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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1. Sejarah Singkat PT. RAIH USAHA KARYA MANDIRI (MUSICOOL)  

        PT. MUSICOOL adalah badan usaha berpengalaman yang mengerjakan 

proyek nasional. PT. MUSICOOL saat ini memiliki kualifikasi dan dapat 

mengerjakan proyek-proyek dengan sub klasifikasi: 

1. MK001 Jasa pelaksana kontruksi pemasangan pendingin udara. 

2. MK002 Jasa pelaksana kontruksi pipa air dalam bangunan dan saluran. 

3. MK009 Jasa pelaksana kontruksi instalasi perpipaan,Gas, Energi. 

4. MK010 Jasa pelaksana instlasi fasilitas pruduksi, penyimpanan dan gas.  

 PT.MUSICOOL, didirikan pada tanggal 10 Februari 2013 di Dumai, Riau. 

Tepatnya berlokasikan di Jl. Tanjung Palas, Kota Dumai, Riau.  

1.2. Visi dan Misi PT. MUSICOOL  

Visi  

 Berkomitmen untuk menjadi yang terbaik menjadikan workshop yang 

mempunyai Man Power yang handal untuk selalu mensupport kebutuhan 

customer. Selalu berupaya semaksimal mungkin melayani pelanggan.   

Misi  

1. Memberikan harga atau nilai optimal dari produk yang berkualitas baik.  

2. Memberikan harga terbaik dengan melakukan efesiensi dan improvement. 

3. Memberikan pelayanan dengan pengirim barang dengan cepat sesuai 

kebutuhan customer. 

4. Selalu berupaya seoptimal mungkin untuk menjaga kualitas kerja. Selalu 

mengkedepankan kepuasan pelanggan. 
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1.3      Stuktur Perusahan  

 

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Perusahaan PT. RAIH USAHA KARYA MANDIRI 
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1.4      Ruang Lingkup Perusahaan 

 PT. MUSICOOL mempunyai workshop yang terdiri dari berbagai macam 

peralatan penunjang yang digunakan untuk melakukan perbaikan diantaranya 

perbaikan trafo las inverter, rewinding dan overhaul motor listrik, Repair 

submersible motor , service generator/alternator, fabrikasi, transformator dan slip 

ring motor. 

 PT. MUSICOOL menerima pekerjaan, seperti penerimaan jasa perbaikan 

dinamo charger dinamo starter, dan mengecas baterai mobil diantaranya pada 

mobil pick up, cold diesel, sedan, dan tronton. PT. MUSICOOL juga menerima 

perbaikan motor 1 fasa dan juga 3 fasa, juga pergantian bearing dari motor 1 fasa 

dan 3 fasa.  
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) PT.RAIH 

USAHA KARYA MANDIRI (MUSICOOL) DUMAI 

2.1. Deskripsi Kegiatan KP  

 Selama pelaksanaan kegiatan kerja praktek (KP) di PT. RAIH USAHA 

KARYA MANDIRI (MUSICOOL), penulis melakukan kerja praktek di PT. Raih 

Usaha Mandiri (musicool) dimana perusahaan ini bergerak di bidang pendingin 

ruangan dan tata udara meliputi maintenance, supplier air conditioner melaui 

kontrak dingin seperti AC Split Wall, AC Sentral, AC Inverter, AC Cassette, dan 

AC Standing Floor yang bekerja sama langsung dengan PT. PERTAMINA 

(PERSERO) selaku perusahan yang memproduksi jenis refrigerant bermerek 

musicool dan penulis ditempatkan dibagian maintenance. PT. RAIH USAHA 

KARYA MANDIRI (MUSICOOL) yang dimana kantor ini melayani 8 jam yang 

terjadi dilapangan atau dipelanggan. 

 Musicool merupakan refrigerant hidrokarbon dengan kemurnian tinggi 

yang dapat menerapkan menggantikan refrigerant sintetik pada mesin-mesin 

pendingin. Dengan berbagai keunggulan, antara lain hemat energi ± 20%, tidak 

merusak ozon dan tidak menimbulkan efek gas rumah kaca, maka penggunaan 

musicool pada mesin pendingin ruangan, kendaraan, maupun mesin-mesin 

pendingin lainnya, akan berkontribusi sebagai energi cerdas yang tetap menjaga 

kelestarian lingkungan dan upaya penghematan energi. Ada berbagai macam 

refrigerant yang diproduksi oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) yaitu musicool 

MC-22 adalah refrigerant Hidrokarbon produksi PT. PERTAMINA (PERSERO) 

yang dapat digunakan untuk menggantikan refrigerant sintetik jenis R-22, yang 

selama ini dipakai sebagai bahan pendingin dalam berbagai mesin pendingin 

seperti AC split, chiller, Refrigerator, Cold Storage dan lain-lain. Musicool MC-

134 adalah refrigerant hidrokarbon yang dapat digunakan untuk menggantikan 

refrigerant sintetik jenis R-134a. 
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2.2. Spesifikasi Tugas yang dilaksanakan 

