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KATA PENGANTAR 

Bismilaahirrahmaanirrahiim..., 

Assalamualaikum Wr,Wb 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 
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dilaksanakan di PT.PANASONIC GOBEL INDONESIA 
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 Laporan Kerja Praktek (KP) ini dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa bantuan 
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mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa dalam setiap hembusan nafasnya selalu 

mendoakan dan memberikan nasehat serta dukungan yang tiada henti kepada penulis agar 

selalu semangat dan pantang menyerah 

2. Bapak Johny Custer, ST., MT. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis. 
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8. Bapak Asri Mulyadi selaku kepala PT Panasonic Gobel Indonesia Indonesia 

9.  Bapak Arif Setiawan selaku pembimbing saat Kerja Praktek di PT Panasonic Gobel 

Indonesia 

10. Seluruh karyawan yang telah memberikan pelajaran dan membimbing pada kegiatan 

Kerja Praktek di PT Panasonic Gobel Indonesia 

11.  seluruh teman teman yang telah membantu memberikan dorongan, motivasi dan 

semangat, sehingga bisa menyelesaikan laporan ini dengan sebaik mungkin. 

 Penulis merasa sangat bersyukur selama melaksanakan Kerja Praktek di PT Panasonic 

Gobel Indonesia, karena dengan adanya pelaksanaan Kerja Praktek ini penulis mendapatkan 

begitu banyak ilmu pengetahuan terkait berbagai bidang, selain itu juga mendapatkan begitu 

banyak pengalaman berharga yang kelak dapat dijadikan pegangan yang akan sangat berguna 

dan membantu di masa yang akan datang terutama didalam dunia kerja dengan lingkup yang 

lebih luas. 

 Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada laporan ini. Oleh 

karena itu penulis mengundang pembaca untuk memberkan saran serta kritik yang dapat 

membangun. Kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan 

selanjutnya. Akhir kata penulis mengharapkan agar laporan ini dapat bermanfaat bgi semuanya. 

Untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan penulis Kerja Praktek (KP) ini sangat penulis 

harapkan. 

Bengkalis, 23 Desember 2020 

 Penulis 

 

 

          Agung Prayetno 

          (NIM. 3103181156) 
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BAB I 

Sejarah Singkat Perusahaan 

 

1.1 Sejarah Singkat 

 Pada tahun 1954 Drs. H Thayeb Moh.Gobel mendirikan PT Transistor 

Radio Manufacturing di Cawang, Jakarta yang merupakan pelopor dari Pabrik 

Radio Transistor pertama di Indonesia dengan brand “Tjawang”. 

 

          Tahun 1957, Drs, Thayeb Moh Gobel menerima beasiswa Colomba Plan 

dimana dia melanjutkan studi ke Jepang dan bertemu dengan Mr. Konosuke 

Matsushita, pendiri dari Masushita Electric Indrustrial Co.Ltd. Hingga di tahun 

1960 Drs. H. Thayeb Moh.Gobel atas nama PT Transistor Radio Manufacturing 

menandatangi perjanjian kerjasama " Technical Assistance Agreement" dengan 

Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, (Jepang). 

 

            Bisnis pun semakin berkembang dan hingga akhirnya pada tanggal 27 Juli 

1970 terbentuklah Joint Venture dengan Panasonic Corporation dibawah PT 

National Gobel yaitu perusahaan penyedia peralatan rumah tangga. 

 

             Hingga tahun 1991 didirikan PT National Panasonic Gobel yang 

merupakan satu satunya agen retail NABEL dan MGBI dan PT Matsushita 

Kotobuki Electric Indonesia yang mengekspor VCR, CD-ROM, dan TV. 

 

              Pada tahun 2004, merek “National “ bertransformasi menjadi 

“Panasonic” dan nama perusahaan juga berganti menjadi PT Panasonic Gobel 

Indonesia. Panasonic menjadi salah satu merek terkenal di Indonesia. Berbagai 

macam produk elektronik yang dijual meliputi digital AV, kesehatan dan 

kecantikan, komunikasi, kehidupan pusat inovasi, peralatan rumah, AV 

profesional, dan solusi bisnis. 
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Gambar 1. PT PANASONIC GOBEL INDONESIA 

1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

a) Visi Perusahaan 

"Mengingat tanggung jawab kami sebagai industrialis, kami akan 

mengabdikan diri demi kemajuan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat 

melalui kegiatan usaha kami, dengan meningkatkan kualitas hidup di seluruh 

dunia.“ 

b) Misi Perusahaan 

Tujuan Dasar Manajemen Panasonic Corporation, dirumuskan pada tahun 

1929 oleh pendirinya, Konosuke Matsushita. 

