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ABTRACT

Heat transfer is commonly found in industry such as the heat transfer between pipe and 
air  in steam pipe and boilers.  Heat transfer can be divided into three types that  are 
conduction, convection, and radiation. In this paper, a measurement of heat transfer rate 
that occurs in water and oil in a pipe based on free  convection method is described. 
Temperature measurement system on the fluid using a k-type  thermocouple sensor as 
inputs is connected to an amplifier was while the output of the circuit is connected to an 
ADC Card Velleman  for data  acquisition and read  by a  personal  computer. 
Thermocouple  sensors have been tested  and calibrated using  an oven,  then a  linear 
equation was obtanied  based on a function of voltage and temperature to convert the 
sensor output. Based  on  four  point intervals,  sensor temperature changed suit  with 
power various.  At the minimum and maximum power variation of each sensor value, 
the  specific heat and the coefficient of thermal heat of the fluid. Were obtained with 
minimum power 216 watt and maximum power 322.7 watt in fluid water, specific heat 
value obtained are  4026.11 J/KgoC and 4398.8 J/KgoC. Then thermal coefficient are 
1.67 W/m2oC and 1.21 W/m2oC. In the petroleum fluid with the minimum 216 watt  and 
maximum 322.7 watt power, specific heat value obtained are 3230.3 J/KgoC and 3891.9 
J/KgoC.  Then  thermal  coefficient are  1.22 W/m2oC and  1.48 W/m2oC.  The research 
shows that the longer time is required  for the temperature to reach the steady state with 
the greater power used on it. 
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PENDAHULUAN
Perpindahan panas mempelajari tentang laju perpindahan panas diantara material 

atau  benda  karena  adanya  perbedaan  suhu.  Panas  akan  mengalir  dari  tempat  yang 
suhunya  tinggi  ke  tempat  yang  suhunya  lebih  rendah.  Peristiwa  perpindahan  panas 
sangat banyak dijumpai dalam industri, misalnya perpindahan panas dari pipa uap ke 
udara, pembuangan panas pada pembangkit tenaga, ketel uap, dapur yang menggunakan 
konsep perpindahan panas.

Perpindahan  panas  dapat  dibagi  dalam  beberapa  golongan,  yaitu  secara 
konduksi,  konveksi  dan  radiasi.  Perpindahan  panas  konduksi  adalah  proses  dimana 
panas mengalir antara medium - medium berlainan yang bersinggungan secara langsung 
tanpa  adanya  perpindahan  molekul  yang  cukup  besar.  Perpindahan  panas  konveksi 
adalah  perpindahan  panas  dimana  panas  dibawa  oleh  partikel-partikel  zat  yang 
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mengalir,  atau pengangkutan kalor oleh gerak dari zat yang dipanaskan. Perpindahan 
panas secara radiasi adalah perpindahan panas melalui pancaran energi, dimana benda 
itu  terpisah  dalam  ruang  (Klara,  2008). Pada  rancangan  penelitian  ini,  panas 
dipindahkan dari satu medium ke medium lainnya mempergunakan perpindahan secara 
konduksi  dan  konveksi  sehingga  aspek  perpindahan  panas  melalui  radiasi  dapat 
diabaikan.

Perpindahan  panas  secara  konveksi  dapat  dibagi  menjadi  dua  cara,  yaitu 
konveksi  bebas  dan konveksi  paksa.  Konveksi  bebas  tidak  dipengaruhi  oleh  adanya 
aliran  yang  dipaksakan  disebabkan  oleh  beda  suhu  dan  beda  rapat  saja,  sedangkan 
koveksi paksa dipengaruhi oleh adanya tenaga dari luar, misalnya pengaruh pompa dan 
kompressor (Masyithah et all, 2006).

Konveksi  panas  berhubungan  sangat  erat  dengan  arus  zat  atau  fluida.  Laju 
perpindahan  panas  secara  konveksi  bebas  dari  minyak  hidrolik  dapat  dianalisa  dan 
ditentukan perubahan suhu dengan menggunakan pipa silinder. Perubahan suhu pada 
pipa dapat diukur menggunakan beberapa sensor suhu. Dari  fungsi jarak dan berapa 
lama waktu yang diperlukan sampai suhu fluida konstan dapat diamati dalam bentuk 
grafik. 

