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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Perancangan sebuah alat rancangan memerlukan data yang jelas dan 

akurat. Data yang diperoleh dijadikan dasaran dalam pembuatan  rancangan. 

Sumber dari data tersebut berasal dari buku, pengamatan dan juga dari internet. 

Dasaran rancangan sebuah alat yang akan diciptakan harus jelas dan akurat 

yang akan digunakan untuk mendukung suatu rancangan alat yang akan dibuat. 

Dasaran sebuah konsep perancangan yang  akan dibuat sebagai alat pengering 

cengkeh yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

2.1.1 Konsep Perancangan 

Konsep perancangan yang dikenalkan oleh Cross Nigel (1994) lebih sering 

dikenal dengan metode perancangan, konsep perancangan ini dapat mendorong 

terjadinya pendekatan yang signifikan dalam proses perancangan serta 

pengembangan sebuah rancangan yang dibuat. Pada dasarnya konsep rancangan 

memiliki tujuan yang sama, misalkan memperluas ruang pencarian ide dari 

generasi bangsa yang baru. Tujuan dari rancangan yang dikemukakan oleh cross 

nigel memperbaiki kualitas keputusan perancangan. Cross Nigel (1994) 

Konsep perancangan yang dipakai cross nigel yaitu ada 8 konsep seperti : 

a. Klarifikasi Tujuan Terciptanya Alat ( Produk )

Tahap awal terciptanya ide untuk membuat sebuah mesin 

merupakan tahapan yang penting dalam menjelaskan tujuan dari 
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perancangan. Tahapan ini sangat membantu mendapatkan gagasan 

yang jelas dalam mencapai tujuan, meskipun tujuan yang telah 

didapatkan dan ditetapkan dapat berubah selama proses 

perancangan. 

 

b. Penetapan Fungsi Rancangan 

Penetapan fungsi sebuah rancangan merupakan suatu 

konsep perancangan yang akan membantu untuk menemukan dan 

membatasi kadar permasalahan, dari penyelesaian permasalahan 

yang dapat dipecahkan serta dihasilkan rancangan yang sesuai 

dengan tujuan perancangannya. Tujuan dari sebuah perancangan 

ini adalah menetapkan fungsi yang dibutuhkan serta  mendapatkan 

batasan sistem dari rancangan yang baru.  

Poin utama dari penetapan fungsi rancangan ini adalah 

proses yang akan mengacu pada konsentrasi perancangan yang 

dituju dari sebuah desain yang akan dirancang. 

 

c. Penetapan Spesifikasi Rancangan 

Penetapan Spesifikasi Rancangan bertujuan untuk membuat 

spesifikasi yang akurat dari kebutuhan sebuah alat yang akan 

dirancang oleh perancang.  

d. Penentuan Karakteristi Rancangan 

Penentuan spesifikasi karakteristik rancangan seringkali 

mengalami permasalahan dan kesalah pahaman dalam suatu 
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maksud dari perancangan yang dibuat. Penyebab dari kesalah 

pahaman penentuan karakteristik disini karena rancangan yang 

akan dibuat selalu tertuju pada kesalahan penafsiran yang  

dispesifikasikan. 

e. Pembangkit Alternatif Rancangan 

Tujuan yang paling mendasar dari perancangan ini adalah 

perluasan pencarian kemungkinan penyelesaian baru. Morfologi 

berarti pembelajran tentang bentuk atau ukuran, jadi analisis 

morfologi adalah suatu usaha untuk menganalisa bentuk yang akan 

diterapkan terhadap suatu rancangan yang akan dibuat, dan bagan 

morfologi adalah suatu rangkuman dari analisis sebuah 

perancangan yang sudah ada maupun yang akan dibuat. 

 

f. Evaluasi Perancangan 

 Evaluasi perancangan dibuat untuk permasalahan yang 

kemudian  akan muncul adalah suatu pilihan  yang tepat. Evaluasi 

perancangan yang akan  digunakan adalah weigted objectives 

(pembobotan objektif). Evaluasi Perancangan weigted objectives 

untuk memperkirakan dan membandingkan alternatif perancangan 

yang menggunakan perbedaan yang sudah ada dan melengkapi 

kekurangan dari sebuah rancangan yang dibuat.  

