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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Literatur 

Penelitian yang dilakukan oleh Ward Tegrotenhuis dkk[1], membuat Modeling untuk 

merancang pengering pakaian yang mampu menghemat hingga 50% dari energi yang digunakan 

oleh pengering pakaian rumah tangga dengan waktu pengeringan yang sama. Berupa siklus 

pengeringan dari hasil panas buangan yang digunakan kembali sehingga energi yang digunakan 

lebih sedikit. 

Pada penelitian Jing Zhao dkk[2], karakteristik dari elemen pemanas sangat berpengaruh 

terhadap kinerja pengering pakaian. Kondensor diaplikasikan pada pengering pakaian untuk 

meningkatkan perpindahan panas. Parameter seperti tingkat penguapan kelembaban, kadar air dan 

tingkat ekstrasi kelembaban digunakan untuk mencari perbedaan antara ketiga jenis elemen 

pemanas yaitu Positive Temperature Coeficcient (PTC), kawat hambatan dan kawat hambatan 

yang dimodifikasi. Hasilnya, kawat hambatan tidak meningkatkan kinerja pengeringan dan 

efesiensi energi pengering secara signifikan di banding PTC. Kemudian kawat hambatan yang 

dimodifikasi dengan split alumnium mampu meningkatkan penguapan air sehingga mempercepat 

pengeringan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Jian Qifei dkk[3], meningkatkan performa pengering 

pakaian dengan membuat pipa heat exchanger sebagai pemulih panas. Pemulih panas adalah 

proses pengeringan dengan menggunakan panas buangan sebagai pertukaran panas untuk udara 

panas yang masuk ke wadah pengering. Setelah di lakukan uji coba hasilnya mampu meningkatkan 

penguapan air. Peningkatan temperatur yang memasuki wadah pengering mampu meningkatkan 

perbedaan temperatur antara panas udara kering dan kelembaban pada pakaian sehingga 

mempercepat penguapan dari pakaian basah. Peningkatan performa ini membuat konsumsi listrik 

mampu dikurangi hingga 17%.  
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2.2 Tinjauan Teori 

 Perawatan Pakaian 

Pakaian memiliki jenis yang berbeda-beda sehingga penanganannya juga berbeda-beda. 

Tingkat kerapatan serat kain dan benang yang bervariasi membutuhkan penanganan yang tepat 

karena jika asal-asalan akan merusak pakaian tersebut. Jika mengeringkan di tingkat panas dan 

dalam waktu yang berlebihan maka pakaian akan menjadi kaku dan tidak nyaman untuk di 

kenakan. Juga jika penanganan tidak sesuai maka usia pakaian akan menjadi pendek.  

  

Gambar 2.1 Simbol perawatan pakaian 

Umumnya pakaian memiliki petunjuk penanganan bagaimana perawatan agar kualitasnya 

tetap terjaga. Gambar 2.1 merupakan simbol  label petunjuk perawatan biasanya terletak di bagian 

dalam pakaian yang memberikan informasi kepada pengguna mengenai petunjuk perawatan 

berbentuk simbol. Simbol-simbol tersebut berisi informasi mengenai jenis perawatan yang di 

perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Simbol-simbol tersebut yaitu washing, bleaching, 

dryin, ironing, dry cleaning[4].  

Simbol-simbol perawatan akan mencantumkan angka sebagai informasi perawatan yang 

benar. Contohnya pada drying akan mencantumkan angka 60°C pada simbol yang artinya pakaian 

direkomendasikan untuk dikeringkan pada temperatur maksimal 60°C. Begitu pula dengan simbol 

lainnya yang mencantumkan angka yang di maksud adalah nilai maksimal yang direkomendasikan 

agar pakaian tersebut terjaga kualitasnya.  

Pakaian memiliki tingkat ketahan panas yang berbeda-beda dan memiliki tingkat panas 

maksimal. Hampir seluruh pakaian mampu dikeringkan hingga 100°C. Contohnya pakaian 

berbahan katun atau menggunakan kain sintetis mampu dipanaskan hingga 120°C. Namun, tingkat 

panas yang di sebutkan tersebut tidak direkomendasikan karena nilai tersebut merupakan titik 

bakar dan jika dipanaskan lebih dari 120°C maka kain tersebut akan terbakar[5]. 



