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BAB III 

PERANGKAT LUNAK SHELL AND TUBE 

 

3.1.  Software Aplikasi 

Perkembangan teknologi industri yang sangat pesat pada masa sekarang ini 

membuat perusahaan ingin melakukan segala sesuatunya dengan cara yang lebih mudah 

dan dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Perkembangan teknologi 

tersebut diantaranya adalah berupa sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi yang 

diterapkan selain bertujuan untuk mempermudah sistem kerja pada sebuah perusahaan 

mulai dari pendataan, pengolahan data, mendesain produk dan lain sebagainya, juga 

akan meningkatkan kinerja suatu perusahaan sehingga dapat menghasilkan keuntungan 

bagi perusahaan tersebut.  

Dalam sebuah sistem informasi dan teknologi diperlukan sebuah software 

aplikasi yang berguna untuk mempermudah pengguna dalam mengakses dan mengolah 

informasi dari database atau inputan pada komputer. Salah satu software pembuat 

aplikasi adalah Microsoft Visual Basic.NET Berikut beberapa pengertian Microsoft 

Visual Basic.NET. 

 

3.1.1.  Mengenal Visual Basic .NET (VB.NET) 

 Visual Basic merupakan cara termudah dan tercepat untuk membuat aplikasi 

yang dijalankan di sistem operasi Microsoft Windows®. Apakah Anda seorang 

profesional atau pemula sekalipun di bidang pemrograman Windows, Visual Basic 

menyediakan kepada Anda sekumpulan perangkat untuk mempermudah dan 

menyederhanakan pengembangan aplikasi yang tangguh. 

Kata “Visual” merujuk kepada metode yang digunakan untuk membuat antar 

muka yang bersifat grafis Graphical User Interface (GUI). Daripada menulis berbaris-

baris kode untuk menjelaskan pemunculan dan lokasi dari suatu elemen di dalam antar 

muka, Anda dapat dengan mudah menambahkan objek yang sebelumnya sudah 

dibangun ke dalam tempat dan posisi yang Anda inginkan di layar Anda. Jika Anda 

pernah menggunakan program untuk menggambar seperti Paint, maka Anda sebenarnya 

sudah memiliki keahlian uuntuk membuat sebuah antar muka pengguna secara efektif. 
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Kata “Basic” merujuk kepada bahasa BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic 

Instruction Code), sebuah bahasa yang digunakan oleh banyak programmer 

dibandingkan dengan bahasa lainnya dalam sejarah komputer. Visual Basic telah 

berubah dari bahasa asli BASIC dan sekarang memiliki ratusan pernyataan (statements), 

fungsi (functions), dan kata kunci (keywords), dan kebanyakan di antaranya terkait 

dengan antar muka grafis di Windows. Pengguna tingkat pemula sekalipun dapat 

membuat aplikasi dengan mempelajari hanya beberapa kata kunci, sementara kekuatan 

dari bahasanya membolehkan para pengguna tingkat professional mencapai apapun 

yang dapat dihasilkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Windows lainnya. 

Visual Basic.NET merupakan bahasa pemrograman yang sangat mudah 

dipelajari, dengan teknik pemrograman visual yang memungkinkan penggunanya untuk 

berkreasi lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi. Ini terlihat dari dasar 

pembuatan dalam Visual Basic.NET adalah FORM, dimana pengguna dapat mengatur 

tampilan form kemudian dijalankan dalam script yang sangat mudah. 

Visual Basic.NET adalah salah satu bahasa pemrograman untuk membuat 

aplikasi berbasis Windows, aplikasi form Web ASP.NET (Active Server Pages for 

.NET), services/layanan Web XML (Ekstensible Markup Language), Aplikasi mobile 

seperti untuk Pocket PC dan Smartphone. VB.NET dibangun diatas fondasi Framework 

.NET (lingkungan kerja .NET).  

Framework .NET merupakan middleware antara aplikasi dengan system operasi. 

Framework .NET adalah lingkungan untuk membangun, deploy (menyebarkan), dan 

menjalankan aplikasi .NET. Framework .NET disusun oleh dua komponen utama yaitu : 

a. Dot.NET Framework Class Library (Pustaka class Framework .NET). 

b. Common Language Runtime (runtime bahasa umum). 