 Tujuan Evaluasi perancangan ini adalah untuk mengambil 

suatu keputusan  dalam pengembangan rancangan  yang sudah ada 

sebelumnya. 
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g. Penyempurnaan Perancangan 

Penyempurnan perancangan adalah Tahap mengevaluasi 

kembali hasil dari perancangan baik itu perancangan  baru ataupun 

perancangan yang sudah ada sebelumnya yang disempurnakan 

kembali. Perancangan  yang digunakan adalah value engineering. 

Perancangan  ini yang tertuju pada nilai fungsional  produk 

rancangan yang telah dibuat atau yang sudah ada sebelumnya dan 

bertujuan untuk meningkatkan perbedaan kualitas, harga dan nilai 

suatu rancangan dengan cara mengurangi harga, menambah nilai 

kualitas yang sesuai dengan rancangan. 

 

2.2   Jenis - Jenis Bunga Cengkeh 

Bunga cengkeh merupakan bagian utama dari tanaman cengkeh. Sebagian 

besar dari bunga cengkeh dimanfaatkan dalam industri rokok dan industri 

makanan. Namun, dengan adanya penemuan-penemuan baru, bunga cengkeh dan 

bagian tanaman lain dari cengkeh yaitu daun dan tangkai bunga telah 

dimanfaatkan sebagai sumber minyak cengkeh yang digunakan dalam industri 

farmasi dan lain-lain. (Nurdjannah, 2009) 

Bunga cengkeh tumbuh pada pucuk-pucuk ranting, bertangkai dan 

bertandan yang panjangnya 4-5 cm. Biasanya tiap tandan sekaligus tumbuh 3 

kelompok bunga. Jadi satu tandan biasanya tumbuh 3-20 pucuk bunga. Kuncup 

bunga tumbuh beberapa bulan sebelum bunga itu muncul. Pada ujung badan 

bunga terdapat tajuk bunga atau kelopak berbentuk gerigi yang bersifat permanen. 
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Diatas tajuk bunga terdapat empat daun mahkota bunga berwarna putih kemerah-

merahan. Bunga tersebut jika masih muda berwarna kelabu keungu-unguan, lalu 

menjadi kuning kehijau-hijauan, akhirnya berwarna merah muda. Pada waktu 

bunga sudah berwarna merah muda dan sudah mencapai panjang 1,5 – 2 cm dan 

berdiameter 1 cm adalah saat yang setepat-tepatnya untuk dipanen, karena bunga 

belum membuka, masih berbentuk kuncup. Bila pemetikan bunga terlambat, maka 

bunga akan membuka sehingga kualitasnya menjadi jelek. (Agus, 2004). 

 

 

 

Gambar 2.1. Bunga Cengkeh (Syzigium Aromaticum) 

2.2.1 Tipe – tipe Cengkeh 

Di Indonesia banyak sekali ditemukan tipe-tipe cengkeh yang satu sama 

lain sulit  sekali  dibedakan, misalnya tipe ambon, raja, sakit, indari, dokiri, afo 

dan tauro. Perkawinan antara berbagai tipe ini membentuk tipe-tipe baru sehingga  

tipe-tipe cengkeh di Indonesia sangat sulit digolongkan. Cengkeh di Indonesia  

dapat digolongkan menjadi 4 yaitu: si putih, sikotak, zanzibar dan ambon. Dengan 

pertimbangan bahwa tipe sikotak mirip dengan zanzibar dan siputih mirip dengan 
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tipe ambon, maka pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri saat ini  

hanya memusatkan perhatian pada tipe zanzibar dan tipe ambon, sifat masing-

masing tipe cengkeh itu adalah sebagai berikut: 

2.2.2  Cengkeh Si putih 

Daun cengkeh si putih berwarna hijau muda (kekuningan) dengan  helaian 

daun relatif lebih besar. Cabang-caban  utama yang pertama mati  sehingga 

percabangan seolah baru dimulai pada ketinggian 1,5 -2 m dari permukaan tanah, 

cabang dan daun jarang sehingga kuran rindang mahkota  berbentuk bulat da  

agak bulat, relatif  lebih besar dari sikotak dengan jumlah  pertandan kurang dari 

15 kuntum, Bila bunganya masak tetap berwarna hijau  muda atau putih dan tidak 

berubah menjadi kemerahan, tangkai bunganya relatif  panjang, mulai berproduksi 

pada umur 6,5 sampai 8,5 tahun, produksi dan  kualitas bunganya rendah 

(Soenardi, 1981) . 