Analisa dari perpindahan panas dari fluida di dalam pipa memiliki keuntungan 
dimana  konsep  ini  bisa  diaplikasikan  pada  sistem  pemanas  air  bertenaga  cahaya 
matahari serta untuk sistem tertutup lainnya yang memanfaatkan panas dari fluida atau 
sistem hidrolik  dan pemanas.  Sistem tertutup  untuk menganalisa  perpindahan  panas 
fluida di dalam pipa untuk penelitian dasar di laboratorium masih jarang terdapat dan 
umumnya sistem mempergunakan pengukuran mempergunakan thermometer biasa.

Berdasarkan hal  tersebut diatas  maka pada penelitian  ini  akan diteliti  konsep 
dasar  perpindahan  panas  yang  terjadi  pada  fluida  di  dalam  pipa  secara  natural 
berdasarkan fungsi  jarak  aliran  fluida  dan waktu tempuh sampai  tingkat  pemanasan 
telah mencapai kondisi stasioner. Untuk pengukuran suhu dilakukan mempergunakan 
sensor suhu dan diukur secara online dan real time.

METODE PENELITIAN
Pengamatan distribusi dan tingkat kecepatan perpindahan panas di dalam pipa 

silinder  dilakukan dengan membuat  suatu set  up eksperimen di  dalam laboratorium. 
Dalam penelitian  ini metodologi  yang digunakan adalah eksperimen dengan  peralatan 
dan prosedur penelitian sebagai berikut:

Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang diperlukan pada penelitian ini ditampilkan pada Tabel 1 

sebagai berikut:
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Tabel 1. Alat dan bahan yang digunakan beserta fungsinya
No Alat dan Bahan Fungsi Ket

1. Pipa PVC 1 Tabung yang berisikan fluida 2 meter, 2 inci

2. Pipa PVC 2 Tabung isolasi 1,96 meter, 4 inci

3. Air Medium penghantar 4,0516 Liter

4. Minyak Pelumas Medium penghantar 4,0516 Liter

5. Termokopel Pengukur suhu 4 buah

6. Trafo toroid Memvariasi tegangan 1 buah

7. Stopwatch Pengukur waktu 1 buah

8. Elemen pemanas Pemanas fluida
1 buah, 350 watt, 220 
volt

9. Semen Isolasi panas ± 10 kg

10 ADC Card Velleman Pengubah analog ke digital 1 buah

11 Laptop Pengolah data 1 buah

 
Susunan Alat Untuk Percobaan dan Pengambilan Data

Alat dan bahan ini kemudian disusun dalam suatu susunan alat untuk percobaan 
seperti diperlihatkan pada Gambar 4 berikut. Seperti diperlihatkan pada gambar, terlihat 
bahwa pipa  PVC silinder  dengan ukuran panjang 2 meter  dengan diameter  tertentu. 
Pada bagian awal pipa akan dipasang pemanas (heater) yang dihubungkan dengan trafo 
toroid  yang  akan  mengatur  besarnya  daya  pemanas  heater,  yaitu  dengan  mengubah 
besarnya tegangan V dan arus I yang mengalir ke dalam pemanas. Pada pemanas juga 
dipasang suatu saklar yang sinkron dengan sistem akuisisi data pengukuran dari panas 
fluida.

Gambar 4. Desain penelitian perpindahan panas
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Pada titik tertentu berjarak d yang terbagi menjadi 4 titik pengamatan pada pipa 
silinder dipasang detector suhu yang mempergunakan sensor suhu Termokopel tipe-K 
berbiaya  rendah  yang  akan  mengubah  besaran  fisis  suhu  akibat  perambatan  panas 
natural dari sumber pemanas menuju ke suhu yang lebih dingin. Tegangan keluaran dari 
keempat  detector  Termokopel kemudian  diperkuat  dengan  pengolah  isyarat  dan 
kemudian di baca oleh ADC yang kemudian ditampilkan pada PC. Data yang diolah 
akan memberikan informasi terkait waktu pengukuran, suhu terukur. Sementara daya 
pemanas, waktu awal pengukuran, jarak titik pengamatan S, dimensi dari silinder serta 
spesifikasi  fisis  dari  fluida  telah  menjadi  masukan  awal  untuk  menentukan  tingkat 
kelajuan dan distribusi suhu di dalam pipa secara konveksi natural.

Data yang diperoleh dari pengukuran kemudian diolah berdasarkan rumus kalor 
dan rumus konveksi untuk memperoleh parameter kecepatan aliran panas dan koefisien 
panas  pada  masing-masing fluida  Pada penelitian  ini  ditunjukan hasil  dalam bentuk 
grafik  perbandingan  antara  suhu  terhadap  waktu,  suhu  terhadap  jarak,  serta 
perbandingan  antara  waktu  terhadap  jarak  yang  telah  di  tentukan.  Dari  hasil 
perbandingan grafik, maka terlihat laju perpindahan panas pada suatu fluida cair. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada sub bab ini akan menjelaskan hasil pengukuran dan pengolahan data pada dua 

jenis fluida yaitu air dan minyak pelumas merek Mesran.