Pustaka class Framework .NET berisi pustaka kode yang dapat digunakan 

kembali dari tipe (class-class, structure dan sebagainya), framework .NET dibagi 

menjadi empat daerah yaitu : 

a. Form-form windows digunakan untuk membangun antarmuka pengguna 

pada platform Windows. 
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b. ASP.NET untuk pembuatan aplikasi form-form Web yang berbasis UI 

(User Interface, antara pengguna) dan service Web untuk pengembangan 

antarmuka secara terprogram. 

c. Fungsi akses data disediakan oleh ADO.NET, XML dan SQL. 

d. Base Class Library (pustaka class-class dasar) berisi koleksi class-class 

managed code (kode terkelola) yang menyediakan services/layanan 

esensial untuk mengembangkan aplikasi dalam .NET. 

 

Gambar 3.1. Framework .NET [18]. 

CLR (Common Language Runtime) adalah Lingkungan eksekusi untuk .NET 

yang akan memanggil, mengelola dan menjalankan akses kode anda. CLR menangani 

eksekusi kode dan semua tugas yang berhubungan dengan kompilasi, manajemen 

memori, sekuriti, manajemen threat dan sebagainya. Kode yang dijalankan di bawah 

CLR disebut managed code (kode terkelola). CTS (Common Type System) adalah 

serangkaian aturan untuk membuat dan menggunakan tipe data. Hal ini untuk 

memestikan integrasi antarbahasa [18]. 

3.1.2. Mengenal Integrated Development Environment (IDE) VB.NET 

Mulailah dengan membuka Visual Studio.NET, maka akan tampil start page 

yang menampilkan beberapa project terakhir yang anda akses. Pada bagian kiri terdapat 

beberapa baris hyperlink yang menghubungkan  anda  dengan  beberapa  informasi  

penting.  Beberapa  link  memerlukan  koneksi internet untuk mengaksesnya, seperti 

Online Community dan web Hosting.  
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Aktifkan VB.NET melalui tombol Start > Programs > Microsoft Visual 

Studio.NET > Microsoft Visual Basic .NET. Tunggulah beberapa saat hingga muncul 

tampilan berikut : 

 

Gambar 3.2. Tampilan awal Integrated Development Environment (IDE) VB .NET 

[18]. 

Untuk membuat Project baru klik File dan pilih New Project untuk 

menampilkan dialog New Project seperti berikut :  

 

Gambar  3.3.  Tampilan pembuatan project baru pada VB .NET [18]. 
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Dalam dialog New Project anda dapat memilih jenis aplikasi yang akan dibuat 

termasuk bahasa pemrograman digunakan. Jenis aplikasi yang dapat dibuat 

diantaranya [18]:  

a. Windows Application  

Adalah aplikasi yang paling umum dibuat, menggunakan interface 

windows. Biasanya Windows Application merupakan interface aplikasi 

sedangakan logic aplikasi terdapat di dalam Class Library. Windows 

Application dapat berisi form, class, XML file, maupun file VB Script 

dan Jscript.  

b. Class Library 

Merupakan fondasi dasar untuk membuat komponen yang 

menjalankan fungsi  tertentu.  Class  merupakan  fondasi  dasar  

untuk membentuk  obyek  dalam pemrograman berorientasi obyek. 

Class Library tidak memiliki interface tertentu seperti form, tetapi dapat 

diakses oleh aplikasi lain untuk menjalakan berbagai fungsi yang terdapat 

di dalamnya. Class Library dapat disamakan dengan teknologi ActiveX 

DLL (.dll) dan ActiveX EXE dalam pemrograman VB6.  

c. Windows Control Library 

Anda dapat berkreasi membuat kontrol sendiri dan memasukkan 

berbagai fungsi yang anda inginkan  di  dalam  kontrol  tersebut.  Fasilitas  

untuk  membuat  kontrol  tersebut  adalah  Windows  Control  Library.  

Kontrol ini sama dengan ActiveX Control (.ocx) dalam pemrograman 

VB6.  

d. ASP .NET Web Application 

Adalah project yang digunakan untuk membuat aplikasi web. 