 

Gambar 2.2.  Jenis Bunga Cengkeh Si Putih 
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2.2.3  Cengkeh Si Kotak 

Daun cengkeh si kotak mulanya berwarna hijau muda kekuningan 

kemudian berubah menjadi hijau tua dengan permukaan atas licin dan mengkilap,  

helaian daunnya agak langsing dengan ujung agakmembulat, cabang utama yang 

pertama hidup, sehingga percabangan kelihatan rendah sampai permukaan tanah.  

Ruas daun dan cabang rapat merimbun, mahkota bunga berbentuk piramid atau   

silindris, bunganya relatif  kecil dibanding dengan si putih bertangkai panjang  

antara 20-50 kuntum pertandan, mulai berbunga pada umur 6,5 sampai 8,5 tahun 

bunganya berwarna hijau ketika masih muda dan menjadi kuning saat matang  

dengan pangkal berwarna merah, adaptasi dan produksinya lebih baik dari pada si 

putih tetapi lebih rendah dari zanzibar dengan kualitas sedang. (Danarti & 

Najiyati, 1991) 

 

Gambar 2.3.  Jenis bunga cengkeh si kotak 

 

2.2.4 Cengkeh Tipe Zanzibar 

Tipe ini merupakan tipe cengkeh terbaik sangat dianjurkan karena adanya 

adaptasi yang luas, produksi tinggi dan berkualitas baik, daun mulanya berwarna 
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merah muda kemudian berubah menjadi hijau tua mengkilap pada permukaan atas 

dan hijau pucat memudar pada permukaanbawah, pangkal tangkai daun berwarna 

merah bentuk daunnya agak langsing dengan bagian terlebar tepat di tengah, ruas  

daun  dan  percabangan sangat rapat merimbun, cabang utama yang pertama hidup 

sehinggapercabangannya rapat dengan permukaan tanah dengan sudut-sudut 

cabang lancip (kurang dari 45°C) sehingga  mahkotanya  berbentuk  kerucut, tipe 

ini mulai berbunga pada umur 4,5 sampai 6,5 tahun sejak  disemaikan, bunganya 

agak langsing bertangkai pendek ketika muda berwarna  hijau dan menjadi 

kemerahan setelah matang petik percabangan bunganyabanyak  dengan jumlah 

bunga bisa lebih dari 50 kuntum pertandannya. (Soenardi, 1981) 

 

Gambar 2.4.  Jenis Bunga Cengkeh Zanzibar 

2.2.5 Cengkeh Tipe Ambon 

Tipe cengkeh ini tidak dianjurkan untuk ditanam karena produksi dan daya 

adaptasinya rendah kualitas hasil yang kurang baik, daun yang muda berwarna ros 

muda atau hija muda (lebih  muda  dari  zanzibar), daun yang tuapermukaan  

atasnya berwarna hijau tua dan kasar sedang permukaan bawah berwarna hijau  

keabu-abuan, daunnya agak lebar kira-kira 2/3 kali panjangnya, cabang dan  
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daunnya jarang sehingga tampak kurang rimbun, mahkotanya agak bulat atau  

bulat bagian atas agak tumpul sedang bagian bawah agak meruncing, cabang-

cabang utamanya mati sehingga seolah percabangannya mulai dari ketinggian 1,5 

sampai 2 m tipe ini mulai berbunga pada umur 6,5 sampai 8,5 tahun sejak di  

semai bunganya agak gemuk dan bertangkai panjang berwarna hijau saat muda  

dan kuning saat matang petik percabangan bunganya sedikit dengan jumlah bunga 

kurang dari 15 kuntum pertandan. (Agus, 2004) 

