
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai jenis sumber daya energi 

dalam jumlah yang cukup melimpah. Letak Indonesia yang berada pada daerah 

khatulistiwa, maka wilayah Indonesia akan selalu disinari matahari selama 10 - 12 jam 

dalam sehari. Potensi sumber energi matahari di Indonesia sebagai sumber energi 

listrik alternatif sangat perlu dimanfaatkan mengingat, total intensitas penyinaran rata-

rata 4,5 kWh per meter persegi per-hari, matahari bersinar berkisar 2000 jam per tahun, 

sehingga tergolong kaya sumber energi matahari.  (RI, 1997) (Data Ditjen Listrik dan 

Pengembangan Energi pada tahun 1997). 

Dalam beberapa tahun terakhir energi matahari telah digunakan sebagai salah 

satu sumber energi alternatif. Pemanfaatan sederhana dari energi matahari adalah 

sebagai sumber energi pada pemanas air surya. Untuk memanfaatkan energi surya 

tersebut dibutuhkan suatu alat yang berfungsi untuk mengumpulkan energi radiasi yang 

datang dari matahari, yakni kolektor surya. Sebuah kolektor surya terdiri dari plat 

penyerap yang memiliki konduktivitas termal yang baik, dimana plat penyerap ini 

berfungsi untuk menghantarkan panas kepipa-pipa yang mengalirkan air. Kemudian 

terdapat satu atau lebih kaca penutup transparan di bagian atas kolektor serta sebuah 

isolator di bagian bawah plat penyerap. Dalam sebuah kolektor surya isolator berfungsi 

untuk meminimalisasi rugi-rugi panas. 
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Isolator yang digunakan harus memiliki nilai konduktivitas termal yang rendah. 

Energi radiasi matahari yang datang ditransmisikan melalui kaca penutup transparan 

dan dirubah menjadi panas oleh plat penyerap. Panas yang diterima oleh plat penyerap 

selanjutnya dikonduksikan ke pipa-pipa pembawa air. 

Sedangkan prinsip kolektor surya ini terdiri ada 2 model yaitu model sistem pasif 

dan sistem non-pasif, untuk model pasif sistem kerjanya berdasarkan gaya gravitasi 

dan yang non-pasif berdasarkan sistem kerjanya menggunakan perbedaan tekanan atau 

menggunakan bantuan pompa. Akan tetapi dalam perancangan prototype pemanas air 

tenaga surya ini akan menggunakan sistem pasif, dikarenakan sistem ini lebih simple 

dibanding dengan sistem non-pasif. Sebab sistem kolektor surya model pasif ini hanya 

menggantungkan gaya gravitasi untuk mengalirkan air masuk kedalam pipa-pipa, 

sehingga bisa dijadikan salah satu konsep perancangan kolektor surya yang akan 

dilakukan.  

Kenapa dipilih perancangan kolektor surya dengan model sederhana yaitu untuk 

memberikan alternatif bagi masyarakat khususnya masyarakat plosok pedesaan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, contohnya mereka ingin merasakan mandi 

air hangat yang seharusnya mereka memasak air ataupun pergi kepemandian kolam air 

panas untuk keperluan mandi tapi dengan adanya perancangan ini kebutuhan mereka 

dapat terpenuhi tanpa harus memasak air ataupun pergi kepemandian kolam air panas. 

Sehingga, Tugas Skripsi ini akan difokuskan guna melakukan Perancangan  

Pemanas Air Tenaga Surya Dengan Pipa Berbentuk “U”. Dimana hasil diharapkan 

adalah didapatkannya referensi mengenai kemampuan kolektor pemanas air dalam 
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menghasilkan energi panas, serta hasil akhirnya diharapkan akan mengetahui kinerja 

kolektor pemanas air untuk menghasilkan air panas dengan bantuan sinar matahari. 

Pertimbangan-pertimbangan diatas menjadi landasan penyusunan Tugas 

Skripsi ini dengan topik “Perancangan Pemanas Air Tenaga Surya Dengan Pipa 

Berbentuk “U”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan batasan masalah penulis 

menyimpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu: 

1.  Bagaimana menentukan luas penampang  kolektor penyerap panas yang 

dibutuhkan? 

2. Bagaimana dimensi dan gambar dari kolektor yang direncanakan? 

3. Bagaimana menentukan waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air sesuai 

dengan kapasitas penyimpanan air? 

