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Abstrak 

 

Di provinsi Bali banyak industri-industri rumah makan maupun restoran yang  menggunakan sistem AC yang cukup banyak 

dan berdampak akan pemborosan pada penggunaan energi listrik, sehingga penggunaan sistem evaporative sangat tepat untuk 

mendinginkan ruangan semi outdoor dan juga hemat energi. Evaporative cooling merupakan proses pendinginan yang terjadi 

karena penguapan pada permukaan bebas dimana terjadi kontak langsung antara udara dengan air. Cooling pad digunakan 

sebagai media perpindahan panas dan untuk meningkatkan bidang kontak antara udara dan air. Dalam penelitian ini spon 

digunakan sebagai pad. Pengujian dilakukan untuk mengetahui performansi pendingin evaporative portable, yang meliputi 

penurunan tempetatur bola kering udara, efektivitas pendinginan, kapasitas pendinginan, dan EER. Variabel yang diukur saat 

pengujian adalah temperatur air dengan suhu 15 ± 1 oC, 25 ± 1 oC dan debit air yaitu debit 1 (649,98 mL/menit), debit 2 

(1299,96 mL/menit), debit 3 (1949,94 mL/menit). Pad disusun secara tegak lurus (staggered) terhadap arah aliran udara 

dengan ketebalan I ( diameter 34 mm) dan ketebalan II (diameter 43). Dari penelitian didapat : temperatur air dengan suhu 

paling rendah menghasilkan penurunan temperatur bola kering udara, efektivitas pendinginan, kapasitas pendinginan, dan 

EER yang tinggi; semakin besar debit air air yang digunakan menghasilkan penurunan bola kering udara, efektivitas 

pendinginan, kapasitas pendinginan, dan EER yang tinggi pula. 

Kata kunci : evaporasi, pendinginan, suhu, pad 

 

Abstract 

 

In the province of Bali's many restaurants and restaurant industries that use air cooling system is quite a lot and will have an 

impact on the utilization of electrical energy waste. So the use of the evaporative system tends to cool the room, semi-outdoor 

and energy saving. Evaporative cooling is a cooling process that occurs due to evaporation at the free surface where there is 

direct contact between the air with water. Cooling pad is used as a heat transfer medium and to increase the contact area 

between the air and water.  In this study the sponge used as a pad. Tests conducted to determine the performance of portable 

evaporative coolers, which includes a decrease tempetatur air dry bulb, the effectiveness of cooling, cooling capacity, and 

EER. Variables measured during testing is the temperature of water with a temperature of 15 ± 1 °C, 25 ± 1 °C and the water 

discharge discharge 1 (649.98 mL / min), discharge 2 (1299.96 mL / min), discharge 3 (1949, 94 mL / min). Pad arranged 

vertically (staggered) to the direction of air flow with a thickness of pad 1 (diameter 34 mm) and the thickness of the pad 2 

(diameter 43). Obtained from the study: the water temperature with the lowest temperature resulted in a decrease in the dry-

bulb temperature of the air, the effectiveness of cooling, cooling capacity, and high EER; the greater the water discharge of 

water used resulting in a reduction of air dry bulb, the effectiveness of cooling, cooling capacity, and the higher the EER. 

Keyword : Evaporative, cooling temperature pads 

 
1. Pendahuluan 

Indonesia beriklim tropis sehingga pemakaian 

sistem pengkondisian udara sangat di butuhkan oleh 

masyarakat, suhu udara yang panas akan 

mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi, maka 

tidak dipungkiri lagi bahawa  penggunaan sitem 

pengkondisian udara banyak digunkan adalah air 

conditioning, maupun sistem evaporative cooling, 

namu penggunakan sistem AC yang banyak akan 

berdampak terhadap pemborosan energi dan sistem 

AC tidak bisa mengkondisikan ruangan semi outdoor 

Dengan kenyataan seperti diatas maka sisitem 

pengkondisian yang cocok untung pendingin ruang 

semi outdoor yang hemat energi adalah sistem 

evaporative cooler, penelitian tentang pendingin 

evaporatif telah dilakukan dengan pad berbahan spon 

yang disusun paralel dengan variasi panjang pad 

menyatakan bahwa pengaruh panjang pad pada setiap 

pengujian mengahasilakan performa yang bervariasi 

dan tidak kondusif, dimana masing-masing pad yang 

lebih panjang tidak selalu menghasilkan performa 

yang baik karena juga terjadi penurunan performa 

yang drastis yang ditunjukan saat menggunakan 

variasi debit dan temperatur air. [1] 

. 