Teknologi  yang  digunakan  adalah  ASP .NET  yang  memiliki berbagai  

kelebihan dibandingkan  ASP  klasik.  Perubahan  utamanya  adalah dapat  

diprogram  menggunakan berbagai bahasa  .NET seperti VB, C++, C# 

maupun J#. ASP .NET juga menyediakan berbagai kontrol yang bersifat 

event drivent programming sehingga lebih menghemat waktu pembuatan 

aplikasi.  
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e. ASP .NET Web Service 

Web service merupakan salah satu ide utama dalam .NET. Anda 

dapat  membuat  web  service  dan  meletakkannya di web  server untuk 

diakses berbagai aplikasi. Sebuah web service dapat diakses oleh aplikasi 

windows, web, console, maupun  mobile device.Web service hampir 

sama dengan Class Library, perbedaan utamanya adalah web service 

tersebut diletakkan di web server sehingga dapat diakses dengan lebih 

mudah dan tidak terbatas pada aplikasi berbasis windows saja.  

f. Console Application 

Merupakan aplikasi dengan tampilan text mode atau DOS. Aplikasi 

jenis ini biasa digunakan sebagai monitoring service atau remote 

application dimana sumber daya komputer dan bandwith sangat terbatas.  

g. Windows Service  

Adalah aplikasi yang berjalan sebagai service di windows, yang di 

load bersamaan  dengan  proses  start  up  windows.  Aplikasi  ini berjalan  

di  background  dan biasanya  tidak  memiliki  interface.  Penerapan 

aplikasi  ini  misalnya  untuk  pembuatan scanning antivirus, server FTP, 

dan remote server.  

h. Web Control Library 

Hampir sama dengan Windows Control Library tetapi digunakan 

untuk aplikasi web. 

Berilah nama project yang akan anda buat kemudian klik windows application 

Anda akan melihat tampilan area kerja atau IDE VB.NET . Kenali bagian-bagian utama 

di dalam IDE VB.NET seperti pada Gambar 3.4 [18]: 
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Gambar  3.4.  Tampilan jendela IDE VB.NET [18]. 

 Keterangan : 

1. Menubar 

Berisi perintah standar Visual Basic. Menu bersifat dinamik, berubah 

tergantung objek apa yang sekarang anda pilih. 

2. Toolbar 

Berupa kumpulan tombol ikon dan label yang dapat digunakan untuk 

mengakses dengan cepat fitur yang ada dimenu. 

3. View Code 

Untuk membuka file yang terpilih di jendela kode. 

4. View Designer 

Untuk membuka file yang terpilih di jendela desainer. 

5. View Class Diagram 

Untuk membuka file yang terpilih di jendela diagram. 

6. Form 

Tempat untuk membuat user interface. 
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7. Solution Explorer 

Tool Visual Basic .NET yang dapat digunakan untuk mengelola file-

file penyusun proyek. Solution Explorer menampilkan data semua form, 

modul dan file lainnya untuk membuat aplikasi. 

8. Properties 

Digunakan padamode desain untuk mengatur suatu nilai pada objek 

(kontrol atau komponen yang sudah diletakkan di form atau jendela objek). 

9. Toolbox 

Berisi kontrol dan komponen yang akan digunakan pada aplikasi 

anda. Toolbox biasanya terlihat disisi kiri IDE Visual Basic .NET. 

Gambar di atas menjelaskan garis besar IDE yang biasa digunakan. Di bagian 

atas terdapat toolbar yang sudah tidak asing lagi, mencakup berbagai fasilitas editing 

seperti cut, copy, paste, dan tombol Start. Di bagian kanan terdapat Solution   Explorer 

yang menampilkan berbagai obyek dalam aplikasi seperti form, class dan component.  

Anda  dapat  berpindah  dari  mode  View  Code  ke  View  Designer  atau  

sebaliknya. View  Code menampilkan coding untuk obyek-obyek dalam aplikasi, 

sedangkan View Designer menampilkan representasi fisik obyek tersebut.  

Di bawah Solution   Explorer terdapat Properties Window yang berisi properti 

obyek yang sedang aktif di bagian designer. Anda dapat mengatur properti obyek di 

bagian ini baik dari segi tampilan maupun perilaku obyek tersebut dalam aplikasi. Selain 

menetapkan properti di bagian ini dapat pula mengeset properti secara run time dengan 

menggunakan coding.  

Bagian yang sering digunakan adalah Toolbox yang terdapat di sisi kiri, yang 

pada gambar di atas sengaja dihide untuk menghemat tempat. Gambar di bawah 

menampilkan Toolbox yang berisi berbagai macam obyek untuk ditempatkan di 

form.  

