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BAB III 

METODOLOGI 

 

 

3.1 Langkah – Langkah Penelitian 

3.1.1 Tahap Persiapan 

Dalam penyusunan laporan penelitian, langkah awal yang dilakukan 

adalah menentukan tema atau topik dari tugas akhir ini yakni perhitungan 

beban pendinginan pada ruangan kelas di gedung E Institut Teknologi 

Sumatera. Kemudian membuat perumusan masalah yang diperlukan untuk 

merancang metode atau teknik pendekatan yang tepat yang digunakan dalam 

Menyusun rencana penyelesaian tugas akhir ini. 

Dalam Analisa tentang perhitungan beban pendingin pada ruangan 

kelas di gedung E Institut Teknologi Sumatera, dibutuhkan pengambilan data 

yang diperlukan dalam Analisa tersebut, yaitu: 

a. Studi Literatur 

Dalam studi literatur ini akan dipelajari buku-buku yang menjadi 

referensi tentang perhitungan beban pendinginan. Referensi ini didapatkan dari 

gedung atau literatur dari mata kuliah yang berhubungan dengan tujuan 

pengambilan data tugas akhir ini.  

b.  Persiapan alat ukur 

Kegiatan ini yaitu mempersiapkan alat ukur yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan di lapangan dan mengkalibrasi alat yang 

digunakan dengan alat yang sudah terkalibrasi sebelumnya. 

c. Survei Lapangan 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata instalasi 

serta jenis peralatan yang digunakan. Adapun data yang diambil untuk 

perhitungan beban pendingin diantaranya: 

1. Letak geografis, arah gedung, warna dinding, jenis kaca 
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2. Kondisi udara dalam dan luar ruangan 

3. Jumlah penghuni, lampu 

4. Peralatan elektronik yang digunakan 

5. Jenis material dan luas dari kontruksi yang ada di ruangan seperti atap, 

dinding, dan kaca. 

 

3.1.2 Peralatan 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

a. Temperature Humidity Meter Fluke 971 

 
Gambar 3. 1 Temperature Humidity Meter 

Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

- Layar ganda berlampu latar menyajikan kelembaban dan suhu 

- Mengukur suhu titik embun dan tabung basah 

- kapasitas penyimpanan data 

- Desain ergonomis dengan klip sabuk dan sarung pelindung 

- Sensor kapasitansi tanggap cepat 

- Mudah dibawa dan ringan (188 g/6.6 oz) 

- Suhu di rentang antara -20 °C sampai 60 °C (-4°F sampai 140 °F) 

- Kelembaban relatif dari 5 % sampai 95 % 

- Minimum, maksimum dan rata-rata data yang tersimpan 
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b. Termometer Hygrometer Termohygrometer  

 
Gambar 3. 2 Termometer Hygrometer Termohygrometer 

Merupakan alat pengukur suhu dan Kelembaban digital dengan 

spesifikasi berikut: 

Tabel 3. 1 Spesifikasi Alat ukur Termohygrometer 

Variabel Spesifikasi 

Pengukuran kelembaban 10~99% RH, resolusi: +/-1%, 

akurasi: +/- 5% 

Pengukuran suhu -50~70 C, resolusi: +/-0.1C, 

akurasi: +/-1C 

Tegangan kerja 1.5v 2x baterai koin LR44 

(terpasang 2) 

Ukuran 47x27x13mm 

Jenis layar LCD - Warna: Hitam 

Jumlah 10 Buah 

 

 

3.2 Kalibrasi Alat Ukur 

Berikut prosedur yang dilakukan dalam mengkalibrasi termohygrometer 

dalam mengambil data suhu dan kelembaban dengan alat yang sudah terkalibrasi 

sebelumnya. 

a. Memilih instrument yang akan dijadikan referensi. Penulis memilih fluke 971 

sebagai referensi karena dianggap alat tersebut telah terkalibrasi dari pabriknya 

dengan referensi internasional dan memiliki kualitas sensor yang lebih baik. 

b. Membuat lembar pengambilan data. 
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c. Menempatkan Fluke 971 dan dengan termohygrometer dalam mengambil data 

di suatu lokasi, tunggu 15 menit tiap pengambilan data, harapannya setelah 

waktu tersebut data bacaan sudah steady state. 

d. Melakukan kalibrasi sekaligus semua peralatan supaya semuanya berada dalam 

kondisi yang persis sama saat pelaksanaan kalibrasi dan menempatkannya 

semua berdekatan. 

e. Mencatat di lembar pengambilan data untuk tiap lokasi/kondisi. 

