
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Fin (sirip) digunakan untuk meningkatkan laju perpindahan panas pada peralatan 

elektronik. Terdapat banyak penerapan kontruksi sirip yang dapat ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari seperti alat penukar panas, mesin pembakaran internal, 

trasnformator, dan pendingin sirkuit elektronik. Udara dapat digunakan sebagai 

media perpindahan panas dalam peralatan tersebut. Dalam aplikasinya, pemilihan 

jenis sirip tergantung dari ruang yang tersedia, proses pembuatan, biaya, dan 

tentunya jumlah perpindahan panas yang dihasilkan. Semakin banyak sirip, maka 

semakin besar area untuk perpindahan panas yang lebih besar, yang menyebabkan 

aliran fluida yang melalui sirip juga akan mengalami penurunan tekanan [1]. 

Terdapat berbagai jenis sirip yang digunakan pada perangkat heat exchanger, mulai 

dari bentuk yang relatif sederhana, seperti silinder, persegi, persegi panjang, 

annular, runcing atau sirip seperti jarum, hingga yang memiliki interval teratur 

dalam susunan staggered (selang-seling) maupun in-line (sejajar).  Dalam aplikasi 

pada dunia industri, sirip pin yang memiliki bentuk silinder ataupun bentuk lainnya 

merupakan tipe sirip yang paling sering digunakan. Sirip pin dipasang secara tegak 

lurus pada dinding alat penukar panas yang mengalirkan fluida pendingin secara 

melintang (crossflow) terhadap dinding alat penukar panas (bagian yang terkena 

panas). Bagian yang menonjol pada sirip pin dari sebuah permukaan yang 

dipanaskan dapat meningkatkan luas permukaan disipasi atau pembuangan panas 

hingga menyebabkan pencampuran aliran yang turbulen sehingga meningkatkan 

unjuk kerja disipasi panas yang berdampak pada meningkatnya reliability 

(ketahanan) dan umur peralatan. [2] 

Terdapat beberapa jenis sirip yang tersedia pada Laboratorium Konversi Energi 

Institut Teknologi Sumatera (Itera). Sirip-sirip tersebut digunakan pada praktikum 

Free and Force Convection yang bertujuan untuk mengetahui fenomena fisik 

perpindahan panas konveksi alami serta mengetahui karakteristik sesungguhnya 
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proses perpindahan panas konveksi alami dan paksa. Tipe sirip yang digunakan 

pada praktikum tersebut antara lain finned surface, flate plate dan pinned surface. 

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan tipe sirip pin dengan bentuk square 

(persegi) untuk mengetahui pengaruh bentuk permukaan sirip persegi dan 

susunannya terhadap karakteristik perpindahan panas. 

Parameter yang didapatkan pada penelitian kali ini antara lain laju perpindahan 

panas, temperatur inlet, outlet dan surface, koefisien perpindahan panas konveksi, 

bilangan Reynolds, Nusselt number serta nilai efektifitas dari peralatan free and 

force convection. Parameter tersebut digunakan dalam menganalisa pengaruh 

permukaan tipe persegi susunan staggered dan inline terhadap karakteristik 

perpindahan panas.  

Secara umum, hasil simulasi yang dilakukan oleh Eaman [3] diperoleh hasil untuk 

gradient tekanan dan laju aliran yang diberikan, geometri sirip hexagonal 

menghasilkan bilangan nusselt yang lebih tinggi dibandingkan dengan sirip persegi 

serta bilangan nusselt yang lebih rendah dibandingkan sirip circular. Berdasarkan 

literatur di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut secara 

eksperimental mengenai karakteristik perpindahan panas menggunakan bentuk 

permukaan persegi dengan variasi susunan staggered dan inline untuk 

membuktikan hasil dari simulasi penelitian terdahulu sebagai bagian dari tugas 

akhir penulis. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan temperatur terhadap waktu pengujian 

pada square pin fin dengan menggunakan susunan inline maupun 

staggered. 

2. Mengetahui pengaruh koefisien konveksi terhadap Reynolds Number 

square pin fin dengan menggunakan susunan inline maupun staggered. 

3. Mengetahui pengaruh Reynolds Number terhadap pengaruh nilai Nusselt 

Number square pin fin dengan menggunakan susunan inline maupun 

staggered. 
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4. Mengetahui nilai efisiensi termal dari square pin fin dengan menggunakan 

susunan inline maupun staggered. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun penelitian ini terfokus pada: 

1. Aluminium 6061 merupakan material yang digunakan pada pin dengan 

bentuk permukaan persegi beserta dengan plat dasar (base plate). 

2. Dimensi yang digunakan untuk base plate adalah panjang 100 mm, lebar 

100 mm dan tebal 5 mm. 

3. Dimensi yang digunakan untuk sirip tipe permukaan persegi adalah tinggi 

70 mm, diameter center lubang 4.5 mm dan kedalaman lubang 20 mm. 

4. Variasi yang digunakan pada tugas akhir ini adalah dengan variasi susunan 

inline maupun staggered. 

5. Penelitian ini diuji dengan menggunakan alat free and force convection. 

6. Parameter yang divariasi adalah kecepatan aliran udara masuk yaitu sebesar 

1 m/s, 1.5 m/s, 2 m/s,2.5 m/s, 3m/s dan daya sebesar 15 W, 20 W, 25 W. 

7. Pengujian karakteristik perpindahan panas dari sirip-sirip pin square 

susunan staggered dan inline dilakukan pada kondisi tunak (steady state). 

8. Penelitian dilakukan dalam keadaan diam (static experiment) dan pada 

temperatur kamar. 

9. Pengaruh radiasi diabaikan. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah: 

1. Studi literatur mengenai fenomena konveksi pada pin fin yang dilakukan 

dengan mencari buku maupun jurnal-jurnal yang mendukung tugas akhir ini. 

2. Desain dan perancangan spesimen uji yaitu Plate Base dengan bentuk fin yaitu 

Square Pin. 

3. Fabrikasi Plat Base dengan bentuk dan ukuran yang sesuai telah ditentukan 

dan disesuaikan dengan alat uji yang dipakai 

4. Penyatuan dan pemasangan spesimen yang diuji misalnya pemasangan pin 

dengan plat kemudian pemasang heater dan lain-lain. 
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5. Pengujian spesimen dengan menggunakan alat free and force convection 

6. Analisis data yang didapat dengan menghitung perbedaan temperatur (∆T), 

koefisien perpindahan panas konveksi (h), temperatur rata-rata logaritmik 

(ΔTLMTD), Bilangan Nusselt (Nu), Bilangan Reynolds (Re), dan Effectiveness 

(). 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, ruang 

lingkup penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan dasar teori yang 

mendukung topik tugas akhir. Teori yang digunakan antara lain teori mengenai 

perpindahan panas, penelitian terdahulu mengenai sirip (fin), pengujian 

susunan sirip dan teori perhitungan perpindahan panas. 

 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tahapan penelitian serta diagram alir penelitian dari awal 

perancangan hingga hasil akhir yang didapatkan, tempat dan pelaksanaan 

penelitian, dan peralatan yang digunakan. 

 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini membahas data hasil pengujian, perhitungan data hasil pengujian serta 

analisis hasil dari perhitungan. 

 

 

BAB V Penutup 

Bab ini membahas kesimpulan dan saran dari hasil yang telah didapatkan dan 

menjawab tujuan penelitian yang diharapkan penulis. 
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