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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. DIAGRAM ALIR METODOLOGI PENELITIAN 

Pada suatu penelitian tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Oleh sebab 

itu agar prosedur penelitian tertata dan terarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, 

diperlukan aliran proses penelitian yang terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir metodologi penelitian. 

 

Mulai 

Tidak 

Ya 

Referensi 

Pendukung 

Selesai 

Pengolahan Data dan Pembahasan 

Persiapan Pengujian  

Pelaksanaan Pengujian dan Pengambilan Data 

Kesimpulan dan Saran 

Pembuatan dan Perakitan Sistem 

Refrigerasi Ejektor 

Validasi Alat Ukur 

Pengetesan Sistem Kerja Refrigerasi Ejektor 

Desain dan Persiapan Komponen Sistem Refrigerasi Ejektor 

beserta Alat Ukurnya 

Studi Pustaka 

 



36 

 

3.2 DESKRIPSI PENGUJIAN 

Dalam penelitian ini terdapat dua proses pengujian yaitu proses pengujian I 

untuk mengukur laju aliran massa dari primary flow eksperimental dan juga untuk 

validasi orifice plate flowmeter yakni dengan cara membandingkan laju aliran massa 

primary flow eksperimental dengan laju aliran massa primary flow teoritis , dan proses 

pengujian II untuk mengukur laju aliran massa dari secondary flow eksperimental. Pada 

kedua pengujian tersebut diteliti pengaruh variasi dari diameter nozzle terhadap 

entrainment ratio yang dihasilkan.  

 

3.2.1    Proses Pengujian I 

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur laju aliran massa dari primary flow 

eksperimental di berbagai variasi. Sementara variasi yang dilakukan ialah dengan 

memodifikasi diameter nozzle sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1. Dengan variasi 

diameter nozzle 3,5 mm, 3 mm, dan 2,5 mm, dan diameter nozzle yang divariasi adalah 

pada diameter throat nozzle. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.2.  

 

Tabel 3.1 Variasi Diameter Nozzle Ejector 

Diameter 
nozzle (mm) 

Geometri (mm) 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

 

3  
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Tabel 3.1 Variasi Diameter Nozzle Ejector (Lanjutan) 

 

 

 

2,5 

 
 
 
 

 

 

Selain digunakan untuk menghitung nilai entrainment ratio, laju aliran massa 

dari primary flow eksperimental yang didapat dari pengujian juga akan dibandingkan 

dengan laju aliran massa primary flow teoritis dengan maksud sebagai validasi alat 

ukur. Alat ukur yang akan divalidasi adalah orifice flow meter. 

Laju aliran massa primary flow teoritis yang digunakan sebagai pembanding 

untuk validasi diperoleh dari perhitungan berdasarkan pada teori analisis yang 

dikembangkan oleh B.J. Huang [6]. Sedangkan acuan dari model ejector yang akan 

dilakukan perhitungan laju aliran massa primary flow teoritisnya ialah base model yang 

digunakan oleh Meyer [2]. Dimana variasi dimensi nozzle  yang digunakan dalam 

pengujian ini sama dengan base model ejector yang digunakan oleh Meyer [2].  Gambar 

3.2 adalah geometri dari nozzle yang digunakan. 

Pengujian pada tahap ini dilakukan pada variasi kondisi operasi boiler steam 

ejector refrigeration yaitu pada tekanan 3, 4, 5 kg/ terhadap primary flow yang 

keluar dari nozzle. 

 

 

Gambar 3.2 Geometri nozzle (mm). 

 

 



38 

 

3.2.2    Proses Pengujian II 

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur laju aliran massa dari secondary flow 

eksperimental. Laju aliran massa dari secondary flow eksperimental yang diperoleh 

akan dibandingkan dengan laju aliran massa dari primary flow eksperimental yang 

didapat pada pengujian I. Sehingga diperoleh nilai entrainment ratio di berbagai variasi 

yang telah ditentukan seperti pada pengujian I.  

 

Tabel 3.2 Pengujian II Dengan Variasi Diameter Nozzle Ejector 

Variasi 
diameter 

nozzle 
(mm) 

Diameter 
mixing 

chamber 

(degree) 

Panjang  

throat  

(mm)  

Geometri (mm) 

 

3,5 3,5 72 

 

3 3,5 72 

 

2,5 3,5 72 

 
 

 



39 

 

Variasi diameter nozzle diatas akan dilakukan pengujian pada kondisi operasi 

boiler yaitu pada tekanan 3, 4, 5 kg/  dan dengan posisi nosel (NXP) tetap yaitu 100 

mm masuk didalam mixing chamber dengan sudut 3,5
o
 dan panjang throat  72 mm. 

