse 
(W) 

60 
12,52 67 
14,48 63 
16,55 56 

70 
12,52 91 
14,48 89 
16,55 84 

80 

12,52 135 
14,48 132 

16,55 121 

 

Berdasarkan hasil perhitungan quse  

seperti pada tabel 4.1 maka dibuat grafik 

untuk mengetahui hubungan quse dipengaruhi 

terhadap variasi laju aliran massa pada suhu 

air masuk yang sama disajikan pada gambar 

berikut ini: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 Hubungan quse pada 
pipa parallel heat exchanger dengan 
variasi laju aliran massa pada setiap 

suhu. 
 

Dari gambar tersebut terlihat secara 

umum variasi laju aliran massa menunjukan 

perbedaan terhadap pelepasan panas pada 

heat exchanger. Berdasarkan kondisi 



eksperimen yang digunakan pada penelitian 

ini, variasi laju aliran massa berpengaruh 

terhadap panas yang dilepas oleh air, dimana 

setiap kenaikan laju aliran massa kalor yang 

dilepas akan menurun. Demikian juga 

pengaruh suhu air masuk terhadap panas 

yang dilepas air. Dari gambar 4.1 dapat 

dilihat hubungan quse dengan laju aliran 

massa air, dimana energi dilepas diheat 

exchanger lebih tinggi pada laju aliran 

massa 12,72 g/s. Pada gambar 4.1 

menunjukkan bahwa kalor yang dilepas oleh 

air menurun seiring dengan meningkatnya 

laju aliran massa yang masuk keheat 

exchanger. Hal ini disebabkan karena pada 

laju aliran massa yang tinggi ∆T rendah 

sehingga kalor yang dilepas air menjadi 

rendah. Pada laju aliran massa yang rendah 

memiliki laju aliran lebih lambat dari laju 

aliran massa yang besar sehingga lebih lama 

kontak air dengan luasan perpindahan panas 

dinding pipa-pipa parallel heat exchanger, 

dan kalor yang dilepas akan meningkat 

dengan kenaikan laju aliran massa pada 

suhu yang sama. 

Untuk mengetahui nilai kalor yang 

diserap oleh udara (qbebas) pada heat 

exchanger bentuk pipa parallel dengan 

variasi laju aliran massa dan suhu air masuk 

dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.  

Tabel 4.2 Hasil perhitungan qbebas  (W). 

 

Suhu 
(°C) 

Laju aliran massa 
(g/s) 

qbebas 
(W) 

60 
12,52 62 
14,48 58 
16,55 52 

70 12,52 88 

14,48 83 
16,55 76 

80 
12,52 131 
14,48 126 
16,55 118 

 

Berdasarkan hasil perhitungan qbebas  

seperti pada tabel 4.2 maka dibuat grafik 

untuk mengetahui hubungan qbebas 

dipengaruhi terhadap variasi laju aliran 

massa pada suhu air masuk yang sama 

disajikan pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Hubungan qbebas pada 
pipa parallel heat exchanger dengan 
variasi laju aliran massa pada setiap 

suhu. 

Berdasarkan gambar 4.2 pengaruh 

massflow terhadap kalor yang diberikan 

secara konveksi alami ke udara dari pipa 

nampak jelas, dimana kenaikan laju aliran 

massa pada suhu masuk air panas yang sama 

kalor yang diserap akan menurun.  

Untuk mengetahui temperatur ruangan 

rata-rata (TR) pada heat exchanger bentuk 

pipa parallel dengan variasi laju aliran 

massa dan suhu air masuk dapat dilihat pada 

tabel 4.3 berikut ini.  

 

 

 



Tabel 4.3 Hasil perhitungan TR  (°C). 

Suhu 
(°C) 

Laju aliran massa 
(g/s) 

TR 
(°C) 

60 
12,52 33,51 
14,48 33,14 
16,55 33,01 

70 
12,52 34,84 
14,48 34,24 
16,55 34,26 

80 
12,52 36,60 
14,48 35,76 
16,55 36,72 

 

Berdasarkan hasil perhitungan TR 

seperti pada tabel 4.3 maka dibuat grafik 

untuk mengetahui hubungan antara 

pengaruh laju aliran massa terhadap 

temperatur ruangan rata-rata dengan variasi 

laju aliran massa pada setiap suhu air masuk 

yang sama, tujuan penyajian gambar ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh laju 

aliran massa terhadap temperatur ruangan 

rata-rata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3 Hubungan temperatur 
ruangan rata-rata dengan variasi 

laju aliran massa pada setiap suhu. 
 

 Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat 

pada masing-masing variasi laju aliran 

massa didapatkan temperatur ruangan yang 

hampir sama atau tidak ada perbedaan yang 

signifikan dan juga dapat dilihat dari 

statistik anova dua arah. Pada suhu 60 ºC 

menunjukan hubungan antara variasi laju 

aliran massa dengan temperatur ruangan 

dimana terlihat besarnya temperatur ruangan 

yang dihasilkan bervariasi pada setiap 

perbedaan laju aliran massanya yaitu 33,51 

oC, 33,14 oC dan 33,01 oC. Pada suhu 70 ºC 

menunjukan hubungan antara variasi laju 

aliran massa dengan temperatur ruangan 

dimana terlihat besarnya temperatur ruangan 

yang dihasilkan bervariasi pada setiap 

perbedaan laju aliran massanya yaitu 34,84 

oC, 34,24 oC dan 34,26 oC. Pada suhu 80 ºC 

menunjukan hubungan antara variasi laju 

aliran massa dengan temperatur ruangan 

dimana terlihat besarnya temperatur ruangan 

yang dihasilkan bervariasi pada setiap 

perbedaan laju aliran massanya yaitu 36,60 

oC, 35,76 oC dan 36,72 oC. 

Untuk mengetahui temperatur ruangan 

rata-rata (TR) pada heat exchanger bentuk 

pipa parallel dengan variasi suhu inlet dan 

massflow dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut 

ini.  

Tabel 4.4 Hasil perhitungan TR (°C). 

Suhu 
(°C) 

Laju aliran massa 
(g/s) 

TR 
(°C) 

60 
12,52 33,51 
14,48 33,14 
16,55 33,01 

70 
12,52 34,84 
14,48 34,24 
16,55 34,26 

80 

12,52 36,60 
14,48 35,76 

16,55 36,72 

 

Berdasarkan hasil perhitungan TR 

seperti pada tabel 4.4 maka dibuat grafik 

untuk mengetahui hubungan antara suhu air 



masuk terhadap temperatur ruangan rata-rata 

pada laju aliran massa 12,52 g/s, 14,48 g/s, 

dan 16,55 g/s dapat dilihat pada gambar 4.4. 

Tujuan penyajian gambar ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh variasi suhu air masuk 

dan laju aliran massa yang sama terhadap 

temperatur ruangan rata-rata.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.4 Hubungan temperatur 
ruangan rata-rata dengan variasi 
suhu air masuk  pada setiap laju 

aliran massa. 
 

Berdasarkan gambar 4.4 dapat 

dilihat bahwa dengan meningkatnya suhu air 

masuk didapatkan temperatur ruangan rata-

ratanya juga meningkat pada laju aliran 

massa yang sama. Pada laju aliran massa 

12,52 g/s menunjukan hubungan antara 

variasi suhu air masuk dengan temperatur 

ruangan rata-rata dimana terlihat besarnya 

temperatur ruangan rata-rata yang dihasilkan 

bervariasi pada setiap perbedaan suhu air 

masuknya yaitu 33,51 oC, 34,84 oC dan 

36,60 oC. Pada laju aliran massa 14,48 g/s 

menunjukan hubungan antara variasi suhu 

air masuk dengan temperatur ruangan rata-

rata dimana terlihat besarnya temperatur 

ruangan rata-rata yang dihasilkan bervariasi 

pada setiap perbedaan suhu air masuknya 

yaitu 33,14 oC, 34,24 oC dan 35,76 oC. Pada 

laju aliran massa 16,55 g/s menunjukan 

hubungan antara variasi suhu air masuk 

dengan temperatur ruangan rata-rata dimana 

terlihat besarnya temperatur ruangan rata-

rata yang dihasilkan bervariasi pada setiap 

perbedaan suhu air masuknya yaitu 33,01 
oC, 34,26 oC dan 36,72 oC. 

Untuk mengetahui nilai kalor yang 

dilepas oleh air (quse) pada heat exchanger 

bentuk pipa parallel dengan suhu air masuk 

dan laju aliran massa dapat dilihat pada tabel 

4.5 berikut ini.  

Tabel 4.5 Hasil perhitungan quse (W). 

Suhu 
(°C) 

Laju aliran massa 
(g/s) 

quse (W) 

60 
12,52 67 
14,48 63 
16,55 56 

70 
12,52 91 
14,48 89 
16,55 84 

80 

12,52 135 
14,48 132 

16,55 121 

 

Berdasarkan hasil perhitungan quse  

seperti pada tabel 4.5 maka dibuat grafik 

untuk mengetahui hubungan antara suhu air 

masuk dipengaruhi terhadap panas quse pada 

laju aliran massa 12,52 g/s, 14,48 g/s, dan 

16,55 g/s dapat dilihat pada gambar berikut 

ini: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.5 Hubungan quse dengan 
variasi suhu air masuk pada setiap laju 

aliran massa. 
 



Berdasarkan gambar 4.5 diatas, quse 

semakin meningkat dengan kenaikan suhu 

air masuk pada l 

aju aliran massa yang sama. Hal ini 

disebabkan karena pada kenaikan suhu air 

masuk yang tinggi dan laju aliran massa 

yang sama ∆T tinggi sehingga kalor yang 

dilepas air menjadi tinggi. 

