
BAB II 

TIJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Perpindahan Panas (Heat Transfer) 

 Perpindahan panas (Heat Transfer) merupakan perpindahan energi yang 

terjadi karena adanya perbedaan temperatur diantara benda atau material. Energi 

yang berpindah dinamakan kalor atau panas. Pada sistem pendingin Thermoelektric 

peristiwa perpindahan panas yang terjadi dengan cara konduksi dan konveksi. 

Perpindahan panas konduksi terjadi pada sisi panas paltier dan pada Headsink sisi 

dingin paltier. Sementara perpindahan panas konveksi terjadi pada udara yang 

melewati Headsink, dan udara yang ada dalam ruangan atau alat uji. 

 

2.2 Perpindahan Panas Konduksi 

 Perpindahan panas secara konduksi adalah proses perpindahan kalor atau 

panas karena tabrakan molekul dan electron bebas. Molekul pada titik yang 

memiliki suhu tinggi bergetar lebih cepat dibandingkan dengan molekul pada titik 

suhu yang lebih rendah. Molekul-molekul dengan gerakan yang lebih tinggi 

bertabrakan dengan molekul yang memiliki energi rendah atau molekul yang berada 

pada temperatur yang lebih rendah. Perpindahan panas konduksi terjadi tanpa diikuti 

oleh perpindahan molekul benda tersebut. 

 Dalam hukum fourier membahas tentang persamaan dasar teori konsep 

perpindahan panas secara konduksi. Teori tersebut menyatakan : 

 

𝑞 = 𝑘 . 𝐴 
∆𝑇

𝐿
 

 

Dimana :  

 ∆𝑇 = Perbedaan suhu (℃) 

 L = TebaL bahan (m) 

 A = luas dinding (luas perpindahan panas), (𝑚2) 

 k = Konduksi thermal (𝑤 𝑚⁄ . ℃) 

 q = Laju perpindahan panas konduksi (Watt) 
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2.3 Perpindahan Panas Konveki Alami 

 Perpindahan panas kenveksi adalah dimana zat cair atau gas dengan suhu 

tinggi mengalir ke tempat bersuhu yang lebih rendah dan memberikan panas pada 

permukaan suatu material yang suhunya lebih rendah. Pada perpindahan panas 

konveksi terjadi antara permukaan padat dengan zat cair atau gas yang mengalir 

disekitar material. Jadi perpindahan panas konveksi membutuhkan suatu media 

penghantar seperti cairan atau gas. 

 

Rumus mencari nilai h : 

 

ℎ =  
𝑁𝑢 .  𝑘

𝐿𝑐
 

 

Dimana : 

𝑁𝑢 = Angka Nusselt 

𝐿𝑐 = Panjang karateristik, (m) 

k = Konduktivitas panas, (𝑤 𝑚⁄ . ℃) 

h = Koevisien perpindahan panas konveksi rata-rata pada permukaan 

    (𝑤 𝑚2⁄ . ℃) 

 

 Pada teori hukum newton membahas tentang persamaan dasar dari konsep 

perpindahan panas secara konveksi. Teori tersebut menyatakan : 

 

𝑞 = ℎ . 𝐴 . (𝑇𝑠 − 𝑇∞) 

 

Dimana : 

 𝑇𝑠 = Suhu permukaan benda padat, (℃) 

 𝑇∞ = Suhu fluida, (℃) 

 A = Luas permukaan perpindahan panas, (𝑚2) 

 h = Koefisien perpindahan panas konveksi rata-rata pada permukaan 

     (𝑤 𝑚2⁄ . ℃) 

 q = Laju perpindahan panas konveksi, (Watt) 
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2.4 Perpindahan Panas Konveksi Paksa 

 Perpindahan panas konveksi paksa adalah perpindahan panas yang mana 

dialirinya benda tersebut berasal dari luar, seperti dari blower atau kran dan pipa. 

Merupakan persoalan perpindahan panas untuk aliran dalam atau yang disebut 

dengan internal flow. Adapun aliran yang terjadi dalam pipa adalah fluida yang 

dibatasi oleh suatu permukaan. Sehingga lapisan batas tidak dapat berkembang 

secara bebas seperti halnya pada aliran luar. 

