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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Proses Perpindahan Panas 

Dalam aktivitas hidup manusia sehari-hari, suhu merupakan tolak ukur 

mengenai panas atau dinginnya suatu zat atau benda. Dimana bila temperatur zat 

atau benda tinggi berarti dikatakan bersuhu panas, sedangkan temperatur zat atau 

benda rendah berarti dikatakan bersuhu dingin [6]. Perpindahan panas sendiri dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses berpindahnya suatu energi (kalor) dari satu 

daerah ke daerah lain akibat adanya perbedaan temperatur pada daerah tersebut. 

Perpindahan panas memiliki tiga bentuk yang diketahui, yaitu konduksi, konveksi, 

dan radiasi antara lain sebagai berikut: 

a. Konduksi 

Konduksi adalah proses perpindahan panas yang terjadi pada partikel yang 

memiliki suhu lebih tinggi menuju partikel yang bersuhu rendah dari suatu zat 

karena interaksi antara partikel [7]. Konduksi adalah satu-satunya mekanisme 

dimana dapat mengalir dalam zat padat yang tidak tembus cahaya. Adapun 

persamaan laju perpindahan panas dengan cara konduksi satu dimensi adalah 

sebagai berikut [6]:  

 

𝑞𝑘 = −𝑘𝐴
∆𝑇

𝑥
…………………...................................................................... (1) 

 

Keterangan: 

qk : laju perpindahan panas dengan cara konduksi (Watt) 

A : luas perpindahan panas (m2) 

∆𝑇 : gradien suhu pada penampang (K) 

x : jarak dalam arah aliran panas (m) 

k : konduktivitas termal bahan (W/m K) 

 

b. Konveksi 

Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan dan cairan 

yang bergerak ketika mereka pada suhu yang berbeda [7]. Adapun persamaan laju 
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perpindahan panas dengan cara konveksi antara suatu permukaan dan suatu fluida 

dapat dihitung dengan hubungan [6]: 

 

𝑞 = ℎ𝐴(𝑇𝑤 − 𝑇𝑓)…………………………………………………………... (2) 

 

Keterangan: 

q : laju perpindahan panas dengan cara konveksi (Watt) 

A : luas perpindahan panas (m2) 

Tw : Temperatur dinding (K) 

Tf : Temperatur fluida (K) 

h : koefisien perpindahan panas konveksi (W/m2 K) 

 

koefisien perpindahan panas konveksi bergantung pada jenis alirannya (aliran 

laminar atau turbulen). 

Perpindahan panas konveksi diklasifikasikan dalam konveksi bebas (free 

convection) dan konveksi paksa (force convection) menurut cara menggerakkan 

alirannya. Konveksi bebas adalah perpindahan panas yang disebabkan oleh beda 

suhu dan beda rapat saja yang tidak terpengaruh tenaga dari luar. Konveksi paksa 

adalah perpindahan panas aliran gas atau cairan yang disebabkan adanya tenaga 

dari luar [6]. 

 

c. Radiasi 

Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi antara dua permukaan pada 

temperatur yang berbeda tanpa adanya suatu media [7] . 

Gambar 2.1 menjelaskan mengenai bagaimana proses perpindahan terjadi 

pada setiap bentuknya. 

 
Gambar 2. 1 Konduksi, Konveksi, dan Radiasi [7] 
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2.2 Minichannel 

Minichannel pada saat ini sangat dibutuhkan, itu disebabkan perangkat 

dikarenakan fungsi dari minichannel yang dapat 

menjaga suhu pada komponen- komponen elektronik yang terdapat di laptop dan 

Central Processing Unit (CPU). Karena apabila komponen- komponen elektronik 

pada laptop dan Central Processing Unit (CPU) terus terpapar oleh suhu panas 

yang tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama, itu akan membuat komponen 

yang ada didalamnya rusak bahkan dapat terjadi kebakaran pada komponen 

elektronik tersebut. 