 Uraian pekerjaan (kegiatan) yang dikerjakan selama kegiatan Kerja Praktek 

didua tempat yaitu PT. Raih Usaha Karya Mandiri (MUSICOOL) akan diuraikan 

satu persatu sebagai berikut: 

2.2.1 Minggu Pertama (05-09 Juli) 

1. Mempelajari name plat AC Samsung AR05HCSDTWKX 5000 Btu/h.  

   Pengetahuan dasar yang perlu diketahui terkait pendingin ruangan 

diantaranya adalah mengetahui fungsi dari nameplate AC yang tertera pada 

bagian indoor maupun outdoor. Dalam hal ini hubungan antara nameplate 

dengan kondisi AC tersebut adalah bahwa jika AC tersebut kita lakukan 

pengukuran, pengetahuan akan besar/kecil arus kerja pada AC tersebut. Jika 

arus yang terukur berada jauh dibawah spesifikasi parameter yang berada pada 

nameplate AC ataupun sebaliknya, maka dapat dikatakan bahwa AC tersebut 

mengalami sedikit masalah. Hal ini juga berhubungan antara besar arus 

dengan freon yang mengalir, secara umum besar arus yang mengalir pada AC 

umumnya dipengaruhi oleh tekanan freon di dalam sistem kerja AC. Data 

tekanan masing-masing Freon sesuai siklus kerja : R22 = 80 psi, R410a =140 

psi, dan R32 = 140 psi. 

2. Mempelajari istilah-istilah dalam pendingin ruangan (AC) dan cara 

menghitung kebutuhan PK AC pada suatu ruangan.  

a) BTU (British thermal unit) adalah perhitungan suatu kebutuhan 

kapasitas pendingin AC untuk kebutuhan ruangan yang akan 

digunakan agar diperoleh hasil yang hemat dan optimal.  

b) PK (Paard Kracht) adalah PK merupakan istilah dari bahasa Belanda 

yang berarti Tenaga Kuda. 1 PK (Paard Kracht) hamper sama dengan 

1 HP (Horse Power). 1 HP = 9000 BTU (British thermal unit) ½ HP = 

4500 BTU.  

c) Cara menghitung kebutuhan kapasitas AC pada suatu ruangan : Rumus 

kebutuhan (BTU/h) = (W x H x I x L x E)/60. 
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Keterangan:  

W : Panjang ruangan dalam feet (kaki)  

H  : Tinggi ruangan dalam feet (kaki)  

I   :  Isikan nilai angka 10 jika ruangan berinsulasi berada di lantai bawah, 

atau berhimpit dengan ruangan lain dan isikan nilai angka 18 jika ruangan 

berada di lantai atas atau tidak berinsulasi.  

L  :  Panjang ruangan dalam feet (kaki)  

E :  Isikan angka 16 jika dinding terpanjang menghadap utara, 17 jika 

menghadap timur, 18 menghadap selatan, dan 20 jika menghadap 

barat. 1 meter = 3,28 feet (kaki). 

 

 

 

 

 

 

Gambar2.1 Name plate pada AC Samsung 

(Sumber: PT. MUSICOOL, 2021) 

 

2.2.2 Minggu Kedua (12-16 Juli) 

1. Pengenalan komponen-komponen pada PCB air conditioner inverter 

maupun konvensional.  

 Printed circuit board atau biasa disingkat dengan PCB merupakan 

salah satu komponen penting dan memiliki pengaruh besar pada AC. 

Komponen satu ini berperan untuk mengatur segala proses kerja yang 

dilakukan oleh AC. PCB sendiri terdiri atas beberapa rangkaian elektrik 



7 

 

yang berguna untuk mengalirkan aliran listrik pada unit outdoor dan 

indoor. Mengalirkan listrik pada rangkaian kontrol receiver nirkabel untuk 

menggerakkan rangkaian sensor suhu yang juga berguna untuk 

memutuskan arus listrik pada AC indoor. Tidak hanya itu PCB juga 

mengatur kerja kompresor, tombol on dan off termasuk yang diatur oleh 

PCB. 

Selain itu PCB terdiri atas komponen-komponen penting seperti IC 

program, thermistor, sensor, relay dan trafo.  NTC dan PTC merupakan 

komponen elektronika thermistor yang nilai resistansi nya dipengaruhi 

oleh suhu (Temperature). Thermistor terdiri dari 2 jenis yaitu NTC 

(Negative Temperature Coefficient) dan Thermistor PTC (Positive 

Temperature Coefficient). NTC nilai resistansi akan turun jika suhu di 

sekitar tersebut tinggi (berbanding terbalik/Negatif). Sedangkan PTC nilai 

resistansi akan naik ketika suhu di sekitarnya tinggi atau menaik, Gambar 

2.2 merupakan bentuk fisik dari NTC. 