 

𝑞 = ℎ . 𝐴 . ∆𝑙𝑛 

 

Dimana : 

 h = Koefisien perpindahan panas, (𝑤 𝑚2⁄ . ℃) 

 A = Luas penampang, (𝑚2) 

 

Rumus perpindahan panas konveksi paksa pada kipas : 

 

𝑞 = ℎ . 𝐴 . (𝑇∞ − 𝑇𝑠) 

 

Dimana : 

 h = Koefisien perpindahan panas, (𝑤 𝑚2⁄ . ℃) 

 A = Luas penampang, (𝑚2) 

 𝑇∞ = Suhu udara kipas, (℃) 

 𝑇𝑠 = Suhu heatsink bagian dalam, (℃) 

 

2.5 LPG (Liquified Petroleum Gas) 

 LPG merupakan gas hidrokarbon produksi dari kilang minyak dan kilang 

gas dengan komponen utama gas propane (𝐶3𝐻8) dan butane (𝐶4𝐻10) dan dikemas 

didalam tabung. Di Indonesia LPG digunakan terutama sebagai bahan bakar untuk 

memasak. Konsumen LPG bervariasi, mulai rumah tangga, kalangan komersial 

(restoran, hotel) hingga industry. Dikalangan industri, LPG digunakan sebagai bahan 

bakar pada industry makanan, kramik, gelas serta bahan bakar forklift. 

 Selain itu LPG juga dapat digunakan sebagai bahan bakar pada industri 

acrosol serta refrigerant ramah lingkungan. Tabung LPG terdiri dari beberapa 

ukuran mulai tabung ukuran 3 kg sampai 50 kg. 
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2.6 Kalor Heat 

 Apabila sebuah zat diberikan ataupun melepaskan kalor, maka ada dua hal 

yang mungkin terjadi yakni zat tersebut mengalami perubahan temperature atau hal 

lain yang mungkin terjadi adalah tersebut akan mengalami perubahan wujud (fase). 

 Apabila kalor tersebut hanya digunakan untuk perubahan temperature saja. 

Maka kalor tersebut biasanya dikenal dengan kalor sensible (sensible heat), 

sedangkan jika kalor tersebut digunakan untuk merubah wujud (fase) zat, maka 

kalor itu biasanya disebut kalor laten (laten heat). 

 

𝐻 =  𝑄 𝑡⁄  = (𝑘 × 𝐴 ×  ∆𝑇)/𝑙 

 

 Dimana H adalah laju perpindahan panas atau kalor secara konduksi dengan 

satuan dalam joule/s. Q adalah jukalor yang dipindahkan dengan satuan dalam joule. 

T adalah lamanya waktu dipindahkannya kalor dengan satuan dalam sekon. k adalah 

koefisien konduktifitas termal dari benda atau zat dalam satuan joule (sekon meter 

celcius). A adalah luas penampang benda yang dugunakan sebagai penghantar 

dengan satuan dalam meter persegi (𝑚2). ∆𝑇 adalah perbedaan suhu antar ujung 

batang dengan satuan dalam derajat celcius (℃). I adalah panjang stik atau batang 

penghantar dengan satuan dalam meter. 

 

2.7 Arus Listrik 

 

 
Gambar 2.7.1 Arus Listrik 

 

 Arus listrik dapat didefinisikan sebagai muatan listrik yang mengalir 

persatuan waktu. Arus listrik terdiri dari dua jenis yaitu arus listrik searah (DC = 

Direct Current) dan arus listrik bolak balik (AC = Alternating Current).seperti yang 

kita ketahui bahwa listrik adalah energy. Energy listrik dapat disimpan dalam bentuk 

energi lain, seperti dalam bentuk kimia contah lain bahwa energi listrik dapat 

disimpan dalam bentuk energy listrik yang tersimpan dalam sebuah kapasitor. 
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 Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain seperti energi panas, energi 

cahaya, energi bunyi, energi kinetic (energi gerak), energi kimia, energi magnetic, 

energi elektromagnetik, energi potensial, dan sebagainya. 

 Arah arus listrik didefinisikan searah dengan arah gerak pembawa muatan 

positif atau berlawanan arah dengan gerak pembawa muatan negative (electron). 

Namun, meskipun arus listrik memiliki arah tetapi arus listrik merupakan besaran 

saklar. Hal ini disebabkan arus listrik adalah hasil kali saklar antar vector rapat arus 

dengan vector luas permukaan. Arus listrik dapat mengalir tidak hanya dalam kawat 

konduktor saja, tetapi dalam setiap media yang memungkinkan muatan listrik dapat 

mengalir. Contoh dalam ruangan hampa udara muatan listrik dapat digerakkan baik 

oleh medan listrik ataupun medan magnet. 

