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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman modern ini, semakin banyaknya teknologi yang semakin 

canggih yang dimana alat tersebut dapat membuat waktu pekerjaan kita menjadi 

singkat sekaligus memecahkan berbagai masalah dengan adanya perkembangan 

teknologi. Perkembangan teknologi juga sangat berpengaruh dikarenakan dapat 

meliputi dalam berbagai bidang, baik dalam bidang otomotif, alat elektronik, 

pendinginan dll. Salah satu contoh perkemkebangan yang terjadi dalam bidang 

otomotif yaitu otomotif pada masa lampau dimana mobil-mobil kerja sistem 

pengapiannya yang masih menggunakan platina, dimana kita akui lebih banyak 

menghabiskan bahan bakar dibangdingkan sistem pengapian injeksi dan disaat 

sistem injeksi ini dipakai, saat juga ini kita dapat menandai maraknya mobil listrik 

yang beredar dan sudah dipasarkan. Contoh lain dari perkembangan pendingin atau 

disebut dengan perpindahan panas. Saat ini sudah banyak perkembangan teknologi 

pendinginan yang terjadi. Pendingin yang merupakan teknologi alternatif yang 

marak dipakai karna meminimalisir kan kerusakan. Sistem pendinginan udara yang 

masih merupakan alternatif yang diminati karena kemudahan implementasinya 

yang tidak menimbulkan kerusakan terhadap peranti elektronik apabila mengalami 

kebocoran(Bar-Cohen, 2000). Alasan tersebut dikarenakan suatu alat elektronik 

tentu akan didukung oleh banyak komponen-komponen didalamnya. Komponen-

komponen tersebut memiliki batasan working temperature masing-masing. Ketika 

komponen-komponen tersebut bekerja pada temperatur diluar batasnya, maka 

komponen tersebut akan rusak. Diantara kasus-kasus kegagalan komponen-

komponen elektronik, 55% kerusakan atau kegagalan disebabkan oleh faktor 

temperatur.(Ma, Xia, Luo, Deng, & Ma, 2015) 

Proses pendinginan yang bekerja dengan cara mempercepat proses 

pertukaran panas dari komponen elektronik keefluida lainnya. Yang dimana 

dahulu,banyak nya manusia yang memakai fan sebagai pendingin komponen 

elektronik.Namun saat ini teknologi sudah sangat perkembangan yg dimana 

volume juga dayanya semakin mengecil dan lebih modern. Hal tersebut membuat 
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fan tidak lagi diminati banyak banyak orang dikarena fan keterbatasan dimiliki 

beberapa salah satunya ialah dimensinya yang relatif besar. Hal ini dikarena fan 

memakai prinsip kerja basic electromagnetic yang memungkinkan fan 

membutuhkan area minimum untuk menempatkan coil(Rhakasywi, As’adi, Cholis, 

& Putra, 2019). Dan saat ini juga masih banyaknya alat pendingin yang dapat 

dikembangkan. Salah satunya ialah teknoligi yang dipakai sebagai pendingin 

konveksi ialah sintetik jet.  

Sintetik jet merupakan alat yang dapat digunakan sebagai metode control 

aliran aktif dan juga metode perpindahan panas. Dalam kontrol aliran aktif yang 

biasa dipakai dalam bidang aerodinamika pada body kendaraan guna 

menghilangkan gaya hambat pada body. Contoh lain pada bidang aerodinamika 

adalah sintetik jet juga dapat mendinginkan baling-baling pada turbin.(Poondru, 

Ghia, & Ghia, 2006)  

Sintetik jet ini merupakan sebuah teknologi yang baru dikembangkan. 