Minichannel adalah saluran yang didesain berukuran mini yang berguna untuk 

menghilangkan fluks panas tinggi yang membuat suhu pada komponen elektronik 

stabil. Konsep minichannel ini pertama kali diusulkan oleh Tuckerman and Pease 

pada heatsink sekitar 4 dekade lalu [9]. Dimana mereka menyatakan bahwa 

peningkatan koefisien panas dapat dicapai dengan penggurangan diameter saluran 

hidrolik. Perkembangan ini yang memberikan loncatan pada industri elekronik 

untuk menghadapi masalah pembuangan panas pada ruang terbatas. Penemuan ini 

juga dianggap dapat menjadi opsi yang tepat untuk menggurangi persediaan cairan 

berbahaya dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca dengan meningkatkan 

efisiensi energi sistem dan komponen [10]. 

Seperti Gambar 2.2, waterblock adalah watercooling yang fungsinya sama 

dengan heatsink. Dimana fungsinya sendiri adalah menukar panas pada plat, 

khususnya pada komponen komputer seperti central processing unit, graphics 

processing unit, dan komponen komputer lainnya. 

heatsink tidak dapat bekerja secara maksimal untuk melakukan pembuangan panas 

pada suatu ruangan [8]. Selain itu meningkatnya masyarakat yang menggunakan 

barang-barang elektronik seperti laptop dan Central Processing Unit (CPU) yang 

mana kedua barang ini sangat membutuhkan minichannel untuk menjaga 

kestabilan peforma kerjanya. Itu 
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Gambar 2. 2 Water Cooling block [11] 

 

2.3 Reynolds Number 

Bilangan Reynolds yang diperoleh berdasarkan kecepatan air pada saat air 

dialirkan ke dalam celah heatsink dapat dihitung dengan persamaan berikut [12]: 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝐷

𝜇
……………………………………………………………………. (3) 

 

Dimana: 

Re : Bilangan Reynold 

v : kecepatan fluida yang mengalir (m/s) 

D : diameter (m) 

𝜌 : masa jenis fluida (kg/m3) 

µ : viskositas dinamik fluida (kg/ms) 

 

Pada aliran satu fase, bilangan Reynolds berguna untuk mengetahui 

karakteristik suatu aliran laminer atau turbulen. Untuk aliran eksternal bilangan 

Reynolds dikatakan aliran laminar bila nilai Re < 5 x 105 dan dikatakan aliran 

turbulen bila nilai Re > 5 x 105. Diantara aliran laminar dan turbulen terdapat aliran 

transisi yang nilai Re = 5 x 105.  

Untuk aliran internal, suatu aliran dikatakan suatu aliran laminar apabila aliran 

tersebut mempunyai nilai Re < 2000 dan dikatakan aliran turbulen bila nilai Re > 

4000. Diantara aliran laminar dan turbulen terdapat aliran transisi yang nilai Re nya 

berada di antara laminer dan turbulen (2000 < Re < 4000). Selain itu juga dapat 

digunakan untuk mendapatkan keserupaan dinamik pada analisis dimensional [13]. 
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2.4 Ultrasonik 

Ultrasonik merupakan alat yang menggunakan gelombang ultrasonik yaitu 

gelombang suara dengan frekuensi yang lebih besar dari 16 kHz [14]. Dimana 

mesin ini digunakan untuk membuat nanofluida ZnO dengan getaran yang 

diberikan melalui gelombang suara akan mengaduk nanopartikel dengan fluida 

dasar. Namun biasanya dalam pembuatan nanofluida akan terjadi aglomerasi 

didalam pembuatannya. 

Aglomerasi sendiri dapat membuat penurunan konduktivitas termal pada 

nanofluida [15]. Namun dalam hal ini peneliti juga berharap dengan menggunakan 

ultrasonik akan menggurangi aglomerasi yang ada dan juga lebih ekonomis dalam 

waktu dan hasil nanofluida yang akan dibuat. 

