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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) 

Sistem Termal. BKPM Sistem Termal ini disusun sebagai panduan praktik yang 

sesuai dengan RPS mata kuliah Sistem Termal. BKPM Sistem Termal ini bertujuan 

agar mahasiswa mampu menguasai konsep dan aplikasi Pertukaran Panas, Isolasi 

termal, Pipa Panas, Cooling Tower, Bahan Penyimpanan Panas, Desalinasi Air, 

Pengeringan, Evaporasi, Gasifikasi, Boiler, Heat Exchanger, Efektivitas Heat 

Exchanger, Kondensor, ORC (Organic Rankine Cycle) sesuai dengan CPMK dalam 

RPS Sistem Termal. Dalam penyusunan BKPM Sistem Termal ini, penulis 

mendapat banyak bantuan, masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk 

itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus 

kepada: 

1. Ketua Jurusan Teknik 

2. Ketua Program Studi Teknik Energi Terbarukan 

3. Tim Dosen Mata kuliah Sistem Termal 

Penulis menyadari bahwa BKPM Sistem Termal ini masih jauh dari sempurna, 

untuk itu dengan senang hati dan tangan terbuka penulis menerima saran dan 

kritik yang berguna untuk menyempurnakan BKPM ini.  

Akhir kata, semoga BKPM Sistem Termal ini dapat bermanfaat dan 

memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya. 

 

 

        Jember, 19 Agustus 2022 

 

 

        Penulis.  
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Acara 1 

Materi Pembelajaran  : Isolasi Termal 

Acara Praktikum/Praktik : Pengaruh jenis bahan isolasi termal terhadap suhu air 

pada kolektor surya 

Tempat : Workshop Energi dan Mekanik  

Alokasi Waktu : 1x(1x170”) 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :  

Mahasiswa mampu memahami konsep dan aplikasinya  Bahan-bahan isolator, 

penerapan dan perhitungan 

b. Indikator Penilaian :  

1. Kualitatif: Ketepatan analisis, kerapian sajian 

2. Kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas dan ketepatan 

perhitungan 

c. Dasar Teori :  

Insulasi termal (isolasi termal, isolasi panas) adalah metode atau proses yang 

digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas/kalor. Panas atau energi 

panas (kalor) bisa dipindahkan dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi atau 

ketika terjadi perubahan wujud. Mengenai insulasi termal, hanya dibicarakan 

perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Aliran panas dapat 

dikendalikan dengan proses ini, tergantung pada sifat material yang dipergunakan. 

Bahan yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas itu disebut 

isolator atau insulator. Panas dapat lolos meskipun ada upaya untuk menutupinya, 

tetapi isolator mengurangi panas yang lolos tersebut. Isolasi termal dapat menjaga 

wilayah tertutup seperti bangunan atau tubuh agar terasa hangat lebih lama dari 

yang sewajarnya, tetapi itu tidak mencegah hasil akhirnya, yaitu masuknya dingin 

dan keluarnya panas. Isolator juga dapat bekerja sebaliknya, yaitu menjaga bagian 

dalam suatu wadah terasa dingin lebih lama dari biasanya. Insulator digunakan 

untuk memperkecil perpindahan energi panas. Kemampuan insulasi suatu bahan 

diukur dengan konduktivitas termal (k). Konduktivitas termal yang rendah setara 

dengan kemampuan insulasi (resistansi termal atau nilai R) yang tinggi. Dalam 

teknik termal, sifat-sifat lain suatu bahan insulator atau isolator adalah densitas 

(ρ) dan kapasitas panas spesifik (c). 

Bahan dengan konduktivitas termal (k) rendah menurunkan laju aliran panas. 

Jika nilai k lebih kecil, value, maka nilai resistansi termal yang berkaitan (R) akan 

lebih besar. Konduktivitas termal diukur dengan satuan watt-per-meter per Kelvin 

(W·m−1·K−1), dilambangkan dengan k. Semakin tebal bahan insulator, semakin 

tinggi pula resistansi termal atau nilai R bahan itu. 
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Untuk suatu tabung, resistansi termal konvektif berbanding terbalik dengan 

luas permukaan dan karenanya juga berbanding terbalik dengan jari-jari (radius) 

tabung, sedangkan resistansi termal kulit tabung (lapisan insulasi) tergantung dari 

rasio jari-jari luar dan dalam, bukan pada jari-jari itu sendiri. Misalnya jari-jari luar 

tabung dilipat gandakan dengan menambah lapisan insulator, berarti ditambahkan 

sejumlah tertentu resistansi konduktif (sama dengan ln(2)/(2πkL)) tetapi pada saat 

yang sama resistansi konvektif dikurangi setengahnya. Karena resistansi konvektif 

cenderung mendekati nilai tak terhingga jika jari-jari mendekati nol, maka pada 

jari-jari yang kecil, penurunan resistansi konventif akan lebih besar daripada 

penambahan resistansi konduktif, sehingga menghasilkan total resistansi yang 

lebih rendah. 

Dengan demikian tersirat bahwa ada nilai jari-jari kritikal (r critical; critical 

radius) di mana transfer kalor mencapai maksimum. Di atas jari-jari kritikal ini, 

penambahan insulasi menurunkan transfer kalor. Untuk tabung terinsulasi, jari-jari 

kritikal dihitung dengan persamaan berikut: 

𝑟𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 =
𝑘

ℎ
 

Persamaan ini menunjukkan bahwa jari-jari kritikal tergantung hanya pada 

koefisien transfer panas dan konduktivitas termal dari insulasi. Jika jari-jari tabung 

yang tidak terinsulasi lebih besar dari jari-jari kritikal insulator, penambahan 

insulator dalam jumlah apapun akan menurutnkan transfer panas. 

Aliran panas dapat dikurangi dengan menangani satu atau lebih dari tiga 

mekanisme transfer panas (perpindahan kalor) dan tergantung pada sifat fisik 

bahan yang digunakan untuk melakukan hal ini. 