Penelitian tentang sintetik jet ini sudah banyak dan selalu dilakukan dikarenakan 

eksperimen tentang jet sintetik dalam pengaruh perpindahan panas sangat 

menjanjikan untuk menurunkan suhu pada permukan datar yang panas(Gillespie, 

M. B., Black, W. Z., Rinehart, C., & Glezer, 2006). Ada pun metode lain yaitu 

menggunakan metode visualisasi aliran pada sebuah jet sintetik dengan media 

penghasil aliran jet sintetiknya menggunakan sebuah loudspeaker sebagai 

aktuatornya yang diselidiki secara eksperimen dengan melakukan percobaan 

menggunakan teknik naphthalene sublimation.(Republic, Street, & Republic, 

2003) 

Ada pun penelitian lain yang menggunakan sistem microelectromechanical 

(MEMS), yang perancangannya khusus untuk menambah fungsi pendinginan 

perangkat yang terdiri dari substrat pendinginan aktif. pengujian dilakukan selama 

13 menit dan memperoleh penurunan nilai temperature pada detik ke 60 sampai ke 

detik 3600, namun setelah melewati detik tersebut diperoleh kenaikan temperatur 

yang constant.(Wang, Yuan, Yoon, Member, & Allen, 2005) karena unjuk kerja 

pendinginan konveksi paksa pada jet sintetik juga dipengaruhi oleh banyak faktor 

salah satu faktor yang mempengaruhi adalah  bentuk nozzle yang digunakan. 
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Dalam hal ini penulis melakukan analisa numerik dengan memakai software 

CFD Fluent Ansyss. Karena software CFD dapat bekerja dengan memberikan hasil 

yang lebih optimal. berupa vector, contour, pathline, dan bentuk lainnya 

dengannmenggunakan persamaan-persamaan science didalamnya. CFD mampu 

memberikan prediksi aliran fluida, perpindahan panas, dan fenomena-fenomena 

lainnya dengan cara memberikan kondisi batas pada suatu lingkungan sesuai dengan 

keinginkan. Hasil akhir dari CFD selanjutnya akan dianalisis dan dipelajari lebih 

lanjut untuk menemukan kesimpulan dari suatu penelitian. 

Untuk mengetahui unjuk kerja pendinginan yang nantinya akan dihasilkan 

dari berbagai bentuk nozzle huruf X dan huruf Z maka perlu dilakukan penelitian 

yang tepat antara rumusan dan batasan masalah yang telah disesuaikan didalam 

penelitian ini. Analisa difokuskan pada pengaruh bentuk nozzle dengan frekuensi 

80Hz-380Hz, 100Hz-400Hz, 120Hz-420Hz untuk performansi pendinginanan 

sintetik jet  agar dapat menentukan bentuk nozzle dan frekuensi terbaik yang dapat 

dilihat dari plat panas yang akan digunakan sebagai objek perpindahan panas, 

vorticity dan turbulensi saat aliran fluida yang terjadi. Yang bertujuan untuk 

mencari bentuk nozzle dan frekuensi yang paling memumpuni dalam memberikan 

efek pendinginan lebih efisien terhadap plat sebagai sumber panas dan juga 

membandingkan proses yang lebih menguntungkan dalam penggunaan jet sintetik 

dalam pendinginan.. Analisis yang dilakukan terhadap setiap aliran fluida yang 

variasikan juga akan dilakukan untuk pemahaman karakteristik aliran fluida dari 

setiap variasinya. Penelitian ini juga diharapkan mampu membantu manusia untuk 

menggunakan pendingin yang lebih efisien, sintetik jet dikembangkan bukan hanya 

sebagai tuntutan perkembangan zaman, melainkan juga mendukung dematerialisasi 

elektronik modern di dalam teknologi internasional.. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. bagaimana pengaruh dan seberapa cepat sebuah plat yang didinginkan 

koveksi paksa jika dibandingkan dengan pendinginan konveksi natural 

(naturaly convection)? 

2. Bagaimana cara kerja frekuensi variasi sweep dalam menciptakan sebuah 

pendinginan konveksi? 
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3. Berapa frekuensi yang harus dipakai pada frekuensi sweep untuk 

mempercepat perpindahan panas? 