 

2.5 Nanofluida 

Nanofluida merupakan larutan yang mencampurkan air ataupun fluida lainnya 

dengan nanopartikel dengan ukuran 1-100nm dalam fluida dasar. Dengan tujuan 

penambahan nanopartikel dapat meningkatkan temperatur, menaikan luas 

permukaan perpindahan panas yang terjadi, dan juga menaikkan koefisien 

perpindahan panas [16]. 

Pada perpindahan panas nanofluida juga berperan untuk meningkatkan nilai 

dari koefisien konveksi apabila fluida dasarnya bukan air. Pada perpindahan panas 

akan bergantuk pada nanofluida, jika nanofluida tersebut memiliki kemampuan 

untuk mengendalikan nanopartikel secara efektif berdasarkan gerakan dinamis 

nanopartikel yang memberikan pertukaran energi [17]. 

Perhitungan untuk massa jenis dan viskositas nanofluida dapat dihitung 

dengan formulasi sebagai berikut: 

 

𝜌𝑛𝑓 = 𝜌𝑝𝜑 + 𝜌𝑏𝑓(1 − 𝜑) …………………………………………………. (4) 

 

Dimana: 

𝜌𝑛𝑓 = densitas nanofluida 

𝜌𝑝 = densitas nanopartikel 

𝜑 = volume konsentrasi nanopartikel 

𝜌𝑏𝑓 = densitas fluida dasar 
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Untuk mencari nilai viskositas nanofluida berdasarkan konsentrasi yang 

digunakan menggunakan perumusan: 

 

𝜇𝑛𝑓 = 𝜇𝑓 × (1 + 2.5∅)……………………………………………………. (5) 

 

Dimana: 

𝜇𝑛𝑓 = viskositas nanofluida 

𝜇𝑓 = viskositas fluida dasar 

∅ = volume fraksi dari partikel yang tersuspensi 

 

Ada beberapa nanopartikel yang sering digunakan dalam elekronik pendingin 

seperti Al2O3, TiO2, CuO, dan silika. Nanopartikel ini digunakan karena memiliki 

stabilitas yang lebih baik dan konduktivitas yang baik [18]. Biasanya untuk 

membuat nanofluida peneliti lain menggunakan alat ultrasonik dengan waktu 12 

jam [15]. Adapun properties termofisik nanofluida ZnO terdapat pada table 2.1 

sebagai berikut [19]: 

Tabel 2. 1 Physical Properties Nanopartikel ZnO 

Properti Termofisik Nanopartikel ZnO 

Density (kg/m3) 5606 

Melting point (oC) 1975 

Thermal conductivity (W/cm. C) 0,6 

 

Adapun properties termofisik water (H2O) terdapat pada table 2.2 sebagai 

berikut [20]: 

Tabel 2. 2 Physical Properties Base Fluid (Water) 

Properti Thermofisik Water 

Density (kg/m3) 997,1 

Thermal Conductivity (W/m. K) 0,613 

Specific Heat (J/kg. K) 4179 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Pada Tabel 2.3 terdapat penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulisan 

tugas akhir ini sebagai berikut: 

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Variabel Penelitian Hasil 

1 Waqas Arshad, 

Hafiz 

Muhammad Ali 

(2017) 

Analisis pengaruh 

perpindahan panas dan 

penurunan tekanan 

dalam heat sink 

minichannel lurus 

menggunakan 

nanofluida TiO2. 

Disini air suling 

digunakan sebagai 

pembanding terhadap 

nanofluida TiO2. 

Hasil menunjukkan 

penurunan resistansi 

termal dengan 

meningkatnya bilangan 

Reynolds untuk kedua 

fluida. Selain itu, karena 

media pendingin yang 

efisien, nanofluida TiO2

 menunjukkan 

ketahanan termal yang 

lebih rendah 

dibandingkan dengan air 

suling dan penurunan ini 

adalah 19,61%, 12,35% 

dan 11,01% sesuai dengan 

daya 

pemanas masing-masing 

100 W, 125 W dan 150 

W. 