NXP adalah posisi nosel terhadap mixing chamber untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 3.3. Sedangkan geometri dari ejector yang akan diteliti diperlihatkan pada 

Gambar 3.4. Pada Gambar 3.4 diperlihatkan contoh geometri ejector yang digunakan. 

 

 

Gambar 3.3 Posisi NXP = 100 mm. 

 

 

Gambar 3.4 Geometri ejector (mm). 

 

Pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap variasi kondisi operasi 

dan modifikasi geometri ejector, sebagai contoh pada tekanan boiler 5, 4, 3 kg/cm
2
, 

diameter nozzle 3,5 mm, posisi nosel 100 mm masuk ke dalam mixing chamber 3,5
o
 dan 

panjang throat  72 mm. Form pengambilan data ditunjukkan oleh Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Form Pengambilan Data 

Variasi 

diameter 

nozzle. 

Pengujian 

 

Tekanan Boiler (Pb) 

5 kg/  4 kg/  3 kg/  

21 PP  

)( 2OcmH  

eP  

)(Pa  

21 PP  

)( 2OcmH  

eP  

)(Pa  

21 PP  

)( 2OcmH  

eP  

)(Pa  

3,5 1.       

2.       

3.       

 

 

3.2.3    Proses Pengujian Distribusi Tekanan 

 Pada pengujian II juga dilakukan pengambilan data distribusi tekanan ejector. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya aliran tekanan yang terjadi pada 

setiap bagian ejector di berbagai variasi. Pembagian titik distribusi tekanan ejector 

ditunjukkan pada Gambar 3.5. Sedangkan contoh form pengambilan data distribusi 

tekanan ditunjukkan pada Tabel 3.4 dengan kondisi operasi dan modifikasi geometri 

ejector, sebagai contoh pada tekanan boiler 5, 4, 3 kg/cm
2
, diameter nozzle 3,5 mm, 

posisi nozzle 100 mm masuk ke dalam mixing chamber 3,5
o
 dan panjang throat  72 mm, 

pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap variasi. 

 

 

Gambar 3.5 Pembagian titik distribusi tekanan ejector. 

 

 

 



41 

 

Tabel 3.4 Form Pengambilan Data Distribusi Tekanan Ejector 

Variasi 

diameter 

nozzle (mm). 

Tekanan 

Boiler 

(kg/ ) 

21 PP )( 2OcmH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3,5 

5 

              

              

              

4 

              

              

              

3 

              

              

              

 

 

3.3 DESKRIPSI MESIN UJI 

Penelitian ini menggunakan mesin uji steam ejector refrigeration siklus 

terbuka, seperti yang pernah digunakan oleh Meyer[2] tetapi dengan sedikit 

penambahan dan pengurangan pada beberapa bagian. Pada mesin uji ini menggunakan 

orifice plate flowmeter untuk mengukur laju aliran massa dari primary maupun 

secondary. Mesin uji ini tidak menggunakan tabung condenser karena pada penelitian 

ini hanya akan mengukur entrainment ratio yang dihasilkan dari pengujian jadi uap 

yang keluar dari ejector langsung ke atmosfer. 

Mesin uji yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa komponen 

utama diantaranya adalah boiler, ejector, evaporator, dan beberapa alat ukur yang 

diperlukan dengan refrigerant berupa air. Skema mesin uji ditunjukkan pada Gambar 

3.6. Sedangkan gambar keseluruhan dari mesin uji tampak  pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.6 Skema mesin uji. 

 

 

 

Gambar 3.7 Mesin uji steam ejector refrigeration. 
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Keterangan : 

1. Boiler    8.    Orifice Plate Flowmeter 

2. Water heater 6000 Watt  9.    Manometer 

3. Gelas ukur boiler    10.  Evaporator 

4. Pressure Gauge   11.  Vacuum Gauge 

5. Saklar water heater  12   Gelas ukur evaporator 

6. Gate valve    13.  Water heater 3000 Watt 

7. Ejector 

 

3.3.1 Boiler 

Komponen ini terbuat dari pipa galvanis dengan dimensi seperti terlihat 

pada Gambar 3.8 (b). Fungsi dari boiler adalah menghasilkan uap bertekanan tinggi, 

kemampuan boiler untuk menahan kekuatan tekanan pernah diuji hingga mencapai 

7 kg/cm
2
 lebih sementara kebutuhan maksimal dari penelitian adalah 5 kg/cm

2
.  

