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KATA  PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

berkat rahmat dan kesehatan, penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan 

Kuliah Kerja praktek di PT. RAIH USAHA KARYA MANDIRI ini. Kerja 

praktek ini merupakan aplikasi dari mata kuliah yang di dapat dalam perkuliahan 

dan lebih terlihat nyata saat langsung turun kelapangan, dalam hal ini penulis 

mengambil topik dengan judul ” Perawatan Chiller Water Cooler Pada Sistem 

Pendingin” . Penulisan laporan kerja praktek merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Terapan Teknik (S.tr.T), pada program studi Teknik 

elektro di Politeknik Negeri Bengkalis Tahun 2021/2022. 

Dalam rangka penyusunan laporan kerja praktek ini penulis banyak 

memperoleh 
bantuan

 dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak 

langsung,baik mental dan spritual, maka melalui kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada: 

1. kepada Kedua Orang Tua Saya,Abang Dan Adik Saya 

2. Bapak Johny Custer,  MT sebagai Direktur Politeknik Negeri Bengkalis 

3. Bapak Wan M. Faizal, MT. sebagai Ketua Jurusan Tenik Elektro 

4. Ibu Muharnis, ST.,MT. sebagai Ketua Prodi DIV Teknik Listrik 

5. Ibu Muharnis, ST.,MT. sebagai dosen pembimbing Kerja Praktik yang telah 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan Laporan Kerja 

Praktek 

6. Bapak  dan keluarga besar PT. RAIH USAHA KARYA MANDIRI (PT. 

MUSICOOL) beralamat JL. Tanjung Palas, Dumai Timur, Dumai yang 

telah membimbing penulis selama Kerja Praktek. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan kerja 

praktek ini masih banyak kesalahan sehingga masih jauh dari sempurna. Karena 

itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan dan 

penyempurnaan laporan kerja praktek ini kedepannya. 
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Semoga laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan terkhusus untuk Teknik Elektro. Amin 
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BAB 1 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.1 Sejarah Singkat PT.Raih Usaha Karya Mandiri 
 

 PT.Raih Usaha Karya Mandiri adalah perusahaan penyedia jasa rewinding 

motor AC atau DC dengan harga yang murah dan bergaransi yang pada awalnya 

bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintahan dan 

swasta, seiring perkembangan waktu perusahaan bergerak dan lebih fokus ke 

bidang jasa perawatan maupun gulung ulang untuk motor AC atau DC yang 1 fasa 

dan 3 fasa dan repair atau Overhaul berbagai jenis dinamo industri seperti travo, 

servo, generator, dan gearbox. 

PT.Raih Usaha Karya Mandiri, didirikan pada tanggal 10 Februari 2013 di 

Dumai, Riau. Tepatnya berlokasikan di Jl. Arifin Ahmad, Mundam, Medang 

Kampai, Kota Dumai, Riau. 

 

1.2 Visi dan Misi PT.Raih Usaha Karya Mandiri 

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  Struktur Perusahaan  
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1.4 Ruang Lingkup Perusahaan 
 

PT.Raih Usaha Karya Mandiri 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.Raih Usaha Karya Mandiri 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.Raih Usaha 

Karya Mandiri 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 KP 

2.1 Deskripsi Kegiatan KP Secara Umum 
 

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. 

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. PT. PERTAMINA (PERSERO) 

mendistribusikan musicool melalui berbagai agen mucicool yang tersebar di 

seluruh Indonesia, yang memiliki jaringan luas bengkel maupun teknisi rujukan 

seperti PT. Raih Usaha Karya Mandiri selaku perusahaan yang memegang peran 

kontrak dingin di PT. PERTAMINA (PERSERO) Kota Dumai, Riau. 

2.2 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

1. Mempelajari dan memahami sistem rangkaian inverter pada AC tipe 

inverter dan menggunakan refrigerant MC-22 musicool hemat pada AC 

split dan analisa pengaturan kecepatan pada kompresor inverter 

(variable frequency driver). 

Pada kegiatan ini penulis melakukan survei lapangan yang di dampingi 

dan diberikan penjelasan oleh bapak Syukron selaku komisaris PT. Raih 

Usaha Karya Mandiri Kota Dumai yang bergerak melalui kontak dingin di 



 

  

5 
 

PT. PERTAMINA (PERSERO), tentang gambaran umum bagaimana 

refrigerant jenis MC-22 musicool dapat menjadi refrigerant yang ramah 

lingkungan dan sebagai alternatif upaya penghematan energi listrik terutama 

di PT. PERTAMINA (PERSERO). 