 

 

 

 

 

 

 (a)        (b) 

               Gambar 2.2 NTC (a) PTC (b)  

  (Sumber: PT. MUSICOOL, 2021)  

 

2. Memperbaiki Saluran Pembuangan AC yang bocor 

 Penulis melakukan pengecekan terhadap saluran pembuangan AC 

yang bocor yang diakibatkan oleh kotoran dengan membersihkan saluran 
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pembuangan talang belakang AC.Semprot talang pembuangan air AC 

hingga seluruh kotoran dapat keluar. 

3. Memperbaiki kompresor yang mengeluarkan suara yang kasar 

 Penulis melakukan pengosongan dan pengesian kembali pada 

refrigerant dan mengganti oli kompresor dengan yang baru. 

  

 

 

2.2.3 Minggu Ketiga (19-23 Juli) 

1. Mengecek dan memperbaiki AC mengeluarkan udara tidak segar 

 Penulis melakukan pembersihan pada filter AC pada evaporator 

AC Split dari debu dan mengganti pengharum ruangan dan mengecek 

pada blower AC apakah ada bangkai hewan berada di sekitar blower 

indoor. 

2. Memperbaiki saluran AC yang bocor  

 Penulis melakukan perbaikan pada saluran pipa freon yang 

mengalami kebocoran, dengan membersihkan permukaan  pipa 

yang akan di las dengan menggunakan amplas pada saluran pipa yang 

bocor, memberikan flux solder pada permukaan yang sudah di las tadi, 

serta memanaskan kawat las tembaga dan permukaan pipa yang telah 

dibesihkan, dan tempelkan kawat las yang akan menghasilkan kawat 

las yang cair sehingga terserap langsung pada permukaan pipa yang 

bocor. 

2.2.4 Minggu Keempat (26-30 Juli) 

1. Pengenalan AC Inverter 

   AC inverter merupakan AC yang memiliki kasta tertinggi. Hal ini 

dikarenakan teknologi dalam AC inverter sendiri menjadikan 

kompresor dalam AC inverter bisa bekerja sesuai kebutuhan untuk 



9 

 

bisa mencapai temperature ruangan menyesuaikan keinginan. Pada 

AC, inverter artinya ialah teknologi yang dipakai untuk 

mengendalikan kecepatan pada motor kompresor dalam mendorong 

aliran para refrigerant variable pada sistem AC untuk mengatur 

temperature ruangan agar lebih stabil. Disamping itu, AC jenis ini 

juga sudah dilengkapi variable frequency yang dikombinasikan 

inverter listrik sehingga bisa disesuaikan untuk mengendalikan 

kecepatan pada motor kompresor. Oleh karenanya bisa lebih 

menghemat penggunaan daya listrik. Teknologi pada AC inverter 

telah terintegrasi dengan unit outdoor, hal ini disebabkan kecepatan 

motornya bisa dikontrol lebih halus pada berbagai tingkatan. Jenis AC 

ini memanfaatkan refrigerant R410, tapi ada pula yang memakai 

refrigerant R32. Kerja AC inverter ialah meniadakan siklus pada 

start-stop pada AC konvensional. Pada AC konvensional, motor 

kompresor biasanya segera berhenti jika AC telah mencapai suhu 

sesuai keinginan dan bekerja lagi secara langsung jika suhunya panas 

kembali. 

2. Memperbaiki AC yang tidak menyala  

 Penulis mengganti fuse sekering yang terhubung dengan 

AC yang diakibatkan korsleting listrik menyebabkan AC tidak 

menyala. 

2.2.5 Minggu Kelima (02-06 Agustus) 

1. Pengenalan kompresor  

 Kompresor sangat penting untuk siklus pendingin dalam unit AC 

yang berfungsi untuk menghisap dan menekan refrigerant sebagai zat 

pendingin pada AC. Untuk mendapatkan putaran motor atau daya 

hisap dan tekan yang baik dibutuhkan kapasitor yang berfungsi untuk 

memperoleh beda fasa antara arus lilitan dan kumparan utama 

(running) dan arus lilitan kumparan bantu (starting) yang lebih besar. 
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Karakteristik motor kompresor sangat berpengaruh besar pada torsi 

dan kecepatan putaran motor. AC inverter yang memiliki pengaturan 

kecepatan motor kompresor yang bisa merubah kecepatan putaran 

motor maupun torsi dengan mengubah arus dan daya serta factor daya 

yang bisa berubah-ubah. Torsi pada AC inverter mengalami 

penurunan torsi sebesar 5,3 Nm pada jam pertama menjadi 2 Nm 

selama 8 jam, berbeda dengan AC non inverter, torsi pada AC non 

inverter (standar) tidak mengalami penurunan (konstan) sebesar 3,5 

Nm selama 8 jam. Arus yang dikeluarkan pada AC inverter 

mengalami penurunan dari 4,1 ampere menjadi 2,3 ampere selama 8 

jam dan arus pada AC non inverter (standar) tidak mengalami 

penurunan (konstan) sebesar 3,4 ampere selama 8 jam. 

2. Membersihkan filter AC yang kotor 

 Penulis membersihkan filter AC dari debu-debu yang menumpuk 

dengan menggunakan kuas dan kain yang sedikit basah. 