Maka oeleh sebab itu  penelitian  akan melakukan 

studi ekperimental performasin pendingin evaporative 

portable dengan pad berbahan spon ketebalan berbeda. 

Sehingga kontak antara udara yang di hembuskan 

mealalui pad dapat dihitung dan bisa di aplikasikan 
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untuk mendinginkan lingkungan sekitar dan membuat 

nyaman dikarenakan suhu udara lingkungan telah di 

kondisikan oleh pendingin evaporative portable.  

 

2.   Dasar Teori 

2.1 Mengenal Evaporative Cooler 

Evaporative Cooler merupakan sebuah mesin 

pendingin yang menggunakan prinsip evaporative 

cooling. Pendinginan evaporative secara teknik 

disebut dengan pendinginan adiabatik yang 

merupakan proses pengkondisian udara yang 

dilakukan dengan membiarkan kontak langsung 

antara udara dengan uap air sehingga terjadi 

perubahan dari panas sensibel menjadi panas laten. 

Perpindahan panas sensibel terjadi karena perbedaan 

suhu dan panas latent terjadi dari perpindahan massa 

yang dihasilkan dari penguapan sebagian dari air yang 

bersirkulasi dan temperatur bola kering udara akan 

menurun dalam proses ini. Apabila selang waktu 

kontak air dan udara mencukupi, maka udara akan 

mencapai kondisi saturasi. Ketika kondisi equilibrium 

tercapai, temperatur air turun hingga sama dengan 

temperatur bola basah udara. Secara umum akan 

diperoleh bahwa temperatur bola basah udara sebelum 

dan sesudah proses adalah sama karena proses 

semacam ini terjadi di sepanjang garis bola basah (wB) 

yang konstan.. 

 

2.1.1 Rancangan Evaporative Cooler Pada 

Umumnya 

Pada umumnya evaporative cooler bekerja 

dengan menghisap udara dari lingkungan, saat dihisap 

inilah udara bersinggungan dengan bantalan yang 

ditetesi air di sisi belakang (sisi hisap) blower/fan. Air 

membasahi bantalan yang menyerupai jala-jala di 

bagian atasnya dan sisa tetesan ini akan jatuh di water 

tank yang ada di bawah. Air disirkulasikan dari water 

tank ke bagian atas bantalan dengan bantuan pompa. 

Udara dingin yang keluar dari bantalan akan dihisap 

dan dihembuskan oleh blower/fan kelingkungan, dan 

proses pendinginan pun berlangsung. 

 

 
Gambar 1. Rancangan Evaporative cooler 

Sumber : (Evaporative Air Cooler System) 

 

2.1.2 Tipe Disain  Evaporative Cooler 

Pada Direct Evaporative Cooler udara dari luar 

(outdoor air) dialirkan secara paksa menggunakan 

blower atau fan melalui evaporative cooling pad yang 

dijaga tetap lembab dengan mengalirkan air dari 

bagian atas evaporative cooling pad sehingga 

sebagian panas sensibel dari udara dipindahkan ke air 

dan menjadi panas laten dan menyebabkan suhu udara 

menjadi dingin ( E-Source,1995). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Direct evaporative cooling 

Sumber : Evaporative Cooling Systems Types of 

Evaporative Cooling. 

2.2 Karakteristik Bahan Evaporative cooling Pad 

Menurut Martin Karpiscak (1994) seorang 

peneliti di Universitas Arizona, sebuah evaporative 

cooling pad harus mempunyai : 

1. Sifat penyerapan yang baik. Dalam hal ini 

bahan yang dapat menyerap air, bukan bahan 

yang kedap air. 

2. Tidak reaktif terhadap bahan di sekitarnya. 

3. Lebih kaku pada keadaan lembab, 

4. Pori-pori bahan evaporative cooling pad 

tidak terlalu kecil sehingga dapat 

mengakibatkan penurunan tekanan. 

Penggunaan spon sebagai bahan evaporative cooling 

pad mempunyai sifat penyerapan air yang sangat 

baik, selain itu pori – pori yang terdapat pada spon 

akan membantu untuk memisahkan air menjadi 

ukuran yang lebih kecil. Ukuran air yang lebih kecil 

akan mempermudah penyerapan panas sehingga 

mempercepat penguapan. Susunan pads dibuat 

paralel dengan memberi celah sebagai tempat untuk 

mengalirnya udara dengan tujuan agar penguapan 

dapat terjadi di permukaan masing – masing pads. 