 

Gambar 2.5.  Jenis Bunga Cengkeh Ambon 

Kandungan komposisi kimia dan Nutrisi cengkeh ditunjukan pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 2.1. Komposisi Kimia bunga Cengkeh (Salim, 1975) 

KOMPONEN Bunga Cengkeh Basah 

Eks. Indonesia % 

Bunga Cengkeh Kering 

Eks. Zanzibar % 

Kadar Air 75.1 5.0 – 8.3 

Kadar Abu 1.6 5.3 – 7.6 

Kadar Minyak Astiri 5.2 14.0 – 21.0 

Kadar Fixed Oil & Resin 0.8 5.0 – 10.0 

Kadar Protein 0.2 5.0 – 7.0 

Kadar Serat Kasar 7.6 6.0 – 9.0 

Kadar Tannin - 10.0 – 18.0 
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Tabel 2.2 komponen Nutrisi dalam 100 gr Bunga Cengkeh 

 ( Tainter dan Grenis ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Conveyor 

Belt konveyor atau sering disebut dengan ban berjalan merupakan sebuah 

alat yang masih menjadi yang terbaik sebagai alat angkut dalam bentuk material 

atau serbuk di beberapa industri seperti :Pabrik Semen, Pabrik Baja, dan Industri 

Pertambangan. 

Sedangkan disini konveyor akan dirancang sebagai alat angkut buat 

pengangkutan cengkeh kedalam pemanas yang bersifat manual, yang akan 

digerakan oleh sebuah engkol penggerak untuk menggantikan motor yang 

biasanya sebagai alat penggerak dari konveyor tersebut. Adapun disini komponen 

dan teori dari belt konveyor : 

 

Komponen USDA (Bubuk) ASTA 

Air (gr) 6.86 5 

Food Energy (kcal) 323 430 

Protein (gr) 5.98 6.0 

Lemak (gr) 20.06 14.5 

Karbohidrat (gr) 61.22 68.8 

Abu (gr) 5.88 5.0 

Ca (gr) 0.646 0.7 

P (mg) 105 110 

Na (mg) 243 250 

K (mg) 1102 1200 

Fe (mg) 8.68 9.5 

Thiamin (mg) 0.115 0.11 

Riboflamin (mg) 0.267 - 

Niacin (mg) 1.458 1.5 

Asam Askorlat 80.81 81 

Vit. A (RE) 53 53 
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2.3.1 Belt ( Sabuk ) 

Belt Konveyor ( Sabuk ) berguna untuk mengangkut sebuah barang yang 

berukuran besar dan dipindahkan dari satu ketempat ketempat lain, yang hanya 

menggunakan satu operator saja atau bahkan bisa diaktifkan melalui sensor bila 

menggunkan motor. 

2.3.2  Kontruksi Belt Konveyor 

 a. Karet Penutup ( Cover Rubber ) yang merupakan karet penutup dari belt 

keseluruhan atau menggunakan penutup dari baja bila digunakaan 

dalam sebuah alat yang mengandung pemuaian. Karena sifat karet tidak 

tahan bila digunakaan dalam sifat yang mengandung sebuah panas.  

b. Kerangka Penguat ( Carcass-Reinforcement ), merupakan bagian dari 

yang menahan gaya tarikan dari belt, kerangka penguat bisa 

menggunakan kain, karet sesuai dari penggunaannya. 

c. Penahan Benturan ( Breaking Reinforcement ) yaitu bagian yang 

memberikan tahanan atau mempengaruhi benturan material yang jatuh 

sehingga gaya dapat ditahan oleh penahan benturan dan tidak 

terpengaruh terhadap rangka penguat. 

a. Berat Beban Parameter Sabuk ( q ) 

Q     =   x Atotal 

Dimana :  

                                              = Berat jenis muatan ( ton / m
3 
) 
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       ATotal = Luas penampang muatan ( m
2 

) 

Tabel 2.3 Daftar Berat Jenis Muatan 

 

Ssumber : Spivakopsky,hal 15 

 

b. Kecepatan Laju Sabuk 

V = 
 

 
 