2.2.6 Minggu Keenam (09-13 Agustus) 

1. Memperbaiki Sensor AC  

 Penulis melakukan perbaikan terhadap sensor yang terkena tetesan 

air ketika melakukan pendinginan dengan membersihkan air pada 

sensor menggunakan hair dryer agar cepat kering. 

2. Memperbaiki kompresor AC 

 Penulis memeriksa kompresor AC thermal 1 apakah freon habis 

yang mengakibatkan kerja kompresor AC menjadi semakin berat yang 

mengalami kebocoran pada saluran pipa neple. Penulis juga 

memeriksa thermal 2 yang sering terjadi adalah  voltage drop, 

sehingga mengakibat ampre meningkat. Dan penulis memasang 

stabilizer tegangan agar daya tetap stabil. 
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2.2.7 Minggu Ketujuh (16-20 Agustus) 

1. Memperbaiki dinamo charger 12A 

 Penulis melakukan perbaikan pada dinamo charger yang 

mengalami suara kasar dan melakukan pengecekan pada beberapa 

komponen: 

a. Pengecekan pada fisik dinamo 

b. Mengecek bagian pada bearing dinamo dengan memutar bagian 

puller di dinamo menggunakan bantuan alat seperti dinamo tester, 

c. Penulis menemukan adanya bearing yang pecah dan mengganti 

bearing yang pecah tadi, 

d. Memasang bagian komponen-komponen dinamo 

2. Menservis bagian-bagian AC 

a. Membersihkan filter AC dengan menggunakan kemoceng dan 

vacum cleaner. 

b. Membersihkan bagian kumparan evaporator dan kipas. 

c. Membersihkan bagian unit outdoor. 

d. Membersihkan saluran pembuangan AC yang diakibat oleh debu. 

2.2.8 Minggu Kedelapan (23-27 Agustus) 

1. Dinamo las Model MT-300D Maestro, 300 ampere, 1500 Watt, 3000 

Rpm 

 Pada kegiatan kali ini penulis melakukan perbaikan dinamo las 

yang tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Dalam sebuah mesin lah 

terdapat sebuah transformator, yaitu sebuah alat yang paling berperan 

dalam proses pengelasan. Dalam hal ini proses pengelasan terdiri dari 

daya sumber tegangan listrik berada hingga berubah menjadi sejumlah 
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arus yang menghasilkan panas yang digunakan dalam proses 

pengelasan dirubah oleh transformator. Transformator las adalah alat 

yang digunakan untuk menurunkan tegangan daya dan mengubah 

energi listrik menjadi energi panas yang digunakan untuk sebuah 

proses pengelasan. 

 Transformator mempunyai prinsip-prinsip kerja agar transformator 

tersebut dapat berfungsi sesuai dengan kegunaannya, yaitu 

memanfaatkan GGL induksi yang berada di dalam transformator dan 

mengubah energi listrik menjadi energi panas. Trafo bekerja 

mengikuti prinsip induksi electromagnet serta hanya dapat bekerja 

dalam tegangan arus bolak-balik (AC). Trafo juga menurunkan 

tegangan listrik menuju tegangan yang dibutuhkan pada motor listrik. 

Transformator menggunakan prinsip hukum induksi faraday dan 

hukum Lorentz dalam menyalurkan daya, dimana apabila kumparan 

primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka akan 

mengalir arus dalam kumparan primer menimbulkan perubahan fluks 

magnetik dalam inti besi. 

2. Memperbaiki Sensor AC  

 Penulis melakukan perbaikan terhadap sensor yang terkena tetesan 

air ketika melakukan pendinginan dengan membersihkan air pada 

sensor menggunakan hair dryer agar cepat kering. 

2.2.9 Minggu Kesembilan (30 Agustus-03 September) 

1. Memperbaiki sensor AC tidak menyala yang terkena air 

a. Penulis membersihkan air pada sensor tersebut, dengan melepas 

mata sensor terlebih dahulu 

b. Mengeringkan mata sensor dengan menggunakan tisu kering 

c. Pasang kembali mata sensor dibagian penghubungnya. 



13 

 

2. Memperbaiki saluran AC yang bocor  

 Penulis melakukan perbaikan pada saluran pipa freon yang 

mengalami kebocoran, dengan membersihkan permukaan  pipa 

yang akan di las dengan menggunakan amplas pada saluran pipa yang 

bocor, memberikan flux solder pada permukaan yang sudah di las tadi, 

serta memanaskan kawat las tembaga dan permukaan pipa yang telah 

dibesihkan, dan tempelkan kawat las yang akan menghasilkan kawat 

las yang cair sehingga terserap langsung pada permukaan pipa yang 

bocor. 

2.3. Target yang diharapkan 

 Target yang diharapkan dapat saat melakukan kerja praktek (KP) 

berdasarkan spesifikasi kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui dan memahami secara langsung penerapan ilmu yang 

didapatkan dibangku kuliah. 

2. Dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul di PT. 

MUSICOOL DUMAI serta mencari solusi penyelesaiannya. 