 

d. Alat dan Bahan :  

Alat: Kolektor surya, sensor suhu, data logger/termometer suhu, gunting, solari 

meter 

Bahan: styrofoam, glasswool, lem, bahan absorber (aluminium), air 

e. Prosedur Kerja   

1. Siapkan 2 kolektor surya parabola dan bahan styrofoam serta glasswool 

2. Letakkan bahan isolasi pada bagian bawah kolektor surya, yaitu antara bagian 

penutup kolektor dan bahan absorber. 

3. Pengujian pengaruh bahan isolasi termal dilakukan dengan, memanaskan air 

pada kolektor surya selama 2 jam.  

4. Amati dan ukur radiasi surya, suhu lingkungan, suhu absorber dan suhu air 

selama 2 jam. 

f. Hasil dan Pembahasan:  
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1. Buatlah tabel pengamatan radiasi surya, suhu suhu lingkungan, suhu absorber 

dan suhu air selama 2 jam. 

2. Analisis data dengan menggunakan grafik. 

g. Rubrik Penilaian :  

No INDIKATOR KINERJA Bobot (%) Penilaian Nilai Akhir 

1 Ketepatan analisis 40%   

2 Kerapian penyajian 10%   

3 Ketepatan perhitungan 40%   

4 Banyaknya referensi/acuan 10%   

  100   
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Acara 2 

Materi Pembelajaran  : Pipa Panas 

Acara Praktikum/Praktik : Pengaruh debit aliran terhadap suhu air dingin dan panas 

pada pipa. 

Tempat : Workshop Energi dan Mekanik  

Alokasi Waktu : 1x(1x170”) 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :  

Mahasiswa mampu memahami konsep mekanisme (siklus) pipa panas dan aplikasi 

pipa panas. 

b. Indikator Penilaian :  

1. Kualitatif: Ketepatan analisis, kerapian sajian 

2. Kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas dan ketepatan 

perhitungan 

c. Dasar Teori :  

Sistem perpipaan adalah suatu sistem yang digunakan untuk memindahkan 

fluida dari peralatan (equipment) yang berada di dalam pabrik (plant) atau dari 

satu tempat ke tempat lain sehingga dapat terjadi proses produksi. Suatu sistem 

perpipaan (piping system) memiliki beberapa komponen pelengkap yaitu flange, 

katup, reducer, elbow, tumpuan / structure, percabangan, nozzle dan lain lain.  

Dalam dunia industri, sering dikenal sebagai piping dan pipeline. Piping 

adalah sistem perpipaan yang ada dalam plant, untuk mengalirkan fluida dari satu 

peralatan ke peralatan lain. Piping biasanya bersifat internal yaitu jalur hanya 

berada di dalam plant. Sedangkan pipeline adalah sistem perpipaan yang 

menghantarkan fluida dari satu plant ke plant lainnya. Pipeline biasanya memiliki 

pipa yang sangat panjang, karena melintasi suatu daerah. 

Sistem perpipaan sangat sering ditemukan pada bidang industri dari sistem 

perpipaan tunggal (simple) sampai sistem perpipaan bercabang (complex). Contoh 

sistem perpipaan dalam industri pembangkit tenaga panas bumi adalah sebagai 

sarana pemindah fluida dari reservoir ke peralatan pembangkit, sistem distribusi 

air kedalam gedung dan lain lain. Sistem perpipaan memiliki berbagai macam alur 

atau percabangan sehingga banyak komponen dalam sistem perpipaan yang 

digunakan. Sebagai contoh adalah tee (percabangan), penyusutan diameter 

(reducer), pengatur aliran (valve) dan lain lain. 

 

d. Alat dan Bahan :  

Alat: Heat Exchanger, Digital flowmeter, termoemeter digital 

Bahan: air 

e. Prosedur Kerja   
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1. Siapkan heat exchanger. 

2. Aturlah variasi debit aliran fluida dingin dengan fluida panasnya. 

3. Ukurlah suhu fluida panas pada saat masuk dan keluar heat exchanger(0C), 

Suhu fluida dingin pada saat masuk dan keluar heat exchanger (0C), Debit 

aliran fluida panas dan dingin (liter/menit). 

f. Hasil dan Pembahasan:  

1. Buatlah tabel pengamatan suhu fluida panas pada saat masuk dan keluar heat 

exchanger(0C), Suhu fluida dingin pada saat masuk dan keluar heat exchanger 

(0C), Debit aliran fluida panas dan dingin (liter/menit) 

2. Analisis data dengan menggunakan grafik. 

g. Rubrik Penilaian :  

No INDIKATOR KINERJA Bobot (%) Penilaian Nilai Akhir 

1 Ketepatan analisis 40%   

2 Kerapian penyajian 10%   

3 Ketepatan perhitungan 40%   

4 Banyaknya referensi/acuan 10%   

  100   
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Acara 3 

Materi Pembelajaran  : Cooling Tower 

Acara Praktikum/Praktik : Cara kerja dan komponen cooling tower 

Tempat : Workshop Energi dan Mekanik  

Alokasi Waktu : 1x(1x170”) 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :  

Mahasiswa mampu memahami konsep mekanisme kerja; kesetimbangan massa 

dan energi cooling tower. 

b. Indikator Penilaian :  

1. Kualitatif: Ketepatan analisis, kerapian sajian 

2. Kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas dan ketepatan 

perhitungan 

c. Dasar Teori :  

Cooling Tower (Menara pendingin) merupakan suatu peralatan yang 

digunakan untuk menurunkan suhualiran air dengan cara mengekstraksi panas dari 

air dan mengemisikannya ke atmosfir.Menara pendingin menggunakan penguapan 

dimana sebagian air diuapkan ke aliran udarayang bergerak dan kemudian dibuang 

ke atmosfir. Sebagai akibatnya, air yang tersisadidinginkan secara signifikan. 

Menara pendingin mampu menurunkan suhu air lebih dari peralatan-peralatan 

yang hanya menggunakan udara untuk membuang panas, seperti radiatordalam 

mobil, dan oleh karena itu biayanya lebih efektif dan efisien energinya. 