Toolbox Windows Form berisi obyek untuk mendesain form seperti TextBox, 

Label, CheckBox, dll. Kontrol yang mungkin paling sering anda gunakan adalah 

TextBox, Label, dan Button. Anda dapat mengklik ganda atau dengan drag-drop untuk 

meletakkan suatu kontrol ke form.  
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3.2. Tampilan Antarmuka Pengguna (User Interface) 

Salah satu komponen penting dalam pembuatan program adalah tampilan 

antarmuka (interface) program tersebut. Selain aliran (root) dari program yang 

menentukan sebuah program mudah dioperasikan atau tidak, tampilan antarmuka 

(interface) juga berpengaruh dalam hal tersebut. Seseorang akan senang 

mengoperasikan program komputer apabila orang tersebut menyukai tampilan dari 

program komputer tersebut.  

3.2.1.  Pentingnya user interface 

Desain interface dan tampilan layar (screen) sangat penting untuk pengguna. 

Kedua bagian tersebut adalah jendela yang digunakan untuk melihat kemampuan dari 

suatu sistem, juga jembatan dari perangkat lunak.  Banyak pengguna merupakan adalah 

sistem, karena itu merupakan salah satu komponen yang tidak terlihat dari 

pengembangan suatu produk yang dilakukan. Hal ini memiliki pengaruh pada hubungan 

sebuah perusahaan dengan pelanggannya dan juga keuntungannya (profit).  

Sebuah tampilan layar dan navigasi sebuah sistem berpengaruh pada seseorang. 

Apabila interface dan screen tidak efisien dan membingungkan bagi pengguna, orang 

akan kesulitan melakukan pekerjaannya dan akan membuat banyak kesalahan. Desain 

yang buruk akan membuat pengguna malas mengoperasikannya. Selain itu juga 

menyebabkan terjadinya frustasi dan stress. Desain interface yang buruk juga 

berpengaruh pada keuangan pada pengguna dan organisasi [19]. 

3.2.2. Prinsip – prinsip desain user interface 

Tujuan desain pada pembuatan sebuah antarmuka pengguna (user interface) 

adalah pada penerapan pada interface yang efektif [19]: 

a. Accesbility 

Sistem harus didesain untuk dapat digunakan, tanpa adanya 

modifikasi, sebisa mungkin oleh banyak orang. Pada dasarnya, accesibility 

pada desain adalah ditujukan oleh orang yang tidak mempunyai 

kemampuan untuk mengoperasikan sistem tersebut. Jadi definisi 

accesibility ini telah diperluas untuk menutupi semua pengguna dari sistem 
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tersebut. Empat karakteristik dari accesibility pada desain user interface 

adalah perceptibility, operability, simplicity dan forgiveness. Perceptibility 

adalah memastikan bahwa sebuah desain dari sistem dapat mengetahui, 

tanpa memperhatikan kemampuan dari orang yang mengoperasikannya. 

Operability memastikan bahwa desain dari sistem dapat digunakan tanpa 

memperhatikan kemampuan dari orang yang menggunakannya. Simplicity 

memastikan bahwa semua pengguna dapat mengerti dan menggunakan 

sistem dengan mudah, tanpa memperhatikan pengalaman ataupun tingkat 

konsentrasi. Forgiveness memastikan bahwa sistem meminimalis 

terjadinya dari dan akibat kegagalan (error). 

b. Aesthetically Pleasing 

Sebuah estetika desain, atau komposisi secara visual-lah yang 

menarik untuk mata. Hal tersebut menggambarkan perhatian secara 

sensasional, menyampaikan pesan dengan jelas dan cepat.  Pertimbangan 

visual membuat sebuah sistem komputer dapat diakses dan menarik. Pada 

masa sekarang ini, pertimbangan visual sangatlah penting, karena sebagian 

besar komunikasi yang terjadi antara manusia dan komputer adalah secara 

visual. Pertimbangan visual disediakan oleh prisip – prinsip desain grafis 

dan presentasi  sebagai berikut [19]: 

