
i

RANCANG BANGUN SISTEM PENDINGINAN PADA MESIN
SCREWPRESS

SKRIPSI

Oleh :

SANDRO NIKO GULTOM
NIM. 0911022004 - 102

JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG

2014



ii

RANCANG BANGUN SISTEM PENDINGINAN PADA MESIN
SCREWPRESS

Oleh :
SANDRO NIKO GULTOM

NIM. 0911022004 - 102

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Teknologi Pertanian

JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG

2014



iii

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Rancang Bangun Sistem Pendinginan Pada
Mesin Screwpress

Nama : Sandro Niko Gultom
NIM :  0911022004
Jurusan :  Keteknikan Pertanian
Fakultas :  Teknologi Pertanian

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Ir. Musthofa Lutfi, MP
NIP. 19691113 199802 1 002

Wahyunanto Agung Nugroho,
STP, M. Eng
NIP. 19790321 200501 1 002

Tanggal Persetujuan: Tanggal Persetujuan:



iv

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Rancang Bangun Sistem Pendinginan Pada
Mesin Screwpress

Nama : Sandro Niko Gultom
NIM :  0911022004
Jurusan :  Keteknikan Pertanian
Fakultas :  Teknologi Pertanian

Diperiksa dan Disahkan Oleh :

Dosen Penguji I,

Ir. Musthofa Lutfi, MP
NIP. 19691113 199802 1 002

Dosen Penguji II,

Wahyunanto Agung Nugroho,
STP, M. Eng
NIP. 19790321 200501 1 002

Dosen Penguji III,

Dr.Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr
NIP. 19620719198701 1 001

Dosen Penguji IV

Yusuf Hendrawan, STP, M. App.
Life Sc., Ph. D.
NIP. 19810516 200312 1 002

Ketua Jurusan Keteknikan Pertanian

Dr. Ir. J. Bambang Rahadi W, MS
NIP. 19560205 198503 1 003

Tanggal Lulus TA:



v

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada
tanggal 27 November 1983 dari ayah
yang bernama Tuah Natal Gultom., SH
dan ibu yang bernama Lerida Flora
Damanik. Penulis merupakan anak
kedua dari empat bersaudara. Penulis
menyelesaikan pendidikan Sekolah
Dasar di SD Regina Pacis Medan, pada
tahun 1990 dan lulus pada tahun 1996.
Kemudian Penulis melanjutkan
pendidikan di SMPK Santo Paulus
Pontianak, Kalimantan Barat dan tamat
pada tahun 1999. Penulis melanjutkan

pendidikannya di SMAN 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah
dan lulus pada tahun 2002. Setelah tamat SMA, penulis.
Kemudian pada tahun akademik 2009 semester genap penulis
hijrah ke kota Malang dan diterima di Fakultas Teknologi
Pertanian Jurusan Keteknikan Pertanian Universitas Brawijaya.

Pada tahun 2014 penulis telah berhasil menyelesaikan
pendidikan di Universitas Brawijaya Malang di Jurusan
Keteknikan Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian.



vi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Sandro Niko Gultom
NIM :   0911022004
Jurusan :   Keteknikan Pertanian
Fakultas :   Teknologi Pertanian
Judul : Rancang Bangun Sistem Pendinginan pada

Mesin Screwpress

Menyatakan bahwa,
Skripsi dengan judul di atas merupakan karya asli penulis
tersebut di atas. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini
tidak benar saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Malang, 26 Januari 2014
Pembuat Pernyataan,
Ttd

Sandro Niko Gultom
NIM. 0911022004



vii

vii

Sandro Niko Gultom. 0911022004. Rancang Bangun Sistem
Pendinginan pada Mesin Screwpress. TA. Pembimbing : Ir.
Musthofa Lutfi, MP dan Wahyunanto Agung Nughroho, STP. M.
Eng.

RINGKASAN

Teknik pengepresan biji jarak dengan menggunakan ulir
(screw) merupakan teknologi yang lebih maju dan banyak digunakan
di industry pengolahan minyak jarak saat ini. Dengan cara ini, biji jarak
dipres dengan pengepresan berulir (screw) yang berjalan secara
kontinyu. Proses pengepresan terjadi karena adanya tekanan antar
bahan pada ruang pengepresan, dimana semakin mendekati ujung,
tekanan semakin tinggi karena volume ruang yang semakin kecil.
Pada bagian ruang pengepresan ditempatkan plat berlubang, sebagai
jalan pengeluaran cairan. Keuntungan cara ini adalah mengurangi
tenaga kerja dan tidak membutuhkan press cloth serta menghasilkan
rendemen yang lebih besar dibandingkan dengan cara yang
lain.Perpindahan panas adalah perpindahan enargi dari suatu titik atau
tempat menuju tempat lain akibat adanya perbedaan suhu pada
tempat tempat tersebut. Perpindahan panas terbagi atas tiga
perpindahan panas yang berbeda yaitu konduksi, konveksi dan
radiasi.

Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah sistem
pendingan yang mampu meningkatkan performansi mesin screw press
serta mengetahui efek dari pengaruh penambahan sistem pendinginan
terhadap performansi alat. Pengujian dilakukan dengan pada tiga titik
yaitu suhu air masuk pada pipa besi (Tin), suhu keluar dari pipa besi
(Tout) dan suhu pada ruang clearance (TL) dengan selang waktu 5
menit. Sistem pendinginan yang telah diuji mampu memberikan
penurunan laju perpindahan panas dari 31.72 W menjadi 33.845 W
dan kemudian diturunkan lagi menjadi 26.54 W. Suhu pada ruang
clearance sebelum menggunakan sistem pendinginan memiliki rata
rata peningkatan suhu sebesar 4.63 OC, sedangkan setelah
menggunakan sistem pendinginan rata rata peningkatan suhu menjadi
2.26 OC.

Kata kunci : Screwpress, Jarak pagar (Jatropha curcas L.), Sistem
Pendingin
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Sandro Niko Gultom. 0911022004. Cooling System Design of
Screwpress. TA. Supervisor : Ir. Musthofa Luthfi, MP and
Wahyunanto Agung Nughroho, STP. M. Eng.

SUMMARY

Mechanical pressing castor seeds using a screw ( screw ) is a
technology that is more advanced and widely used in the oil
processing industry today . In this way , castor seed pressed by the
pressing threaded ( screw ) that runs continuously . Pressing process
is due to the pressure of the material in the space between the
pressing , which is closer to the tip , the higher the pressure due to the
smaller volume of space. In the pressing chamber is placed a
perforated plate , as the discharge path . The advantage of this method
is to reduce labor and does not require a press cloth and produce a
greater yield than other method .Heat transfer is the transfer of heat
from one point to the other point or places as a result of differences in
temperature at the site of the venue. Heat transfer is divided into three
distinct heat transfer , namely conduction , convection and radiation .