 

2.8 Karateristik Bahan Semikonduktor 

 Material semikonduktor merupakan komponen yang sangat penting dalam 

pembuatan termoelektrik yang berfungsi sebagai pengubah energi panas menjadi 

energi listrik. Terdapat dua jenis bahan semikonduktor, yang pertama yaitu tipe-p 

dan yang ke dua tipe-n. material semikonduktor yang disebut tipe-p jika memiliki 

pembawa muatan yang bernilai positif sedangkan disebut tipe-n jika memiliki 

pembawa muatan yang bernilai negatif. (Zeng, Y.J..dkk. 2007) 

 

2.8.1 Karateristik Aluminium 

Aluminium merupakan logam yang reaktif sehingga mudah teroksidasi 

dengan oksigen membentuk lapisan yang dinamakan aluminium oksida 

yang membuat aluminium ini mempunyai sifat tahan korosi yang baik pada 

lingkungan luas termasuk udara, air (termasuk air garam), dan beberapa 

sistem kimia dan tidak bereaksi terhadap asam ataupun bahan kimia lainnya 

yang terdapat pada makanan. Oleh karena itu aluminium banyak digunakan 

sebagai bahan dasar pembuatan alat-alat rumah tangga. Aluminium 

merupakan konduktor listrik dan konduktor panas yang baik. Aluminium 

sendiri memiliki struktur Kristal fase center cubic (FCC) yang mempunyai 

massa jenis yang rendah yaitu 2,7 𝑔 𝑚3⁄  yang hanya sepertiga jika 

dibandingkan dengan masa jenis dari tembaga 8,93 𝑔 𝑚3⁄  atau kuningan 

8,53 𝑔 𝑚3⁄ , dengan titik leleh 660,1 ℃. Mempunyai tahanan listrik sebesar 

64,94%, hantaran listrik koefisien temperatur yaitu 0,0042 ℃. Aluminium 

mudah dibentuk karena mumpunyai sifat yang ulet, mudah dimesin dengan 

kekuatan Tarik aluminium murni hanya 9 𝑘𝑚 𝑚𝑚3⁄ . Untuk itu jika 

aluminium digunakan sebagai penghantar listrik, alumiium selalu diperkuat 

dengan baja atau panduan aluminium. (yulianti, 2016) 
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2.9 Alat Pengukur 

 

2.9.1 Voltmeter 

Voltmeter dalah lat ukur yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menghitung 

volume tegangan potensial listrik yang berbeda yang terletek diantara dua 

titik rangkaian listrik penuh arus. Pada alat ini terdapat kode tertentu seperti 

(V) untuk voltmeter, (Mv) untuk milivoltmeter, dan (kV) untuk kilovolt 

meter. Saat ini banyak jenis voltmeter diantaranya voltmeter dengan jarum 

petunjuk dan ada voltmeter dengan angka digital yang lebih canggih dan 

tidak merepotkan pembaca untuk membaca angka yang ditunjukkan oleh 

jarum voltmeter jenis lama karena besaran volt akan langsung ditunjukkan 

oleh angka digital. Voltmeter adalah alat ukur yang memiliki batas 

pengukuran, artinya jika alat ini mengukur tegangan melebihi batas 

maksimal maka alat ini bisa rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Prinsip 

kerja voltmeter hamper sama dengan ampermeter, sebab fitur yang dimiliki 

juga terdiri dari galvanometer yang dikolaborasikan dengan multimeter jadi 

prinsip kerjanya adalah terjadi sambungan magnet dengan arus akan 

menimbulkan gaya magnetic yang efeknya akan menggerakkan jarum atau 

membuat angka digital, maka dari itu semakin besar arus terdeteksi maka 

semakin besar juga pergerakan jarum analog atau angka yang ditunjukkan 

aloh layar digital voltmeter. 