3. Dapat belajar disiplin dan bermasyarakat sesuai dengan tuntutan di dunia 

kerja.  

4. Dapat menjalin kerja sama yang baik antara Politeknik Negeri Bengkalis 

dengan PT. MUSICOOL DUMAI.  

5. Agar dapat membiasakan diri bekerja secara profesional. 

2.4. Perangkat Lunak atau Keras Yang Digunakan 

 Adapun perangkat lunak dan keras yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan kerja praktek (KP) di PT.MUSICOOL Dumai. 

1. Perangkat lunak  

a. Aplikasi Microsoft Office di komputer atau di laptop yang digunakan 

untuk menyusun laporan KP yang telah dilakukan di PT.MUSICOOL 

Dumai. 
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b. Wireless Finder (WIFI) yang digunakan untuk mencari materi yang 

berkaitan dengan judul (KP) kerja praktek yang diambil. 

2.5. Data-Data Yang Dibutuhkan  

Disini penulis membutuhkan data-data dalam kelancaran penyusunan 

laporan Kerja Praktek yaitu: Data sejarah singkat perusahaan, Data struktur 

organisasi perusahaan, data kegiatan harian departemen electrical. 

Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat dan benar, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai cara sebagai berikut: 

1. Observasi 

Merupakan metode pengumpualan data dengan cara mengamati langsung 

terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek dilapangan 

maupun dengan memperhatikan setiap teknisi yang sedang praktek pada PT. 

MUSICOOL DUMAI 

2. Interview 

Merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung 

baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada di ruang lingkup 

distribusi.  

2.6. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas Tersebut  

  Karena dalam kondisi pandemi, penulis merasa memiliki kekurangan 

akses data sebagai bahan acuan penelitian dikarenakan keterbatasan jam kerja, 

mengingat PT. Raih Usaha Karya Mandiri selaku kontraktor, dimana ruang 

lingkup kerja merupakan tempat penulis melakukan pengambilan data, 

sebagaimana penulis selaku penyelenggara Kerja Praktek memiliki 

keterbatasan masuk ke wilayah pekerjaan disebabkan peraturan terbaru PT. 

PERTAMINA (PERSERO) setiap pekerja wajib memiliki ID card dimana 

memperoleh ID card tersebut harus melalui penunjukan hasil SWAB. 
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BAB III 

ANALISIS KARAKTERISTIK KERJA SISTEM PENDINGIN 

(AIR CONDITIONING) 

 

3.1. Pengertian Sistem Pendingin (AC) 

 Air conditioner (AC) adalah mesin yang dibuat untuk menstabilkan suhu 

dan kelembapan udara di suatu ruangan. Alat ini digunakan untuk mendinginkan 

atau memanaskan, tergantung kebutuhan. Namun, AC sering disebut sebagai 

pendingin udara karena lebih banyak digunakan untuk menyejukkan ruangan. 

 Meski AC adalah produk teknologi modern, konsep pendingin udara sudah 

dikenal sejak abad pertengahan, yaitu pada masa Romawi Kuno dan Persia. Willis 

Haviland Carrier menjadi orang pertama yang menemukan AC modern berskala 

besar yang menggunakan energi listrik pada tahun 1902. 

 Seiring perkembangan zaman, perusahan-perusahan elektronik mulai 

membuat AC dengan teknologi yang dapat membunuh virus dan bakteri dan juga 

menghemat biaya listrik. Plasmacluster dan Inverter merupakan teknologi yang 

saat ini digunakan produsen AC. 

3.2. Prinsip Kerja Sistem Pendingin (AC) 

   Refrigerant merupakan media pemindah kalor pada system refrigerasi, 

dimana refrigeran menyerap kalor pada tekanan 
rendah

 melalui evaporator dan 

melepaskan panas pada tekanan tinggi melalui kondensor. Evaporator menyerap 

panas dari ruangan yang dikondisikan sehingga temperatur ruangan menjadi 

dingin dan refrigeran bertekanan rendah di dalam evaporator mengalami 

pendidihan. Uap refrigeran tersebut kemudian dikompresikan oleh kompressor 

ketekanan tinggi sehingga temperatur uap refrigeran tersebut juga mengalami 

kenaikan sehingga panas refrigeran tesebut dapat dilepaskan ke lingkungan 
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melalui kondensor sedangkan refrigeran mengalami kondensasi sehingga 

refrigeran berubah fasa menjadi cairan pada tekanan tinggi. Cairan refrigeran 

tersebut kemudian diekspansikan ke tekakanan evaporator untuk siklus 

selanjutnya oleh alat ekspansi. Siklus refrigerasi dapat dilihat pada gambar 1. 

    

Gambar 3.1. Siklus refrigerasi Standart  

Pada gambar 1 diatas menunjukkan komponenkomponen dan siklus sederhana 

dari sistem pendingin berdasarkan siklus kompresi uap standart. 