 

Gambar. Cooling Tower 

Komponen-Komponen pada Cooling Tower: 

1. Rangka dan casing  

Hampir semua menara memiliki rangka berstruktur yang menunjang tutup 

luar(wadah/casing ), motor, fan, dan komponen lainnya. Dengan rancangan 

yang lebihkecil, seperti unit fiber glass, wadahnya dapat menjadi rangka. 

2. Bahan pengisi 

Terdapat dua jenis bahan pengisi, yakni: (a) Bahan pengisi berbentuk 

percikan/splash fill: air jatuh bdi atas lapisan yang berurut dari batang pemercik 

horizontal, secara terus-menerus pecah menjaditetesan yang lebih kecil, sambil 



 BKPM - (SISTEM TERMAL)  

7 

 

membasahi permukaan bahan pengisi. Bahan pengisi percikan dari plastic 

memberikan perpindahan panas yang lebih baikdaripada bahan pengisi percikan 

dari kayu. (b)Bahan pengisi berbentuk film: terdiri dari permukaan plastic uang 

yipisdengan jarak yang berdekatan dimana di atasnya terdapat semprotan 

air,membentuk lapisan film yang tipis dan melakukan kontak dengan 

udara.Permukaannya dapat berbentuk datar bergelombang, berlekuk, atau 

polalainnya. Jenis bahan pengisi film lebih efisien dan memberi perpindahan 

panasyang sama dalam volume yang lebih kecil daripada bahan pengisi jenis 

splash. 

3. Kolam air dingin 

Kolam air dingin terletak pada atau dekat bagian bawah menara, dan menerima 

airdingin yang mengalir turun melalui menara dan bahan pengisi. Kolam 

biasanyamemiliki sebuah lubang atau titik terendah untuk pengeluaran air 

dingin. 

4. Drift eliminators 

 Alat ini menanglap tetesan air yang terjebak dalam aliran udara agar tidak 

hilang keatmosfir. 

5. Saluran udara masuk  

Ini adalah titik masuk bagi udara menuju menara. Saluran masuk ini dapat 

berada pada seluruh sisi menara. 

6. Louvers 

Kegunaan louvers adalah untuk menyamakan aliran udara ke bahan pengisi 

danmenahan air dalam menara.7. 

7. Nosel 

Alat ini menyemprotkan air untuk membasahi bahan pengisi. 

8. Fan 

Fan aksial (jenis baling-baling) dan sentrifugal keduanya digunakan di dalam 

menara.Fan ini disesuaikan untuk mengirim aliran udara yang dikehendaki. 

 

d. Alat dan Bahan :  

Alat: cooling tower 

Bahan: alat tulis 

e. Prosedur Kerja   

1. Amati cara kerja cooling tower. 

2. Buatlah sketsa gambar cooling tower dan komponen-komponennya. 

3. Jelaskan cara kerja dan fungsi masing-masing komponen. 

f. Hasil dan Pembahasan:  

1. Gambarkan dan jelaskan hasil pengamatan cooling tower. 
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g. Rubrik Penilaian :  

No INDIKATOR KINERJA Bobot (%) Penilaian Nilai Akhir 

1 Ketepatan analisis 40%   

2 Kerapian penyajian 10%   

3 Ketepatan perhitungan 40%   

4 Banyaknya referensi/acuan 10%   

  100   
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Acara 4 

Materi Pembelajaran  : Bahan Penyimpan Panas 

Acara Praktikum/Praktik : Kesetimbangan Massa dan Energi 

Tempat : Workshop Energi dan Mekanik  

Alokasi Waktu : 1x(1x170”) 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :  

Mahasiswa mampu memahami konsep kesetimbangan massa dan energi bahan 

penyimpan panas. 

b. Indikator Penilaian :  

1. Kualitatif: Ketepatan analisis, kerapian sajian 

2. Kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas dan ketepatan 

perhitungan 

c. Dasar Teori :  

Perpindahan panas dari suatu zat ke zat lain sering terjadi berulang-ulang 

dalam industri pangan. Seperti proses memasak, membakar, sterilisasi ataupun 

pendinginan termasuk ke dalam perpindahan panas. Pada kebanyakan pengerjaan, 

diperlukan pemasukan atau pengeluaran ka1or, untuk mencapai dan 

mempertahankan keadaan yang dibutuhkan sewaktu proses berlangsung. Namun 

tidak jarang perpindahan panas menjadi masalah, misalnya dalam penyimpanan 

es. Es akan segera cair setelah beberapa waktu karena adanya perpindahan panas, 

baik itu secara konveksi, konduksi ataupun radiasi. Untuk mengatasi masalah 

seperti itu, dibuat sebuah alat yang dapat memperlambat laju perpindahan panas 

dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat menahan panas seperti logam dan 

plastik (Earle,R.L, 1983). 

Pindah panas adalah suatu proses yang dinamis, yaitu panas dipindahkan 

secara spontan dari satu kondisi ke kondisi lain yang suhunya lebih rendah. 

Kecepatan pindah panas ini akan bergantung pada perbedaan suhu antar kedua 

kondisi. Semakin besar perbedaan, maka semakin besar kecepatan pindah 

panasnya. Panas bergerak dari obyek panas ke obyek yang dingin, bertambah 

besar perbedaan kedua obyek, bertambah besar panas yang dipindahkan. Makin 

tipis dinding pengantara atau penyekat kedua obyek, makin baik proses 

pemindahan panas (Holman, JP, 1995). 

Oleh karena itu, untuk lebih memahami proses pindah panas, terutama dalam 

proses pendinginan dan pemanasan uap. Maka dilakukanlah praktikum neraca 

energi ini. 

Neraca massa atau panas suatu sistem proses dalam industri merupakan 

perhitungan kuantitatif dari semua bahan-bahan yang masuk, yang keluar, yang 
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terakumulasi (tersimpan) dan yang terbuang dalam sistem itu. Perhitungan neraca 

digunakan untuk mencari variabel proses yang belum diketahui, berdasarkan data 

variabel proses yang telah ditentukan/diketahui. Oleh karena itu, perlu disusun 

persamaan yang menghubungkan data variabel proses yang telah diketahui 

dengan variabel proses yang ingin dicari. 