Untuk mengetahui nilai kalor yang 

diserap oleh udara (qbebas) pada heat 

exchanger bentuk pipa parallel dengan suhu 

air masuk dan laju aliran massa 12,52 g/s, 

14,48 g/s, dan 16,55 g/s dapat dilihat pada 

tabel 4.6 berikut ini.  

Tabel 4.6 Hasil perhitungan qbebas  (W). 

Suhu 
(°C) 

Laju aliran massa 
(g/s) 

qbebas (W) 

60 
12,52 62 
14,48 58 
16,55 52 

70 
12,52 88 
14,48 83 
16,55 76 

80 

12,52 131 
14,48 126 

16,55 118 

 

Berdasarkan hasil perhitungan qbebas  

seperti pada tabel 4.6 maka dibuat grafik 

untuk mengetahui hubungan antara suhu air 

masuk dipengaruhi terhadap panas qbebas 

pada laju aliran massa 12,52 g/s, 14,48 g/s, 

dan 16,55 g/s dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.6 Hubungan qbebas dengan 
variasi suhu air masuk pada setiap laju 

aliran massa. 
 

Berdasarkan gambar 4.6 diatas, qbebas 

semakin meningkat dengan kenaikan suhu 

air masuk pada laju aliran massa yang sama. 

Hal ini disebabkan karena pada suhu air 

masuk yang meningkat memiliki temperatur 

pada dinding heat exchanger yang 

meningkat dan temperatur ruangan akan 

meningkat juga pada laju aliran massa yang 

sama, sehingga kalor yang dilepas ke udara 

meningkat. 

Untuk mengetahui nilai kerugian 

tekanan (∆p) pada heat exchanger bentuk 

pipa parallel pada variasi laju aliran massa 

terhadap suhu air masuk yang sama dapat 

dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.   

 

Tabel 4.7 Hasil perhitungan ∆p (kpa). 

Suhu 
(°C) 

Laju aliran massa 
(g/s) 

∆p 
(kpa) 

60 
12,52 1,93 
14,48 2,77 
16,55 4,68 

70 
12,52 1,86 
14,48 2,55 
16,55 4,31 

80 

12,52 1,65 
14,48 2,02 

16,55 3,23 

 



Berdasarkan hasil perhitungan 

kerugian tekanan (∆p) seperti pada tabel 4.7 

maka dibuat grafik untuk mengetahui 

kerugian tekanan dipengaruhi terhadap 

variasi laju aliran massa dan suhu air masuk 

yang sama dapat dilihat pada gambar berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Hubungan kerugian 
tekanan (∆P) dengan variasi laju aliran 
massa pada suhu air masuk 60 °C, 70 

°C dan 80 °C. 

Hubungan laju aliran massa (ṁ) 

dengan perbedaan tekanan air masuk dan air 

keluar (ΔP) dapat dilihat pada gambar 4.7. 

Rata-rata selisih tekanan air masuk dan air 

keluar mengalami peningkatan pada setiap 

kenaikan laju aliran massa. Hal ini terjadi 

karena dipengaruhi oleh kecepatan aliran air 

yang semakin tinggi. Semakin besar laju 

aliran massa yang dialirkan maka semakin 

tinggi kecepatan aliran air, dari gambar 

diatas dapat disimpulkan bahwa setiap 

kenaikan variasi laju aliran massa maka ΔP 

juga semakin meningkat. 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dijelaskan 

diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Laju aliran massa air (ṁ) tidak 

memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap suhu ruangan 

pemanas rata-rata (TR) sedangkan 

suhu air masuk (Tin) berpengaruh 

terhadap suhu ruangan pemanas 

rata-rata (TR). 

2. Kenaikan laju aliran massa air (ṁ) 

dan suhu air masuk (Tin) 

memberikan pengaruh terhadap quse, 

qbebas dan kerugian tekanan (∆p). 

3. Panas yang dilepas oleh air (quse) 

yang paling tinggi didapatkan pada 

suhu air masuk 80 ºC dan laju aliran 

massa air 12,5 g/s yaitu 135 W. 

4. Temperatur ruangan rata-rata (TR) 

yang paling tinggi didapatkan pada 

suhu air masuk 80 ºC yaitu 36,72 

ºC.  

5.2. Saran 

1. Untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan laju aliran massa air (ṁ) 

yang didapat dijalankan secara 

otomatis supaya fluktuasi laju aliran 

massanya kecil. 

2. Pada penelitian selanjutnya kotak 

ruangan diisolasi sehingga 

mengetahui kemampuan maksimal 

dari heat exchanger dan mengetahui 



pengaruh perlakuan isolasi suhu 

dengan laju aliran dalam ke udara. 
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