Tujuan Dasar Manajemen ini adalah filosofi usaha Panasonic yang mewujudkan 

misi dan pengabdian kami demi kemajuan masyarakat dan kesejahteraan manusia 

di seluruh dunia melalui kegiatan usaha kami. 
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1.3. Filosofi dan Prinsip Perusahaan 

Filosofi Perusahaan 

Kemajuan dan perkembangan dapat diwujudkan hanya melalui usaha 

bersama dan kerja sama dari setiap karyawan perusahaan kami. Dengan 

menyatukan semangat, kami berjanji untuk menjalankan tugas-tugas perusahaan 

dengan penuh dedikasi, ketekunan dan integritas. 

Tujuh Prinsip 

"Tujuh Prinsip" ini adalah prinsip yang menjadi pedoman kami dalam 

menegakkan dan menerapkan Filosofi Dasar Bisnis. 

a. Kontribusi terhadap Masyarakat 

b. Keadilan dan Kejujuran 

c. Kerja sama dan Semangat Tim 

d. Upaya Perbaikan Tanpa Kenal Lelah 

e. Kesopanan dan Kerendahan Hati 

f. Kemampuan Beradaptasi 

g. Rasa Terima Kasih 

1.4.  Produk-produk Perusahaan 

PT Panasonic Gobel Indonesia merupakan perusahaan dagang yang 

bergerak dibidang elektronik dan home supplies ,beberapa produk yang tersedia 

dan siap untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia diantaranya adalah 

sebagai berikut : 
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Produk-produk PT Panasonic Gobel Indonesia 

 

Jenis produk Keterangan produk 

 

 

            Home entertainment 

a. Televisi 

b. Home Theaaters 

c. Audio 

d. Blu-ray &DVD 

e. Headphone & Earphone 

 

 

Camera dan camcorder 

a. Lumix G Mirrorless (DLSM) 

b. Cameras 

c. Lumix Digital Cameras 

d. Lumix G Lenses 

e. Camcorders 

 

 

 

 

Home Appliances 

a. Air Conditioner 

b. Mesin cuci Panasonic 

c. Setrika 

d. Vacum Cleaners 

e. Fans & Air purifiers 

f. Pompa a 

 

Kitchen Appliances 

 

a. Lemari es 

b. Microwave Ovens 

c. Food Prepartion 

d. Dish Dryers 

e. Rice Cookers  

f. Bread Masker 

Sumber: Website official PT Panasonic Gobel Indonesi 
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1.5. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur Organisasi disusun agar dapat menjalin suatu kerjasama yang 

harmonis berdasarkan atas hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing -

masing untuk mencapai tujuan. Bagan struktur organisasi tersebut dapat 

diketahui hubungan antar tugas-tugas, fungsi, tanggung jawab, dan 

wewenang. Hal ini ditunjukkan dengan kotak dan garis yang disusun 

menurut kedudukan setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut. Berikut 

ini adalah struktur organisasi pada PT Panasonic Gobel Indonesia 

Pekanbaru. 

 

Struktur Organisasi PT Panasonic Gobel Indonesia Pekanbaru 

Sumber dari PT Panasonic Gobel Indonesia Pekanbaru 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 

 

ARIF SETIAWAN 

SERVICEMAN 

FILYA MEILAN 

 

ADMINISTRASI 

MUHAMMAD 

IKHSAN 

SERVICEMAN 

SISWEDI 

 

HELPER 

AL AZHAR 

 

HELPER 

INDRA FAUZI 

HELPER DS 

ASRI MULYADI 

 

KA. SERVICE 
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1.6. Ruang Lingkup PT.Panasonic Gobel Indonesia 

Penelitian ini hanya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi 

keinginan berpindah. Adapun tiga variabel ukur yang digunakan dalam penelitian ini, 

antara lain adalah pengembangan karir, kompensasi dan lingkungan kerja yang akan 

berdampak pada keinginan berpindah karyawan Divisi Baterai dan Lampu PT. 