1. Memiliki kontras antar elemen – elemen layar 

2. Adanya pengelompokan  

3. Merapikan elemen layar 

4. Tampilan tiga dimensi 

5. Kesederhanaan dalam tampilan dan pemilihan warna 

c. Availability 

Semua aspek dari sistem seharusnya dapat digunakan setiap saat dan 

berbagai keadaan. Menghindari penggunaan dari mode, keadaan dari 

interface yang secara normal bisa digunakan tetapi sudah tidak dapat 
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digunakan lagi. Mode yang membatasi kemampuan pengguna untuk 

berinteraksi dengan sistem. 

d. Clarity 

Interface seharusnya memiliki tampilan visual, konsep dan kata – 

kata  yang jelas. Elemen visual seharusnya dapat dimengerti, berhubungan 

dengan konsep dunia nyata pengguna sistem dan fungsi –fungsi. Kiasan 

atau analogi seharusnya realistis dan sederhana. Kata – kata dan teks yang 

digunakan dalam interface seharusnya sederhana dan tidak rancu.  

e. Compatibility 

User compatibility, desain harus sesuai dan kompatibel dengan 

kebutuhan dari pengguna atau klien. Keefektivan desain dimulai dengan 

mengetahui kebutuhan pengguna. Kesalahan yang paling sering terjadi 

pada desainer adalah tidak mengetahuinya kebutuhan dari pengguna. 

f. Configurability 

Mengijinkan pengguna untuk mengatur dan mengatur ulang aturan 

untuk melakukan perubahan dalam pengendalian dan mengurangi aturan 

yang tidak dimengerti oleh pengguna. 

g. Consistency 

Konsistensi dalam desain adalah hal yang harus dilakukan desainer. 

Konsistensi adalah keseragaman dalam tampilan, penempatan dan perilaku 

pada user interface. Hal ini merupakan aturan penting dalam aktivitas 

desain. Konsistensi sangat penting dikarenakan dapat mengurangi perlunya 

human learning. Agar dapat meningkatkan kebutuhannya, tidak 

konsistensinya suatu desain memiliki beberapa kekurangan, terdiri [19]: 

1. Penggolongan oleh pengguna sistem 

2. Permintaan yang lebih besar untuk kemampuan yang lebih tinggi 

3. Membutuhkan waktu persiapan dan mengurangi produktivitas 

4. Lebih sering terjadinya perubahan prosedur 
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5. Sistem lebih sering mentolerir kesalahan (karena kesalahan lebih 

sering terjadi) 

6. Membutuhkan lebih banyak dokumentasi 

7. Waktu yang lebih lama untuk menemukan informasi pada dokumen – 

dokumen. 

8. Lebih banyak yang tidak dipelajari ketika sistem mengalami 

perubahan. 

9. Lebih banyak permintaan pada supervisor  dan manager. 

10. Banyak  melakukan kesalahan.  

h. Control 

1. Pengguna harus mengendalikan interaksi. 

2. Sistem harus menghasilkan dari permintaan pengguna 

3. Sistem harus beroperasi cepat 

4. Sistem seharusnya terhindar dari error 

5. Peralatan agar mencapai tujuannya seharusnya fleksibel dan 

kompatibel dengan keahlian pengguna, pengalaman dan kebiasaan. 

6. Membatasi mode karena sistem berhubungan dengan aksi yang 

digunakan oleh pengguna. 

7. Mengijinkan pengguna untuk mengatur aspek dari user interface, 

meskipun menyediakan pengaturan yang standar. 

 

i. Efficiency 

1. Meminimaliskan pergerakkan mata, tangan dan juga pengendalian 

yang lainnya. 

 Perpindahan antara pengendalian berbagai sistem seharusnya 

mengalir dengan mudah dan bebas. 

 Aliran navigasi sebisa mungkin berdekatan. 

 Pergerakkan mata pada layar seharusnya jelas. 

2. Mengantisipasi keinginan pengguna dan kebuatuhan –kebutuhan 

ketika memungkinkan. 
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Pergerakkan mata dan tangan harus tidak terbuang sia-sia. Salah satu 

hal yang perlu diperhatikan oleh elemen yang relevan pada layar ketika 

diperlukan. Sebagai akibat pergerakkan mata antar elemen – elemen pada 

layar seharusnya dapat diperkirakan, jelas dan berdekatan. 

j. Safety 

Menjaga pengguna agar tidak melakukan kesalahan – kesalahan. 

Menyediakan isyarat – isyarat visual, pengingat, daftar yang berisi pilihan 

– pilihan dan bantuan-bantuan lain baik secara automatis ataupun 

permintaan dari pengguna. 