The purpose of this study is to design a cooling system that is
capable of improving the performance of machine screw press and to
know the effect of adding a cooling system to the performance of the
machine. There are three point that tested in this research, namely the
temperature of water entering the iron pipe ( Tin ) , the temperature out
of the iron pipe ( Tout ) and the temperature in the room clearance ( TL )
at intervals of 5 minutes . Cooling system that has been tested is able
to provide a reduction in the rate of heat transfer becomes 31.72 W
became 33.845 W then became 26. 54 W. Before attaching cooling
system, temperature at clearence room has an increased average
temperature of 4.63 OC , while after attaching the cooling system, in a
clearance room, average temperature increase into 2,26 OC

Keyword : Screwpress, Castor Seed (Jatropha curcas L)., Cooling
sistem
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan energi dalam bentuk bahan bakar, saat
ini menjadi hal yang sangat penting. Peningkatan jumlah
kendaraan bermotor tidak sebanding dengan peningkatan
bahan bakar yang diproduksi. Hal ini menyebabkan semakin
berkurangnya pasokan minyak bumi yang tersedia. Untuk
mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu energy
alternative yang murah, ramah lingkungan dan memiliki
kapasitas yang sama untuk menggantikan fungsi dari energy
yang digunakan saat ini. Diperlukan energi alternatif berupa
penggunaan biofuel yaitu : bioetanol (pengganti premium),
biodisel (pengganti solar) dan bio-oil (pengganti minyak bakar).

Berbagai minyak nabati memiliki potensi cukup besar
sebagai bahan bakar alternatif mesin diesel (biodiesel) karena
memiliki karakteristik yang serupa dengan bahan bakar mesin
diesel yang berasal dari minyak bumi, dan terutama karena
pemakaian minyak nabati sebagai bahan bakar dapat
mengurangi polusi lingkungan. Selain itu juga biodisel bersifat
biodegradable, terbarukan dan dan menghasilkan lebih sedikit
emisi zat berbahaya dibandingkan bahan bakar fosil. Jarak
pagar (Jatropha curcas L.) memiliki biji-biji yang mampu
menghasilkan minyak campuran untuk solar. Tanaman ini
merupakan salah satu dari 49 jenis tanaman yang mempunyai
potensi menghasilkan minyak jarak sebagai bahan baku energi
baru dan terbarukan termasuk biodisel. Selain itu pemamfaatan
dan pengembangannya dapat dilakukan dilahan kering ataupun
di lahan marginal.

Teknik pengepresan biji jarak dengan menggunakan ulir
(screw) merupakan teknologi yang lebih maju dan banyak
digunakan di industry pengolahan minyak jarak saat ini. Dengan
cara ini, biji jarak dipres dengan pengepresan berulir (screw)
yang berjalan secara kontinyu. Proses pengepresan terjadi
karena adanya tekanan antar bahan pada ruang pengepresan,
dimana semakin mendekati ujung, tekanan semakin tinggi
karena volume ruang yang semakin kecil. Pada bagian ruang
pengepresan ditempatkan plat berlubang, sebagai jalan
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pengeluaran cairan. Keuntungan cara ini adalah mengurangi
tenaga kerja dan tidak membutuhkan press cloth serta
menghasilkan rendemen yang lebih besar dibandingkan dengan
cara yang lain.

Teknik pengepresan mengunakan ulir memiliki
kelemahan, antara lain adalah yang terjadi pada screw press
dan screw ring yang secara konstan menyebabkan terjadinya
panas yang mempengaruhi output dari minyak jarak, serta
mempengaruhi performansi alat.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka
perumusan masalah pada penelitian ini ditekankan pada :

a. Bagaimana merancang sebuah sistem pendingan
yang efektif pada mesin screw press ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :
a. Merancang sebuah sistem pendingan yang mampu

meningkatkan performansi mesin screw press
b. Mengetahui pengaruh sistem pendinginan terhadap

performansi alat

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan merancang sebuah system pendinginan blower ,
diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu dalam
menentukan proses pembuatan minyak nabati dari biji jarak
yang optimal.

1.5 Batasan Masalah

Mengacu pada masalah yang dihadapi, maka batasan
masalah pada penelitian ini adalah, tidak membahas proses
pembuatan minyak jarak menjadi biodiesel dan tidak membahas
mesin ulir secara mendetail.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jarak Pagar ( Jatropha curcas L.)

Jarak pagar ( Jatropha curcas L.) merupakan jenis
tanaman semak atau pohon yang tahan terhadap kekeringan
dan tumbuh di dataran rendah dengan curah hujan 625
mm/tahun. Awalnya tanaman ini kemungkinan didistribusikan
oleh pelaut Portugis dari Karibia melalui pulau Cape Verde dan
Guinea Bissau ke negara lain di Afrika dan Asia ( Syah,2006).

Tanaman jarak yang banyak dikenal masyarakat adalah
jarak kepyar (Ricinus communis) yang sudah lama
dibudidayakan secara komersial sebagai bahan baku minyak
Castrol, farmasi, dan komestika. Sedangkan jarak pagar
(Jatropha curcas L.) lebih dikenal masyarakat sebagai tanaman
obat walaupun jaman penjajahan Jepang pernah dikembangkan
untuk bahan bakar pesawat terbang dan minyak lampu. (
Prastowo,2006)

Menurut Hambali. E, dkk (2007), Jarak pagar dapat
hidup dan berkembang dari dataran rendah sampai dataran
tinggi, curah hujan yang rendah maupun tinggi (300 - 2.380
ml/tahun), rentang suhu 20 - 26 oC. Karena sifat tersebut
tanaman jarak pagar mampu tumbuh pada tanah berpasir,
berbatu, lempung ataupun tanah liat, sehingga jarak pagar
dapat dikembangkan pada lahan kritis .

Jarak pagar memiliki buah yang terdiri dari daging buah,
cangkang biji dan inti biji. Inti merupakan sumber bagian yang
menghasilkan minyak sebagai bahan bakar biodiesel dengan
proses awal ekstraksi. Kandungan minyak yang terdapat dalam
biji baik cangkang maupun buah berkisar 25-35 % berat kering
biji (Prihandana 2007).

2.1.1 Manfaat Tanaman Jarak Pagar

Menurut Syah (2006), semua bagian tanaman jarak
pagar dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan jarak pagar juga
terdapat pada proses bioteknologi, antara lain perbaikan
genetikan tanaman, pengendalian pestisida biologis, ekstraksi
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minyak dengan enzim, fermentasi anaerob dari bungkil,
pengisolasian bahan anti peradangan dan enzim pereda luka.