  

    (a)    (b) 

Gambar 3.8 (a). Boiler, (b) Dimensi boiler. 
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3.3.2 Water heater 6000 Watt 

Water heater pada Gambar 3.9 dengan kapasitas 6000 Watt, 240 Volt ini 

dipasang sebanyak 2 buah pada boiler. Heater ini digunakan untuk memberikan 

energi berupa panas ke boiler sehingga menghasilkan uap bertekanan tinggi dalam 

waktu yang cukup singkat. 

 

 

Gambar 3.9 Dua buah heater 6000 watt. 

 

3.3.3 Water level boiler 

Water level boiler yang ditunjukkan Gambar 3.10 terdapat pada boiler dan 

terbuat dari kaca dengan ketebalan 6 mm yang dimaksudkan untuk mengetahui level 

air di dalam boiler sehingga boiler tidak kehabisan air umpan. Apabila kondisi ini 

terjadi tekanan steam  yang dihasilkan menjadi terlalu tinggi dan dapat 

membahayakan. Selain itu Water level boiler ini juga berfungsi sebagai pengaman 

jika tekanan  steam  yang dihasilkan melampaui batas keamanan maka kaca ini akan 

pecah dan tekanan akan  mengalir keluar sistem. 

 

 

Gambar 3.10 Water level boiler. 
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3.3.4 Pressure Gauge 

Alat ukur ini digunakan untuk mengetahui tekanan steam  yang dihasilkan 

boiler. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.11, pressure gauge  ini disambungkan 

ke boiler dengan pipa tembaga berdiameter 6 mm yang dibuat melingkar, ini 

dimaksudkan untuk mereduksi panas ke pressure gauge sehingga alat ukur ini tidak 

mudah rusak. Alat ukur buatan Jepang dengan merk Toyoda ini memiliki range 

pengukuran 0 s/d 6 kg/cm
2
 dan nilai resolusinya 0,1. 

 

 

Gambar 3.11 Pressure Gauge. 

 

3.3.5 Saklar water heater 

Saklar ini berfungsi untuk memutus / menyambung aliran dari sumber daya 

PLN ke water heater. Gambar 3.12 memperlihatkan 2 buah saklar yang digunakan 

sebagai on/off water heater pada boiler dan evaporator. 

 

 

Gambar 3.12 Saklar water heater. 

 

3.3.6 Gate valve 

Gambar 3.13 menunjukkan Gate valve yang berukuran 1 inch digunakan 

pada pengujian ini dikarenakan ketahanannya terhadap panas lebih baik bila 

dibandingkan dengan ball valve. Saat dilakukan pengujian gate valve ini dibuka 

penuh agar mendapatkan tekanan yang maksimal dari tekanan yang diinginkan. 

Boiler Evap

orato

r 
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Gambar 3.13  Gate valve. 

 

3.3.7 Ejector 

Komponen penting dalam sistem steam ejector refrigeration ini terdiri dari 

beberapa bagian seperti yang dijelaskan pada Gambar 3.14  yaitu ’T’ branch, mixing 

chamber, throat, subsonic diffuser,dan nozzle. 

  

 

Gambar 3.14 Ejector. 

 (’T’ branch, mixing chamber, throat, subsonic diffuser dari kiri ke kanan) 

 

 Nozzle terdapat pada sisi dalam ejector tepatnya pada bagian dalam’T’ 

branch hingga sebagian mixing chamber. Pada pengujian ini diameter nozzle 

dimodifikasi dengan variasi 3,5 mm, 3 mm, dan 2,5 mm. Modifikasi diameter nozzle 

ditunjukkan oleh Gambar 3.15. 
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Gambar 3.15 Modifikasi diameter nozzle. 

 

3.3.8 Orifice Plate Flowmeter 

Orifice plate adalah salah satu alat yang biasa digunakan untuk mengukur 

laju aliran masa dari aliran, dalam pengujian ini orifice ditempatkan pada posisi 

yang akan diukur  laju aliran massanya yaitu untuk mengukur secondary fluid dari 

evaporator ke ejector dan primary fluid keluaran nosel. Data yang didapat tidak 

langsung laju aliran massanya tetapi berupa perbedaan tekanan dari dua titik 

sesudah dan sebelum pelat orifice. Gambar 3.16 (a) adalah sambungan tempat 

diletakkannya orifice plate dan Gambar 3.16 (b) adalah orifice plate. 