2. Mempelajari dan memahami sistem kelistrikan pada AC Split dan 

fungsi kompressor sebagai media penggerak pada air conditioner. 

Pada kegiatan ini penulis melakukan survei lapangan mengenai jenis-

jenis refrigerant yang umum digunakan yaitu merek freon yang digunakan 

pada AC split dimana nantinya akan dibandingkan dengan AC split yang 

menggunakan jenis refrigerant musicool sebagai bahan perbandingan 

penghematan listrik atas kinerja kompresor. 

3. Melakukan pekerjaan rutinitas perbaikan dan perawatan dari air 

conditioner yang sebagaimana yang dilakukan oleh karyawan PT. 

Raih Usaha Karya Mandiri 

Pada kegiatan ini penulis melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan 

oleh karyawan PT. Raih Usaha Karya Mandiri yaitu melakukan perawatan 

AC meliputi: pengecekan tekanan refrigerant, jumlah arus listrik yang 

mengalir pada kompresor, 6 melakukan pengecekan overheat pada 

kompresor, dan melakukan service serta pembersihan AC di lingkungan 

PT. PERTAMINA (PERSERO). 

4. Membuat laporan kerja praktek. 

Salah satu manajemen perusahaan yaitu pembuatan laporan serta hasil 

laporan kegiatan selama melakukan kerja praktek, ini dinilai perlu 

diperhatikan dan diberikan setelah habis masa kerja praktek.  
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2.3 Deskripsi Kegiatan Selama KP Secara Khusus 

2.3.1 Minggu Pertama(Rabu,07,Juli,2021) 

Adapun kegiatan ini adalah minggu pertama penulis melakukan 

kegiatan kerja praktek dimana penulis uraikan kegiatan, dari melakukan 

perkenalan sampai melakukan pekerjaan ringan diuraikan sebagai berikut: 

1. Mempelajari nameplat 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. Jika freon berada dibawah tekanan kerja 

maka besar arus yang terukur akan berada dibawah parameter 

nameplate dengan catatan bahwa kondisi kompresor masih normal. 

 

 

Gambar2.1 Name plate pada AC Samsung 

(Sumber: PT. MUSICOOL, 2021) 
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2.3.2 Minggu kedua (09 – 14 November) 

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 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. 

 

Gambar 2.2 NTC 

(Sumber: PT. MUSICOOL, 2021) 

2. 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 bisa mencapai temperature 

ruangan menyesuaikan keinginan. Pada AC, inverter artinya ialah teknologi yang 

dipakai untuk mengendalikan kecepatan pada motor kompresor dalam mendorong 

aliran refrigerant variable pada sistem AC untuk mengatur temperature ruangan 
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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. 

2.3.3 Minggu ketiga  

1.       Prinsip kerja air conditioner Otomatisasi air conditioner pendingin 

ruangan berbasis microcontroller diwujudkan dengan menggabungkan 

beberapa komponen utama yaitu microcontroller atmega 16 sebagai unit 

memproses, catu daya sebagai sumber tegangan, relay elektromagnetik dan 

transistor sebagai saklar, LM35 sebagai pendeteksi suhu ruangan, dan 

LCD sebagai penampil program. Perancangan perangkat lunak sebagai 

pengendali program pada microcontroller atmega 16 menggunakan bahasa 

C dan perangkat lunak Code Vision AVR sebagai compilernya. Alat untuk 

mengubah tegangan DC menjadi AC adalah dengan menggunakan 

inverter. Inverter 1 fasa yang dirancang mampu mengubah tegangan 12 

VDC menjadi 220 VAC. Metode pembangkitan gelombang/sinyal 

menggunakan rangkaian oscillator atau multivibrator yang dirancang 

dengan frekuensi 50 Hz, untuk membangkitkan gelombang kotak (square 

wave). 

 

Gambar 2.3 Modul AC inverter 

 (Sumber: PT. MUSICOOL, 2021)  
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3. 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. 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. 

2.3.4 Minggu keempat 

1. Melakukan Perbaikan Kondensesor AC Samsung Bocor 

Dengan cara membersihkan pembuangan talang belakang AC. 

Semprot talang pembuangan air Ac hingga seluruh kotoraan dapat keluar. 