Bagian tanaman jarak yang dapat dimanfaatkan adalah
biji, akar, daun dan minyak dari bijinya. Bagian daun digunakan
sebagai obat untuk penyakit koreng, eczema, gatal (pruritus),
batuk sesak dan hernia. Bagian akar digunakan untuk rematik
sendi, tetanus, epilepsy, bronchitis pada anak-anak, luka
terpukul, TBC kelenjar dan schizophrenia (gangguan jiwa).
Bagian biji digunakan untuk mengurangi kesulitan buang air
besar (konstipasi), kanker mulut rahim dan kulit (carcinoma of
cervix and skin), visceroptosis/gastroptosis, kesulitan
melahirkan dan retensi plasenta/ari-ari, kelumpuhan otot muka,
TBC kelenjar, bisul, koreng, scabies ,infeksi jamur dan bengkak.
(Suara Pembaruan, 2005).

Menurut Gubitz (1999), Jarak pagar dapat dimanfaatkan
sebagai pengendali erosi, pelindung kebun, dan kayu bakar.
Bagian daun digunakan sebagai makanan ulat sutra, anti septik,
dan anti peradangan. Bagian getah digunakan sebagai
penyembuh luka (protease curcain) dan pengobatan lain.
Bagian daging buah dapat digunakan sebagai bahan bakar,
pupuk hijau, dan produksi biogas. Bagian biji dapat digunakan
sebagai insektisida dan makanan ternak (varietas non toksik).
Bagian minyak biji digunakan sebagai biodiesel, produksi sabun,
insektisida dan pengobatan. Bagian bungkil biji digunakan
sebagai pupuk, makanan ternak (varietas non toksik) dan
produksi biogas. Sedangkan bagian cangkang biji digunakan
sebagai bahan bakar.

Minyak jarak dan turunannya digunakan dalam industri
cat, varnish, lacquer, pelumas, tinta cetak, linoleum, oil cloth dan
sebagai bahan baku dalam industri-industri plastic dan nilon.
Dalam jumlah kecil minyak jarak dan turunannya juga digunakan
untuk pembuatan kosmetik, semir dan lilin (Ketaren, 1986).

2.2 Press Ulir

Proses pengepresan dengan menggunakan screw press
berlangsung secara kontinyu.   Screw press / pres ulir terdiri dari
corong pemasukkan, ruang pengepresan, outlet cairan, outlet
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ampas, motor dan unit transmisi. Proses pengepresan terjadi
karena adanya tekanan antar bahan pada ruang pengepresan,
dimana semakin mendekati ujung, tekanan semakin tinggi
karena volume ruang yang semakin kecil. Pada bagian ruang
pengepresan ditempatkan plat berlubang, sebagai jalan
pengeluaran cairan. (Zaika, 2002)

Gambar II.1. Mesin Press Ulir

2.3 Perpindahan Panas

Perpindahan panas dapat didifinisikan sebagai
berpindahnya energi dari suatu daerah ke daerah lain sebagaai
akibat dari perbedaan suhu antara daerah-daerah tersebut.
Keperpustakaan perpindahan panas pada umumnya mengenal
tiga cara perpindahan panas yang berbeda: konduksi, radiasi
dan konveksi (Kreith, 1986)

Perpindahan kalor (heat transfer) ialah ilmu untuk
meramalkan perpindahan energi yang terjadi karena adanya
perbedaan suhu diantara benda atau material. Dari
termodinamika telah kita ketahui bahwa energi yang pindah itu
dinamakan kalor atau bahang atau panas (heat). Ilmu
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perpindahan kalor tidak hanya mencoba menjelaskan
bagaimana energi kalor itu berpindah dari suatu benda ke
benda yang lain, tetapi juga dapat meramalkan laju perpindahan
yang terjadi pada kondisi kondisi tertentu (Holman, 1997).

2.3.1 Konduksi

Konduksi adalah proses dengan mana panas mengalir
dari daerah yang bersuhu lebih tinggi ke daerah yang bersuhu
lebih rendah didalam suatu medium (padat, cair atau gas) atau
antara medium-medium yang berlainan yang bersinggungan
secara langsung. Dalam aliran panas konduksi, perpindahan
energi terjadi karena hubungan molekul secara langsung tanpa
adanya perpindahan molekul yang cukup besar.

Menurut hukum Fourier dimana laju aliran panas secara
konduksi dalam suatu bahan yaitu berbanding lurus dengan
perbandingan temperatur, perbedaaan waktu dan luas
penampang dari benda yang tegak lurus arah perpindahan
panas tersebut dan dinyatakan seperti dalam persamaan 1:

................................................................. (1)

Konsatanta K disebut konduktivitas atau kehantaran
termal suatu benda dengan satuan W/mºC. Tanda minus
diselipkan agar memenuhi hukum ke dua termodinamika, yaitu
kalor mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang
bersuhu rendah, Nilai konduktivitas termal beberapa bahan
dapat dilihat pada Tabel 2 (Holman, 1997).

Perpindahan panas pada tube atau pipa dapat
digolongkan sebagai proses konduksi pada sistem silinder, yaitu
sebuah silinder dengan jari-jari dalam ri dan jari-jari luar ro dan
beda suhu Ti – To. Luas bidang panas dalam sistem ini adalah
2π.r.L, sehingga persamaannya menjadi :

dr

dT
kLrqr ....2 ............................................................ (2)

Dimana kondisi batas T = Ti pada r = ri
T = To pada r = ro.

dx

dT
AkQ 
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Sehingga laju perpindahan panas konduksinya adalah :













i

o

oi

r

r

TTLk
q

ln

).(...2
......................................................... (3)

Tabel II.1. Konduktivitas Termal Beberapa Bahan

Bahan
Konduktivitas termal (k)

W/mºC
Tembaga 385
Aluminium 202
Besi 73
Baja karbon 43
Kaca 0,78
Kayu maple 0,17

Serbuk  gergaji 0,059
Air raksa 0,81
Air 0,556
Udara 0,024

Uap air jenuh 0,026
Sumber : Holman, 1997.

2.3.2 Radiasi

Radiasi adalah proses dimana panas mengalir dari
benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bila
benda itu terpisah di dalam ruang. Bahkan bila terdapat ruang
hampa di antara benda-benda tersebut. Semua benda
memancarkan panas radiasi secara terus menerus. Intensitas
panas tergantung pada suhu dan sifat permukaan. Energi
radiasi bergerak dengan kecepatan cahaya (3 x 108 m/s) (Kreith,
1986).

Jumlah energi yang meninggalkan suatu permukaan
sebagai panas radiasi tergantung pada suhu mutlak dan sifat
permukaan tersebut. Radiator (penyinar) ideal atau benda hitam
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(black body) memancarkan energi radiasi dari permukaannya
dengan laju Q yang dirumuskan dalam persamaan berikut:

................................................................ (4)

Dimana T adalah suhu mutlak dan konstanta σ tidak
tergantung dari permukaan medium atau suhu yang nilainya
adalah 5,67 × 10-8 W/m2K4 (Chapman, 1978).