Ukuran air yang lebih kecil akan mempermudah 

penyerapan panas sehingga mempercepat penguapan. 

[2] 

2.3  Psychrometry chart 

Untuk mengetahui sifat-sifat udara, yaitu 

temperatur bola kering, temperatur bola basah, 

kelembaban spesifik, kelembaban relatif dan enthalpy. 

Ada beberapa macam diagram yang digunakan dalam 

praktek teknik pengkondisian udara, namun salah satu 

yang sering digunakan dan melingkupi banyak sifat 

udara adalah psychrometric chart.  
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Gambar 3. Psychrometric chart 
Sumber: (Suprianto, Fandi D. Peningkatan unjuk 

kerja peralatan air washer dan evaporative 

cooler.2004. p.10.) 

2.3 Performansi Pendinginan Evaporative 

      Penurunan temperatur bola kering udara (∆TdB) 

dapat didefinisikan sebagai selisih antara temperatur 

bola kering udara memasuki sistem dengan temperatur 

bola kering udara keluar sistem. (Journal Toni Dwi 

Putra, Nurida Finahari) 

  ∆TdB = TdB,i – TdB,o                      (1) 

 

      Efektivitas ini dapat didefinisikan sebagai 

penurunan temperatur bola kering yang dihasilkan 

dibagi dengan selisih temperatur bola kering dan 

temperatur bola basah udara yang memasuki sistem. 

(Harris, 1991). 

 =  
𝑇𝑑𝐵,𝑖 − 𝑇𝑑𝐵,𝑜

𝑇𝑑𝐵,𝑖 − 𝑇𝑤𝐵,𝑖
                          (2) 

dimana, 

a. TdB,i  = temperatur bola kering udara yang 

memasuki sistem. 

b. TdB,o = temperatur bola kering udara yang 

keluar sistem. 

c. TwB,i = temperatur bola basah udara yang 

memasuki sistem. 

      Kapasitas pendinginan sensibel merupakan 

kemampuan suatu alat pendingin untuk melakukan 

kerja (menyerap panas) [4] 

qs = Q ρ Cp (TdB,i − TdB,o )                                 (3)  
      Energy efficiency ratio (EER) merupakan rasio 

perbandingan antara kapasitas pendinginan sensibel 

dengan jumlah konsumsi energi pendinginan. [4] 

 

𝐸𝐸𝑅 =
𝑄 𝜌 𝐶𝑝 (𝑇𝑑𝐵,𝑖 − 𝑇𝑑𝐵,𝑜 )

𝑃𝑡
          (4) 

 

dimana, 

 Q  = laju aliran volume udara, m3/s. 

ρ  = massa jenis udara, kg/m3. 

 Cp = panas spesifik udara, kJ/kg.K 

Pt = konsumsi energi pendinginan, kW. 

       

      Penurunan temperatur bola kering yang mampu 

dicapai dengan proses pendinginan udara evaporative 

tidak dapat lebih rendah daripada temperatur bola 

basah aliran udara yang memasuki sistem. Pada 

daerah yang memiliki kelembaban tinggi, udara bebas 

telah membawa kandungan uap air yang cukup tinggi 

sehingga hal ini sangat membatasi jumlah 

pendinginan sensibel yang mampu dicapai dengan 

proses evaporasi . [3] 

 

2.4 Suhu Udara Nyaman (Thermal Comfort )  

Secara geografis Indonesia berada dalam 

garis khatulistiwa atau tropis, namun secara thermis 

(suhu) tidak semua wilayah Indonesia merupakan 

daerah tropis. Daerah tropis menurut pengukuran suhu 

adalah daerah tropis dengan suhu rata-rata 20ºC, 

sedangkan rata-rata suhu di wilayah Indonesia 

umumnya dapat mencapai 35ºC. Kondisi ini kurang 

menguntungkan bagi manusia dalam melakukan 

aktifitasnya sebab produktifitas kerja manusia 

cenderung menurun atau rendah pada kondisi udara 

yang tidak nyaman seperti halnya terlalu dingin atau 

terlalu panas. Suhu nyaman thermal untuk orang 

Indonesia berada pada rentang suhu 22,8°C - 25,8°C. 

