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ABSTRACT 

Operating room is a place to perform the surgery so that the patient's organs free 

exposure. Therefore, there is needed by design HVAC system in the operating room as 

prevention of disease getting worse. Profile flow diffuser bursts should be because the 

Indonesian health ministry recommended that the flow rate around the patient is about 0.10 m / s 

- 0.46 m /s. Position return grille adapted to the operating room layout by first simulating flow 

form for multiple positions engineered. To performing simulations is use software Autodesk 

simulation CFD 2015 and in designing models using Autodesk Inventor 2015. Operating room 

design is measuring 6 m x 6 m x 3 m according to the size of the minor operating room with an 

area of 2.7 m
2
 required diffuser (6 panels). The simulation model is made consists of 4 models 

with differences in each model, based on the layout of the exhaust diffuser and return grille. The 

simulation results show the four models are created, the best model of TA-1 with an average 

speed of 0.4 m /s at 1 m - 1.8 m from the diffuser towards the patient, the size of the return 

exhaust grille: 0.61 m x 0.36 m and the layout of the exhaust at the center of each side wall (4 

exhaust return grille). 
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PENDAHULUAN 

Dalam rangka mendukung Undang-

Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit, maka perlu merancang Sistem Tata 

Udara pada Bangunan Rumah Sakit yang 

memenuhi standar pelayanan kesehatan. 

Sistem Tata Udara di rumah sakit berfungsi 

untuk mengatur temperatur, kelembaban 

udara relatif, kebersihan udara dan tekanan 

udara dalam ruangan, sebagai upaya untuk 

mencegah berkembang biak dan tumbuh 

suburnya mikroorganisme, terutama di 

ruangan-ruangan khusus seperti di ruangan 

operasi, ruangan isolasi, dan lain-lain. 

Adapun kondisi tata udara yang 

direkomendasikan khusus untuk ruang 

operasi adalah  memiliki suhu 21
o
C -24 

o
C, 

kelembaban 50%-60% , profil aliran laminar 

unidirectional dan tekanan ruangan relatif 

positif.  

Ruangan operasi merupakan ruangan 

tempat melakukan tindakan-tindakan 

pembedahan.  Saat proses pembedahan 

organ-organ tubuh pasien terbuka dan 

terpapar di lingkungan ruangan operasi. 

Lingkungan ruang operasi yang tidak 

dikondisikan dengan hati-hati dapat 

membahayakan pasien pembedahan yang 

kondisinya jauh lebih rentan dibandingkan 

kondisi yang lainnya (Robi Juniardi, 2014). 
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Pada bagian ini, khususnya pengkondisian 

udara yang sesuai dengan pedoman teknis 

kementerian kesehatan Republik Indonesia.   

Sistem pengkondisian udara ruangan 

merupakan sistem yang memanipulasi 

kondisi udara di dalam ruangan sehingga 

memenuhi kriteria kenyamanan termal 

seperti suhu dan kelembaban. Tetapi pada 

kasus ruangan operasi, kriteria mutu udara 

seperti tingkat kebersihan, kesegaran, dan 

kesehatan udara juga dikondisikan pada 

sistem pengkondisian udara. Suhu dan 

kelembaban udara ruangan dapat 

dikondisikan menggunakan komponen 

pengolahan udara konvensional seperti koil 

pendingin, tetapi untuk pengkondisian mutu 

udara terdapat komponen lainnya yang harus 

ditambahkan. 

Agar mutu udara terjaga, sistem 

pengkondisian udara ruangan harus memiliki 

filter, menerapkan air change per hour 

(ACH) dengan nilai tertentu, tidak 

mensirkulasikan kembali udara yang telah 

digunakan di ruangan, dan dirancang 

sehingga ruangan memiliki tekanan yang 

relatif positif terhadap ruangan sekitarnya 

(ASHRAE,2007). Filter digunakan untuk 

menyaring kontaminan yang ada pada udara 

masukan. Filter yang digunakan pada 

umumnya adalah filter berefisiensi tinggi 

yang biasa disebut filter High Efficiency 

Particulate Air (HEPA).  