 

3.2.1 Kompresor 

  Kompresor adalah jantung dari sistem kompresi uap, karena 

kompresor adalah   pemompa bahan pendingin keseluruh sistem. Pada 

sistem refrigerasi kompresor bekerja membuat perbedaan 

tekanan,sehingga bahan pendingin dapat mengalir dari satu bagian ke 

bagian yang lain dalam sistem. Karena ada perbedaan tekanan antara sisi 

tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah,maka bahan pendingin dapat 

menggalir melalui alat pengatur bahan pendingin ke evaporator. 

Kompresor dalam sistem refrigerasi berfungsi untuk:  

1. Menurunkan tekanan di  dalam evaporator, sehingga bahan pendingin 

cair di evaporator dapat mendidih atau menguap pada suhu yang lebih 

rendah dan menyerap panas lebih banyak dari ruang di dekat  

evaporator.  

2. Menghisap bahan  pendingin gas  dari evaporator dengan suhu rendah 

dan tekanan rendah lalu memanpatkan gas tersebut sehingga menjadi 



17 

 

gas suhu tinggi dan tekanan tinggi. Kemudian mengalirkan ke 

kondensor, sehingga gas tersebut dapat memberikan panasnya kepada 

zat yang mendinginkan kondensor lalu mengembun.  

Untuk menentukan beberapa suhu yang harus dicapai oleh evaporator, 

antara lain ditentukan oleh beberapa rendah suhu penguapan di 

evaporator. Hal ini bergantung dari bahan pendingin dan macam 

kompresor yang dipakai. Kompresor yang banyak dipakai ada 2 

macam yaitu: 

a) Kompresor torak ( Reciprocating )  

b) Kompresor rotari ( Rotary ) 

3.2.2 Kondensor 

 Kondensor berfungsi untuk membuang kalor dan mengubah wujud bahan    

pendingin dari dari gas menjadi cair. Selain itu kondensor juga digunakan 

untuk membuat kondensasi bahan pendingin gas dari kompresor dengan 

suhu tinggi dan tekanan tinggi. Kondensor ada tiga macam menurut 

pendinginannya yaitu: 

a. Kondensor dengan pendinginan udara ( air cooled )  

b. Kondensor dengan pendinginan air ( water cooled )  

c. Kondensor dengan pendinginan campuran udara dan air ( evaporative )  

Faktor penting yang menentukan kapasitas kondensor dengan pendinginan 

udara adalah :  

1. Luas permukakaan yang didinginkan dan sifat perpindahan 

kalornya.  

2. Jumlah udara permenit yang dipakai untuk mendinginkan   

3. Perbedaan suhu antara bahan pendingin dengan udara luar.  

4. Sifat dan karakteristik bahan pendingin yang dipakai.  

 Laju perpindahan kalor yang dibutuhkan  di dalam kondensor merupakan          

fungsi dari  kapasitas refrigerasi, suhu penguapan serta suhu 

pengembunan. Uap refrigerant yang bertekanan dan bertemperatur tinggi 
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pada akhir kompresi dapat dengan mudah dicairkan dengan 

mendinginkannya dengan air pendingin (atau dengan udara pendingin 

pada system dengan pendinginan udara) yang ada pada temperature 

normal. Dengan kata lain, uap refrigerant menyerahkan panasnya (kalor 

laten pengembunan) kepada air pendingin (atau udara pendingin) di dalam 

kondensor, sehingga mengembun dan menjadi cair. Jadi, karena air (udara) 

pendingin menyerap panas dari refrigerant, maka ia akan menjadi panas 

pada waktu keluar dari kondensor.  

 Selama refrigerant mengalami perubahan dari fase uap ke fase cair, di 

mana terdapat campuran refrigerant dalam fase uap dan cair, tekanan 

(tekanan pengembunan) dan temperaturnya (temperature pengembunan) 

konstan. Oleh karena itu temperaturnya dapat dicari dengan mengukur 

tekanannya.  

Temperatur  

pengembunan 

(0C)  

Tekanan (lebih) 

pengembunan  

(kg/cm2)  

 

R12  R22  R500  R502  

30  

35  

40  

6,55 

7,60  

8,74  

11,23 

12,92  

14,76  

7,94 

9,19  

12,06  

14,04 

15,93  

17,99  

Table 3.1 menunjukkan hubungan antara temperature 

pengembunan (kondensasi) dan tekanan pengembunan 

(kondensasi). 
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 Kalor yang dikeluarkan di dalam kondensor adalah jumlah kalor yang 

diperoleh dari udara yang mengalir melalui evaporator (kapasitas 

pendinginan), dan kerja (energi) yang diberikan oleh kompresor kepada 

fluida kerja. Dalam hal penyegaran udara, jumlah kalor tersebut kira – kira 

sama dengan 1,2 kali kapasitas pendinginannya. 

Uap refrigerant menjadi cair sempurna di dalam kondensor, kemudian 

evaporator melalui katup ekspansi. Dalam hal ini, temperature refrigerant 

cair biasanya 2 – 3 
0
C lebih rendah dari pada temperature refrigerant cair 

jenuh pada tekanan kondensasinya. Temperature tersebut menyatakan 

besarnya derajat pendinginan lanjut (degree of subcooling).  