[5] 

Cara yang paling murah memperoleh 

kenyamanan thermal adalah menggunakan 

evaporative cooler yang jauh lebih rendah 

mengkonsumsi daya listrik sehingga sangak ideal 

dalam penggunaannya. Sejalan dengan teori 

Humphreys dan Nicol, Lipsmeier (1994) 

menunjukkan beberapa penelitian yang membuktikan 

batas kenyamanan (dalam Temperatur Efektif/TE) 

berbeda-beda tergantung kepada lokasi geografis dan 

subyek manusia (suku bangsa) yang diteliti seperti 

pada tabel di bawah ini: [6] 

 
 

2.5 Manometer 

      Manometer digunakan untuk mengukur tekanan 

dan beda tekanan dalam sistem pengkondisian udara, 

melibatkan prinsip dari statika fluida. Fluida yang 

digunakan dalam manometer memiliki berat jenis 

lebih besar daripada berat jenis fluida yang hendak 

diukur (McDonald,1994). Ketika tekanan bekerja 

pada sebuah manometer, maka permukaan fluida pada 

sisi yang bertekanan rendah akan naik hingga tercapai 

kesetimbangan antara berat fluida pengukur dengan 

tekanan yang diberikan. Dari persamaan Bernoulli 

yang disederhanakan, diperoleh tekanan total yang 

dibangkitkan oleh aliran udara, sebesar adalah :  

http://3.bp.blogspot.com/-eKtLjpJHhYM/UDcLs25VaJI/AAAAAAAACiw/boa_L1MpIuA/s1600/Tabel+1.bmp
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Gambar 4. Manometer 

 



 gh
V

'2
                                                     (5) 

Dimana :   

V  = kecepatan gas 

⍴’ = massa jenis minyak tanah 

⍴  = massa jenis udara 

h  = beda ketinggian minyak tanah dalam 

manometer 

 

Laju aliran volume udara, adalah : 

      Q = V x A        (m3/det)                                     (6) 

Dimana, A = luas penampang laluan udara (m2) 

 

Laju penguapan  

 Penguapan atau evaporasi adalah proses 

perubahan molekul di dalam keadaan cair (contohnya 

air) dengan spontan menjadi gas (contohnya uap air). 

Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. 

Umumnya penguapan dapat dilihat dari lenyapnya 

cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada 

gas dengan volume signifikan. 

 

 

Dimana, Er =Laju penguapan (liter/s). 

 ρair =Massa jenis air (Kg/m3). 

  t    =Waktu penelitian (s). 

 ma0 =Massa alat sebelum pengujian (kg). 

              ma   = Massa alat setelah pengujian (kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Metode Penelitian 

3.1 Pemodelan Pengujian 

 
 

 

Gambar 5.  Desain 3D pendingin Evaporative 

Cooler 

 

 
 

Gambar 6. Model Skematik Pengujian 

 

Keterangan gambar : 

1. Water Tank.    

2. Pompa. 

3. Pipa Water Distribution . 

4. Pads. 

5. Fan. 

6. Reservoir air pendingin 

7. Pipa Overload 

 

Thermometer : 

Ta  =  Temperatur air saat pengujian. 

T1 =  Temperatur udara masuk fan (udara sekitar). 

T2 =  Temperatur udara masuk pads. 

T3 =  Temperatur udara keluar pads. 

T4 =  Temperatur udara ruang uji setelah proses    

 

 

 

   

v 

a 

b 
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Pengambilan Data 

Pengambilan data pada pengujian ini dengan 

memvariasikan beberapa parameter seperti : 

a. Ketebalan pads   : 7 mm dan 17 mm. 

b. temperatur air  : 15 ± 1 oC dan 25 ± 1 oC. 

c. Debit air   : 649,98 mL/menit, 1299,96 

mL/menit dan 1949,94 mL/menit. 

 

4.   Hasil Perhitungan dan Analisa Data 

4.1 Data Hasil Penelitian 

      Pada pengujian yang telah dilakukan dapat 

dianalisa melalui grafik hasil plot perhitungan yaitu 

berupa besarnya : Penurunan Temperatur Bola Kering 

Udara (∆TdB), Efektifitas Pendinginan (), Kapasitas 

Pendinginan (qs), dan EER berdasarkan temperatur air 

dan debit air yang diuji dari masing – masing pads 

yang digunakan. 