Penerapan ACH dimaksudkan agar 

terjadi sirkulasi udara sehingga udara yang 

telah terkontaminasi di dalam ruangan selalu 

tergantikan dengan udara masuk yang telah 

dikondisikan. Profil aliran udara yang 

disemburkan oleh diffuser direkomendasikan 

agar laminer sebagai upaya untuk mencegah 

partikulat udara tersebar ke pasien dan 

organ-organ tubuh yang tepapar bebas di 

dalam ruangan operasi (Kemenkes RI, 2012). 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

dapat ditarik rumusan masalah dalam 

perancangan sistem tata udara ruangan opersi 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang ruangan operasi 

yang memenuhi standar kementerian 

kesehatan Republik Indonesia ? 

2. Bagaiamana merakayasa tata letak 

exhaust return grille agar ruang operasi 

mencapai optimal? 

BATASAN MASALAH 

 Ruang lingkup pembahasan pada 

perancangan ini sebagai berikut : 

1. Tidak melakukan analisa ekonomi, 

sistem kelistrikan dan respon sistem 

terhadap waktu. 

2. Filter yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kualitas udara masukan 

maupun buangan dibutuhkan minimal 4 

jenis filter yaitu filter awal (75-85%), 

filter tengah (80-95%), filter HEPA 

(99,97%), dan filter karbon aktif. 

3. Sistem pendingin udara yang digunakan 

adalah sistem pendingin udara sentral 

(All air system). 

4. Untuk beban radiasi matahari diabaikan 

karena ruangan terancang terhindar dari 

kontak langsung dengan cahaya 

matahari. 

5. Perancangan komponen sistem tata 

udara ruangan operasi hanya untuk 

ruangan terancang. 

6. Model peralatan dan manusia disimulasi 

mengikuti kemampuan desainer dan 

bentuk serta ukuran  manusia 

diasumsikan sama. 
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7. Aplikasi yang digunakan adalah 

Autodesk Inventor 2015 sebagai CAD 

dan Autodesk Simulation 2015 sebagai 

tools simulasi.  

TUJUAN  

 Adapun tujuan dari perancangan 

ruangan operasi rumah sakit ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengimplementasikan pola secara teknis 

sistem tata udara (air conditioner) 

ruangan operasi yang sesuai dengan 

pedoman  sistem tata udara rumah sakit. 

2. Merekayasa beberapa model layout return 

grille di dalam ruangan operasi dengan  4 

model variasi.  

3. Mengembangkan simulasi untuk 

perancangan return grille dengan 

menggunakan Autodesk Simulation CFD 

2015. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR 

TEORI 

Federal standard 209E menyatakan 

bahwa ruang bersih adalah ruangan yang 

kontaminasi partikulat udaranya terjaga pada 

suatu batas tertentu, sedangkan standar ISO 

14644 menyatakan bahwa ruang bersih 

adalah ruangan yang memiliki sistem 

pengendalian kontaminasi partikulat, suhu, 

kelembaban, dan tekanan udara (ASHRAE, 

2011). Sistem tata udara yang digunakan 

pada ruang bersih berbeda dengan system 

tata udara pada umumnya karena tujuan 

utamanya adalah menjaga tingkat kebersihan 

ruang bersih tersebut. Terdapat tiga cara 

yang umum digunakan untuk mencapai suatu 

tingkat kebersihan udara ruangan : 

1. Penambahan udara masukan  

Pergantian udara ruangan per jam 

(ACH) yang digunakan pada ruang bersih 

pada umumnya jauh diatas ACH yang 

dibutuhkan oleh ruangan biasa. Ruangan 

biasa hanya membutuhkan ACH sebesar 0,5 

hingga 2 sedangkan ruang bersih 

membutuhkan ACH mulai dari 15 hingga 

600. Udara masukan yang besar ini bertujuan 

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya 

pengendapan partikel pengotor di dalam 

ruang bersih. 

2. Penggunaan Penyaring (filter) udara 

berefisiensi tinggi 

Penggunaan penyaring udara berefisiensi 

tinggi bertujuan untuk memisahkan udara 

dari partikel pengotornya sehingga udara 

yang di masukan ke ruang bersih bebas dari 

kontaminan. Penyaring berefisiensi tinggi 

tersebut umumnya disebut filter High 

Efficiency Particulate Air (HEPA). Filter 

HEPA merupakan filter yang mampu 

menyaring partikel yang berukuran 0,3 µm 

hingga 5 µm dengan efisiensi filter sebesar 

99,97%. Untuk melindungi  filter HEPA dari 

partikel yang berukuran lebih besar dari 5 

µm yang dapat menyebabkan kerusakan pada 

filter HEPA, umumnya udara akan dilalui 

terlebih dahulu ke filter yang memiliki 

efisiensi lebih rendah. Filter yang memiliki 

peran tersebut disebut filter awal (pre-filter) 

dan filter tengah (medium filter). 