3.2.3. Proses Desain User Interface 

Desain Interface dikatakan bagus apabila desain tersebut [19]: 

1. Mencerminkan kemampuannya, kebutuhan dan keinginan pengguna. 

2. Dikembangkan sesuai dengan kemampuan perangkat lunak yang yang 

ditayangkan. 

3. Memiliki kemampuan untuk dikendalikan secara efektif. 

4. Memiliki nilai bisnis. 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam pembuatan program adalah [19]: 

1. Mengetahui sasaran pengguna program. 

2. Mengetahui unsur bisnis dalam pembuatan program, yang di dalamnya 

terdapat standar desain, pelatihan sistem dan mendokumentasikan segala 

sesuatu yang diperlukan. 

3. Mengerti prinsip – prinsip dalam mendesain layar dan user interface yang 

bagus. 

4. Mengembangkan menu sistem dan skema navigasi. 

5. Memilih jenis jendela (window) yang sesuai. 

6. Memilih interaksi peralatan yang sesuai, baik digunakan untuk memasukan 

data (input) dan juga hasil keluaran program (output). 

7. Memilih pengendalian yang sesuai pada layar (screen-based Control). 

8. Menuliskan teks dan pesan dengan jelas. 
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9. Menyediakan timbal balik yang efektif dan juga panduan. 

10. Menyediakan kemampuan akses dan internasionalisasi yang efektif. 

11. Membuat gambar (image) dan tanda (icon) yang memiliki arti. 

12. Memilih warna yang sesuai. 

13. Pengorganisasian tampilan jendela (window) dan layar. 

 

3.3. Perangkat Lunak Perancangan Shell and Tube 

Perancangan pada dasarnya meliputi : inputan, proses, dan output. Input 

merupakan variabel-variabel masukan yang dibutuhkan dalam merancang, sedangkan 

proses merupakan bagian dari pengolahan data input. Hasil dari pemrosesan data berupa 

output yang digunakan seorang perancang dalam merancang produk. Untuk 

mempermudah seorang perancang dalam membuat sebuah produk perancang harus 

membuat langkah kerja yang biasa disebut flowchart. Hal ini agar langkah demi langkah 

perancangan tergambar dengan jelas dan mudah dipahami. 

Dalam perancangan ini ada beberapa proses perhitungan berulang (iterasi), 

karena beberapa input data dimasukkan secara coba-coba. Banyaknya proses iterasi 

dalam perancangan mengakibatkan proses desain dengan perhitungan manual akan 

membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya perangkat lunak ini dalam 

perancangan akan mempersingkat waktu perancangan, sehingga aspek-aspek lain dalam 

perancangan seperti kondisi batas, faktor ekonomis dan lain-lain dapat diperhitungkan 

lebih baik. Dengan begitu proses optimasi desain akan menjadi lebih cepat dan lebih 

mudah. Diagram alir (flowchart) dari perancangan ini ditunjukan pada Gambar. . .  

Tampilan perangkat lunak untuk perancangan penukar kalor jenis shell and tube 

dapat dilihat pada Gambar 3.5 sampai dengan Gambar 3.8. Proses perancangan penukar 

kalor ini dimulai dengan mengisi semua input data yang sudah disediakan dalam form 

input. Sedangkan untuk output data akan ditampilkan pada form output. Cara 

menjalankan program akan dijelaskan lebih lengkap pada Lampiran 15. 
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Gambar 3.5. Form tampilan awal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Form data masukan (input). 

  



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Form data keluaran (output). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Form grafik. 
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3.4. Flowchart Optimasi Desain Shell and Tube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitung temperatur rata-rata fluida sisi pipa (Ttube,av) 

 

  

Input : 

1. Susunan pipa 

2. Diameter pipa (do) 

3. Laju aliran massa sisi pipa (ṁt) 

4. Temperatur fluida masuk pipa 

(Ttube,in) 

5. Temperatur fluida masuk Shell 

(Tshell,in) 

6. Temperatur fluida keluar pipa 

(Ttube, out) 

Hitung luas penampang sisi pipa (Ac) dan diameter 

ekivalen (De) 

 

A 

Tentukan sifat-sifat fisik fluida sisi pipa pada temperatur 

rata-rata 

Hitung perpindahan panas total (Q) 