 

4.1.1  Penurunan Temperatur Bola Kering Udara 

(∆TdB) 

 

 

 
Gambar 7. Grafik ∆TdB pada  Tair 15 ± 1 oC 

sepanjang debit air yang diuji 

      Pada gambar 4.2 menunjukkan grafik 

dari penurunan temperatur bola kering udara 

sepanjang debit air yang diuji dimana dapat dilihat 

bahwa terjadi peningkatan ∆TdB seiring bertambahnya 

debit air yang diberikan. Hal ini disebabkan karena 

jumlah air yang kontak dengan udara yang mengalir 

akan semakin banyak sehingga lebih banyak udara 

panas yang dipindahkan dari udara yang mengalir 

pada saat proses pendinginan terjadi. Dapat dilihat 

peningkatan temperatur bola kering udara lebih besar 

terjadi pada pad ketebalan  17 mm  dibandingkan 

dengan Pad ketebalan  7mm, dikarenakan ukuran 

diameter pad lebih besar sehingga waktu kontak udara 

dengan air yang mengalir akan lebih lama yang 

menyebabkan lebih banyak udara panas yang 

dipindahkan ke air. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 8. Grafik ∆TdB pada debit air air 1949,94 

mL/menit sepanjang temperatur air yang diuji  
 

Pada gambar (8) menunjukkan grafik penurunan 

temperatur bola kering udara sepanjang temperatur air 

yang diuji dimana dapat dilihat bahwa terjadi 

penurunan temperatur bola kering udara seiring 

dengan menurunnya temperatur air yang diberikan. 

Hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan 

temperatur antara udara yang mengalir dengan air 

sehingga sebagian panas dari udara akan dipindahkan 

ke air tersebut dimana temperatur air yang lebih dingin 

akan menyerap panas lebih banyak dan lebih cepat 

 

4.2   Grafik Psychrometri 

 

 
Gambar 9. Grafik psychrometri pada debit air 

1949,94 mL/menit dan Tair 25 ±1 oC. 
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Gambar 10. Grafik psychrometri pada debit 

1949,94 mL/menit dan  Tair 25 ± 1 oC. 

Grafik Psychrometri merupakan grafik untuk 

mengetahui kajian mengenai         sifat – sifat campuran 

udara dan uap air. Grafik psychrometri didapat dari 

plot tabel temperatur rata – rata (tabel 4.3 sampai 4.3) 

pada T1 dan T3. Pada gambar diatas merupakan 

gambar dari grafik psychrometri dari beberapa 

pengujian. Dapat dilihat bahwa pada proses 

pendinginan evaporatif, udara yang dihasilkan akan 

mengalami proses pendinginan dan humidifikasi. 

Dimana dapat diartikan bahwa udara yang memasuki 

sistem akan diproses dan udara mengalami penurunan 

temperatur serta peningkatan kelembaban uap air, 

dimana didalam sistem terjadi pertukaran panas 

sensibel dan panas laten antara udara dan air yang 

melintasi pad.. 

 

5. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa Semakin kecil temperatur air dan 

semakin besar debit air yang diberikan maka : 

Penurunan temperatur bola kering udara (∆TdB), 

Efektivitas pendinginan (), Kapasitas pendinginan 

(qs), dan EER akan cenderung semakin tinggi.  
Semakin tebal pad yang digunakan dalam 

pengujian menghasilkan performa pendinginan (∆TdB, 

Efektivitas pendinginan (), Kapasitas pendinginan 

(qs), EER) yang lebih baik. Hal ini terjadi dikarenakan 

daya serap air lebih tinggi seiring dengan penambahan 

ketebalan pad.  

Temperatur air yang menghasilkan suhu nyaman 

optimal adalah temperatur 15 ± 1oC, yang berhasil 

tercapai dalam penggunaan Pad ketebalan II (17mm) 

dan penggunaan debit air III ( 1949,94 mL/menit). 

Laju penguapan air yang dihasilkan dalam 

pendingin evaporative portable dipengaruhi oleh 

temperatur, semakin rendah (15ºC) temperatur air 

maka semakin rendah laju penguapan yang terjadi 

dikarenkan temperatur air yang kecil membutuhkan 

waktu yang lebih lama untuk menguap sehingga 

penguapannya menjadi lebih rendah di bandingkan 

dengan temperatur yang lebih tinggi (25ºC). 
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