2. Belajar Membaca Grafik Psikrometrik 

Psikrometrik adalah ilmu yang mengkaji sifat-sifat campuran udara dan 

uap air yang memiliki peran dalam menentukansistem pengondisian udara. 

2.3.5 Minggu kelima 

1. Pengenalan Kompresor 

Kompresor atau pompa isap mempunyai fungsi yang vital. Dengan 

adanya kompresor, refrigeran bisa mengalir ke seluruh sistem pendingin. 

Sistem kerjanya adalah dengan mengubah tekanan, sehingga terjadi 

perbedaan tekanan yang memungkinkan refrigeran mengalir (berpindah) 

dari sisi bertekanan rendah ke sisi bertekanan tinggi. Ketika bekerja, 

refrigeran yang dihisap dari evaporator dengan suhu dan tekanan rendah 

dimampatkan sehingga suhu dan tekanannya naik. Gas yang dimampatkan 

ini ditekan keluar dari kompresor lalu dialirkan ke kondensor. 
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2. Mempelajari Kondensor 

Kondensor berfungsi untuk membuang kalor yang diserap dari 

evaporator dan panas yang diperoleh dari kompresor, serta mengubah 

wujud gas menjadi cair, kondensor memiliki pipa-pipa yang dapat 

dibersihkan. Kondensor dibedakan menjadi 3 jenis, yakni Air-cooled 

Condensor, Watercooled Condensor dan Evaporative-cooled Condensor. 

2.3.6 Minggu Keenam 

1. Mempelajari Refrigeran. 

Pada umumnya refrigeran ialah suatu zat yang berupa cairan yang 

mengalir di refrigerator dan bersirkulasi melalui komponen fungsionalis 

untuk menghasilkan efek mendinginkan dengan cara menyerap panas 

melalui ekspansi dan evaporasi (penguapan). Kelompok refrigeran yang 

banyak digunakan dan mempunyai aspek lingkungan yang penting adalah 

refrigerant halokarbon, yaitu refrigeran dengan molekul yang memiliki 

atom- atom halogen (fluor atau khlor) dan karbon. 

2 . Mempelajari Retrofitting. 

Retrofitting adalah proses mengganti refrigeran pada mesin pendingin 

dengan jenis refrigeran yang berbeda karena segi bahan kimia yang 

membentuknya serta karakteristik lainnya. Pada proses retrofit dilakukan 

beberapa hal yaitu pengambilan data awal dan pengecekan kinerja 

kemudian recovery (pengambilan refrigeran lama), selanjutnya 

pemvakuman sistem, pengisian refrigeran dan pemeriksaan kinerja akhir 

setelah retrofit. 

2.3.7 Minggu Ketujuh 

1. Belajar Proses Pemvakuman 

1. Siapkan charging manifold hubungkan saluran pengisian pada 

kompresor pada sisi tekanan (low) charging manifold, bagian tengah 

charging manifold dihubingkan dengan pompa vakum. Pada bagian 
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saluran keluar pompa vakum dihubungkan dengan selang yang 

dicelupkan kedalam wadah berisi air. 

2. Buka kran tekanan rendah, biasanya pada alat tertulis low charging 

manifold, kemudian nyalakan pompa vakum. 

3. Biarkan beberapa saat sampai skala petunjuk tekanan rendah (low) 

menunjukkan vakum 30 In HG. 

4. Matikan vakum, kemudian tutup kran tekanan rendah (low). 

5. Lepaskan selang bagian tengah charging manifold yang 

menghubungkan pompa vakum. Selanjutnya hubungkan selang 

tersebut ke tabung refrigeran. 

2.3.8 Minggu Kelapan 

1. Mempelajari Proses pengisian refrigeran 

1. Hidupkan mesin 

2. Buka tutup saluran pengisian pada bagian outdoor 

3. Tutup keran charging manifold pada sisi tekanan rendah (sebelah 

kiri), kemudian pasang selang pengisian (berwarna biru) charging 

manifold ke saluran pengisian refrigeran, dan selang tengah 

charging manifold (berwarna kuning) dihubingkan ke tabung 

refrigeran. 

4. Buka keran tabung refrigeran secara perlahan 

5. Tunggu beberapa saat. Perhatikan nilai atau skala yang ditunjukkan 

jarum charging manifold. Lakukan pengisian refrigeran dengan 

membuka keran tekanan rendah (low) charging manifold secara 

perlahan. Tunggu beberapa saat, kemudian tutup kembali keran 

tekanan rendah (low) charging manifold. 