 

Mulai 
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Tebak jumlah laluan pipa 

 

Tebak koefisien perpindahan 

panas total (Uo) 

 

A 

2 

3 

Hitung laju aliran masa sisi shell (ṁs) 

Hitung rasio temperatur (R dan S) 

 

Hitung temperatur rata-rata fluida sisi shell (Tshell,av) 

 

B 

Tebak temperature shell 

keluar (Tshell,out) 

1 

Tentukan sifat-sifat fisik fluida sisi shell pada 

temperatur rata-rata 

 

Hitung faktor koreksi temperatur (Ft) 
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Ya 

Tidak 
3 ≤ Lt/Ds ≤ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tebak jumlah pipa (Nt) 

Hitung panjang pipa (Lt) 

Hitung diameter bundle pipa (Db) 

 

Hitung diameter shell (Ds) 

C 

Hitung clearence (Cl) 

B 

Hitung luas perpindahan panas total (Ao) 

Hitung temperatur rata-rata logaritmik (ΔTlm) 
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Tidak 

Ya 

vt < 4 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitung kecepatan linier sisi pipa (vt) 

Hitung fluks massa sisi pipa (Gt) 

Hitung bilangan Reynold sisi pipa (Re,t) 

Hitung bilangan Nusselt sisi pipa (Nu,t) 

Hitung koefisien perpindahan panas sisi pipa (ht) 

Tebak jumlah befel (Nb) 

Hitung jarak befel (Lb) 

C 

Hitung jumlah pipa per laluan (Ntps) 

D 

4 

3 
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Tidak 

Ya 

 

0.2 𝐷𝑠 ≤ 𝐿𝑏 ≤ 0.5 𝐷𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitung luas penampang shell (As) 

Hitung fluks massa fluida sisi shell (Gs) 

Hitung kecepatan linier fluida sisi shell (vs) 

Hitung bilangan Reynold fluida sisi shell (Re,s) 

D 

E 

Hitung koefisien perpindahan panas sisi shell (hs) 

 

Tentukan koefisien pengotor pipa dalam (Ri) dan pipa 

luar (Ro) 

Hitung koefisien perpindahan panas total (Uo) 

4 
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Ya 

Ya 

Tidak 

| Uo-Uo,baru | < 0.1 

Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Flowchart perangkat lunak perancangan shell and tube. 

 

 

 

 

 

E 

2 

Hitung pressure drop sisi pipa dan sisi shell 

 

Hitung temperatur udara keluar baru (Tshell,OutNew) 

 

Hitung selisih suhu temperatur shell (Tshell,out- 

Tshell,OutNew) 

 

1  𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑇𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 < 0.1 

Selesai 
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3.5. Perhitungan bilangan Nusselt dan faktor gesekan dengan sisipan plat 

Dalam penelitian Chiu dan Jang [6] telah dikaji masalah tentang penambahan 

berbagai bentuk sisipan plat ke dalam pipa di dalam shell. Dari hasil pengujian tersebut, 

Chiu dan Jang mendapatkan konstanta untuk menentukan bilangan Nusselt dan faktor 

gesekan pada desain shell and tube dengan penambahan berbagai bentuk sisipan plat ke 

dalam pipa di dalam shell. Persamaan Chiu dan Jang valid pada bilangan Reynold > 

7000 dan bilangan Reynold < 31000.  

 

𝑁𝑢 =  𝐶1𝑅𝑒
𝑚1  (3.1) 

𝑓 = 𝐶2𝑅𝑒
𝑚2  (3.2) 

 

tan 𝛼 =
𝜋𝑑𝑖

2𝑝𝑡𝑏
 (3.3) 

 

Tabel 4.4. Konstanta koefisien perhitungan bilangan Nusselt dan faktor gesekan. 

 

No Jenis sisipan plat C1 m1 C2 m2 

1 Longitudinal 0.5025 0.4836 16.195 -0.544 

2 Longitudinal dengan lubang 0.6577 0.4614 8.3624 -0.4356 

3 Pelat puntir A (α : 15.3
0
)  0.8845 0.4317 2.673 -0.3617 

4 Pelat puntir B (α : 24.4
0
) 1.546 0.3837 2.949 -0.348 

5 Pelat Puntir C (α : 34.3
0
) 1.663 0.387 3.019 -0.3281 

 

 

 

 

 