5 

 

 Kelembaban Dan Temperatur 

  Temperatur merupakan nilai derajat yang menyatakan tingkat panas atau dingin suatu 

objek. Alat untuk mengukur temperatur adalah termometer. Pada standar internasional satuan dari 

temperatur adalah kelvin. Skala lainnya adalah fahrenheit, reamur dan celcius. Indonesia 

menggunakan satuan temperatur yaitu celcius(°C). Celcius mudah untuk di ketahui perubahanya, 

contohnya air ketika di panaskan hingga 100°C maka air tersebut akan mendidih dan ketika di 

dinginkan hingga 0°C maka air akan membeku. 

Kelembaban adalah konsentrasi uap air di udara. Alat untuk mengukur kelembaban 

menggunakan higrometer. Nilai kelembaban yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

relatif kelembaban atau disingkat dengan RH yang dinyatakan dalam satuan persen(%)[6]. Nilai 

kelembaban relatif diambil dari rasio kelembaban mutlak udara dan jumlah maksimum kandungan 

udara dalam 1 m3 dengan satuan gram. 

RH= 
P(H2O)

P∗(H2O)
 x 100%         (2.1) 

RH   : Kelembaban relatif. 

P(H2O)  : Kelembaban mutlak udara, mengukur kepadatan uap air dalam 1m3 dengan satuan gram. 

P*(H2O): Jumlah maksimum kandungan udara dalam 1 m3 dengan satuan gram. 

 TRIAC 

Rangkaian TRIAC berguna sebagai driver AC. Tegangan kendali dari TCA 785 dan TRIAC 

dipisahkan oleh isolasi optis yaitu opto-triac. Fungsi opto-triac adalah sebagai pengaman antara 

dua sumber tegangan yang berbeda yaitu DC dan AC. 

 

Gambar 2.2 Rangkaian TRIAC 
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Berdasar gambar 2.4 maka cara kerja rangkaian secara singkat yaitu Pin 4 pada opto-triac 

nantinya akan memicu gate TRIAC BT 139. Ketika gate dialiri arus yang cukup maka rangkaian 

T2 dan T1 terhubung, menyebabkan adanya tegangan yang masuk ke beban. Ketika tegangan 

antara T2 dan T1 mendekati nol, maka T2 dan T1 menjadi open circuit kembali. Setelah itu gate 

akan dipicu kembali oleh opto-triac dan begitu seterusnya siklus pemicuannya[7]. 

 Akuator TCA 785 

IC TCA 785 digunakan untuk mengendalikan sudut pemicuan. Tegangan kendali dari 

arduino 0-5V akan dikuatkan menjadi 0-10V. Tegangan yang masuk 0-10V ke TCA 785 

digunakan sebagai penggeser sudut picu.  

 

   

 

Dari gambar 2.5, pin 14 dan 15 akan dihubungkan secara paralel untuk diteruskan agar 

memicu di fasa positif dan negatif sumber[7]. 

 

Gambar 2.3 Rangkaian TCA785 
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 Pengendali On/off 

  Pengendali on/off adalah pengendali yang berubah antara dua posisi secara bergantian. 

Pengendali ini banyak di gunakan pada setrika listrik, sistem kendali temperatur ruangan dan 

kulkas. Pengendali on/off mengatur panas dengan aturan jika temperatur dibawah setpoint maka 

sistem pemanas akan on dan jika temperatur diatas set point maka sistem pemanas akan off. 

  

 

Gambar 2.4 Diagram blok kontroler on/off 

 

u(t)  = U1; e(t)>0          (2.2) 

 = U2; e(t)<0 

u(t)  : Keluaran .kontroler. 

e(t)  : Error, selisih antara masukan dan umpan balik. 

U1 dan U2 : Keluaran kontroler dengan nilai konstan, on/off. 

 

Gambar 2.2 merupakan diagram blok kontrol on/off yang sinyal keluaran U1 dan U2 

berpindah posisi ketika selisih nilai error lebih atau kurang dari 0. Saat error lebih dari 0 maka 

keluarannya U1 atau on dan saat error kurang dari 0 maka keluarannya U2 atau off[8]. Pada 

penelitian ini pengendali on/off digunakan sebagai konsep pengendalian karena kontroler tidak 

terhubung dengan relay sehingga kondisi off dibuat hasil keluaran yang sangat minimal mendekati 

saat air heater off . 

  