Tabel 3. 2 Tabel data kalibrasi Alat 

No Kondisi/Keteran

gan/lokasi 

Fluke 971 Termohygrometer 

Temp RH Temp RH 

1      

2      

3      

dst      

f. Plot dalam sumbu x-y di excel. Untuk masing-masing perbedaan temperatur 

alat fluke 971 dengan alat ukur yg akan digunakan, dan perbedaan kelembaban 

alat fluke 971 dengan alat ukur yg akan digunakan. 

g. Di excel, cari fungsi curve fitting untuk plot data point yang telah dibuat dan 

tampilkan persamaannya. Apabila sudah linear cari garis/curve yang paling 

mendekati alur data points. 

h. Setelah mendapatkan persamaan linear, Maka persamaan yang didapatkan dari 

masing-masing termohygrometer dapat disetarakan dengan fluke 971. 

i. Melakukan untuk semua alat yang digunakan, sehingga walaupun di layar 

bacaannya beda-beda tapi nanti di excel semua dapat dikalibrasi nilainya 
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terhadap fluke 971 sehingga nilai yang dipakai untuk perhitungan adalah nilai 

terkalibrasi. 

j. Untuk setiap alat kemungkinan besar persamaan kalibrasinya akan berbeda, 

jadi kalibrasi harus dilakukan pada semua alat. Persamaan pada suatu alat tidak 

dapat digunakan untuk alat lain. 

‘ 

 

3.3 Spesifikasi Ruangan 

Ruangan yang akan menjadi perhitungan beban pendinginan adalah ruangan 

yang termasuk dalam kategori kelas besar. Ruangan tersebut terletak pada dasar - 

lantai 3 pada gedung E ITERA. Berikut ini spesifikasi dari ruangan secara 

keseluruhan: 

● Objek Penelitian : Gedung E ITERA 

● Lokasi  : Lantai basemen – lantai 3 (2 ruangan) masing2 menghadap 

barat dan timur 

● Letak Geografis : 5°21’48” LS, 105°19’12” BT 

● Fungsi Gedung : Perkuliahan 

● Jam Kerja  : 07.00 – 17.00 WIB (10 jam) 

● Warna Dinding : Light Color (Cerah) 

● Jenis Kaca : Single Glass 

● Jarak lantai-atap : ± 3.0 m 

Tabel 3. 3 Data Ruangan 

Komponen Material Luas(m2) 

Dinding  Gypsum wallboard 77,4 

Kaca  Single Glass 33,15 

Pintu  Wood door in wood frame 1,76 
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Tabel 3. 4 Data Beban Internal Ruangan 

No Nama Alat/Barang Jumlah 

1 Lampu Neon 24 

2 Proyektor 1 

3 Penghuni 81 

4 Handphone 80 

 

 

3.4 Pengambilan Data 

Tabel 3. 5 Tabel Pengambilan Data 
No Tanggal Jam Temperatur 

Dalam 

ruangan 

 

Temperatur 

Luar 

ruangan 

Kelembaban 

udara 

Dalam ruangan 

Kelembaban 

udara 

Luar ruangan 

1  09:00     

2  12:00     

3  15:00     
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3.5 Layout Ruangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) (b) 

 

  

Gambar 3. 3 (a) Tampak Ruangan 2 Dimensi Menghadap Timur (b) Tampak 

Ruangan 2 Dimensi Menghadap Barat 

Gambar 3. 4 (a) Tampak Ruangan 3 Dimensi Menghadap Timur (b) 

Tampak 3 Dimensi Menghadap Barat 



33 

 

3.6 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Mulai 

Persiapan pengambilan data : 

- Survei Lapangan 

- Study literatur 

- Menentukan data yang akan diperlukan 

 

Selesai 

Perhitungan Cooling Load dengan metode CLTD 

Analisa Data 

Kalibrasi Alat Ukur 

Pembahasan dan Kesimpulan 

Pengambilan Data: 

1. Letak geografis gedung 

2. Dimensi kaca, dinding, pintu ruangan beserta materialnya 

3. Temperatur dan Kelembaban dalam ruangan 

4. Jumlah penghuni, lampu, proyektor, dan handphone 

Gambar 3. 5 Diagram Alir Penelitian 
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3.7 Diagram Alir Perhitungan Beban Pendinginan 

Beban Pendingin Total 

Apa 

Perhitungan 

sudah benar ? 

Selesai 

Kesimpulan 

Perhitungan Beban Pendinginan: 

- Beban Eksternal 

- Beban Internal 

Data yang diperlukan: 

- Letak geografis gedung 

- Outdoor dan indoor design 

- Geometri dan material dinding, kaca dan atap 

- Tabel U, CLF, SHGF, CLTD 

Mulai 

Gambar 3. 6  Diagram Alir Perhitungan Beban Pendinginan 

Tidak

Ya