3. Perbedaan Tekanan Ruangan 

Perbedaan tekanan antara ruang bersih 

dengan lingkungannya dapat berupa 

perbedaan tekanan yang positif maupun 

negatif. Ruang bersih dirancang bertekanan 

positif untuk memastikan tidak ada udara 

luar yang masuk ke dalam ruang bersih dan 

ruang bersih dirancang bertekanan negatif  

ketika ingin memastikan tidak ada udara 

yang keluar dari ruang bersih. 
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 Setelah menghitung total panas 

sensibel dan total panas laten maka dapat 

dihitung jumlah udara yang dibutuhkan. 

Jumlah udara yang keluar dari mesin 

pendingin harus mampu mengatasi beban 

kalor ruangan sedangkan udara yang 

memasuki mesin pendingin harus mampu 

mengatasi beban kalor total. Dengan 

demikian kondisi udara di dalam ruangan 

dapat dipertahankan pada kondisi yang 

diinginkan. 

Jumlah kalor yang harus dilayani oleh 

alat penyegar udara adalah sebagai berikut 

(Robi Juniardi, 2014): 

 Beban kalor ruangan. 

 Beban kalor dari udara luar yang masuk 

ke dalam alat penyegar udara. 

 Kebocoran dari saluran-saluran masuk 

maupun keluar. 

Kebutuhan udara suplai yang 

dimasukkan ke dalam ruangan dapat 

ditentukan dengan persamaan di bawah ini : 

    VSa = 𝐴𝐶𝐻 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑅𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛……….(1) 

    𝑚𝑆𝑎 =
    𝑉 𝑆𝑎

𝑣
………………….…………(2) 

𝑄𝑠𝑢𝑝𝑙𝑎𝑖  = 𝑣 𝑥 𝑚 𝑠𝑎  …………………..(3) 

Dengan : 

𝑚 𝑠𝑎    = laju aliran massa suplai (kg/jam) 

𝑄𝑠𝑢𝑝𝑙𝑎𝑖 = debit udara suplai ( m
3
/jam) 

v         = Volume specific (m
3
/kg) 

ACH   = pertukaran udara dalam satuan jam  

  Untuk mencapai kondisi rancangan 

udara ruangan operasi yang diinginkan 

membutuhkan suatu sistem pengondisian 

udara yang sesuai. Sistem yang dirancang 

menggunakan komponen energi recovery 

untuk mengurangi beban pendinginan pada 

sistem pengondisian udara. Rancangan 

sistem pengondisian udara untuk ruangan 

operasi dapat dilihat pada gambar 1. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rancangan sistem dan komponen tata udara  

  

Udara lingkungan luar dihisap oleh kipas 

dan melewati filter awal yang terdapat di 

unit pengolahan udara. Udara yang telah 

disaring di filter awal dilewatkan menuju 

komponen energi recovery. Di komponen 

energi recovery terjadi pertukaran kalor 

sensibel dan laten antara aliran udara 

masukan filter awal dengan aliran udara 

buangan. Pertukaran kalor sensibel dan laten 

terjadi karena adanya perbedaan suhu dan 
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kandungan uap air udara masukan menuju 

udara buangan. Pertukaran kalor sensibel 

dan laten menyebabkan udara yang keluar 

dari peralatan energi recovery bersuhu lebih 

rendah dan memiliki kandungan uap air 

lebih sedikit daripada kondisi udara di filter 

awal  dan setelahnya kemudian dilewatkan 

menuju koil pendingin untuk melalui proses 

pendinginan dan pengeringan.  

METODE DAN PROSES SIMULASI 

1. Dimensi, Model dan Peralatan Utama 

Ruangan yang direncanakan 

merupakan suatu ruangan operasi skala kecil 

(minor) atau ruangan operasi kelas A. Ruang 

operasi kelas A untuk bedah minor atau 

tindakan endoskopi dengan pembiusan 

lokal, regional merupakan ruangan steril. 

Kebutuhan konstruksi dan dimensi  yang 

dimiliki ruangan operasi terencana  adalah : 

1.Memiliki luas 36 m
2
, dengan  dimensi 

panjang x lebar x tinggi adalah 6 m x 6 m x 

3 m. 