Perpindahan kalor dari suatu zat ke zat lain seringkali terjadi dalam industri 

proses. Pada kebanyakan proses diperlukan pemasukan atau pengeluaran kalor 

untuk mencapai dan mempertahankan keadaan yang dibutuhkan sewaktu proses 

berlangsung. Kondisi pertama yaitu mencapai keadaan yang dibutuhkan untuk 

pemrosesan, terjadi umpamanya bila pengerjaan harus berlangsung pada suhu 

tertentu dan suhu ini harus dicapai dengan jalan pemasukan atau pengeluaran 

kalor. Kondisi kedua yaitu mempertahankan keadaan yang dibutuhkan untuk 

operasi proses, terdapat pada pengerjaan eksoterm dan endoterm. 

Penggunaan energi dalam bentuk kalor sangat banyak ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari seperti memasak makanan, ruang pemanas atau pendingin 

dan lain-lain. Temperatur merupakan sifat sistem yang menentukan apakah sistem 

berada dalam keadaan kesetimbangan dengan sistem lain. 

Jika dua sistem dengan temperatur berbeda diletakkan dalam kontak termal, 

maka kedua sistem tersebut pada akhirnya akan mencapai temperatur yang sama. 

Jika dua sistem  dalam kesetimbangan termal dengan sistem  ketiga, maka berada 

dalam kesetimbangan termal satu sama lain. 

d. Alat dan Bahan :  

Alat: Kompor, panci, gelas ukur, timbangan, termometer 

Bahan: es batu, NaOH, garam dan air 

e. Prosedur Kerja   

1. Menetukan neraca massa dan neraca energi 

Ditimbang air dengan massa 100 ml dalam gelas ukur, diukur temperaturnya 

kemudian dimasukkan es batu dengan berat tertentu, ditimbang campuran air 

dan es tersebut, diukur temperaturnya. Dihitung panas campuran tersebut. 

2. Menghitung panas pelarutan 

a) Ditimbang garam 2 gram dilarutkan dalam 100 mL air, diukur 

temperaturnya. Dipanaskan larutan tersebut selama 3 menit diukur 

temperaturnya dan dihitung panas pelarutannya. 

b) Ditimbang 5 gram Natrium Hidroksida (NaOH), dimasukkan dalam air 

sampai volume 50 mL, dihitung panas pelarutan larutan tersebut. 

f. Hasil dan Pembahasan:  

1. Data hasil pengamatan ditulis dalam tabel: 
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No. Jenis 
larutan 

Massa (g) Temperatur 
(°C) 

c (Kalor 
jenis) 

(J/Kg. °C) 

Panas 
(J) 

Awal Akhir Awal Akhir 

1. Air + Es 
batu 

    4.200  

2. Air + 
Garam 

    500  

3. Air + NaOH     3.330  

 

2. Analisis data yang telah diperoleh. 

g. Rubrik Penilaian :  

No INDIKATOR KINERJA Bobot (%) Penilaian Nilai Akhir 

1 Ketepatan analisis 40%   

2 Kerapian penyajian 10%   

3 Ketepatan perhitungan 40%   

4 Banyaknya referensi/acuan 10%   

  100   
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Acara 5 

Materi Pembelajaran  : Desalinasi Air 

Acara Praktikum/Praktik : Kesetimbangan Massa dan Energi 

Tempat : Workshop Energi dan Mekanik  

Alokasi Waktu : 1x(1x170”) 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :  

Mahasiswa mampu memahami konsep mekanisme dan perhitungan desalinasi air 

sistem termal. 

b. Indikator Penilaian :  

1. Kualitatif: Ketepatan analisis, kerapian sajian 

2. Kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas dan ketepatan 

perhitungan 

c. Dasar Teori :  

Desalinasi adalah suatu proses yang memisahkan kadar garam dari air tawar. 

Proses ini dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu mendapatkan air bersih dari 

air laut atau air payau. Kualitas air ini ditentukan oleh total dissolve solid (TDS) 

yang mempunyai satuan part per million (ppm) yang dinyatakan dengan makin 

kecil ppm, maka makin baik kwalitas air yang dihasilkan. Pada dasarnya, teknologi 

desalinasi dibagi dalam 2 jenis, yaitu thermal desalination yang terdiri dari Multi 

Effect Distillation (MED) dan Multi Stage Flash (MSF), serta membrane desalination 

yaitu Reverse Osmosis (RO). Kedua jenis teknologi ini dibedakan dari sumber 

energinya, thermal desalination memperoleh sumber energi dari panas buangan 

suatu sumber panas, sedangkan membrane desalination menggunakan energi 

listrik untuk menggerakkan pompa dan membrane semipermeable. Dalam proses 

thermal terjadi distilasi (penyulingan), yang mendidihkan air masukan dan 

kemudian mengkondensasikan uap yang terjadi. 

Pada proses distiilasi air laut/air baku dipanasi agar air tawar yang 

terkandung didalamnya mendidih dan menguap, kemudian uapnya di embunkan 

untuk memperoieh air tawar. Proses distilasi ini dapat menghasilkan air tawar 

berkualitas tinggi dibandingkan dengan kualitas air tawar yang dihasilkan oleh 

proses lain.Pada tekanan 1 atm air akan mendidih dan menguap pada suhu 100° 

C. namun air di dalam alat penguap (evaporator) mendidih dan menguap pada 

suhu kurang dari 100° C bila tekanan di dalam evaporator diturunkan dibawah 1 

Atm atau dalam keadaan vacuum. Penguapan air memerlukan panas penguapan 

berupa panas latent yang terkandung dalam uap yang dihasilkan. Sebaliknya pada 

saat uap menyembur panas latentnya dilepaskan yang dapat memanas air 

laut/baku umpan sebagai pemanasan pendahuluan (preheating) atau 

menguapkannya. Pada proses distilasi,air laut/air baku digunakan sebagai bahan 
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air umpan pembuatan air tawar maupun sebagai media pendingin, dengan jumlah 

yang diperlukan kurang dari 8-10 kali dari Jumlah air tawar yang dihasilkan. Uap 

dari ketel uap atau sumber lain digunakan sebagai pemanas dengan tekanan 2-3,5 

kg/cm dan penjalan ejector dengan tekanan 10-12 kg/cm. Pada umumnya jumlah 

uap untuk pemanasan antara 1/8 sampai 1/6 dari jumlah air tawar yang dihasilkan, 

perbandingan antara jumlah air tawar yang dihasilkan dengan jumlah uap yang 

diperlukan disebut performance ratio (PR) dalam proses reverse osmosis atau 

Gained Output Ratio (GOR) dalam proses distilasi. 