Distribusi Panas Pada Air
Pengukuran  terhadap  air,  dilakukan  dengan  menvariasikan  tegangan  sebesar 

180 volt, 200 volt dan 220 volt atau dengan daya bersesuaian. Hasil pengukuran pada 
ketiga variasi tegangan tersebut diolah dan ditampilkan dengan menggunakan program 
Sigma Plot untuk memperoleh model yang bersesuaian seperti pada Gambar 5a, b, dan c 
berikut :

(a)
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(b)

(c)

Gambar 5.  Hubungan antara  suhu air  sebagai  fungsi  waktu pengukuran dengan (a) 
daya 216  watt, (b) daya 266,7 watt dan (c) daya 322,7 watt

Pada  Gambar  5a,  b  dan  c  menunjukkan  masing-masing  suhu  sensor  dengan 
variasi  daya  terhadap  waktu  pengukuran.  Terlihat  bahwa semakin  besar  daya  yang 
diberikan  pada  tiap  titik  sensor  maka  waktu  yang  dibutuhkan  suhu  akan  mencapai 
keadaan steady state juga semakin lama. Sebagai contoh, khusus untuk sensor pertama 
pada waktu 120 menit dengan daya 216 watt memiliki suhu sebesar 79,87oC, dengan 
daya 266,7 watt memiliki suhu sebesar 86,93 oC dan dengan daya 322,7 watt memiliki 
suhu sebesar 101,3oC. Ini jelas terlihat bahwa pada waktu yang sama, maka suhu akan 
semakin naik apabila daya yang diberikan naik juga.

Dari  Gambar  5a,  b  dan  c  diatas  jelas  terlihat  bahwa  keempat  sensor 
menunjukkan  karakteristik  yang  berbeda-beda.  Pada  daya  216  watt  dengan  waktu 
pengukuran dari 150 menit ke 165 menit sensor pertama, kedua dan ketiga mengalami 
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keadaan  suhu  steady  state.  Pada  daya  266,7  watt  dengan  waktu  pengukuran  dari 
150 menit ke 180 menit sensor kedua dan ketiga mengalami keadaan steady state. Serta 
pada  daya  322,7 watt  keadaan  suhu mengalami  kenaikan dengan waktu  195 menit, 
disebabkan oleh daya yang diberikan pada elemen pemanas sangat besar.

Berikut  ini  adalah  grafik  yang  menunjukkan  perbandingan  variasi  tegangan 
terhadap tiap-tiap sensor dengan waktu pengukuran yang sama.

Gambar 6.   Perbandingan variasi tegangan terhadap sensor pertama dan sensor kedua dengan 
suhu dan waktu pengukuran yang sama.

Gambar 7.   Perbandingan variasi tegangan terhadap sensor ketiga dan sensor keempat dengan  
suhu dan waktu pengukuran yang sama.

Dari gambar 6 dan gambar 7 diatas jelas terlihat bahwa ternyata fungsi jarak 
memberikan suatu variasi lapisan suhu terhadap waktu pengukuran. Pada sensor 4, suhu 
terdeteksi mulai pada tegangan 180 volt,  200 volt dan 220 volt masing-masing pada 
waktu 120 menit, 90 menit dan 45 menit. Berarti pada tegangan 220 volt, 200 volt dan 
180 volt masing-masing di bawah waktu 45 menit, 90 menit dan 120 menit suhunya 
masih konstan atau tetap.  Perbedaan ini  disebakan karena  letak  jarak  sensor  4 jauh 
daripada sensor lainnya terhadap elemen pemanas.