Cengel (1984) mengatakan bahwa apabila emisivitas
dari benda dan luasan bidang panas berada dalam temperatur
mutlak yang lebih besar dari pada permukaan yang berada di
dekatnya dan lebih luas serta dibatasi oleh gas maka
persamaan laju pindah panas menjadi seperti persamaan:

.................................................. (5 )

2.3.3 Konveksi

Konveksi adalah proses transport energi dengan kerja
gabungan dari konduksi panas, penyimpanan energi dan
gerakan mencampur. Konveksi sangat penting sebagai
mekanisme perpindahan energi antara permukaan benda padat
dan cairan atau gas. (Kreith, 1986).

Koestoer (2002) menyatakan perpindahan kalor
konveksi dilakukan oleh pergerakan sekelompok molekul di
dalam bahan cair. Kumpulan molekul tersebut bergerak (naik-
turun) dikarenakan adanya perubahan suhu sehingga
menyebabkan perubahan kerapatan.

Laju perpindahan panas dengan cara konveksi antara
suatu permukaan dapat dihitung dengan hubungan

Q = m . Cp . ∆T ................................................................ (6)

Pindahan panas antara batas benda padat dan fluida
terjadi dengan adanya suatu gabungan dari konduksi dan
angkutan (transport) massa. Jika batas tersebut bersuhu lebih
tinggi dari fluida itu, maka terlebih dahulu panas mengalir

4TAσQ 

)Tε.σ.A(TQ 4
Surf

4
S 
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dengan cara konduksidari benda padat ke partikel fluida di dekat
dinding. Energi yang berpindah dengan cara itu meningkatkan
energi dalam fluida dan terangkut oleh gerakan fluida. Bila
partikel fluida yang terpanaskan itu mencapai daerah yang
bersuhu rendah, maka panas berpindah lagi dengan cara
konduksi dari fluida yang lebih panas ke fluida yang lebih dingin.

Karena cara perpindahan energi konduktif demikian erat
kaitannya dengan gerakan fluida, maka kita perlu mengetahui
sesuatu mekanisme aliran fluida sebelum kita dapat menyelidiki
mekanisme aluran panas.salah satu segi analisa hidrodinamika
yang penting adalah menetapkan apakah aliran fluidanya
laminer atau turbulen (Kreith, 1986).

Bilangan Reynold digunakan untuk menentukan sifat
aliran dari suatu fluida. Dengan bilangan Reynold akan dapat
diketahui apakah aliran tersebut bersifat laminer atau turbulen.
Bilangan reynold untuk fluida yang mengalir dalam pipa dapat
ditulis sebagai berikut :

Re =
v

xu ......................................................................... (7)

Hubungan kontinuitas untuk aliran satu-dimensi dalam
tabung ialah

Aum m ......................................................................... (8)

Di mana m adalah laju masa aliran, um adalah kecepatan
rata-rata dan A adalah luas penampang. Kecepatan massa
didefinisikan sebagai berikut :

mu
A

m
G  ................................................................... (9)
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Sehingga angka reynold dapat dituliskan


Gd

Re ....................................................................... (10)

Aliran yang memiliki bilangan Reynolds yang lebih besar
dari 2300 maka aliran tersebut termasuk dalam aliran turbulen
sedangkan jika bilangan Reynolds lebih kecil dari 2300 maka
aliran termasuk dalam aliran laminer (Holman, 1997).

Besarnya bilangan Nusselt untuk aliran laminer dalam
pipa (Re < 2300) dirumuskan dalam persamaan berikut:

 
0,141/3

1/3 d
PrRe1,86Nu 
















wL 


................................... (11)

Dimana Nu adalah bilangan Nusselt, Re adalah bilangan
Reynolds, Pr adalah bilangan Prandlt, d adalah diameter pipa, L
adalah panjang pipa dan μ adalah viskositas fluida. Dalam
persamaan ini koefisien perpindahan panas didasarkan atas
rata-rata aritmatik beda suhu masukan dan keluaran, sedang
semua sifat fluida ditentukan pada suhu rata-rata kecuali μw
yang ditentukan pada suhu dinding (Holman, 1997).

Pada aliran turbulen (Re > 2300) untuk menentukan
bilangan Nusselt digunakan persamaan 12 berikut ini:

n0,8 PrRe0,023Nu  ................................................. (12)

Pada persamaan ini sifat-sifat ditentukan pada suhu
fluida dan nilai eksponen n adalah 0,4 untuk pemanasan dan
0,3 untuk pendinginan.

Dengan diketahui besarnya bilangan Nusselt, maka
dapat dihitung besarnya koefisien perpindahan kalor konveksi
pada pipa atau tabung dengan persamaan :
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d

kNu
h d

d  .................................................................... (13)

Sedangkan dalam aliran menyilang silinder atau tabung,
koefisien perpindahan kalor rata-rata dapat dihitung dengan
persamaan :

3/1Pr

n

ff v

du
C

k

hd










  ....................................................... (14)

Dimana konstanta C dan n sesuai dengan Tabel 2. sifat-sifat
yang digunakan dalam Persamaan 14 dievaluasi pada suhu
film, seperti terlihat pada adanya subkrip f.

Tabel II.2. Konstanta untuk Persamaan 14
Redf C n

0,4 – 4 0,989 0,330
4 – 40 0,911 0,385

40 – 4000 0,683 0,466
4000 – 40.000 0,193 0,618

40.000 – 400.000 0,0266 0,805
Sumber. Holman (1997)

Karena kebanyakan susunan alat penukar kalor
menyangkut tabung yang tersusun rangkap, maka masahan
perpindahan kalor dalam rangkunan tabung (tubt bank)
merupakan hal penting dan memiliki nilai praktis.

Penurunan tekanan untuk aliran gas melintasi rangkunan
tabung dapat dihitung dengan persamaan :

14,022










b

wmaksNfG
p





................................................. (15)
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2.4 Alat Penukar Kalor

Penukar panas adalah suatu alat yang menghasilkan
perpindahan panas dari suatu fluida ke fluida lain. Jenis penukar
panas yang sederhana ialah sebuah wadah dimana fluida yang
panas dan yang dingin dicampur secara langsung. Tetapi yang
lebih lazim adalah penukar panas dimana suatu fluida terpisah
oleh fluda yang lainnya oleh suatu dinding atau sekat yang
dilalui oleh panas (Kreith, 1986).

Penerapan prinsip perpindahan kalor untuk merancang
alat alat guna mencapai sesuatu tujuan teknik sangatlah
penting, karena dalam penerapan prinsip ke dalam
rancanganlah orang bekerja ke arah pencapaian tujuan untuk
mengembangkan barang hasil yang memberikan manfaat
ekonomi (Holman, 1997).

