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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

AC (Air Conditiner) adalah sistem mesin yang dirancang untuk 

menstabilkan suhu udara dan kelembapan suatu area. Penggunaan AC di 

indonesia setiap tahun mengalami kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2018, 

angka persentase pengunaan AC di indonesia mencapai 9%. 

Karena penggunan yang setiap tahun meningkat secara signifikan, AC 

menjadi salah satu penyebab limbah elektronik. Salah satu bagian dari AC yang 

bisa dimanfaatkan adalah kompresor. Kompresor pada AC berfungsi untuk 

menyalurkan refrigerant ke seluruh sistem AC.   

Kompresor adalah sebuah mesin atau peralatan yang berfungsi untuk 

memindahkan fluida yang mampu memampatkan udara. Kompresor digunakan 

sebagai penyedia udara bertekanan yang selanjutnya dapat diaplikasikan untuk 

pengeringan, transportasi, pneumatics dan lain sebagainya (Raharjo, 2014).  

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini kompresor mempunyai 

penggunaan yang sangat luas di segala bidang kegiatan seperti industri, dan 

otomotif. Bahkan untuk perawatan dan pembersihan peralatan-peralatan dan 

komponen-komponen mesin yang berdebu dan kotor dibersihkan dengan 

menyemprotkan udara dari kompresor. Jenis dan ukurannya beragam sesuai 

dengan pemakaiannya. Dapat dimengerti bahwa untuk menangani mesin-mesin ini 

diperlukan pengetahuan yang memadai dan agak terperinci terutama dalam cara 

pemilihan, pemasangan, pemakaian dan pemeliharaannya. Berdasarkan hal 

tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Modifikai Kompresor AC Menjadi Kompresor Angin Sepeda Motor ”. 

Modifikasi menggunakan kompresor AC sebagai motoran sekaligus sebagai 

media penghisap udara, dan tabung gas elpiji sebagai tabung kompresor yang 

berfungsi sebagai tempat menyimpan tekanan. Alat tersebut berfungsi untuk 

memompa ban sepeda motor. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang di atas, maka Rumusan Masalah yang 

didapatkan adalah: 

1. Bagaimana cara memodifikasi kompresor AC menjadi Kompresor Angin ? 

2. Bagaimana cara membuat kompresor dari kompresor AC bekas? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang didapat dari perumusan masalah diatas ialah 

pembuatan kompresor dengan menggunakan tabung gas elpiji dan kompresor AC 

bekas yang bisa digunakan untuk pengisian ban sepeda motor dan lain-lain. 

 

1.4 Tujuan  

 Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: 

1. Untuk merancang dan membuat Kompresor dari Tabung Gas Elpiji  

2. Mengetahui tekanan yang dihasilkan oleh kompresor AC. 

  

1.5 Manfaat 

 Adapun manfaat yang didapat ialah: 

1. Menambah wawasan bagi penulis tentang pembuatan kompresor. 

2. Membuat kompresor yang memanfaatkan limbah elektronik. 
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