Dimana :  

L = Panjang Lintasan ( m ) 

         t = Waktu Tempuh ( m / detik ) 
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c. Panjang Sabuk 

L =   [( r1
 
+ r2 ) + 2.X + 

           

 
] 

Dimana : 

r1 = Jari – jari ( mm ) 

r2 = Jari Jari Dp2 ( mm ) 

x = Jarak sumbu poros ( m ) 

sumber : ( R S Khurmi, J.K. Gupta.1987.66 ) 

2.4 Blower 

Blower / Kipas berfungsi untuk menyebarkan angin untuk menghasilkan 

udara dengan volume tinggi dan tekanan rendah, sangat berlawanan dengan 

kompresor yang menghasilkan tekanan tinggi dengan volume yang relatif rendah. 

Kipas atau fans dibedakan menjadi 3 tipe yaitu axial, sentrifugal, dan crossflow. 

Blower termasuk dalam tipe axial fans. Kipas axial fans memiliki 

komponen yang bergerak (disebut impeller) yang terdiri dari poros pusat, 

diposisikan secara mendatar. Axial fans meniup udara pada sudut kanan asupan 

kipas angin, dan berputar mengeluarkan udara keluar ke output. Sehingga 

menyebabkan udara masuk ke kipas dekat poros dan bergerak tegak lurus dari 

poros ke lubang di casing kipas. Kipas tipe axial menghasilkan lebih banyak 

tekanan volume udara. 
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Gambar 2.6. Blower 

Untuk perancangan disini fungsi blower yang paling mendasar adalah 

mengetahui kecepatan udara. Udara yang dihasilkan oleh blower yang disebarkan 

ketika mendapatkan tekanan panas yang dihasilkan oleh pemanas menggunakan 

rumus : 

 

P x L x T x Air Change (AC dapur 15x / jam) 

 

Dimana :  

P  = Panjang  

L  = Lebar 

T  = Tinggi 

AC  = Air Change ( 15x / jam ) 

Untuk ukuran angin menggunakan feet ( kaki ) dalam 1m = 3.28 ft 

 

Untuk mencari kecepatan blower dengan menggunakan rumus : 
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H = 
  

   
 

 

Dimana :  

H = kecepatan  

                     = Tekanan udara ( N/m
2
) 

                     g = Gravitasi ( m/s
2 

) 

           p udara = 1.21 kg/m
3
 

 

Sumber : http://artikel-teknologi.com dipublikasin oleh Onny 

 

2.5 Pipa 

Pipa adalah tabung berongga bulat yang biasa digunakan untuk 

mengangkut suatu bahan termasuk fluida, gas, biji, bubuk, dan lain sebaginya. 

Penamaan pipa digunakan untuk pembeda dengan tabung yang penggunaan 

aplikasinya untuk produk tubular dari dimensinya yang digunakan untuk sebuah 

pipeline dan piping suatu system yang berbeda menurut tingkat kegunaanya. 

 

Dalam dunia perpipaan, istilah pipa dan tabung akan digunakan tergantung 

kegunaaanya dan fungsinya. Didalam sebuah pipa perancangan disini akan 

menggunakan rumus dari tabung dikarenakan tergantung kegunaanya. Dalam 

industri Engineering umumnya mempunyai material engineer yang berfungsi 

untuk kegunaan dari sebuah pipa. 

 

Untuk jenis pipa dibedakan menjadi 3 macam yaitu pipa carbon steel, iron 

pipe ( pipa besi ), plastic pipe ( pipa plastik ). Sifat dari pipa carbon adalah pipa 

yang elastis, mudah di las , mudah di bentuk, tahan lama dan jenis bahan 

materialnya lebih murah bila dibandingkan dengan pipa yang lainnya. Pipa besi 

yang terbuat dari cast iron dan ductile iron, penggunaaan pipa disini yang 

diutamakan adalah untuk saluran gas dan air kotor. 

http://artikel-teknologi.com/
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Pipa plastik digunakan untuk mengangkut cairan yang dapat menyebabkan 

tingkat korosif yang tinggi, terutama sangat berguna untuk penangnan gas atau 

pun cairan fluida dan asam mineral encer.  

http://davidsaputras.blogspot.co.id 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Pipa 

Pipa yang akan digunakan disini adalah menganut rumus dari tabung, 

dikarenakan rumus dari tabung adalah rumus yang paling dasar yang biasa 

digunakan untuk mengaplikasikan sebuah pipa. 