Masalah yang umum terdapat pada proses distilasi iaiah terjadinya 

pengkerakan dan korosi pada bagian bagian peraiatan. Timbulnya lapisan kerak 

pada pipa-pipa penukar panas evaporator menyebabkan turunnya kemampuan 

pemindahan panas yang berakibat menurunnya jumlah air tawar yang dihasilkan, 

pada keadaan yang demikian instalasi perlu dimatikan untuk pelaksanaan 

pembersihan kimia (chemical cleaning). 

d. Alat dan Bahan :  

Alat: Kompor pemanas, serangkaian alat distilasi, data loger, sensor suhu, 

timbangan digital, beaker glass, gelas ukur 

Bahan: air laut 

e. Prosedur Kerja   

1. Siapkan alat destilasi dan bahan. 

2. Siapkan air laut 500 ml dan timbang massa air laut tersebut.  

3. Masukkan air laut dalam tabung didih, pasangkan sensor suhu dalam tabung 

didih, kondensor dan air pendingin. 

4. Nyalakan pemanas dan amati hingga air laut pada tabung didih telah habis. 

f. Hasil dan Pembahasan:  

1. Hasil pengamatan ditulis dalam tabel berupa data suhu air laut dalam tabung 

didih, kondensor, dan air pendingin terhadap waktu pemanasan. 

2. Tulis massa air laut, volume air laut dan air hasil distilasi yang di hasilkan. 

3. Analisis data yang telah diperoleh. 

g. Rubrik Penilaian :  

No INDIKATOR KINERJA Bobot (%) Penilaian Nilai Akhir 

1 Ketepatan analisis 40%   

2 Kerapian penyajian 10%   

3 Ketepatan perhitungan 40%   

4 Banyaknya referensi/acuan 10%   

  100   
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Acara 6 

Materi Pembelajaran  : Pengeringan 

Acara Praktikum/Praktik : Pengeringan 

Tempat : Workshop Energi dan Mekanik  

Alokasi Waktu : 1x(1x170”) 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :  

Mahasiswa mampu memahami konsep psikrometri udara; laju pengeringan; 

efisiensi pengeringan. 

b. Indikator Penilaian :  

1. Kualitatif: Ketepatan analisis, kerapian sajian 

2. Kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas dan ketepatan 

perhitungan 

c. Dasar Teori :  

Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan 

sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan 

menggunakan energi panas. Biasanya kandungan air tersebut dikurangi sampai 

batas dimana mikroba tidak tumbuh lagi. Pengeringan buah secara tradisional 

biasanya berlangsung 2-3 minggu di bawah sinar matahari. Pada saat pengeringan, 

biasanya buah mengalami proses oksidasi yang mengakibatkan warnanya menjadi 

gelap kecokelatan. Pindah massa terjadi ketika air yang berada dalam bahan 

berpindah kedinding dan berpindah ke luar permukaan bahan. Peristiwa pindah 

panas ini dianalogikan sebagai sistem pemompaan di mana air dipompa oleh 

sebuah mesin dari bagian dalam ke luar. Lama pengeringan dan interaksinya 

dengan suhu pengeringan menunjukkan pengaruh yang tidak nyata terhadap kadar 

air buah. Hal ini disebabkan semakin tinggi suhu lama pengeringan yang digunakan 

maka semakin rendah kadarair yang dihasilkan, karena air yang terkandung dalam 

bahan mengalami penguapan ke udara sehingga kadar air di dalam bahan semakin 

rendah (Gultom dkk, 2020). 

Pengeringan merupakan pengawetan sayuran atau buah-buahan dengan cara 

mengurangi kadar air bahan sampai mencapai kadar tertentu sehingga 

mikroorganisme tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Proses pengeringan 

merupakan proses pangan yang pertama dilakukan untuk mengawetkan makanan. 

Selain bertujuan untuk mengawetkan bahan pangan, pengeringan juga bertujuan 

untuk menurunkan biaya, mempermudah dalam melakukan 

pengemasan,penanganan, pengangkutan dan penyimpanan. Dengan pengeringan, 

bahan akan menjadi padat dan kering, volume bahan akan berkurang dan lebih 

menghemat ruang dalam pengangkutan, pengemasan dan penyimpanan. 

Pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengeringan alami dan 
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pengeringan buatan. Pengeringan secara alami yaitu pengeringan yang dilakukan 

dengan menjemur di bawah sinar matahari, sedangkan pengeringan buatan yaitu 

pengeringan yang dilakukan dengan menggunakan alat pengering seperti 

oven.Temperatur yang tepat untuk setiap bahan tergantung pada sifat bahan dan 

carapengeringan. Lama pengeringan tergantung pada kekeringan produk yang 

dikehendaki, kualitas produk yang kering dapat dicapai apabila pengeringan 

dilakukan dengan cepat. 

d. Alat dan Bahan :  

Alat: Oven, Cawan, Thermometer, Penggaris, Cabinet dryer, alat tulis 

Bahan: Irisan singkong 

e. Prosedur Kerja   

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 

2. Mengambil 3 irisan singkong yang telah diletakkan di cawan yang tersedia. 

3. Memberi label ( singkong 1, singkong 2, singkong 3 ). 

4. Singkong 1 dikeringkan di luar ruangan dengan cahaya panas matahari, 

singkong 2 dipanaskan di dalam Cabinet Dryer, dan singkong 3 dipanaskan 

menggunakan oven. 