2.Terdapat pintu yang berhubungan 

langsung dengan ruangan utilitas steril, 

ruangan utilitas kotor, ruangan scrub station, 

ruangan persiapan, dan ruangan pemulihan. 

3.Permukaan lantai dan dinding ruangan 

operasi dilapisi dengan material yang tidak 

mudah mengelupas, mudah untuk 

dibersihkan, tahan api, kedap air, dan tahan 

karat. Material yang direkomendasikan 

untuk digunakan pada lantai adalah epoxy 

resin sedangkan untuk dinding adalah 

sandwich panel. 

4.Ruangan operasi disarankan menggunakan 

pintu geser (sliding door) namun apabila 

menggunakan pintu ayun (swing), pintu 

harus mengayun ke arah dalam ruangan. 

Lebar pintu yang disarankan minimal 1200 

mm dan maksimal 1500 mm. 

5.Sudut antar dinding tidak membentuk 

sudut siku, tetapi melengkung untuk 

memudahkan proses pembersihan dan 

mencegah penumpukan kontaminan. 

Tabel 1. Parameter perancangan ruangan operasi (KEMENKES RI,2012) 

               Parameter Kondisi termal 

Suhu 20 
o
C - 24

 o
C 

ACH  15 

Kecepatan udara rekomendasi yang 

menuju ke pasien 

0,10 m/s - 0,46 m/s   

Perbedaan tekanan di dalam ruangan 

operasi dengan di luar ruangan 
12,5 Pa 

Udara yang dikembalikan ke dalam 

ruangan 
Tidak ada 

Tabel 2. Beban ruangan operasi (ASHRAE 508, 2002). 

Sumber  Disipasi Kalor (Watt) Jumlah Total (Watt) 

Surgical lights 150 1 150 

Anesthesia machine 200 1 200 

LCD monitor 200 2 400 

Overhead light 180 4 720 

Dokter bedah 90 1 90 

Staf dokter bedah 90 4 360 

Pasien 90 1 90 

Total 2010 
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  Adapun model-model yang dirancang untuk tata letak exhaust return grille adalah 

sebagai berikut : 

1. Model TA-1 

 
 

 

 
 

 

Gambar 2. Model-Model TA yang disimulasikan 

 

Kondisi udara luar perancangan tertera pada 

Tabel 3 beserta karakteristik rinci yang 

didapat dari karta psikrometrik. Kondisi 

udara luar perancangan mengacu pada suhu 

bola kering dan suhu bola basah maksimal di 

kota mataram pada bulan Pebruari 2015. 

Tabel 3. Kondisi udara luar berdasarkan BMKG Kota Mataram. 

Suhu bola kering 33 
o
C 

Suhu bola basah 30,5 
o
C 

Kelembaban udara 85 % 

Entalpi 100,7 kJ/kg 

Nisbah kelembaban 27,9 gair/kgudara 

Volume spesifik  0,91 m
3
/kg 

(a) Model TA-1 (b) Model TA-2 

(c) Model TA-3 (d) Model TA-4 
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SIMULASI MODEL RUANG OPERASI 

1. Parameter  

 Parameter-paremeter untuk menganalisa 

sistem tata udara di dalam ruangan operasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Diffuser yang digunakan adalah Diffuser 

jenis perforated yang dapat mengkondisikan 

profil aliran udara menjadi profil aliran 

udara yang laminer dan merata. Dengan 

luasan yang diperoleh dari hasill 

perhitungan 2,7 m
2
 dan jumlah panel 6 

dengan luas masing-masing panel 0,45 m
2
. 

2.  Laju aliran massa yang keluar dari diffuser 

0,5091 kg/s. 

3.  Temperatur awal 18
o
C 

4. Perbedaan tekanan antara ruangan operasi 

dengan ruangan sebelah atau lingkungan 12, 

5 Pa (relatif positif). 

5. Ukuran exhaust return grille 0,61 m x 0,36 

m (Adrew & Farhad, 2002) dengan laju 

aliran massa 0,4211 kg/s. 

2.  Proses Simulasi  

  Dalam melakukan simulasi terlebih dahulu 

mendesain sistem yang mendekati kenyataan 

sebagai upaya mendekati kebenaran ilmiah yang 

diharapkan. Model aliran udara yang diterapkan 

sesuai dengan Model matematika dengan dasar 

persamaan kontinuitas, massa, momentum dan 

energi yang dikembangkan oleh Navier-Stokes, 

dalam simulasi CFD diatur dengan solve setting k-

ε. Adapun dalam tugas akhir ini, melakukan 

simulasi dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Persiapan software yang akan digunakan 

untuk mendesain. 