Dari hasil pengolahan data pada masing-masing sensor didapat nilai kalor jenis 
untuk masing-masing daya yang berbeda.  Pada daya 216 watt  didapat  nilai  rata-rata 
kalor jenis air sebesar 4026,11 J/kgoC, pada daya 266,7 watt didapat nilai rata-rata kalor 
jenis air sebesar 4565,75 J/kgoC dan pada daya 322,7 watt didapat nilai rata-rata kalor 
jenis air sebesar 4398,8 J/kgoC.
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Distribusi Panas Pada Minyak
Dilanjutkan  pengukuran  terhadap  minyak  pelumas  merek  Mesran,  dilakukan 

menvariasi  tegangan  sebesar  180  volt,  200  volt  dan  220  volt  atau  dengan  daya 
bersesuaian.  Hasil  pengukuran  pada  ketiga  variasi  tegangan  tersebut  diolah  dan 
ditampilkan dengan menggunakan program Sigma Plot untuk memperoleh model yang 
bersesuaian seperti pada gambar 8a, b dan c berikut : 
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Gambar 8.  Hubungan antara suhu minyak sebagai fungsi waktu pengukuran  dengan(a) 
daya 216 watt, (b) daya 266,7 watt dan (c) daya 322,7 watt

Pada  Gambar  8a,  b  dan  c  menunjukkan  masing-masing  suhu  sensor  dengan 
variasi  daya  terhadap  waktu  pengukuran.  Terlihat  bahwa semakin  besar  daya  yang 
diberikan maka waktu yang dibutuhkan suhu mencapai keadaan steady state juga akan 
semakin lama.  Sebagai  contoh,  khusus untuk sensor pertama pada waktu 120 menit 
dengan  daya  216  watt  memiliki  suhu  sebesar  119,16oC,  dengan  daya  266,7  watt 
memiliki suhu sebesar 128,67oC dan dengan daya 322,7 watt  memiliki  suhu sebesar 
134,01oC. Ini jelas terlihat bahwa pada waktu yang sama, maka suhu akan semakin naik 
apabila daya yang diberikan naik juga.

Dari  Gambar  8a,  b  dan  c  diatas  jelas  terlihat  bahwa  keempat  sensor 
menunjukkan  karakteristik  yang  berbeda-beda.  Pada  daya  216  watt  dengan  waktu 
pengukuran  dari  165 menit  ke  180 menit  sensor  pertama  mengalami  keadaan  suhu 
steady state. Pada daya 266,7 watt dengan waktu pengukuran dari 150 menit ke 195 
menit  sensor  pertama  mengalami  keadaan  steady  state.  Serta  pada  daya 322,7 watt 
keadaan  suhu  mengalami  keadaan  steady  state dengan  waktu  dari  150  menit  ke 
195 menit, disebabkan oleh daya yang diberikan pada elemen pemanas sangat besar.

Berikut  ini  adalah  grafik  yang  menunjukkan  perbandingan  variasi  tegangan 
terhadap tiap-tiap sensor dengan waktu pengukuran yang sama. 

Gambar 9.   Perbandingan variasi tegangan terhadap sensor pertama dan sensor kedua dengan 
suhu dan waktu pengukuran yang sama.
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Gambar 10.   Perbandingan variasi tegangan terhadap sensor ketiga dan sensor keempat dengan 
suhu dan waktu pengukuran yang sama.

Dari Gambar 9 dan gambar 10 diatas jelas terlihat bahwa ternyata fungsi jarak 
memberikan suatu variasi lapisan suhu terhadap waktu pengukuran. Pada sensor 4, suhu 
terdeteksi mulai pada tegangan 180 volt,  200 volt dan 220 volt masing-masing pada 
waktu 135 menit,  75 menit,  dan 45 menit.  Berarti  tegangan 220 volt,  200 volt  dan 
180 volt masing-masing di bawah waktu 45 menit,  75 menit dan 135 menit suhunya 
masih konstan atau tetap.  Perbedaan ini disebabkan karena letak jarak sensor 4 jauh 
daripada sensor lainnya terhadap elemen pemanas.

Dari hasil pengolahan data pada masing-masing sensor didapat nilai kalor jenis 
untuk masing-masing daya yang berbeda.  Pada daya 216 watt  didapat  nilai  rata-rata 
kalor jenis minyak sebesar 3230,3 J/kgoC. Pada Daya 266,7 watt didapat nilai rata-rata 
kalor jenis air sebesar 3537,1 J/kgoC. Pada daya 266,7 watt didapat nilai rata-rata kalor 
jenis air sebesar 3891,9 J/kgoC.

Nilai  kalor  jenis  dan  persentasi  kesalahan  pada  tiap-tiap  fluida  dengan  daya 
divariasikan terhadap nilai kalor jenis pada literatur dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah 
ini.