5. Masing – masing dibiarkan selama 10 menit dan diulangi sebanyak 5 kali dengan 

mengukur suhunya masing – masing. 

6. Setelah itu mencatat hasil yang diperoleh dari proses pengeringan tersebut. 

f. Hasil dan Pembahasan:  

1. Hasil pengamatan ditulis dalam tabel berupa data massa cawan dan massa 

singkong dengan tiga perlakuan (sinar matahari, oven dan cabinet dryer) 

2. Hasil pengamatan dengan perlakuan cabinet dryer ditulis dalam tabel berupa 

data massa bahan dan waktu. 

3. Hasil pengamatan dengan perlakuan sinar matahari ditulis dalam tabel berupa 

data massa bahan, suhu dan waktu. 

4. Hasil pengamatan dengan perlakuan oven ditulis dalam tabel berupa data 

massa bahan, suhu dan waktu. 

5. Hitunglah kadar air dan analisis dari masing-masing perlakuan. 

g. Rubrik Penilaian :  

No INDIKATOR KINERJA Bobot (%) Penilaian Nilai Akhir 

1 Ketepatan analisis 40%   

2 Kerapian penyajian 10%   

3 Ketepatan perhitungan 40%   

4 Banyaknya referensi/acuan 10%   

  100   
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Acara 7 

Materi Pembelajaran  : Evaporasi 

Acara Praktikum/Praktik : Cara kerja dan perhitungan evaporator 

Tempat : Workshop Energi dan Mekanik  

Alokasi Waktu : 1x(1x170”) 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :  

Mahasiswa mampu memahami konsep mekanisme & perhitungan evaporasi ; 

Evaporator efek tunggal & efek ganda. 

b. Indikator Penilaian :  

1. Kualitatif: Ketepatan analisis, kerapian sajian 

2. Kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas dan ketepatan 

perhitungan 

c. Dasar Teori :  

Evaporasi adalah proses pengentalan larutan dengan cara mendidihkan atau 

menguapkan pelarut. Di dalam pengolahan hasil pertanian proses evaporasi 

bertujuan untuk, meningkatkan larutan sebelum proses lebih lanjut, memperkecil 

volume larutan, menurunkan aktivitas air. Di dalam pengolahan hasil pertanian 

proses evaporasi bertujuan untuk: 

 Meningkatkan konsentrasi atau viskositas larutan sebelum diproses lebih lanjut. 

Sebagai contoh pada pengolahan gula diperlukan proses pengentalan nira tebu 

sebelum proses kristalisasi, spray drying, drum drying dan lainnya 

 Memperkecil volume larutan sehingga dapat menghemat biaya pengepakan, 

penyimpanan dan transportasi 

 Menurunkan aktivitas air dengan cara meningkatkan konsentrasi solid terlarut 

sehingga bahan menjadi awet misalnya pada pembuatan susu kental manis  

Sebagai bagian dari suatu proses di dalam pabrik, alat evaporasi mempunyai 

dua fungsi, yaitu merubah panas dan memindahkan uap yang terbentuk dari bahan 

cair. Ketentuan-ketentuan penting pada praktek evaporasi adalah : 

 Suhu maksimum yang diperkenankan yaitu sebagian besar dibawah 212 F. 

 Promosi perputaran bahan cair melalui permukaan pindah panas, untuk 

mempertahankan koefisien pindah panas yang tinggi dan untuk menghindari 

setiap pemanasan global yang terlalu tinggi. 

 Kekentalan bahan cair yang selalu meningkat dengan cepat karena 

meningkatnya jumlah bahan yang tidak terlarut. 

 Setiap kecenderungan untuk berbusa yang mempersulit pemisahan bahan cair 

dengan uap. 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi kecepatan pada 

proses evaporasi adalah : 
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 Kecepatan hantaran panas yang diuapkan ke bahan 

 Jumlah panas yang tersedia dalam penguapan 

 Suhu maksimu yang dapat dicapai 

 Tekanan yang terdapat dalam alat yang digunakan 

 Perubahan-perubahan yang mungkin terjadi selama proses penguapan. 

Sedangkan menurut Buckle (1987), dalam prakteknya ada beberapa faktor 

yang harus diperhatikan selama proses penguapan meliputi : 

 sirkulasi udara sehingga proses penghantaran panas tinggi. 

 terjadinya kenaikan viskositas 

 terbentuknya deposit pada evaporator 

 kehilangan aroma 

 kelarutan zat padat. 

Mekanisme kerja evaporator adalah steam yang dihasilkan oleh alat 

pemindah panas, kemudian panas yang ada (steam) berpindah pada bahan atau 

larutan sehingga suhu larutan akan naik sampai mencapai titik didih. Steam masih 

digunakan atau disuplay sehingga terjadi peningkatan tekanan uap. Di dalam 

evaporator terdapat 3 bagian, yaitu: 

1. Alat pemindah panas 

Berfungsi untuk mnsuplai panas, baik panas sensibel (untuk menurunkan 

suhu) maupun panas laten pada proses evaporasi. Sebagai medium pemanas 

umumnya digunakan uap jenuh. 

2. Alat pemisah 

Berfungsi untuk memisahkan uap dari cairan yang dikentalkan. 

3. Alat pendingin 

Berfungsi untuk mengkondnsasikan uap dan memisahkannya. Alat pendingin 

ini bisa ditiadakan bila sistem bekerja pada tekanan atmosfer (Gaman, 1994). 

Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam proses evaporasi 

Selama proses evaporasi dapat terjadi perubahan-perubahan pada bahan, 

baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Perubahan-perubahan yang 

terjadi antara lain perubahan viskositas, kehilangan aroma, kerusakan komponen 

gizi, terjadinya pencokelatan dll. 