2. Mendesain sistem yang akan disimulasi 

dalam hal ini Model ruangan operasi 

(Model TA) dengan bentuk tampilan 

Model sesuai dengan Gambar 2. 

3. Menginput Model ke Autodesk 

Simulation CFD 2015 

4. Mengatur geometry Model hingga bisa 

disimulasi. 

5. Memilih jenis material-material simulasi 

dengan menyesuaikan kondisi kenyataan. 

6. Mengatur boundary condition sesuai 

dengan parameter.

  

 
Gambar 3. Parameter di boundary condition. 

 

 
Gambar 4.  Proses memasukkan parameter dan pilihan-pilihannya. 

 



Jurnal Tugas Akhir (TA) Teknik Mesin FT-UNRAM 2015 

 

 
8 

7. Mengatur meshing manual dengan kerapatan 0,05 m. 

 
Gambar 5. Setting proses meshing dengan pengaturan lanjutan 

8. Solver 

 
Gambar 6. kondisi proses perhitungan di menu Solver 

9. Result  

  Berdasarkan standar kementerian kesehatan republik Indonesia tentang sistem tata udara ruang 

operasi untuk memperoleh kondisi optimal maka parameter yang harus didekati adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Acuan dalam menentukan Model terbaik 

               Parameter Kondisi  

Suhu 20 
o
C - 24

 o
C 

Kecepatan udara yang mendekati 

laminer  

0,10 m/s - 0,46 m/s    

Perbedaan tekanan di dalam ruangan 

operasi dengan di luar ruangan 
12,5 Pa 
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(d) Model TA-4 

(a) Model TA-1 (b) Model TA-2 

(c) Model TA-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kontur kecepatan semua Model simulasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Profil kecepatan semua Model simulasi. 

(c) Model TA-3 (d) Model TA-4 

(a) Model TA-1 (b) Model TA-2 
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Gambar 9. Profil penyebaran suhu semua Model simulasi 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Vektor kecepatan semua Model simulasi 

 

(a) Model TA-1 
(b) Model TA-2 

(c) Model TA-3 (d) Model TA-4 

(a) Model TA-1 

(c) Model TA-3 

(b) Model TA-2 

(d) Model TA-4 
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 Gambar 11. Profil kecepatan semua Model simulasi. 

 

Hasil simulasi ditampilkan dalam bentuk 

kontur dan profil baik kecepatan, penyebaran 

suhu dan tekanan statik ruangan. Untuk 

membandingkan hasil semua Model perlu 

dianalisa hasil simulasi dengan mengamati 

paremeter acuan yang ditentukan. 

Memperhatikan Model masing-masing yang 

disimulasi sehingga bisa menjadi pertimbangan 

tambahan dalam menentukan model yang 

terbaik dalam hasil simulasi. Dari gambar 7 – 

gambar 11 diperoleh rangkuman hasil simulasi 

pada semua model dengan tujuan mendekati 

paremeter acuan yang sudah ditentukan pada 

tabel 5 sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Perbandingan hasil simulasi semua Model. 

Parameter Acuan 
Model 

TA-1 

Model 

TA-2 

Model 

TA-3 

Model 

TA-4 
Jarak (m) 

Kecepatan 

(0,10 m/s - 0,46 m/s) 
0,4 0,75 0,85 0,95 1-1,8 

Tekanan statik ruangan  ( 12,5 Pa) 12 11 11 13 - 

Penyebaran temperatur (20-24
o
C) 21,9 20 19,5 20,8 2,2 

 

(a) Model TA-1 (b) Model TA-2 

(c) Model TA-3 (d) Model TA-4 
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Gambar 12. Grafik perbandingan hasil berbagai Model simulasi. 

 

Jumlah Model yang disimulasikan 

ada 4 Model dengan variasi untuk proses 

simulasi layout exhaust return grille dan 

diffuser. Parameter boundary condition 

semua Model disamakan dengan acuan yang 

akan didekati berdasarkan tabel 4. Dari 

gambar 12. menunjukkan grafik 

perbandingan hasil simulasi semua Model 

untuk mendekati acuan perbedaan tekanan 

ruangan dengan tekanan ruangan 

bersebelahan atau lingkungan. Parameter 

tekanan yang direkomendasikan berdasarkan 

tabel 4 adalah 12,5 Pa dengan merujuk ke 

gambar 12 grafik hubungan hasil simulasi 

tekanan, ada dua Model yang mendekati 

acuan yaitu Model TA-1 dan Model TA-4. 