 

3.2.3 Evaporator  

  Evaporator berfungsi untuk menyerap panas dari udara atau benda 

di dalam lemari es dan mendinginkannya. Kemudian membuang kalor 

tersebut melalui kondensor diruang yang tidak didinginkan. Kompresor 

yang sedang bekerja menghisap bahan pendingin gas dari evaporator, 

sehingga tekanan didalam evaporator menjadi rendah dan vakum.  

 Evaporator fungsinya kebalikan dari kondensor, yaitu membuang panas 

kepada udara sekitar tetapi untuk mengambil panas dari udara didekatnya. 

Perencanan evaporator harus mencakup: penguapan yang efektif dari 

bahan pendingin dengan penurunan tekanan yang minimum dan 

pengambilan panas dari zat yang didinginkan secara efisien. Perencanan 

evaporator tergantung dalam penempatannya dan zat yang akan langsung 

didinginkan apakah berwujud: gas, cair atau padat. Pada semua keadaan 

beban, bahan pendingin akan penguap waktu mengalir sepanjang pipa 

evaporator atau permukaan evaporator dan diusahakan agar cairan tetap 

membasai semua bagian dari evaporator. Berdasarkan prinsip kerjanya 

evaporator dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu: 

1. Evaporator banjir (flooded evaporator)  
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2. Evaporator kering (dry or direct-expansion evaporator)  

 

  Evaporator (penguap) yang dipakai berbentuk pipa bersirip pelat. 

Tekanan cairan refrigerant yang diturunkan pada katup ekspansi, 

didistribusikan secara merata ke dalam pipa evaporator, oleh distributor 

refrigerant. Dalam hal tersebut refrigerant akan menguap dan menyerap 

kalor dari udara ruangan yang dialirkan melalui permukaan luar dari pipa 

evaporator. Apabila udara didinginkan (di bawah titik embun), maka air 

yang ada dalam udara akan mengembun pada permukaan evaporator, 

kemudian ditampung dan dialirkan keluar. Jadi, cairan refrigerant 

diuapkan secara berangsur – angsur karena menerima kalor sebanyak kalor 

laten penguapan, selama mengalir di dalam setiap pipa dari koil 

evaporator. Selama proses penguapan itu, di dalam pipa akan terdapat 

campuran refrigerant dalam fase cair dan gas. Dalam keadaan tersebut , 

tekanan (tekanan penguapan) dan temperaturnya (temperature penguapan) 

konstan. Oleh karena itu temperaturnya dapat dicari dengan mengukur 

tekanan refrigerant di dalam evaporator. 

 Table 3.2. menunjukkan hubungan antara temperature penguapan dan 

tekanan penguapan. Uap refrigerant (uap jenuh kering) yang terjadi karena 

penguapan sempurna di dalam pipa, dikumpulkan di dalam sebuah 

penampung uap (header). Selanjutnya, uap tersebut diisap oleh kompresor. 
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Temperatur 

penguapan  

(0C)  

Tekanan (lebih) 

pengembunan 

(kg/cm2)  

 

R12  R22  R500  R502  

5 6  

7  

2,67 

2,78  

2,91  

4,97 

5,15  

5,35  

3,31 

3,46  

3,61  

5,75 

5,96  

6,17  

Tabel 3.2 Temperatur penguapan dan tekanan penguapan dari beberapa 

refrigerant 

3.2.4 Ekspansi  

 Alat ekspansi mempunyai dua fungsi yaitu menurunkan tekanan 

refrigeran cair dan mengatur aliran refrigeran ke evaporator. 

Jenis alat-alat ekspansi:  

a) Pipa kapiler  

  Pipa kapiler dibuat dari pipa tembaga dengan lubang dalam yang 

sangat kecil. Panjang dan lubang kapiler dapat mengontrol jumlah 

bahan pendingin yang mengalir ke evaporator.  

Fungsi Pipa kapiler  adalah :  

1. Menurunkan tekanan bahan pendingin cair yang mengalir 

didalamnya. 

2. Mengatur jumlah bahan pendingin cair yang mengalir 

melaluinya. 

3. Membangkitkan tekanan bahan pendingin di kondensor.  

4. Katup ekspansi berpengendali superheat ( panas lanjut )  
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Jenis alat ekspansi yang paling populer untuk sistem refrigerasi 

berkendali lanjut panas atau katup ekspansi termostatik. 

Pengendalian tidak digerakkan oleh suhu di dalam evaporator, 

tetapi oleh besarnya panas lanjut gas hisab yang meninggalkan 

evaporator. Katup ekspansi panas-lanjut mengatur laju aliran 

refrigeran cair yang besarnya sebanding dengan laju penguapan 

didalam evaporator. 