2.3.9 Minggu Kesembilan 

1. Melakukan Perbaikan Kondensesor AC Samsung Bocor 

Dengan cara membersihkan pembuangan talang belakang AC. 

Semprot talang pembuangan air Ac hingga seluruh kotoraan dapat keluar.
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2.4  Target Yang Diharapkan 

Dapat melaksanakan semua tugas yang diberikan dengan maksimal serta 

memperoleh ilmu yang diharapkan sebagai penunjang dikemudikan hari. 

 

2.5  Perangkat Lunak Yang Digunakan 

1. Ms. Office word 

2. Ms. Office excel 

3. Ms. Power point 

4. Aplikasi PSIM 

5. Circuit Simulator Applet – Falstad 

 

2.6 Data Dan Dokumen Yang Dihasilkan 

 Upaya konservasi yang dilakukan untuk penghematan listrik yang dibahas 

disini sebagai hasil upaya dari konversi atau juga disebut retrofitting pada AC 

split ada di rumahan skala kelas ekonomi menengah, dimana AC split nya masih 

menggunakan R-22 adalah jenis refrigerant sintetik kemudian di konversi dengan 

R290 (MC-22) . 
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2.7 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 

“Perawatan Chiller Water Cooler Pada Sistem Pendingin”. 

 

kerjanya adalah air dan udara yang berfungsi mendinginkan air kontak langsung 

dengan udara yang mengakibatkan sebagian kecil air menguap. Dalam 

kebanyakan menara pendingin yang bekerja pada sistem pendinginan udara 

menggunakan pompa sentrifugal untuk menggerakkan air ke atas melintasi 

menara. Prestasi menara pendingin biasanya dinyatakan dalam range dan 

approach. 

 Range adalah perbedaan suhu antara tingkat suhu air masuk menara 

pendingin dengan tingkat suhu air yang keluar menara pendingin atau selisih 

antara suhu air panas dan suhu air dingin, sedangkan approach adalah perbedaan 

antara temperatur air keluar menara pendingin dengan temperatur bola basah 

udara yang masuk atau selisih antara suhu air dingin dan temperatur bola basah 

(wet bulb) dari udara atmosfir. 

 Mesin pendingin yang paling banyak digunakan adalah sistem kompresi 

uap. Secara garis besar komponen sistem pendingin siklus kompresi uap terdiri 

dari: 

1. Kompresor, berfungsi untuk mengkompresi refrijeran dari fasa uap 

tekanan rendah evaporator hingga ke tekanan tinggi kondensor. 

2. Kondensor, berfungsi untuk mengkondensasi uap refrijeran kalor lanjut 

yang keluar dari kompresor. 

3. Katup ekspansi, berfungsi untuk mencekik (throttling) refrijeran 

bertekanan tinggi yang keluar dari konsensor dimana setelah melewati 

katup ekspansi ini tekanan refrijeran turun sehingga fasa refrijeran 

setelah keluar dari katup ekspansi ini adalah berupa fasa cair + uap. 

3.1  Coling Tower 

Menara pendingin didefinisikan sebagai alat penukar kalor yang fluida 
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4. Evaporator, berfungsi untuk menguapkan refrijeran dari fasa cair + uap 

menjadi fasa uap. 

Kipas merupakan bagian terpenting dari sebuah menara pendingin 

karena berfungsi untuk menarik udara dingin dan mensirkulasikan udara 

tersebut di dalam menara untuk mendinginkan air. Jika kipas tidak 

berfungsi maka kinerja menara pendingin tidak akan optimal. Kipas 

digerakkan oleh motor listrik yang dikopel langsung dengan poros kipas. 

2. Kerangka pendukung menara (tower supporter) 

Kerangka pendukung menara berfungsi untuk mendukung menara 

pendingin agar dapat berdiri kokoh dan tegak. Tower supporter terbuat 

dari baja. 

3. Rumah menara pendingin (casing) 

Rumah menara pendingin (casing) harus memiliki ketahanan yang 

baik terhadap segala cuaca dan umur pakai (life time) yang lama. Casing 

terbuat dari seng. 

4. Pipa sprinkler 

Pipa sprinkler merupakan pipa yang berfungsi untuk mensirkulasikan 

air secara merata pada menara pendingin, sehingga perpindahan kalor air 

dapat menjadi efektif dan efisien. Pipa sprinkler dilengkapi dengan lubang-

lubang kecil untuk menyalurkan air. 