Berdasarkan acuan penyebaran suhu pada 

tabel 4 dari berbagai Model menunjukkan 

bahwa, ada 2 Model yang mendekati yaitu 

Model TA-1 dan Model TA-4, sesuai 

dengan gambar 12 grafik tentang hubungan 

perbandingan penyebaran suhu berbagai 

Model TA. 
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Gambar 13. Perbandingan hasil simulasi kecepatan pada semua Model. 

Kecepatan aliran udara pada sistem 

tata udara ruangan operasi berada dikisaran 

0,10 m/s – 0,46 m/s yang berasal dari 

semburan diffuser sesuai dengan yang 

direkomendasikan oleh kementerian 

kesehatan Republik Indonesia. Pada gambar 

13 tentang grafik hubungan kecepatan hasil 

simulasi berbagai Model menunjukkan 

bahwa yang memenuhi parameter yang akan 

didekati hanya pada Model TA-1 dengan 

kecepatan rata-rata berada dikisaran 0,4 m/s 

saat jarak aliran udara dengan diffuser 

berada dikisaran 1 m – 1,8 m. Oleh karena 

itu, dari pemaparan semua Model simulasi 

tugas akhir ini disimpulkan bahwa Model 

yang terbaik adalah Model TA-1. 

 

VALIDASI SIMULASI 

 
 Gambar 14. Grafik parameter simulasi acuan validasi kecepatan aliran Model TA-1

Prinsip konservasi massa menyatakan bahwa 

untuk aliran tunak (steady), laju aliran massa 

yang masuk ke dalam volume harus sama 

dengan laju aliran massa keluar. Dari prinsif 

tersebut dianalisa bagian dari Model yang 

disimulasi sesuai dengan aliran udara dari 

diffuser dengan laju aliran massa 0,5091 

kg/s dan aliran udara yang keluar melalui 

exhaust return grille dengan laju aliran 

massa 0,4211 kg/s pada kecepatan awal dari 

diffuser udara 1 m/s. 

 𝑚 𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 =   𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡   

(𝜌 𝐴1 𝑉1)𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 = (𝜌 𝐴2 𝑉2)𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡   

𝜌       = 1,177 kg/m
3 

         massa jenis udara 

A1       = 2,7 m
2 
                   luas diffuser keselurahan (lihat halaman 35) 

V1     = 1 m/s                     berdasarkan gambar 4.16 

A2     = 0,8784 m
2
              luas exhaust return grille ( lihat halaman 36) 

(𝜌 𝐴1 𝑉1)𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 = (𝜌 𝐴2 𝑉2)𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡   
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                      1,177
kg

m3  𝑥  2,7 m2 𝑥 1 m/s = 1,177
kg

m3  𝑥  0,8784 m2  𝑥 𝑉2  

                                                           V2   =  
3,1779

1,0339
 m/s  

                                                                 = 3,0738 m/s  

Kecepatan keluar melalui exhaust return 

grille jika tanpa ada keluar dari pintu = 

3,0738 m/s. Dengan persentase laju aliran 

massa melalui pintu 17,29 % maka kecepatan 

keluar melalui exhaust adalah sebagai berikut 

:

= 3,0738 m/s - (17,29 % x 3,0738 m/s) 

= 2,5423 m/s -> hasil perhitungan  kecepatan udara di exhaust return grille  

Dan untuk kecepatan udara di exhaust return 

grille pada hasil simulasi adalah 2,49 m/s 

berdasarkan kecepatan udara pada profil 

kecepatan aliran udara gambar 4.16. oleh 

karena itu persentase kesalahan sebagai 

berikut : 

% Error  =   
2,5423 – 2,49

2,5423
  𝑥 100 %   

=  2,06 % 

KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pada ukuran ruangan operasi terancang 6 

m x 6 m x 3 m dengan Air Change Hour 

15 diperoleh laju aliran massa udara  

0,5091 kg/s.  

2. Untuk luas keseluruhan diffuser 2,48 m
2
  

membutuhkan 6 panel. 

3. Dari 4 Model yang disimulasikan dengan 

parameter boundary condition sama 

semua Model, diperoleh hasil simulasi 

yang paling mendekati paremeter acuan 

adalah Model TA-1.
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