 

  

(a)                                  (b) 

Gambar 3.16 (a) penempatan orifice plate, (b) orifice plate. 
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3.3.9 Manometer 

Manometer pada Gambar 3.17 digunakan untuk mengukur perbedaan 

tekanan yang terjadi pada orifice plate. Selang yang digunakan berdiameter 4 mm 

dengan fluida air sebanyak 50 ml. 

 

 

Gambar 3.17 Manometer. 

 

3.3.10 Evaporator 

Fungsi dari evaporator pada Gambar 3.18 (a) adalah sebagai penghasil 

steam yang nantinya akan terhisap akibat efek kerja ejector. Pipa galvanis dipilih 

sebagai bahan dari komponen ini karena sifatnya yang tidak korosif terhadap air. 

Dimensi evaporator diperlihatkan Gambar 3.18 (b).  
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(a)         (b) 

Gambar 3.18 (a) evaporator, (b) dimensi evaporator. 

 

3.3.11 Vacuum Gauge 

Efek kerja ejector yang menghisap tekanan dari evaporator menyebabkan 

tekanan pada evaporator berada di bawah 1 atm sehingga alat ukur pada Gambar 

3.19 dibutuhkan untuk mengetahui tingkat tekanan vacuum  pada evaporator. Alat    

ukur buatan Jerman dengan merk Wipro ini memiliki range pengukuran 0 s/d (-1) 

bar dan resolusinya 0,02. 

 

 

Gambar 3.19 Vacuum gauge. 
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3.3.12 Gelas ukur evaporator 

Gelas ukur yang terdapat pada evaporator dan diperlihatkan Gambar 3.20 

ini terbuat dari kaca pyrex dengan diameter 8 mm yang dimaksudkan untuk 

mengetahui level air di dalam evaporator sehingga evaporator tidak kehabisan air 

yang akan dipanaskan water heater, kondisi pemanasan tanpa air dapat 

menyebabkan kerusakan pada heater. 

 

 

Gambar 3.20 Gelas ukur evaporator. 

 

3.3.13 Water heater 3000 Watt 

Water heater dengan kapasitas 3000 Watt, 240 Volt ini dipasang di 

evaporator. Heater pada Gambar 3.21 ini digunakan untuk memberikan energi 

berupa panas ke evaporator sehingga menghasilkan uap dalam waktu yang cukup 

singkat. 

 

 

Gambar 3.21 Water heater 3000 Watt. 
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3.3.14 Thermocouple dan thermo display  

Keduanya (Gambar 3.22 a dan b) digunakan untuk mengetahui suhu fluida 

didalam evaporator, jika sudah mencapai titik didih air yaitu 100
0
 C berarti fluida 

didalam evaporator sudah berubah fasanya menjadi uap dan pengujian siap 

dilakukan. Termokopel yang digunakan adalah tipe K dengan range pengukuran        

-200 s/d 1250 
o
C, dan thermo display merk Lutron TM-906A buatan Taiwan. 

 

  

(a) (b) 

Gambar 3.22 (a) Thermocouple, (b) Thermo display. 

 

3.3.15 Sealer high temp 

Sealer berwarna merah pada Gambar 3.23 ini bekerja cukup baik mencegah 

kebocoran di setiap sambungan walaupun pada suhu yang ekstrem. 

 

 

Gambar 3.23 Sealer high temp. 

 

3.3.16 Primary fluid measurement device 

Peralatan pada Gambar 3.24 digunakan untuk mengukur laju aliran massa 

keluaran nosel (primary fluid) yang terdiri dari pipa berdiameter 1 inch dengan 

panjang 1,5 meter yang dibagi dua dan disambungkan dengan orifice plate 

flowmeter. Pada titik (taping) sebelum dan sesudah pelat orifice diberikan reservoir 

untuk menampung uap air yang mengembun dan reservoir ini disambungkan pipa 
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tembaga 4 mm guna mereduksi panas karena selanjutnya dari orifice plate akan 

dipasang manometer. 

 

 

Gambar 3.24 Primary fluid measurement device. 

 

3.4 PROSEDUR PENGUJIAN 

Dikarenakan adanya kendala yang menyebabkan pengukuran laju aliran massa 

dari keluaran nozzle (primary fluid measurement) dan dari evaporator yang masuk ke 

ejector tidak bisa dilakukan secara bersamaan, maka pengukuran dilakukan secara 

bertahap yaitu : 

3.4.1 Primary fluid measurement 

Untuk mendapatkan laju aliran massa keluaran nosel dibuat alat yang 

dinamakan primary fluid measurement device dengan set – up alat seperti Gambar 

3.25 yang mana di dalam sambungan pipa 1 inch dan bagian penutup ejector 

dipasang nosel.  