 Tabel 2. Perbandingan dan nilai persentase kesalahan fluida tehadap referensi

NO Fluida C 
Referensi

C Eksperimen Dengan Variasi Daya ( J/Kg oC)

216 (watt) 266,7 (watt) 322,7 (watt)

1. Air 4200 4026,1 4565,8 4398,8

2. Minyak 2200 3230,3 3537,1 3891,9

Koefisien Perpindahan Panas Air dan Minyak
Pada sub bab ini akan ditunjukkan pula bagaimana nilai koefisien perpindahan 

panas  hasil  pengukuran  yang  didapat  pada  keempat  titik  sensor  untuk  daya  yang 

10



berbeda.  Pada  penelitian  ini,  dilakukan  pengukuran  terhadap  fluida  air  dan  minyak 
mesran dengan variasi daya sebesar 216 watt, 266,7 watt dan 322,7 watt.

Nilai koefisien panas dipengaruhi oleh selisih suhu dan lama pemanasan fluida. 
Pada  air  dengan  daya  216  watt  didapat  nilai  rata-rata  koefisien  panas  sebesar 
1,67 W/m2oC,  pada  daya  266,7  watt  didapat  nilai  rata-rata  koefisien  panas  sebesar 
1,53 W/m2oC dan pada daya 322,7 watt didapat nilai rata-rata koefisien panas sebesar 
1,21 W/m2oC. Pada minyak dengan daya 216 watt didapat nilai rata-rata koefisien panas 
sebesar  1,22  W/m2oC,  pada  daya  266,7  watt  didapat  nilai  rata-rata  koefisien  panas 
sebesar 1,33  W/m2oC dan pada daya 322,7 watt didapat nilai rata-rata koefisien panas 
sebesar  1,48  W/m2oC.  Nilai  koefisien  panas  pada  tiap-tiap  fluida  dengan  daya 
divariasikan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai koefisien panas dengan variasi daya

NO Fluida h Eksperimen Dengan Variasi Daya ( W/m2.oC)

216 (watt) 266,7 (watt) 322,7 (watt)

1. Air 1,67 1,53 1,21

2. Minyak 1,22 1,33 1,48

Nilai  rata-rata  pada  fluida  air  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  daya  dan 
meningkatnya suhu akibat lama pemanasan yang diberikan pada air maka nilai koefisien 
panas  akan  semakin  kecil.  Berbeda  dengan  nilai  rata-rata  pada  fluida  minyak  yang 
menunjukkan  bahwa  semakin  besar  daya  dan  meningkatnya  suhu  akibat  lama 
pemanasan yang diberikan pada minyak maka nilai koefisien panas akan semakin besar, 
karena  minyak  dipengaruhi  oleh  viskositas.  Minyak  memiliki  viskositas  yang  lebih 
besar  daripada  air.  Pada  pemanasan  terjadi  penyerapan  panas  oleh  minyak  yang 
menyebabkan penurunan viskositas pada suhu tertentu.

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat simpulkan bahwa telah berhasil 

dibuat  suatu  alat  untuk  pengukuran  suhu  pada  fluida  air  dan  minyak  dengan 
menggunakan modul rangkaian penguat sensor termokopel  tipe-K yang dihubungkan 
pada ADC Card Velleman.

Semakin besar daya yang diberikan pada sumber pemanas maka waktu yang 
dibutuhkan suhu mencapai keadaan steady state juga akan semakin lama.

Variasi  daya  dan  jarak  memberikan  lapisan  suhu  sebagai  fungsi  dari  waktu 
pengukuran. Pada daya minimum dan maksimum masing-masing sensor didapat nilai 
kalor jenis panas dan nilai  koefisien panas pada fluida.  Pada fluida air dengan daya 
minimum  216  watt  dan  maksimum  322,7  watt  didapat  nilai  kalor  jenis  sebesar 
4026,11 J/KgoC dan 4398,8 J/KgoC dan nilai koefisien panas sebesar 1,67 W/m2oC dan 
1,21  W/m2oC.  Pada  fluida  minyak  dengan  dengan  daya  minimum  216  watt  dan 
maksimum  322,7  watt  didapat  nilai  kalor  jenis  sebesar  3230,3  J/KgoC,dan 
3891,9 J/KgoC dan nilai koefisien panas sebesar 1,22 W/m2oC dan 1,48 W/m2oC

Nilai koefisien panas pada air cenderung semakin kecil  dengan bertambahnya 
daya  yang  diberikan,  lain  halnya  dengan  nilai  koefisien  panas  pada  minyak  akan 
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semakin besar dengan bertambahnya daya yang diberikan. Hal ini disebabkan karena 
minyak  dipengaruhi  oleh  viskositas.  Minyak  memiliki  viskositas  yang  lebih  besar 
daripada air. Pada pemanasan terjadi penyerapan panas oleh minyak yang menyebabkan 
penurunan viskositas pada suhu tertentu.
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