 

 

 

3.2 Komponen Menara Pendingin 

1. Kipas (fan) 
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5. Penampung air (water basin) 

Water basin berfungsi sebagai pengumpul air sementara yang jatuh 

dari filling material sebelum disirkulasikan kembali ke kondensor. Water 

basin terbuat dari seng. 

6. Lubang udara (inlet louver) 

Inlet louver berfungsi sebagai tempat masuknya udara melalui lubang 

lubang yang ada. Melalui inlet louver akan terlihat kualitas dan kuantitas 

air yang akan didistribusikan. Inlet louver terbuat dari seng. 

7. Bahan Pengisi (filling material) 

Filling material merupakan bagian dari menara pendingin yang 

berfungsi untuk mencampurkan air yang jatuh dengan udara yang bergerak 

naik. Air masuk yang mempunyai suhu yang cukup tinggi (300𝐶) akan 

disemprotkan ke filling material. Pada filling material inilah air yang 

mengalir turun ke water basin akan bertukar kalor dengan udara segar dari 

atmosfer yang suhunya (280𝐶). Oleh sebab itu, filling material harus dapat 

menimbulkan kontak yang baik antara air dan udara agar terjadi laju 

perpindahan kalor yang baik. Filling material harus kuat, dan tahan lapuk. 

Perawatan yang paling sederhana terhadap menara pendingin dilakukan 

dengan inspeksi secara visual, dengan interval waktu setiap 1 (satu) tugas gilir 

(shift) oleh petugas shift reaktor. Lingkup kegiatannya mencakup :  memeriksa 

getaran kipas dan memeriksa  keadaan distribusi air. Kegiatan ini dilakukan pada 

saat sistem menara pendingin beroperasi. Perawatan lainnya adalah inspeksi 

Bagian dalam, dengan interval waktu 1 (satu) tahun dengan lingkup 

kegiatan sebagai berikut : memeriksa kebersihan sprayfitting, drift eliminator, 

sarang tawon dan pemeriksaan kekencangan baut pengikat kipas blower. Kegiatan 

3.3 Perawatan Coling Tower 
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ini dilakukan dengan persyaratan reaktor dan sistem pendingin primer pada 

kondisi tidak beroperasi. 

Permasalahan pada coling tower yang sering terjadi yaitu: 

1. Sering nya terjadi kerak pada het exchange sehingga terganggu nya 

proses pendingin 

2. korosi pada pipa akan terjadi kebocoran pada pipa 

3. lumut yang terjadi di dalam basin coling tower juga mengakibat 

kan      gangguan yang serius pada proses pendinginan maka 

pembubuhan chemical pada coling tower sangat penting dan 

dilakukan  pada setiap hari pagi dan sore 

b) Pembersihan  Filter Basin Coling Tower 

Filter basin berfungsi menyaring kotoran kotoran pada basin coling 

tower Jika filter tersumbat maka chiller akan mengalami panas (over 

heat) setiap 1 minggu operasi filter basin harus di bersih kan 

c) Perawatan Kipas 

Perawatan kipas menara pendingin dilakukan setiap selang waktu 6 

(enam) bulan. Jenis perawatan yang dilakukanadalah memeriksa 

kekencangan bautbautpengunci lempeng/frame pada daun kipas dan 

membersihkan kipas dari kerak atau kotoran yang menempel. Kegiatan 

perawatan kipas dilakukan pada kondisi reaktor padam (shutdown) dan 

sistem menara pendingin tidak dioperasikan. 

 

d) Perawatan komponen fan Menara Pendingin 

Perawatan komponen menara pendingin meliputi motor menara 

pendingin dilakukan setiap selang waktu 5 tahun sekali, dengan lingkup 

perawatan yaitu penggantian pelumas padat (grease) pada bantalan motor. 

3.4 Bagian Bagian Perawatan Menara Pendingin 

a) Pembubuhan Chemical B05 dan E05 
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Jenis pelumas yang direkomendasikan untuk Perawatan motor menara 

pendingin dilakukan pada kondisi reaktor padam, dan sistem menara 

pendingin tidak dioperasikan. Perawatan Kotak Roda Gigi (Gear Box) 

Interval perawatan roda gigi adalah setiap 2000 jam operasi atau paling 

lambat setiap 1 tahun sekali tergantung mana yang dicapai lebih dahulu. 

Perawatan yang dilakukan adalah mengganti minyak  pelumas lama 

dengan minyak pelumas baru pada kotak roda gigi. 
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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 rangkaian AC. 
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