 

 

b) Katup ekspansi tekanan konstan  

  Katup ekspansi tekanan konstan berfungsi mempartahankan 

tekanan yang konstan pada sisi keluarnya, yang merupakan masukan 

evaporator. Katup tersebut mengindera tekanan evaporator, dan bila 

tekanan tersebut turun kebawah batas kendali, maka katub membuka 

lebih besar. Bila tekanan evaporator naik keatas batas kendali, katup 

tersebut menutup sebagian. 

 

c) Katup apung ( float valve )  

  Katup apung adalah suatu jenis katup ekspansi yang 

mempertahankan cairan berada pada level yang konstan didalam 

suatu wadah atau evaporator. Dengan mempertahankan level cairan 

didalam evaporator, katup apung selalu menciptakan kondisi aliran 

yang seimbang antara kompresor dan katup itu sendiri. 

 Setiap alat tersebut terakhir dirancang untuk suatu penurunan tekanan 

tertentu. Katup expansi yang biasa dipergunakan adalah katup 

expansi termostatik yang dapat mengatur laju aliran refrigerant, yaitu 

agar derajat  super panas uap refrigerant di dalam evaporator dapat 

diusahakan konstan. Dalam penyegar udara yang kecil, dipergunakan 

pipa kapilar sebagai pengganti katup expansi. Diameter dalam dan 

panjang dari pipa kapilar tersebut ditentukan berdasarkan besarnya 
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perbedaan tekanan yang diinginkan, antara bagian yang bertekanan 

tinggi dan bagian yang bertekanan rendah, dan jumlah refrigerant 

yang bersirkulasi. Cairan refrigerant mengalir ke dalam evaporator, 

tekanannya turun dan menerima kalor penguapan dari udara, sehingga 

menguap secara berangsur – angsur.  

 

3.3. Tinjauan Termodinamika Siklus Refrigerasi  

  Siklus refrigerasi akan dapat diilustrasikan dengan mudah melalui diagram 

moiler secara sekematis sebagai berikut:  

     

     Gambar 3.2. Diagram P-h siklus kompresi uap  

 

Proses-proses yang membentuk siklus kompresi uap standar adalah :  

Proses 1-2, merupakan kompresi adiabatik dan reversibel dari uap jenuh menuju 

tekanan kondensor. Apabila perubahan energi kinetik dan energi potensial 

diabaikan, maka kerja kompresor adalah:  

Win  = mref (h2-h1)  ------------------------------------------------------------------  (3.1) 

Proses 2-3 adalah proses pelepasan  

kalor reversibel pada tekanan konstan, menyebabkan penurunan panas lanjut  

(desuperheating) dan pengembunan refrigeran. Kapasitas laju aliran kalor 

kondensasi 
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 Qout = mref (h2-h3)  ------------------------------------------------------------------- (3.2) 

Proses 3-4 ialah proses ekspansi tidak  

Reversibel pada entalpi konstan, dari cairan jenuh menuju tekanan evaporator. 

Proses pencekikan (throttling process) pada sistem pendingin terjadi di dalam pipa 

kapiler atau katup ekspansi. Proses di sini berlangsung pada proses adiabatik, 

sehingga  

h4 = h3 -------------------------------------------------------------------------------------(3.3) 

Proses 4-1 merupakan penambahan  

Kalor reversibel pada tekanan tetap, yang menyebabkan penguapan menuju uap 

jenuh.  

Kapasitas laju aliran kalor evaporasi dirumuskan  

Qin = mref (h1-h4)  ---------------------------------------------------------------------(3.4) 

Istilah prestasi di dalam siklus refrigerasi disebut dengan koefisien prestasi atau 

COP yang didefinisikan sebagai:  

 

COP =  =   --------------------------------------------------------------- (3.5) 

dimana : h1 = Entalpi keluar evaporator [Btu/lb] h2 = Entalpi masuk 

kondensor [Btu/lb] h3 = Entalpi keluar kondensor [Btu/lb] h4 = Entalpi 

masuk evaporator [Btu/lb] mref = Laju aliran massa refrigeran [lbm/min]. 
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BAB IV 

PENUTUP 

  

  

4.1. Kesimpulan 

Dalam kegiatan kerja praktek di PT. Raih Usaha Karya Mandiri penulis 

banyak mendapat ilmu yang bermanfaat bagi penulis, terutama bagaimana cara 

kita untuk bekerja di lapangan secara cepat, cermat dan akurat. Selain 

mendapatkan ilmu di perusahaan tersebut, penulis juga berbagi cerita perihal 

pengalaman kerja dari rekan-rekan kerja di tempat magang, bagaimana sikap atau 

attitude kita selama di perusahaan serta bagaimana peran work team yang 

memiliki peran yang besar dalam menyelesaikan berbagai masalah.  

4.2. Saran  

1. Kurangnya waktu pelaksanaan kerja praktek, yang membuat penulis masih 

merasa belum banyak mempelajari hal tentang motor listrik 1 atau 3 fasa 

dan air conditioner. 

2. Masih ingin mempelajari lebih dalam tentang prinsip kerja serta 

komponenkomponen yang terdapat dalam sistem Pendingin AC (Air 

Conditioning). 
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