2.4.1 Jenis-Jenis Penukar Kalor

Jenis-jenis penukar kalor yang ada saat ini :
1. Penukar kalor pipa ganda

Dalam penukar kalor ini dapat digunakan aliran searah
atau aliran lawan-arah, baik dengan zat cair panas dan
zat cair dingin terdapat dalam ruang anulus dan zat
lainya di dalam pipa yang ditunjukan dalam Gambar 2.

Gambar II.2. Penukar Kalor Pipa Ganda

2. Selongsong atau cangkang dan tabung (shell-and-tube)
Jenis penukar kalor ini banyak dipakai dalam industri
kimia, dimana suatu fluida mengalir di dalam tabung,
sadangkan fluida yang satu lagi dialirkan melalui
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selongsong melintasi luar tabung. Untuk menjamin
bahwa fluida di sebelah selongsong mengalir melintasi
tabung dan dengan demikian menyebabkan perpindahan
kalor lebih tinggi, maka di dalam selongsong itu di
pasang sekat sekat (baffles).

3. Penukar kalor aliran lintang
Ada tiga kemungkinan susunan panas tipe ini, dalam hal
pertama masing masing fluida tak bercampur waktu
melintas mengalir melalui penukar panas, dan oleh
karena itu suhu fluida fluida yang meninggalkan
penampang tidak seragam. Dalam hal kedua, salah satu
fluidanya tak bercampur sedangkan fluida yang lainnya
bercampur sempurna waktu mengalir melalui penukar
panas. Suhu aliran yang bercampur akan seragam pada
setiap penampang. Contoh tipe ini adalah pemanas
udara aliran-lintang yang dijunjukan secara skematik
dalam Gambar 3.  Dalam hal yang ketiga, kedua fluida
tak bercampur waktu mengalir melalui penukar panas;
jadi, suhu kedua fluida akan seragam pada penampang
dan hanya berbeda-beda dalam alah aliran.

4. Penukar kalor kompak
Penukar kalor kompak mempunyai luas permukaan yang
besar per satuan volume. Penukar kalor ini sangat cocok
untuk penerapan dalam aliran gas dimana nilai h rendah.

Gambar II.3. Penukar kalor aliran silang
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Menurut Masyithah (2006). Alat penukar kalor
berdasarkan fungsinya dapat digolongkan pada beberapa
nama:

1. Exchanger :Memanfaatkan perpindahan kalor
diantara dua fluida proses (steam dan air
pendingin tidak termasuk sebagai fluida
proses, tetapi merupakan utilitas).

2. Heater : Berfungsi memanaskan fluida proses, dan
sebagai bahan pemanas a1at ini
menggunakan steam.

3. Cooler : Berfungsi mendinginkan fluida proses, dan
sebagai bahan pendingin digunakan air.

4. Condenser: Berfungsi untuk mengembunkan uap atau
menyerap ka1or laten penguapan.

5. Boiler : Berfungsi untuk membangkitkan uap.
6. Reboiler : Berfungsi sebagai pensuplai kalor yang

diperlukan bottom produk pada distilasi.
Steam biasanya digunakan sebagai media
pemanas.

7. Evaporator: Berfungsi memekatkan suatu larutan
dengan cara menguapkan airnya.

8. Vaporizer : Berfungsi memekatkan cairan selain dari
air.

Menurut Djokosetyardjo (1993), heat exchanger
merupakan alat yang menghasilkan perpindahan panas dari
suatu fluida yang bertemperatur lebih tinggi menuju fluida yang
bertemperatur rendah. Heat exchanger memiliki bermacam-
macam ragam, jika diklasifikasikan menurut proses
pencampuran fluida ada dua macam, yaitu :

 Heat Exchanger Kontak Langsung
Heat exchanger jenis ini merupakan jenis yang paling

sederhana , karena pada heat exchanger jenis ini terjadi
pencampuran langsung antara fluida dingin dengan fluida panas
dalam satu sistem, sehingga kedua fluida akan mencapai suhu
akhir yang sama, dan jumlah panas yang berpindah dapat
diperkirakan dengan mempersamakan kerugian energi dari
fluida yang bertemperatur tinggi dengan perolehan energi dari
fluida yang bertemperatur rendah.
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 Heat Exchanger Tak Kontak Langsung
Heat exchanger ini tidak terjadi pencampuran langsung

antara fluida dingin dengan fluida panas dalam satu sistem,
namun dipisahkan oleh suatu dinding atau sekat yang akan
dilalui panas dan jenis ini merupakan jenis yang lazim untuk
digunakan.

Gambar II.4. Proses pencampuran fluida pada heat exchanger.
(A). kontak langsung; (B). tak kontak langsung

Sumber. Holman, 1997.

Jika  diklasifikasikan menurut arah aliran fluida yang
digunakan, ada tiga macam, yaitu :

1. Aliran Searah (paralel flow) : Untuk jenis ini kedua fluida
masuk dan keluar pada sisi yang sama dengan arah
yang sama pula.

2. Aliran Lawan Arah (counter flow) : Untuk jenis ini fluida
dengan temperatur berbeda akan memasuki heat
exchanger pada ujung dan arah yang berbeda pula.

(A) (B)
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3. Aliran Silang (cross Flow) : pada heat exchanger ini
kedua fluida dengan temperatur yang berbeda akan
memasuki heat exchanger pada arah yang tegak lurus
satu sama lain.

Gambar II.5. Aliran Fluida.
(A). Paralel Flow; (B). Counter Flow; (C). Cross Flow

Sumber. Holman, 1997.

2.5 Kesetimbangan Energi

Hukum pertama thermodinamika menyatakan bahwa
total energi dalam sebuah sistem adalah setimbang, maka oleh
sebab itu, satu satunya cara agar energi dapat ditambahkan
atau diubah adalah jika energi keluar dari garis batas sistemnya.
Hukum pertama juga menggambarkan bagaimana sebuah
sistem dapat melewati garis batasnya. Pada sistem tertutup,
hanya ada dua cara : pindah panas melalui batasan dan kerja
yang dilakukan dalam dan atau oleh sistem. Yaitu :∆E = Q − W …………………….(16)

Cold fluid Cold fluid Cold fluid

(A) (B) (C)
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Dimana ∆E adalah perubahan energi total yang tersimpan
dalam sistem, Q adalah panas yang dipindahkan kedalam
sistem dan W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem.
(Incropera, 2010).

Gambar II.6. Gambar kesetimbangan energi pada permukaan

Tiga perpindahan panas terlihat pada pengendalian
lapisan atas. Yaitu konduksi dari media ke lapisan (qcond),
konveksi dari permukaan ke fluida (qconv). Maka kesetimbangan
enargi mengambil formula (Incropera, 2010):

− = 0 …………………………. (17)

Maka : − ( − ) = 0 ………………….(18)
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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2013
sampai September 2013, bertempat di Workshop Mekantronik
VEDC Malang.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat

Peralatan yang digunakan dalam rancang bangun ruang
pendingin ini adalah :
1. Kipas (blower), untuk menghembuskan udara.
2. Radiator, untuk tempat sistem pendinginan bekerja
3. Termometer , untuk mengukur suhu air mula mula.
4. Termokopel, untuk mengukur suhu ruang pendingin dan

tabung pada screw press.