 

2.9.2 Ampermeter 

Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan arus 

listrik dalam rangkaian, ampermeter harus memiliki resistasi yang sekecil 

mungkin karena resistasi yang kecil ini tidak akan menghasilkan penurunan 

tegangan yang cukup besar pada perangkat yang harus diukur, kalau mau 

pengukuran seakurat mungkin maka ampermeter harus seri dan ditempatkan 

dalam rangkaian sehingga dilintasi oleh arus. Cara kerja ampermeter adalah 

ketika arus mengalir melalui koil, maka inti besi menjadi magnet dalam satu 

arah atau yang lain tergantung pada polaritas sambungan. Kemudian inti 

berputar dan menggerakkan indikator jarum, jarum indicator ini yang 

menunjukkan nilai intensitas. Sama seperti voltmeter, ampermeter juga 

memiliki batas maksimal arus listrik yang akan diukur, maka dari itu 

pastikan dulu agar arus listrik yang akan diukur tidak melebihi kekuatan 

empermeter supaya ampermeter tidak rusak. Sebenarnya perbedaan 

ampermeter dan voltmeter sedikit, dimana keduanya masih menggunakan 

galvanometer. 
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2.9.3 Thermometer 

Thermometer merupakan alat ukur suhu atau temperatur. Prinsip kerja 

thermometer bermacam-macam tergantung pada jenis thermometernya. 

Sesuai dengan namanya termo yang berarti panas dan meter yang berarti alat 

ukur. Ukuran suhu yang dibaca pada thermometer dinyatakan dalam satuan 

derajat celcius (℃) tapi dalam pola satuan resminya adalah derajat kelvin 

(°𝐾), sementara itu di beberapa negara eropa dan amerika menggunakan 

Fahrenheit (℉). Thermometer inframerah menggunakan metode pengukuran 

suhu dengan objek yang diukur dari kejauhan dan tanpa di sentuh. Cara 

kerjanya thermometer tersebut adalah dengan menggunakan radiasi 

inframerah yang dipancarkan objek, dengan mengetahui jumlah energi yang 

dipancarkan oleh objek dan emisinya maka temperatur objek dapat 

dibedakan. Komponen utama yaitu lensa pemfokus energi inframerah dan 

detector yang mengubah energi menjadi sinyal elektrik. Dengan demikian 

thermometer inframerah berguna mengukur suhu tanpa menyentuh objek. 

 

2.10 Thermoelektrik atau Paltier 

 Generator thermoelektrik (TEG) merupakan sebuah perangkat yang mampu 

mengubah energy panas dengan perbedaan temperature menjadi energy listrik secara 

langsung, namun ada tipe termoelektrik lain yang dapat menghasilkan udara dingin 

yang biasa disebut dengan pending termoelektrik yang biasa digunakan pada mesin 

pendingin untuk mendinginkan minuman atau makanan. Untuk mandapatkan listrik 

perangkat termoelektrik cukup diletakkan atau ditempelkan pada rangkaian 

sedemikian rupa yang terhubung dengan sumber panas dan dingin. Prototype yang 

dirancang telah dirancang tersebut dapat menghasilkan sejumlah listrik sesuai 

dengan jenis dan jumlah banyaknya termoelektrik yang digunakan. 

 Pada sistem kerja pendingin termoelektrik tidak jauh berbeda dengan 

generator termoelektrik. Saat komponen termoelektrik disalurkan oleh listrik, maka 

panas yang berada disekitarnya akan diserap. Dengan demikian untuk mendapat 

suhu udara yang dingin tidak perlu menggunakan kompresor pendingin seperti pada 

mesin-mesin pendingin konvensional. Pada umumnyabahan yang digunakan 

pendingin termoelektrik merupakan bahan yang mempunyai sifat konduktifitas 

listrik yang berada pada isolator dan konduktor atau bahan setengah penghantar 

listrik yang biasa disebut bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor terdiri dari 

dua susunan tipe elemen, yaitu elemen tipe-n (material dengan kelebihan electron) 

dan untuk tipe yang satunya adalah tipe-p (material dengan kekurangan electron). 

Bahan semikonduktor yang sering digunakan adalah bahan semikonduktor 

ekstrinsik. 
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Gambar 2.10.1 Penampang Termoelektrik 

 

 Pada dasarnya generator termolektrik terdiri dari tiga komponen dasar 

menurut (Vasquez,dkk.2002) yaitu : 

a. Stuktur penopang, yaitu tempat dimana komponen termoelektrik diletakkan, 

sebagaimana peneliti meletakkan di dalam aliran gas buang dan beberapa 

dengan hanya memenfaatkan panas dinding saluran gas buang untuk 

menghindari adanya back preasure aliran gas buang. 

b. Komponen termoelektrik yang tergantung pada jangkauan suhu, material 

termoelektrik yang dapat digunakan dapat berupa bahan silicon 

ghermanium, lead telluride, dan bismuth telluride. 

c. Sistem disipasi panas yang mengatur transmisi panas melalui modul 

termoelektrik. 