 

Rumus Pipa Tabung : 

 

Dimana         : 

                                         π = 3.14 

                    d = Diameter 

                                     t = Tinggi 

                                r = Jari – jari 

Maka             : 

                         Luas = π x r
2
 

      atau 

http://davidsaputras.blogspot.co.id/
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                Luas  = π x d 

 

Luas selimut pada pipa   : 

  L =  π x d x t 

 Luas selimut pipa          : 

                                 L =  π x d x t 

Volume tabung 

                      Volume = π x r
2
 x t 

 

Dimana : 

                                         π = 3.14 

                    d = Diameter 

                                     t = Tinggi 

                                r = Jari – jari 

 

2.6  Proses Perpindahan  Panas 

Perpindahan panas ( Heat Treatment ) yaitu energi yang bergerak dari 

suatu sistem, karena adanya perbedaan temperatur yang mempengaruhi antara dua 

sistem yang ada. 

 

Panas yang dipindahkan tidak bisa kita liat atau pun diukur secara 

langsung, akan tetapi pengaruhnya dapat diukur dan arah perpindahan panas 

tersebut ialah suatu media yang mempunyai temperatur lebih tinggi ke temperatur 

yang lebih rendah. Berdasarkan cara perpindahannya maka perpindahan panas  

dibedakan menjadi 3 bagian yaitu : 

 Perpindahan Panas Secara Konveksi 

 Perpindahan Panas Secara Konduksi 

 Perpindahan Panas Secara Radiasi 
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2.6.1 Perpindahan Panas Secara Konveksi 

Panas yang diakibatkan adanya molekul – molekul bahan yang berada 

pada tingkat energi yang relatif tinggi berpindah kebagian lain dari sistem 

mekanisme akibat gerakan molekul – molekul yang bekerja secara alamiah , 

seperti pada perbedaan harga densitas bahan yang satu dengan bahan yang lainnya 

maka dari situ sifat ini dinamakam konveksi alamiah. 

Ada 2 macam perpindahan panas secara konveksi yaitu : 

 Konveksi Alamiah ( Natural Cnvection ) 

Konveksi alamiah berdasarkan gerakan gerakan molekul panas melayang  

- layang disebabkan oleh perbedaan temperatur didalam fluida.  Perhitungan  

perpindahan konveksi terbatas pada perhitungan konveksi paksa saja. Yaitu sistem 

dimana fluida didorong oleh permukaan  perpindahan kalor konveksi alamiah atau 

konveksi bebas. 

 

Walaupun gaya gravitasi bukan merupakan salah satu medan gaya luar 

yang dapat menghasilkan arus konveksi bebas, fluida fluida yang berada dalam 

mesin rotasi mengalami gaya sentrifugal dan karena itu sehingga mengalami gaya 

konveksi bebas bila salah satu permukaan dalam kontak fluida itu dipanaskan, 

maka karena itu persamaan yang digunakan dimana angka Prandtl Pr = V / a 

digunakan secara bersama, suatu persamaan tak berdimensi baru disebut Angka 

Grashof 

 

 

Persamaan Angka Grashof : 

 

Grd  = 
                

  
 

 

Dimana : 

Gr   = Angka Grashof 

  g   = Kecepatan Grafitasi ( 9.8 m/s
2
 ) 
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      = Koefisien temperatur konduktifitas thermal 1/
o
C 

Tw    = Temperatur permukaan ( 
o
C ) 

T  = Temperatur aliran fluida (
o
C ) 

V    = Viskositas ( m
2
/s ) 

 

Sedangkan untuk angka Nusselt yang digunakan bahwa koefisien 

perpindahan panas konveksi alamiah atau konveksi bebas rata - rata untuk berbagi 

situasi. ( J.P Holman, 1994 ) 