3.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam dalam penelitian ini
adalah :
1. Pipa sebagai tempat aliran air menuju reservoir
2. Reservoir adalah tempat penampungan air

3.3 Metodologi

3.3.1 Rancangan Struktural

Pipa pendingin pada penelitian ini berfungsi sebagai
ruang pada badan screw press yang berfungsi sebagai ruang
dimana air mengalir sehingga proses pendingin terjadi.

Penukar kalor berfungsi untuk mengalirkan udara dari
blower/fan melewati radiator.
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Prinsip kerja dari rancang bangun ruang pendingin ini
adalah pertama-tama blower atau fan dihubungkan ke sumber
listrik kemudian udara yang dihasilkan oleh blower atau fan
mengalir melewati radiator. Air pada radiator akan dipompa
untuk mengalir melewati badan screw press yang bekerja.
Panas yang dihasilkan oleh proses screw akan didinginkan oleh
air yang kemudian ditiup oleh blower atau fan. Bagan alir proses
pendingin terlihat pada gambar 6.

Gambar III.1. Bagan Alir Proses Pendinginan

Skema rancangan alat terlihat pada gambar 7.

Badan
Screw Press

Suhu (°C)

Suhu air
masuk
(OC)

Termokopel

radiato
r

Suhu air
keluar
(OC)

TermokopelTermokopel
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Gambar III.2. Skema Rancangan Alat

3.4 Prosedur Penelitian

Penelitian ini dimulai dari perancangan ruang
pendinginan  dengan mengunakan penambahan radiator.
Setelah itu dilakukan pemasangan komponen ruang pendingan.
Dilakukan ujicoba alat untuk proses pendinginan.

Adapun langkah – langkah percobaan sebagai berikut :
1. Pembuatan ruang pendinginan
2. Pemasangan ruang pendinginan pada mesin screw

press
3. Pemasangan radiator sebagai bagian dari sistem

pendinginan
4. Menyalakan mesin screw press.
5. Menyalakan sistem pendinginan
6. Pengambilan data dari parameter-parameter yang telah

ditentukan.

Sedang Diagram Alir Prosedur Penelitian dapat dilihat
pada gambar 8
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Gambar III.3. Diagram Alir Prosedur Penelitian

Setelah data diperoleh, maka dilakukan pengolahan data
sesuai parameter  penelitian yang telah ditentukan.

Mulai

Studi Literatur

Perancangan Dimensi, Konstruksi Ruang pendinginan, dan
Persiapan Bahan Untuk Pembuatan Ruang Pendinginan

Pembuatan Ruang Pendinginan

Ujicoba Alat Pada mesin Screw Press

Kendala Teknis
ada

Tidak ada

Percobaan

Pengamatan data

Pengolahan data

Selesai

Pengolaan data

Penulisan Laporan
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3.5 Parameter Penelitian

Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah :
1. Pengukuran suhu air yang akan masuk pada pipa

besi pada ruang clearance  (Tin)
2. Pengukuran suhu air yang akan keluar pada pipa

besi pada ruang clearance  (Tout)
3. Pengukuran suhu pada ruang clearance (TL),

sebelum penambahan pipa besi dan sesudah
penambahan pipa besi dan radiator.

4. Pengukuran dilakukan dengan selang waktu t = 5
menit.
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Rancangan

Sistem pendinginan yang dirancang adalah berupa
sistem pendinginan dengan menggunakan air dengan laju aliran
massa sebesar 0,317 kg/s sebagai media pendinginan
kemudian dialirkan ke dalam tabung atau pipa besi yang
rancang berada dia atas tabung screwpress sepanjang 36 cm.
Aliran air tersebut kemudian di alirkan ke radiator, yang
berfungsi sebagai heat exchanger yang akan menurunkan
panas yang telah terserap oleh air. Proses pendinginan air
dibantu dengan adanya fan dengan 700 RPM pada radiator.
Kemudian setelah mengalami proses pendinginan pada radiator
dan fan. Air akan kembali dialirkan melewati mesin screwpress.

Pengujian dilakukan untuk mendapatkan beda
temperatur pada ruang clearance. Termokopel diletakkan pada
tabung pipa sebelum memasuki pipa besi dan pada titik dimana
air mengalir keluar setelah mengalami proses perpindahan
panas. Data yang didapat akan berupa OC.

Gambar IV.1. Mesin Screwpress dengan sistem pendinginan

Sistem pendinginan yang telah dirancang memiliki
bagian bagian antara lain :

1. Radiator :
Radiator adalah alat yang berfungsi sebagai alat untuk
mendinginkan air yang telah menyerap panas mesin
dengan cara membuang panas air tersebut melalui sirip
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sirip pendinginnya. Terjadinya proses pendinginan pada
air yang telah memasuki ruang clearance akan terjadi
pada inti radiator. Proses pendinginan kemudian akan
menurunkan suhu pada air tersebut dan kemudian akan
mengalir kembali ke mesin screwpress.
Spesifikasi radiator yang dipakai pada penelitian ini
adalah :

Jenis Radiator : Radiator BMW 3.18
Dimensi : 20,43 inci x 26,25 inci x
1,875 inci
Material Tangki : Plastik
Material inti : Alumunium
Ukuran inlet : 2,07 cm
Ukuran outlet : 2,07 cm

Gambar IV.2. Radiator

Konstruksi radiator ini terdiri :
a. Tutup radiator, yang berfungsi untuk menjaga

tekanan di dalam inti radiator. Tutup radiator
dilengkapi dengan relief valve dan vacuum valve.
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Gambar IV.3. Tutup Radiator

b. Tangki atas yang berperan sebagai penampung air
sebelum masuk ke dalam pipa pipa radiator. Pada
tangki ini air yang telah meningkat suhu nya akan
bergerak menuju inti radiator yang kemudian akan
diturunkan suhunya pada inti radiator dengan
bantuan fan.

Gambar IV.4. Tangki atas radiator

c. Tangki bawah berfungsi untuk penampung cairan
pendinginan (air) yang telah melalui inti
radiator.Tangki bawah akan menampung air sebelum
dialiri ke pipa besi pada screwpress. Air yang telah
mengalami penurunan suhu pada radiator dan fan
akan ditampung pada tangki bawah dan kemudian
akan dialirkan kembali pada mesin screwpress.

Gambar IV.5. Tangki bawah radiator

2. Inti radiator adalah bagian yang berperan sebagai
penukar kalor. Pada bagian ini air yang telah mengalami
kenaikan temperatur setelah keluar dari screwpress
akan masuk ke dalam pipa, dan secara konveksi akan
memindahkan panasnya ke dinding pipa. Selanjutnya
panas yang diserap oleh pipa akan dipindahkan lagi
secara konduksi kepada sirip, dan dengan bantuan kipas
(fan), udara didorong dengan arah menyilang yang



26

bertujuan untuk melepaskan kalor yang ada pada sirip
ke lingkungan secara konveksi.