Pemekatan dapat dilakukan melalui penguapan, proses melalui membrane, 

dan pemekatan beku. Peralatan yang digunakan untuk memindahkan panas ke 

bahan bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Penggunaan bermacam-macam 

peralatan ini akan berpengaruh pada kemudahan penguapan dan retensi zat gizi. 

Pada waktu air menguap dan larutan menjadi pekat, terjadi beberapa perubahan 

penting. Pertama zat terlarut reaktif menjadi lebih pekat dan laju kerusakan 

kimiawi dapat meningkat. Kedua terjadikenaikan titik didih. Ketiga viskositas 
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larutan meningkat dengan tajam, jika viskositas meningkat, maka cairan menjadi 

sulit dipanaskan. Kesulitan ini menyebabkan penyebaran suhu yang tidak seragam 

sehingga dapat terjadi bercak panas dan hangus. Hal ini sangat mempengaruhi 

retensi zat gizi. Sebagai contoh adalah susu dan produk olahannya yang 

merupakan produk umum dengan kadar protein tinggi yang dipekatkan. Karena 

adanya gula reduksi kerusakan terjadi pada lisin. Hasil riset tahum 1960 

menunjukkan bahwa pada susu kental manis yang diolah dengan retort pada suhu 

113° C Selma 15 menit, retensi lisin yang tersedia adalah 80%. Sedangkan pada 

susu kental manis yang tidak diolah dengan retort retensi lisin yang tersedia adalah 

97%. Kerusakan vitamin pada proses pemekatan hamper tidak terjadi selama 

proses pemekatan itu dilakukan dengan benar. Sari buah yang dikentalkan pada 

suhu rendah menunjukkan retensi menunjukkan retensi vitamin C sebesar 92 – 

97%. Thiamin adalah perkecualian, selama pemekatan zat ini dapat mengalami 

susut sebesar 14 – 27%. Retensi zat gizi juga dipengaruhi oleh lama waktu 

pemanasan larutan di dalam evaporator. Semakin lama lama pemanasan maka 

retensi zat gizi semakin menurun (Tejasari, 1999) 

Besarnya suhu dan tekanan evaporator sangat berpengaruh terhadap proses 

penguapan cairan. Semakin tinggi maka semakin cepat proses evaporasi, tetapi 

dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan yang dapat menurunkan kualitas bahan 

(Gaman, 1994). 

d. Alat dan Bahan :  

Alat: evaporator 

Bahan: alat tulis 

e. Prosedur Kerja   

1. Amati cara kerja evaporator. 

2. Buatlah sketsa gambar evaporator dan komponen-komponennya. 

f. Hasil dan Pembahasan:  

1. Gambarkan dan jelaskan hasil pengamatan evaporator serta jelaskan parameter 

apa saja yang mempengaruhi kinerja evaporator. 

g. Rubrik Penilaian :  

No INDIKATOR KINERJA Bobot (%) Penilaian Nilai Akhir 

1 Ketepatan analisis 40%   

2 Kerapian penyajian 10%   

3 Ketepatan perhitungan 40%   

4 Banyaknya referensi/acuan 10%   

  100   
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Acara 8 

Materi Pembelajaran  : Broiler 

Acara Praktikum/Praktik : Cara kerja Broiler 

Tempat : Workshop Energi dan Mekanik  

Alokasi Waktu : 1x(1x170”) 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :  

Mahasiswa mampu memahami konsep Klasifikasi boiler; Prinsip kerja; Peraturan. 

b. Indikator Penilaian :  

1. Kualitatif: Ketepatan analisis, kerapian sajian 

2. Kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas dan ketepatan 

perhitungan 

c. Dasar Teori :  

Boiler adalah bejana tertutup dimana panas pembakaran dialirkan ke air 

sampai terbentuk air panas atau steam. Air panas atau steam pada tekanan 

tertentu kemudian digunakan untuk mengalirkan panas ke suatu proses. Air adalah 

media yang berguna dan murah untuk mengalirkan panas ke suatu proses. Jika air 

didihkan sampai menjadi steam, volumenya akan meningkat sekitar 1.600 kali, 

menghasilkan tenaga yang menyerupai bubuk mesiu yang mudah meledak, 

sehingga boiler merupakan peralatan yang harus dikelola dan dijaga dengan sangat 

baik. 

Sistem boiler terdiri dari: sistem air umpan, sistem steam, dan sistem bahan 

bakar. Sistem air umpan menyediakan air untuk boiler secara otomatis sesuai 

dengan kebutuhan steam. Berbagai kran disediakan untuk keperluan perawatan 

dan perbaikan. Sistem steam mengumpulkan dan mengontrol produksi steam 

dalam boiler. Steam dialirkan melalui sistem pemipaan ke titik pengguna. Pada 

keseluruhan sistem, tekanan steam diatur menggunakan kran dan dipantau 

dengan alat pemantau tekanan. Sistem bahan bakar adalah semua peralatan yang 

digunakan untuk menyediakan bahan bakar untuk menghasilkan panas yang 

dibutuhkan. Peralatan yang diperlukan dalam sistem bahan bakar tergantung pada 

jenis bahan bakar yang digunakan pada sistem. 

Air yang disuplai ke boiler untuk dirubah menjadi steam disebut air umpan. 

Dua sumber air umpan adalah: 

 Kondensat atau steam yang mengembun yang kembali ke proses 

 Air make up (air baku yang sudah diolah) yang harus diumpankan dari luar 

ruang boiler ke plant proses. 