 

Persamaaan Angka Nurselt :  

 

Nu = C ( Gr x Pr )
m 

 

Dimana : 

Nu = Angka Nusselt 

C   = Konsentrasi 

m   = Nilai konstanta 

Gr  = Angka Grashof 

 

 Koveksi Paksa ( Forced Convection ) 

Bila gerakan molekul sebagai kekuatan mekanis misalnya dihembuskan 

oleh pompa. Perpindahan kalor konveksi paksa untuk digunakan dalam beberapa 

kasus praktis, proses konveksi paksa dan hubungannya ditunjukan dalam 

dinamika fluida. Hubungan antara tebal lapisan batas yang berubah menurut 

angka reynold yang cuup sederhana dan memberikan hasil yang besar. 

 

Aliran laminar yang belum berkembang penuh, aliran yang dimana sifat – 

sifat fluidanya yang berubah dengan suhu dan aliran turbulen jauh akan lebih 

rumit dari yang seharusnya dapat diketahui, tetapi sangat penting arti praktisnya 

dalam perancangan penukaran kalor yang berkaitan dalam mencari beban kalor 

maupun mencari beban pemanasannya. ( J.P. Holman, 1994 ) 
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Persamaan laju konveksi paksa : 

 

Q = m x c x p ( Tb2 – Tb1 ) 

 

Dimana : 

Q   = Laju perpindahan kalor ( W ) 

m   = Massa aliran air ( kg ) 

Cp = Panas air jernih ( kj / kg ) 

Tb1= Temperatur permukaan (
o 
C ) 

Tb2= Temperatur permukaan (
o 
C ) 

 

Jadi perpindahan panas konveksi merupakan perpindahan panas yang 

terjadi antar bahan yang dikerjakan dan fluida yang bergerak pada batas 

permukaan pada suhu ( T ) berbeda. 

 

Persamaan laju konveksi : 

 

Q    = h A ( Tw - T  ) 

 

Dimana : 

Q    = Laju perpindahan kalor ( W ) 

h     = Koefisien perpindahan panas konveksi ( W/m
2
.
o
C ) 

Tw   = Temperatur permukaan fluida (
o
C ) 

T  = Temperatur aliran fluida (
o
C ) 

A    = Luasan penampang aliran fluida ( m
2
 ) 

 

2.6.2  Perpindahan Panas Secara Konduksi 

Perpindahan panas secara konduksi ( Hantaran ) adalah suatu benda 

terdapat gradien temperatur pada saat itu akan terjadi sebuah perpindahan energi  

dari suhu yang bagian tinggi ke suhu yang bagian lebih rendah dan laju 

perpindahan panas pun berbanding lurus. 
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Untuk mengetahui besarnya proses perpindahan panas yang konduksi 

digunakan persamaan dari hukum Fourier. ( J.P. Holman, 1994 ) 

 

Bunyi hukum Fourier : 

                     Q = K x A 
  

  
 

 

Dimana : 

                                Q  = Laju perpindahan kalor ( W ) 

                                K  = Konduktifitas thermal ( W/m.
o
C ) 

                                A  = Luas penampang aliran ( m
2 

) 

                           ∂T/∂x = Gradien suhu kearah perpindahan kalor ( 
o
C/m ) 

 

Sedangkan perpindahan panas menyeluruh menggunakan rumus : 

 

                  Q = 
     

 
 

 

Dimana : 

 

T1 = Suhu gas kering masuk ( 
o
C ) 

T2 = Suhu gas kering keluar ( 
o
C ) 

R  = Resistansi ( jam. 
o
C / kj ) 

 

Daya panas penghantar perpindahan panas thermal dan laju perpindahan 

aliran kalor konduksi ditentukan dari struktur bahan. Semakin rapat 

penyusunannya molekul yang biasanya terdapat pada benda logam akan 

memindahkan energi yang lebih cepat dibandingkan yang penyusunan tidak rapat, 

yang umumnya terdapat pada logam. 