3. Pipa yang digunakan sebagai penghubung media air
menuju radiator dan kembali ke screwpress adalah pipa
PVC Maspion dengan ukuran diameter sebesar  ½”. Pipa
ini dijadikan sebagai penghubung antara mesin
screwpress dengan radiator, yang akan mengalirkan air
pada pipa besi di mesin screwpress dan kemudian
mengalirkannya kembali ke radiator.

Gambar IV.6. Pipa PVC ½”
4. Pipa besi dengan ukuran ½” yang diletakkan dalam

mesin screwpress yang kemudian dihubungkan ke pipa
PVC sebagai media saluran air. Pipa besi yang telah
diletakkan pada tabung screwpress akan menjadi media
di mana air akan mengalir.

Gambar IV.7. Pipa besi ½”
5. Fan, yang dipasang di belakang radiator yang berguna

untuk meningkatkan kemampuan pendinginan.  Untuk
mendapatkan penyerapan panas air yang diinginkan
maka dengan bantuan kipas (fan), udara ditiupkan pada
arah menyilang terhadap radiator sehingga perbedaan
temperature antara sirip dan dinding pipa bagian luar
terhadap udara tersebut kembali memicu terjadinya
perpindahan panas secara konveksi. Fan yang
digunakan memiliki spesifikasi

Jumlah bilah : 5 kipas
RPM : 700 RPM
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Gambar IV.8. Fan

4.2 Pengujian Alat dan Pembahasan Data

Teknik pengepresan biji jarak dengan menggunakan ulir
(screw) merupakan teknologi yang lebih maju dan banyak
digunakan di industry pengolahan minyak jarak saat ini. Dengan
cara ini, biji jarak dipres dengan pengepresan berulir (screw)
yang berjalan secara kontinyu. Pada teknik ini, biji jarak yang
akan diekstraksi tidak perlu diberi perlakuan pendahuluan.
Kecilnya jarak antara dinding ring dan silinder tekan (ruang
clearance) menyebabkan terjadinya pergesekan, yang
kemudian menyebabkan panas sehingga menurunkan kinerja
mesin screwpress.

Panas yang terjadi kemudian menurunkan performa
mesin screwpress menjadi tidak optimal. Kemudian dilakukan
modifikasi penambahan tabung (pipa besi) dengan diameter ½”
sepanjang dinding ring yang dialiri air. Air akan bertindak
sebagai pendingin dari panas yang terjadi pada ruang
clearance. Air kemudian akan disirkulasikan oleh pompa dari
pipa tabung besi pada ruang clearance menuju radiator. Pada
radiator, air yang telah melalui ruang clearance akan diturunkan
suhunya dengan bantuan fan. Yang kemudian dipompa kembali
menuju tabung pipa besi pada ruang clearance. Air yang akan
masuk ke dalam tabung pipa besi pada ruang clearance diukur
dengan menggunakan termokopel. Titik lain yang diukur adalah
air yang telah mengalami peningkatan suhu yang keluar dari
pipa besi.

Pengambilan data dilakukan selama 60 menit dengan
selang waktu selama 5 menit. Data diukur pada titik titik berikut :
Suhu air sebelum memasuki ruang clearance (Tin), Suhu Ruang
Clearance (TTube) dan Suhu air setelah keluar dari ruang
clearance (Tout). Pada perlakuan ini didapatkan data antara lain :
Ketebalan pipa besi adalah 0,3 cm, panjang pipa besi yang
dialiri air (L) adalah 36 cm, diameter pipa besi yang digunakan
(DT) = 2,1 cm. Air yang mengalir dengan kecepatan (ṁ) = 0,317
kg/dtk.
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Dengan laju aliran massa air sebesar 0.317 kg/dtk maka
laju aliran massa udara adalah :ṁair . Cpair . (∆Tair) = ṁudara . Cp udara. (∆Tudara)
diperoleh laju aliran massa udara sebesar 1.132 kg/s. Sehingga
panas yang dipindahkan ke fluida dingin harus sama dengan
panas yang diserahkan dari fluida panas.

Data diperoleh dengan perlakuan pertama adalah tanpa
menggunakan sistem pendinginan hanya dengan menjalankan
mesin selama 60 menit. Dengan selang waktu selama 5 menit,
titik yang diambil adalah titik ruang clearance. Data yang diambil
akan berupa OC. Diambil jeda waktu selama 1 jam untuk
mengembalikan ambient temperature pada ruang clearance.
Data yang diperoleh dengan 3 kali perlakuan adalah :

Tabel IV.1. Data Suhu ruang Clearance tanpa Sistem Pendinginan
Menit Ke
(menit)

Ttube1
(OC)

Ttube2
(OC)

Ttube
3

(OC)

Rata-Rata
Ttube
(OC)

Kenaika
n Suhu

(OC)
5 28.00 28.00 28.00 28.00 -
10 30.30 31.20 33.20 31.56 3.56
15 33.70 34.60 36.40 34.90 3.33
20 45.70 43.00 37.40 42.03 7.13
25 52.10 49.60 45.30 49.00 6.96
30 59.40 53.40 47.80 53.53 4.53
35 66.80 59.20 51.30 59.10 5.56
40 75.40 63.50 54.60 64.50 5.40
45 77.50 69.30 60.40 69.06 4.56
50 79.40 73.40 66.40 73.06 4.00
55 82.40 75.80 69.80 76.00 2.93
60 83.50 77.90 70.30 79.00 3.00

Rata -
Rata

59.51 54.90 50.07

Pada data dapat diketahui terjadi kecenderungan
peningkatan suhu yang meningkat baik pada T1,T2 dan T3 pada
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ketiga pengulangan. Meningkatnya suhu kecilnya jarak antara
ruang clearance dengan screwpress sehingga saling
bergesekan yang menyebabkan terjadinya panas.  T1 memiliki
data suhu tertinggi yaitu sebesar 83,5 oC sedangkan T3 memiliki
data dengan suhu terendah sebesar 70,3 OC. Hal ini disebabkan
adanya perubahan suhu yang terjadi pada sekitar lingkungan
pada saat dilakukannya pengujian alat. Hujan menyebabkan
suhu lingkungan merendah sehingga mempengaruhi panas
yang terjadi pada mesin.