 

2.11 Konstruksi Paltier 

 Thermoelectric digunakan oleh dua buah semi konduktor yang berbeda, satu 

tipe N dan yang lainya tipe P (mereka harus berbeda karena mereka harus memiliki 

rapat elektron yang berbeda dalam rangka untuk bekerja). Kedua semi konduktor 

diposisikan semi paralel secara termal dan ujung digabungkan dengan lempeng 

pendingin biasanya di tembaga atau alumunium. 

 

 
Gambar 2.11.1 Konstruksi Paltier 
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 Ujung penghantar dari dua bahan yang berbeda dihubungkan ke sumber 

tegangan, dengan demikian arus listrik akan mengalir melalui dua buah 

semikonduktor yang terhubung secara seri. (Lihat gambar diatas). Aliran arus DC 

yang melewati dua semikonduktor tersebut menciptakan perbedaan suhu. Sebagai 

akibat perbedaan suhu ini, Peltier pendingin menyebabkan panas yang diserap dari 

sekitar pelat pendingin akan pindah ke pelat lain (heat sink). 

 

2.12 Prinsip Kerja Termoelektrik 

 Termoelektrik generator adalah salah satu perangkat yang bisa disebut solid 

state karena istilah ini pada semua bagian termoelektrik ini tidak ada yang bergerak 

maupun fluida yang mengalir dan perangkat termoelektrik sangatlah ramah 

lingkungan. Pada saat ini, perangkat termoelektrik sudah banyak digunakan seperti 

untuk pendingin termoelektrik atau biasa disebut TEC. Sistem kerja dari pendingin 

termoelektrik ini memanfaatkan efek termoelektrik generator dan sebagai generator 

termoelektrik atau biasa disebut TEG yang mempunyai fungsi untuk pembangkit 

listrik dengan mengacu pada efek Seebeck. Efek Seebeck sendiri merupakan 

fenomena yang mengubah perbedaan temperatur menjadi energi listrik. Jika ada dua 

bahan yang berbeda yang kemudian kedua ujungnya disambungkan satu sama lain 

maka akan terjadi dua sambungan dalam satu loop. Jika terjadi perbedaan 

temperatur di antara kedua sambunga ini, maka akan terjadi arus listrik. Perbedaan 

temperature pada termoelektrik generator didapat dengan rumus : 

 

∆𝑇 = 𝑇ℎ − 𝑇𝑐 

 

Dimana : 

 Th = Suhu Panas (℃) 

 Tc = Suhu dingin (℃) 

 ∆𝑇 = Perbedaan suhu (℃) 

 

 Untuk menentukan besarnya daya yang akan dihasilkan aleh prototype 

penghasil listrik yang memanfaatkan termoelektrik generator dengan menggunakan 

rumus : 

 

𝑃 = 𝑉 × 𝑙 

Dimana : 

 P = Daya (Watt) 

 V = Tegangan (Volt) 

 I = Arus (Ampere) 



 

Program Studi Teknik Mesin 

Fakultas Teknik UNTAG Surabaya 

 

14 

 

2.13 Efek Seebeck 

Efek seebeck merupakan fenomena yang mengubah perbedaan temperatur 

menjadi energi listrik. Jika ada dua bahan yang berbeda yang kemudian kedua 

ujungnya disambungkan satu sama lain maka akan terjadi dua sambungan dalam 

satu loop. Jika terjadi perbedaan temperatur diantara kedua sambungan ini, maka 

akan terjadi arus listrik akan terjadi. Prinsip ini lah yang digunakan termoelektrik 

sebagai generator (pembangkit listrik). Setiap bahan memiliki koefisien seebeck 

yang berbeda-beda. Semakin besar koefisien seebeck ini, maka beda potensial yang 

dihasilkan juga semakin besar. Karena perbedaan temperatur disini dapat diubah 

menjadi tegangan listrik, maka prinsip ini juga digunakan sebagai sensor temperatur 

yang dinamakan thermocouple. 