2 M. M. 

Sarafraz1, Amir 

Arya F. 

Hormozi, V. 

Nikkhah (2016) 

Experimen pada 

perpindahan panas 

konvektif paksa dari 

cairan gallium dan 

cairan nanofluida 

bebasis CuO 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa suhu 

operasi   maksimum   CPU 

untuk pendingin galium 

lebih rendah daripada 

nanofluida. Selain itu, suhu 

CPU lebih ditekan, saat 
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galium digunakan sebagai 

pendingin. 

3 Vivek Kumar, 

Jahar Sarkar 

(2019) 

Menganalisis 

karakteristik 

perpindahan panas dan 

penurunan tekanan 

nanofluida hibrida 

Al2O3 – TiO2 pada 

minichannel 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa fluida 

kerja Al2O3 adalah yang 

paling efektif dan TiO2 

adalah nanofluida hibrida 

yang paling tidak efektif 

mungkin karena sifat 

termofisik yang lebih 

baik. Koefisien 

perpindahan panas 

meningkat dengan 

meningkatnya rasio 

partikel Al2O3 dalam 

nanofluida hibrid. 

Peningkatan maksimum 

sekitar 12,77% telah 

diamati secara 

eksperimental untuk 

nanofluida Al2O3. 

4 A. Dominic, J. 

Sarangan, S. 

Suresh, V. S. 

Devah Dhanush 

(2015) 

 

Eksperimental heatsink 

minichannel 

bergelombang dan lurus 

menggunakan air dan 

nanofluida 

 

• Penambahan 

nanopartikel dalam air 

meningkatkan   laju 

perpindahan panas dari 

kedua heatsink karena 

peningkatan 

konduktivitas  termal, 

viskosita,     dan 

kepadatan.  Efek   ini 
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tampak jelas  pada 

saluran mini lurus. 

• Terbentuknya pusaran 

dean  yang 

meningkatkan koefisien 

perpindahan panas dan 

penurunan tekanan 

untuk    semua    fluida 

yang   digunakan pada 

geometri 

bergelombang. 

5 Piyanut 

Nitiapiruk, Omid 

Mahian, Ahmet 

Selim Dalkilic, 

Somchai Wong 

wises (2013) 

Eksperimen pada aliran 

dan perpindahan panas 

TiO2/air nanofluida 

dengan fraksi volume 

0.5%, 1%, dan 2% di 

mikrochannel dengan 

fokus pada efek 

ketidakpastian dalam 

model konduktivitas 

termal dan viskositas 

pada prediksi bilangan 

Nusselt dan faktor 

gesekan 

Hasili penelitian 

menunjukan bahwa 

penggunaan model yang 

sangat lama seperti model 

Maxwell untuk 

menghitung konduktivitas 

termal memberikan 

estimasi bilangan Nusselt 

yang sangat baik. Di sisi 

lain juga dapat 

disimpulkan bahwa 

penggunaan nanofluida 

dengan fraksi volume 2% 

pada jumlah minimum 

fluks kalor dan bilangan 

Reynolds lebih 

menguntungkan 

dibanding situasi lainnya. 
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6 R.N. Radkar, 

B.A. Bhanvase, 

D.P. Barai, S.H. 

Sonawane (2019) 

Experiment pengaruh 

pada konduktivitas 

termal dan koefisien 

perpindahan panas 

konveksi dengan 

menggunakan 0.05, 0.1, 

0.15, 0.2, dan 0.25% 

volume nanofluida 

ZnO. 

• Semakin besar persen 

volume nanopartikel 

ZnO maka semakin 

baik juga peningkatan 

pada konduktivitas 

termal. 

• Nilai keofisien 

perpindahan panas 

yang intesif dan 

Nusselt Number pada 

Reynolds Number yang 

lebih tinggi disebabkan 

karena pengurangan 

aglomerasi 

nanopartikel ZnO. 