Adapun prosedur pengujian  pada tahap ini adalah : 

1. Setting alat seperti pada Gambar 3.25 dengan variasi diameter nozzle 

3,5 mm. 

2. Posisikan saklar heater boiler on. 

3. Tunggu sampai tekanan boiler mencapai 6 kg/cm
2
 kemudian buka 

penuh gate valve. 

4. Catat beda level air pada manometer, T1 dan P1 sebelum orifice 

flowmeter saat tekanan boiler 5 kg/cm
2
, 4 kg/cm

2
, dan 3 kg/cm

2
. 

Pipa 1 inch 

Orifice plate 

reservoir 

Pipa tembaga 

ke manometer 
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5. Lakukan pengukuran sebanyak 3 kali pada setiap tekanan yang 

ditentukan. 

6. Lakukan prosedur 1-5 dengan variasi diameter nozzle 3 mm, dan 2,5 

mm. 

 

 

(a)          (b) 

Gambar 3.25 (a) Skema primary fluid measurement,  

(b) Set-up primary fluid measurement. 

 

3.4.2 Secondary fluid measurement 

Gambar 3.26 merupakan set-up untuk melakukan pengujian tahap 2 

(secondary fluid measurement). Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, 

tujuan pada pengukuran kali ini adalah untuk mengukur laju aliran massa yang 

mengalir dari evaporator yang masuk ke ejector. Steam dalam evaporator mengalir 

karena efek kerja ejector yang menyebabkan tekanan pada ’T’ branch lebih rendah 

dari tekanan atmosfir. Data yang diambil pada pengujian ini adalah beda level air 

pada manometer dan tekanan vacuum yang terbaca dari vacuum gauge. 

Adapun  prosedur pengujian  pada tahap ini adalah : 

1. Setting alat seperti pada Gambar 3.26 dengan variasi diameter nozzle 

3,5 mm. 

Pb,Tb 

boiler 

P1,T1 
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2. Posisikan saklar heater boiler dan evaporator on. 

3. Tunggu sampai tekanan boiler mencapai 6 kg/cm
2 

dan suhu fluida 

dalam evaporator  mencapai 101
o
 C kemudian buka penuh gate valve. 

4. Catat beda level air pada manometer dan tekanan evaporator yang 

terbaca pada vacuum gauge saat tekanan boiler 5 kg/cm
2
, 4 kg/cm

2
, dan 

3 kg/cm
2
. 

5. Lakukan pengukuran sebanyak 3 kali pada setiap tekanan yang 

ditentukan. 

6. Lakukan prosedur 1-5 dengan variasi diameter nozzle 3 mm, dan 2,5 

mm. 

 

  

(a)                   (b) 

Gambar 3.26 (a) Skema secondary fluid measurement,  

(b) Set-up secondary fluid measurement. 

 

3.4.3 Pressure distribution measurement 

Tujuan pada pengukuran kali ini adalah untuk mengukur distribusi tekanan 

yang terjadi sepanjang ejector pengujian ini dilakukan bersamaan dengan 

pengambilan data untuk secondary flow. Data yang diambil pada pengujian ini 

adalah beda level air pada manometer. 
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Adapun  prosedur pengujian  pada tahap ini adalah : 

1. Setting alat dengan variasi diameter nozzle 3,5 mm. 

2. Pastikan selang terpasang pada ke-14 titik distribusi tekanan. 

3. Posisikan saklar heater boiler dan evaporator on. 

4. Tunggu sampai tekanan boiler mencapai 6 kg/cm2 dan suhu fluida dalam 

evaporator  mencapai 101
o
 C kemudian buka penuh gate valve. 

5. Catat beda level air pada manometer yang terbaca saat tekanan boiler 5 kg/cm
2
, 

4 kg/cm
2
, dan 3 kg/cm

2
. 

6. Lakukan pengukuran sebanyak 3 kali pada setiap tekanan yang ditentukan. 

7. Lakukan prosedur 1-5 dengan variasi diameter nozzle 3 mm, dan 2,5 mm. 

 

 

(a)             (b) 

Gambar 3.27 (a) Skema pressure distribution measurement, 

 (b) Set-up pressure distribution measurement. 

 

  

 

 

 

 

L  

 

Gambar 3.28 Ejector pada pressure distribution measurement. 


