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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini penggunaan elektronik sebagai fasilitas yang membantu dalam 

kehidupan sehari-hari sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. 

Terutama dalam keadaan pandemi Covid-19 dimana elektronik sudah menjadi 

kebutuhan utama untuk membantu mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan 

informasi dan kegiatan lainnya, seperti pembelajaran melalui platform 

pembelajaran seperti google meeting, google classroom, bahkan aktivitas kegiatan 

perkantoran juga banyak menggunakan platform pertemuan online. Elektronik 

yang dapat mengakses internet seperti ponsel genggam, komputer, laptop dan 

lainnya. 

Pada peralatan elektronik seperti laptop dan komputer terdapat komponen 

yang berfungsi untuk menjaga suhu pada Central Processing Unit (CPU). 

Komponen ini ada untuk menghindari panas yang berlebih pada saat penggunaan 

yang ekstra yang dapat membuat kinerja suatu elektronik tidak maksimal atau 

kerusakan dini [1]. Maka dari itu terdapat beberapa cara untuk mendinginkan 

laptop dan Central Processing Unit (CPU), yaitu dengan menggunakan pendingin 

yang menggunakan fluida kerja udara atau air. Pada umumnya pendingin yang 

digunakan adalah yang cair karena block atau plat nya langsung bersentuhan 

dengan Central Processing Unit (CPU) dan Video Graphic Array (VGA) yang 

dirancang dengan ukuran yang mini atau mikro. 

Dahulu para peneliti berusaha mengembangkan alat pendingin yang banyak 

berfokus pada desain yang dapat memberikan efek pada peningkatan efisiensi [2]. 

Sedangkan pada saat ini para ahli yang bekerja pada bidang elekronik dan 

mikrofabrikasi memberikan inovasi baru terhadap bentuk suatu komponen yang 

memiliki mini dan mikro pada suatu perangkat elektronik. 

Alat pendingin yang sering digunakan diindustri yaitu heatsink. Heatsink 

adalah alat yang biasa digunakan untuk memperluas transfer panas dari sebuah 

prosesor. Sebuah komponen cpu yang dipakai untuk menyerap panas biasanya 

terbuat dari aluminium dan biasanya dipadukan dengan pemakaian fan dan 
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minichannel pada heatsink untuk mengoptimalkan penyerapan panas yang terjadi 

dengan mengalirkan panas dari heatsink ke luar cpu [3]. 

Perpindahan panas adalah perpindahan energi yang terjadi pada material yang 

bersuhu tinggi ke material yang bersuhu rendah, hingga tercapainya kesetimbangan 

panas. Pada minichannel proses perpindahan panas yang sering terjadi yaitu dengan 

cara konduksi dan konveksi [4]. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Radkar, Bhanvase, Barai dan Sonawane 

melakukan pengujian untuk mengetahui peningkatan perpindahan panas 

menggunakan nanofluida ZnO dalam menukar panas pada tabung tembaga heliks. 

Dengan hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan perpindahan panas yang 

signifikan salah satunya karena sedikitnya aglomerasi nanopartikel ZnO didalam 

nanofluida dan kecepatan aliran yang tinggi [5]. 

Sehingga pada pelaksanaan Tugas Akhir kali ini penulis mencoba melakukan 

variasi fraksi volume pada fluida pendingin berupa air dan nanofluida ZnO terhadap 

pendingin alat elektronik. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Melakukan rancang bangun instalasi pengujian waterblock 

b. Mengetahui karakteristik perpindahan panas pada berbagai variasi flowrate. 

c. Mengetahui pengaruh fraksi volume nanofluida ZnO terhadap karakteristik 

perpindahan panas pada waterblock. 

 
1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun penelitian ini terfokus pada: 

a. Fluida yang digunakan air, nanofluida ZnO dengan fraksi volume 0,036%, 

0,59% dan  0,67%. 

b. Menggunakan waterblock komersial. 

c. Penelitian ini dilakukan dengan flowrate 0,4 – 1,6 L/menit. 
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1.4 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

a. Studi literatur 

Studi literatur merupakan proses pencarian referensi materi yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Studi literatur yang digunakan bersumber dari jurnal, 

buku, paper, dan internet. 

b. Perancangan peralatan eksperimen 

Proses ini berupa penggabungan komponen pendingin CPU di atas papan 

sebagai tempat kerja penelitian. 

c. Pengambilan dan pengolahan data 

Memperoleh hasil pengujian yang digunakan sebagai bahan untuk perhitungan 

dan mengolah data. 

d. Analisis hasil dan kesimpulan 

Pengolahan data yang diperoleh akan dianalisis dan melakukan kesimpulan 

dari hasil yang diperoleh. 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang yang melandaskan diangkatnya masalah pada 

kegiatan penelitian. Selain itu, bab ini juga berisikan tentang maksud dan tujuan 

dari kegiatan penelitian yang dilakukan serta batasan masalah yang akan diuraikan 

dalam penelitian sehingga memiliki arah yang jelas dan tepat. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori dan pedoman yang berhubungan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

 

BAB III METODOLOGI 

Bab ini membahas mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

pengujian mulai dari studi literatur yang dilakukan, pembuatan alat, serta cara-cara 



 

 

4  

pengambilan data, hingga metode pengolahan data yang digunakan untuk 

mendapatkan tujuan dari penelitian tersebut. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini khusus berisi mengenai data yang diperoleh selama kegiatan penelitian 

berlangsung hingga menganalisa hasil dari data yang telah diperoleh. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan akhir dari seluruh kegiatan penelitian serta 

saran yang dapat menunjang hasil penelitian. Untuk menentukan fraksi 

massa/volume nanofluida yang lebih optimal. 