1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan ini adalah untuk : 

1. Untuk menentukan luas penampang kolektor surya yang dibutuhkan. 

2. Untuk menentukan dimensi dan gambar dari kolektor yang direncanakan. 

3. Untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air sesuai 

dengan kapasitas penyimpanan air. 
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1.4 Manfaat  

Adapun manfaat yang diharapkan dari perancangan ini adalah : 

1. Di harapkan dapat di pergunakan oleh semua khalayak masyarakat. 

2. Menambah pengetahuan atau wawasan keilmuan penulis tentang perancangan 

pemanas air tenaga surya. 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk mencegah agar tidak meluas pembahasan perancangan dalam skripsi ini 

maka perlu diberikan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah sebagai berikut 

: 

1. Perancangan kolektor surya ini hanya mempunyai kapasitas tabung penampung 

air 12 liter. 

2. Pipa yang dialiri air sebagai fluida kerja terbuat dari alumunium yang dicat 

hitam. 

3. Skripsi ini dibuat hanya sebatas perancangan. 

4. Tidak menghitung kerugian kalor yang terjadi selama proses. 

5. Tidak menghitung tangki penyimpanan air panas. 
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1.6 Konsep Desain 

 

Gambar 1. 1 Konsep Pemanas Air Tenaga Surya 

 

 

Gambar 1. 2 Desain SWH Model Sederhana Dari Depan 

Keterangan Gambar : 

1. Rangka kolektor surya  4. Plat penyerap 

2. Pipa Aliran Air   5. Kaca Penutup 

3. Isolator    6. Rangka Penjepit Kaca Penutup 
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Alasan Pemakaian Bahan : 

1. Rangka kolektor terbuat dari kayu dengan jenis kayu Pliwood, karena memakai 

jenis kayu ini disamping bahannya yang ringan juga lebih ekonomis serta sebagai 

pengaman agar rangka tidak cepat rusak diberi pelapis plat seng pada bagian luar. 

2. Pipa aliran air menggunakan alumunium, karena bahan ini ringan digunakan 

serta daya hantar panasnya yang bagus. 

3. Isolator memakai steroform dengan maksud bahan ini memiliki fungsi daya 

isolasi yang baik sehingga dapat menampung radiasi panas didalam kolektor 

sehingga panas yang masuk tidak mudah keluar.  

4. Plat datar penyerap terbuat dari plat seng yang dicat hitam agar bisa menyerap 

panas surya lebih baik. 

5. Kaca penutup memilih kaca biasa sebagai media pembiasan sinar surya yang 

masuk kedalam kolektor. 

6. Rangka penjepit kaca penutup menggunakan bahan bahan alumunium yang 

berbentuk siku dengan alasan mudah digunakan sehingga pas untuk menjepit 

kaca penutup agar tidak lepas dari rangka kolektor surya. 

Cara Kerja Alat : 

Prinsip kerja dari sistem pamanas air dengan menggunakan plat datar , pertama 

radiasi matahari masuk kedalam melalui dinding-dinding kaca yang tembus cahaya 

serta melewati bagian luar permukaan pipa-pipa aliran air yang masuk ke dalam 

kolektor, dan secara tidak langsung  terjadi proses konveksi (pada pipa aliran air) 

maupun secara radiasi, dan juga sebagai akibat dari tertangkapnya radiasi surya 
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didalam kolektor yang diserap oleh plat penyerap panas. Karena adanya perpindahan 

panas tersebut yang diakibatkan adanya proses radiasi langsung pada pipa aliran dan 

proses konduksi pada plat penyerap panas, maka suhu air yang berada didalam pipa–

pipa akan berubah temperaturnya seiring bertambahnya suhu air didalam pipa menjadi 

panas, mengakibatkan adanya perbedaan  massa  jenis air. Dimana air mengalir secara 

gravitasi (mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah) pada pipa-

pipa aliran dengan sudut kemiringan yang direncanakan sehingga aliran yang terjadi 

secara perlahan-lahan bersamaan dengan proses pemanasan air secara konveksi, 

sehingga terjadi peristiwa konveksi secara alami. Selanjutnya air mengalir menuju pipa 

header (pipa horizontal), setelah proses pemanasan tadi air mengalir melalui pipa aliran 

yang ada diluar kolektor menuju kran air sebelum digunakan. 