4. Bagaimana gambaran hasil performasi frekuensi variasi sweep yang akan 

dilakukan dalam CFD? 

1.3 Batasan Masalah 

 Laporan ini dibuat menggunakan sintetik jet untuk membahas unjuk kerja 

sistem pendingin menggunakan gelombang fungsi dari Test Tone Generator (TTG) 

sebagai penghasil jenis frekuensi untuk mngendalikan sumber panas. Berikut 

adalah batasan masalah yang akan ditentukan untuk mengnalisis data penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

1. Menggunakan jeniss gelombang Triangular dari fungsi Test Tone 

Generator(TTG) 

untuk menciptakan variasi frekuensi swepp. 

2. Durasi yang pakai untuk menciptakan frekuensi sweep adalah 5 detik 

yang dihitung dari frekuensi minimum ke maksimum. 

3. Frekuensi yang dipakai dalam variasi sweep dimana setip rentang 

gelombang 300Hz menjadi 80Hz-380Hz, 100Hz-400Hz, 120Hz-420Hz. 

4. Sintetik jet digunakan memakai bentuk nozzle huruf X, dan huruf Z. 

5. Menggunakan nozzle dengan ukuran 3 mm dengan nilai akurasi sebesar 

1 mm. 

6. Nozzle huruf X mempunyai sudut 90o dan huruf Z mempunyai sudut 45o. 

7. Jarak antara nozzle dengan objek panas adalah 3cm. 

8. Ruang yang akan dilakukan pengujian dalam kondisi tertutup. 

9. Temperatur ruangan yang akan digunakan untuk pengujian sekitar 28oC 

– 30oC. 

10. Durasi waktu untuk uji pengambilan data dilakukan dalam 1 jam dan 

data akan diolah setiap 1 menit. 

11. Simulasi yang akan dilakukan untuk aliran udara mennggunakan CFD 

Fluent. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menghitung setiap perubahan panas yang terjadi pada sumber panas dan 

aliran udara jika dilakukan paksa. 

2. Menganalisis setiap perubahan temperatur pada sumber panas yang telah 

ditentukan dan juga aliran udara dibawah pengaruh setiap nozzle dan 

frekuensi yang ditentukan. 

3. Mengenal karakteristik setiap nozzle dan frekuensi sintetik jet saat proses 

pendinginan. 

4. Merancang bentuk nozzle dan frekuensi yang lebih baik dalam 

menghasilkan pendinginan menggunakan gelombang triangular variasi 

frekuensi sweep. 

1.5 Sistematika Penulisan   

Dalam penulisan skripsi ini dibuat sesuai dengan susunan sistematika 

penulisan pada umumnya. Laporan penelitian skripsi ini yang terdiri dari lima bab 

yang dimana setiap bab akan berkaitan satu sama lain. Berikut ini adalah susunan 

sistematika skripsi yang telah dibuat: 

BAB I : bab yang akan dipaparkan tetang alasan yang di latar belakangi, 

perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan 

skirpsi ini sendiri. 

BAB II  : bab yang diuraikan tentang teori yang telah didapatkan dari studi 

literatur yang berkaitan dengan topik skirpsi ini agar dapat memberikan 

pemahaman lanjutan mengenai penelitian skripsi ini. 

BAB III: bab yang akan menjelaskan mengenai setup alat, metode 

penelitian, dan bahan apa saja yang  akan digunakan selama proses penelitian 

dimulai dari pemilihan topik hingga analisis data yang akan didapatkan. 

BAB IV: bab yang akan memapaparkan hasil data dan analisis data yang 

akan dilakukan penulis terhadap data yang telah didapat agar nantinya penulis 

mampus menyatakan kesimpulan. 

BAB V: bab yang akan mepaparkan kesimpulan beserta saran yang 

berhubungan dengan topik yang diteliti agar dapat menjadi salah satu landasan teori 

dikemudian hari. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