Pada perlakuan kedua, dilakukan pengujian sistem
pendinginan dengan memasang pipa besi pada ruang clearance
dan memasang radiator. Data dan perhitungan yang diperoleh
dari perlakuan kedua, dengan menggunakan pipa besi pada
ruang clearance, dan pemasangan radiator :

Tabel IV.2. Data dan Perhitungan dengan menggunakan Sistem
Pendinginan

T
(menit

ke)

Tin
(OC)

Ttube
(OC)

Tout
(OC)

q (W) Kenaikan
Suhu TL

(OC)
5 28.4 29.9 29.0 0.7963674 -
10 28.3 30.4 29.1 1.0618232 0.5
15 30.4 33.1 31.3 1.1945511 2.7
20 30.2 35.6 33.5 4.3800207 2.5
25 31.5 38.9 34.7 4.2472928 3.3
30 30.5 41.8 37.7 9.5564088 2.9
35 32.3 46.9 42.1 13.0073342 5.1
40 33.2 51.4 47.7 19.2455455 4.5
45 31.2 55.8 51.1 26.4128521 4.4
50 31.6 61.7 55.5 31.7219681 5.9
55 31.9 59.8 57.4 33.8456145 -1.9
60 32.4 54.8 52.4 26.54558 -5.0

Dari data yang didapatkan, q dengan nilai paling tinggi
adalah pada t55 dengan nilai 33,845 W. Sedangkan q terendah
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didapatkan pada awal permulaan perlakuan yaitu t5 sebesar
0,796 W. Perhitungan nilai q didapatkan dari rumus :

Q = m . Cp . ∆T ...............................................................(6)
Sehingga nilai q sangat dipengaruhi oleh kenaikan atau
penurunan temperature yang terjadi pada data seperti pada t60,
terjadi penurunan nilai q sebesar 7.30 w.
4.3 Analisa Grafik

4.3.1 Hubungan antara Suhu dan Waktu

Gambar IV.9. Grafik Hubungan antara Suhu dan Waktu

Pada grafik terlihat peningkatan suhu yang terus menaik
hingga pada titik tertinggi yaitu pada suhu 83.50 OC. Hal ini
terjadi karena terjadi gerakan pergesekan antara ruang
clearance dengan screw yang menyebabkan panas, sehingga
suhu pada lingkungan sekitarnya menjadi meningkat. Pada
ketiga grafik terlihat peningkatan yang bersifat liner, semakin
tinggi waktu bekerjanya mesin maka peningkatan suhhu juga
akan semakin tinggi. Pada grafik terlihat kecenderungan suhu
yang akan selalu bertahan pada suhu 79 OC.

y(T2) = 0.9797x + 23.07
R² = 0.9867

y(T1) = 1.1438x + 22.344
R² = 0.9579

y(T3) = 0.8457x + 23.03
R² = 0.9907
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Gambar IV.10. Hubungan antara Suhu dan Waktu tanpa sistem
pendinginan dengan menggunakan Sistem Pendinginan

Sedangkan pada grafik kedua, setelah dilakukan
penambahan tabung pipa besi yang dialiri air pada ruang
clearance terlihat penurunan mulai terjadi pada t50. Hal ini terjadi
karena adanya pengaruh dari penambahan pipa yang dialiri oleh
air yang kemudian mampu menurunkan panas pada ruang
clearance.

y = 0.617x + 24.956
R² = 0.9234

y = 0.9897x + 22.815
R² = 0.9901
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4.3.2 Laju perpindahan panas aktual dengan waktu

Gambar IV.11. Grafik Hubungan antara Laju Perpindahan Panas
dengan Waktu pada Sistem Pendinginan

Berdasarkan grafik laju perpindahan panas actual
meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Laju perpindahan
panas actual tertinggi terdapat pada q dengan nilai paling tinggi
adalah pada t55 dengan nilai 33780.95 kW. Sedangkan q
terendah didapatkan pada awal permulaan perlakuan yaitu t5
sebesar 794,8458 kW. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari
perubahan suhu yang semakin tinggi sehingga menyebabkan
perubahan pada kalor jenis yang dihasilkan akan semakin
rendah. Dengan semakin tingginya temperature fluida panas
yang digunakan, maka akan menyebabkan jumlah uap panas
yang dihasilkan semakin meningkat., Fase uap panas yang
terbentuk memiliki kalor jenis yang lebih besar dibandingkan
fase cair, karena jarak antar partikel saling berjauhan.

Pada debit fluida yang sama menghasilkan massa jenis
yang berbeda pada setiap temperature. Adanya perbedaan
massa jenis akan mempengaruhi besarnya laju aliran massa.

Aum m .......................................................................(8)
Dengan adanya laju aliran massa yang berbeda dari

masing masing fluida akan mempengaruhi kemampuan dalam
hal transfer kalor, sehingga semakin besar transfer kalor yang
terjadi akan meningkatkan selisih temperature pada fluida panas

y = 0.6648x - 7.2699
R² = 0.8978
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karena akan semakin banyak molekul – molekul yang
berinteraksi dan terjadinya pertukaran kalor antara kedua fluida
tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori yang menunjukkan adanya
hubungan pada rumus

Q = m . Cp . ∆T ...............................................................(6)

Dimana laju perpindahan kaloSr yang terjadi sebanding dengan
besarnya nilai laju alir massa, kalor  jenis fluida panas, serta
selisih temperature inlet dan outlet fluida kerja.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Rancangan yang telah dibuat mampu berjalan cukup
baik dengan menurunkan suhu pada ruang clearance.
Peningkatan suhu akibat pergesekan antara tabung
screwpress dengan ruang clearance mampu diturunkan
dengan bantuan sistem pendinginan yang telah
dirancang. Penurunan suhu terjadi pada t50-55 = 1.9 OC
dan t55-60 = sebesar 5 OC.

2. Sistem pendinginan yang telah diuji mampu memberikan
penurunan laju perpindahan panas dari 31.72 W menjadi
33.845 W dan kemudian diturunkan lagi menjadi 26. 54
W. Suhu pada ruang clearance sebelum menggunakan
sistem pendinginan memiliki rata rata peningkatan suhu
sebesar 4.63 OC, sedangkan setelah menggunakan
sistem pendinginan rata rata peningkatan suhu menjadi
2.26 OC

5.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang efek
penambahan sistem pendinginan pada hasil dari ekstraksi
minyak jarak, sehingga dapat berfungsi optimum sebagai
sebuah mesin.
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LAMPIRAN 1. GAMBAR TEKNIK ALAT
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LAMPIRAN 2. GAMBAR TEKNIK ALAT
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LAMPIRAN 3. TABEL KONDISI THERMAL AIR
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LAMPIRAN 3. PERHITUNGAN

Panas yang dipindahkan ke fluida dingin harus sama dengan
panas yang diserahkan dari fluida panas.= ṁc. Cpc. (Tc0-Tc1) = ṁh . Cph. (Th0-Th1)

Maka :0.317.4.187 . (302 − 301.4) = ṁh . 1,047 (303.4 − 302.9)0.79620.7035 = ṁh
ṁh = 1.132 kg/s

Maka laju mass aliran udara yang terjadi adalah : 1.132 kg/s
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