 

2.6.3 Perpindahan Panas Secara Radiasi  

Radiasi thermal merupakan sebuah energi yang disalurkan oleh benda 

yang berada pada temperatur yang sangat tinggi, hingga energi benda yang berada 
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pada medan radiasi disalurkan oleh gelombng gelombang elektromaknetik, lain 

halnya dengan konveksi dan konduksi bebas radiasi tidak memerlukan media 

penghantar dan bisa digunakan diruangan hampa , dengan cara menembakan 

elektron. 

 

Pembahasan Thermodinamika menuju kepada penyinar (radiator) atau 

benda hitam ( Black body ) memancarkan energi dengan laju yang sebanding 

dengan pangkat empat suhu absolute benda itu dan berbanding langsung dengan 

luas permukaan. ( J.P Holman, 1994 ) 

  

Rumus persamaan thermal untuk benda hitam : 

 

    Qpancaran =   x A x T
4 

 

Dimana :  

 Q = Laju pancaran kalor ( W ) 

                 O = Konstanta proposionalitas Stefan Boltman 5.699x10
4
      (W/m

2
.
o
C) 

 A = Luas penampang aliran fluida ( m
2
 ) 

 T = Temperatur Absolute benda hitam ( 
o
K ) 

 

2.7 Sumber Pemanas 

Sumber pemanasan yang diperoleh dari hasil bahan bakar gas yang di 

sebut Kompor yang dalam bahasa Belandanya disebut Komfoor yaitu alat buat 

masak yang akan menghasilkan panas yang tinggi. Kompor memiliki ruang yang 

terisolasi dari luar sebagai tempat bahan bakar yang diproses sebagai pemanasan 

bagi barang – barang yang diletak kan diatasnya . 

Kompor pertama kali dikenalkan dinegara Indonesia dimasa Kolonial 

(dimasa penjajahan Belanda ). Kompor yang dikenalkan bangsa Belanda 

menggunakan bahan Bakar cair yaitu minyak tanah, spirtus bakar, dan gas  ( 

dalam bentuk padatan cair LPG atau leawat pipa saluran) atau juga kompor dira 
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sekarang bisa menggunakan elemen pemanas dengan daya listrik semisal ( heater 

), kompor listrik. 

 

Kompor biasanya diletak kan didapur ataupun laboratorium buat pengujian 

dalam percobaan. Alat pemanas yang berfungsi sama dengan kompor, tetapi 

menggunakan bahan bakar padat seperti arang ataupun kayu yang sudah kering, 

batu bara diruang yang terbuka di Indonesi lebih dikenal dengan sebutan Anglo. ( 

Fadhilah Rizky Silaen, 2009 ) 

 

2.8 Bahan Bakar Pemanas  

Bahan bakar pemanasan menggunakan Liquefied Petroleum Gas atau biasa 

dikenal masyarakat dengan singkatannya LPG. LPG merupakan campuran dari 

berbagai unsur Hidrokarbon senyawa minyak mentah dan Natural dari komponen 

senyawa utama yang paling mendukung LPG adalah propana ( C3H8) dan butana ( 

C4H10 ). 

 

Kelebihan dari gas LPG lebih baik dibandingkan dengan bahan bakar 

lainnya dalam hal enenrgi BTU ( British Thermal Units ) : 

 Propana    : 21500 BTU per pon 

 Butana      : Butana 21200 BTU per pon 

 Besin        : 17500 BTU per pon 

 Batu Bara : 10000 BTU per pon 

 Kayu         : 7000 BTU per pon 

Adapun lagi sifat sifat LPG yang harus diperhatikan dalam bahan bakar 

pembakaran nantinya : 

1. Gas tidak beracun, tidak memiliki warna dan baunya sangat 

menusuk. 

2. Sangat mudah terbakar dalam bentuk masih cair maupun sudah 

menjadi gas. 

3. Cairan dapat menguap jika dilepas dan menyebar dengan cepat. 
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4. Gas lebih berat bila dibandingkan dengan udara yang ada dalam 

tabung LPGnya sehingga gas lebih banyak berada dibawah udara 

yang letaknya sama sma terletak dalam tabung LPG. 

https://ardra.biz/sain-teknologi 

 

 