Untuk mendapatkan efisiensi boiler yang lebih tinggi, digunakan economizer untuk 

memanaskan awal air umpan menggunakan limbah panas pada gas buang. 

d. Alat dan Bahan :  
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Alat: Boiler 

Bahan: alat tulis 

e. Prosedur Kerja   

1. Amati cara kerja dan bandingkan beberapa jenis boiler. 

2. Buatlah sketsa gambar boiler dan komponen-komponennya. 

f. Hasil dan Pembahasan:  

1. Gambarkan dan jelaskan hasil pengamatan jenis-jenis boiler serta cara 

kerjanya. 

g. Rubrik Penilaian :  

No INDIKATOR KINERJA Bobot (%) Penilaian Nilai Akhir 

1 Ketepatan analisis 40%   

2 Kerapian penyajian 10%   

3 Ketepatan perhitungan 40%   

4 Banyaknya referensi/acuan 10%   

  100   
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Acara 9 

Pokok Bahasan   : Heat Exchanger 

Acara Praktikum/Praktik : Memahami cara kerja heat exchanger dan perhitungan 

koefisien perpindahan panas 

Tempat   : Workshop Energi dan Mekanik 

Alokasi Waktu                     : 1x(1x170”) 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Mahasiswa mampu memahami konsep Prinsip kerja penukar kalor; parallel flow; 

counter flow; cross flow, dll. 

b. Indikator Penilaian 

1. Kualitatif: Ketepatan analisis, kerapian sajian 

2. Kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas dan ketepatan 

perhitungan 

c. Dasar Teori 

Alat penukar panas (Heat Exchanger) adalah suatu peralatan dimana terjadi 

perpindahan panas dari suatu fluida yang mempunyai temperatur yang lebih tinggi 

ke fluida lain yang temperaturnya lebih rendah, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Heat exchanger ini juga bisa berfungsi untuk menurunkan temperature 

dari fluida sebelum masuk ke cooler. Apabila heat exchanger tersebut telah 

dioperasikan beberapa waktu, maka akan terjadi penurunan unjuk kerja dari alat 

tersebut. Penurunan unjuk kerja bisa jadi disebabkan oleh terbentuknya kerak, 

korosi, kebocoran, maupun aliran fluida yang menyebabkan friksi terhadap dinding 

alat. Penurunan kinerja ini bisa dilihat dari parameter-parameter seperti pressure 

drop tinggi, serta dirt factor (Rd) melebihi harga yang diizinkan. 

Klasifikasi penukar kalor berdasarkan susunan aliran fluida yang dimaksud 

dengan susunan aliran fluida disini adalah berapa kali fluida mengalir sepanjang 

penukar kalor sejak saat masuk hingga meninggalkannya serta bagaimana arah 

aliran relatif antara kedua fluida (apakah sejajar atau paralel, berlawanan arah 

atau counter, serta bersilangan atau cross). 

a) Pertukaran Panas dengan Aliran Searah (Co-current/Parallel Flow) 

Yaitu apabila arah aliran dari kedua fluida di dalam penukar kalor adalah sejajar, 

artinya kedua fluida masuk pada sisi yang satu dan keluar dari sisi yang lain 

mengalir dengan arah yang sama. 
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Gambar . Grafik co-current 

b) Pertukaran Panas dengan Aliran Berlawanan Arah (Counter-current Flow) 

Yaitu bila kedua fluida mengalir dengan arah yang saling berlawanan dan keluar 

pada sisi yang berlawanan. Pada tipe ini masih mungkin terjadi bahwa 

temperatur fluida yang menerima panas (temperatur fluida dingin) saat keluar  

penukar kalor lebih tinggi dibanding temperatur fluida yang memberikan kalor 

(temperatur fluida panas) saat meninggalkan penukar kalor. 

 

Gambar Grafik Counter-current 

c) Pertukaran Panas dengan Aliran Silang ( Cross Flow ) 

Yaitu artinya arah aliran kedua fluida saling bersilangan.  

 

Gambar Cross-flow 

Karakteristik umum untuk mayoritas alat-alat penukar kalor adalah 

perpindahan panas dari bahan yang bersuhu tinggi ke bahan yang bersuhu rendah 

sementara kedua bahan tersebut dipisahkan oleh sebuah pembatas padat. 

Bentuk yang paling sederhana dari alat penukar kalor adalah penukar kalor 

pipa Rangkap (Double-Pipe Heat Exchanger). Pada dasarnya alat ini terbentuk dari 

dua pipa konsentris dengan satu fluida mengalir melalui bagian dalam pipa 

sementara fluida yang lain mengalir secara searah atau berlawanan arah dalam 

ruang yang berbentuk cincin. Pemakaian penukar kalor pipa rangkap tidak terbatas 
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pada pertukaran kalor cairan-cairan saja tetapi juga memungkinkan pertukaran 

kalor untuk gas-cairan dan untuk gas-gas. 

 

Gambar Alat Penukar Kalor Pipa Rangkap 

d. Alat dan Bahan 

Alat: Thermometer, Stopwatch, Gelas Ukur, Serangkaian alat Heat Exchanger. 

Bahan: air 

e. Prosedur Kerja 

1. Panaskan air dalam tangki penampung air panas sehingga temperature tertentu 

2. Isi pipa air dan hilangkan gelembung – gelembung udara dari pipa 

manometer,alirkan air melalui bagian dalam pipa pada laju alir yang diinginkan. 

3. Alirkan air panas ke dalam bagian shell pada tekanan tertentu. 

4. Setelah aliran dan temperature konstan ( tercapai keadaan steady), lakukan 

pengamatan dengan variabel putaran kran air pendingin dan putaran air panas 

untuk data – data berikut selama waktu 5 detik : 

a. Volume air dingin yang keluar 

b. Pembacaan manometer. 

c. Temperature air pendingin atau air panas masuk dan keluar. 

d. Tekanan air panas. 

5. Ulangi percobaan dengan variasi laju alir dan temperature umpan air panas 

.Hitung koefisien perpindahan panas keseluruhan dari data setiap run. 

f. Hasil dan Pembahasan 

1. Buatlah tabel hasil pengamatan Suhu dan Tekanan 

2. Buatlah tabel hasil pengamatan Laju aliran fluida 

3. Hitunglah koefisien perpindahan panas dan analisis dalam bentuk grafik 

g. Rubrik Penilaian 

No INDIKATOR KINERJA Bobot (%) Penilaian Nilai Akhir 

1 Ketepatan analisis 40%   

2 Kerapian penyajian 10%   

3 Ketepatan perhitungan 40%   

4 Banyaknya referensi/acuan 10%   

  100   

 

 

 