Panasonic Gobel Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada karyawan Divisi Baterai 

dan Lampu PT. Panasonic Gobel Indonesia dengan melakukan survei, penelitian ini 

mencakup hipotesis pengaruh pengembangan karir, kompensasi dan lingkungan kerja 

terhadap keinginan berpindah. Hipotesis pengembangan karir dalam penelitian ini 

hanya membahas pengembangan karir karyawan dari segi jenjang karir karyawan di 

perusahaan, selanjutnya hipotesis kompensasi hanya membahas kompensasi yang 

bersifat materiil dan untuk hipotesis lingkungan kerja membahas lingkungan fisik dan 

non fisik. 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KP (KERJA PRAKTEK) 

PT. GOBEL DHARMA NUSANTARA  

 

2.1 Spesifikasi Tugas yang Dikerjakan 

Pada dasarnya kegiatan Kerja Praktek (KP) ini mengacu pada peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan setiap Mahasiswa dibidang Program Studinya masing-

masing. Kerja Praktek (KP) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 2 November 2020 

sampai dengan tanggal 23 Desember 2020. Dalam hal ini penulis melaksanakan Kerja 

Praktek di PT. Gobel Dharma Nusantara. 

 

2.2 Uraian Pekerjaan 

Berikut adalah uraian pekerjaan kegiatan kegiatan harian Kuliah Praktek 

berlangsung pada tanggal 2 November 2020 s/d 23 Desember 2020. 

1. Senin 02 s/d  04 Rabu November 2020 

a. Pengecekan kebocoran pada mesin Indoor 

 
Gambar 2.1 Pengecekan kebocoran pada mesin Indoor 
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2. Kamis 05 s/d 06 Jum’at November 2020 

a. Melanjutkan Pengecekan kebocoran pada mesin Indoor 

 
Gambar 2.2 Pengecekan kebocoran pada mesin Indoor 

 

3. Senin 09 November 2020 

a. Servis penanak nasi 

 
Gambar 2.3 Servis penanak nasi 

youtube.com/watch?v=uoqPGymEElE 
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4. Selasa 10 November 2020 

a. Servis setrika 

 
Gambar 2.4 Servis Setrika 

https://www.jayaserviselektronik.com/2019/12/cara-memperbaiki-setrika-tidak-panass.html 

 

5. Senin  16 s/d Kamis 18 November 2020 

a. Pengecekan kebocoran pada mesin Outdoor 

 
Gambar 2.5 Pengecekan kebocoran pada mesin Outdoor 
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6. Kamis 20 s/d  Jum’at 21 November 2020 

a. Pengecekan kebocoran pada mesin Outdoor 

 
Gambar 2.6 Pengecekan kebocoran pada mesin Outdoor 

 

7. Senin 23 November 2020 

a. Pemasangan PCB pada TV LCD 

 
Gambar 2.7Pemasangan PCB pada TV LCD 
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8. Rabu 25 November 2020 

a. Pemasangan PCB pada TV LCD 

 
Gambar 2.8  Pemasangan PCB pada TV LCD 

 

9. Kamis 26 November 2020 

a. Servis mesin cuci 

 
Gambar 2.9 Servis mesin cuci  

https://intisumberteknik.com/jasa-service-mesin-cuci-tangerang-selatan/ 
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10. Senin, 30 November s/d  04 Desember 2020 

a. Membuat Laporan 

11. Senin 07 Desember 2020 

a. Ganti PCB pada mesin pemanggang 

 
Gambar 2.10 Ganti PCB pada mesin pemanggang 
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12. Rabu 09 Desember 2020 

a. Ganti Gear Box pada Mesin cuci 2 tabung 

 
Gambar 2.11 Ganti Gerbox mesin cuci 2 tabung 

https://calaku.blogspot.com/2017/12/cara-memperbaiki-as-pemutar-gearbox.html 

 

13. Kamis 10 s/d Jumat 11 Desember 2020 

a. Training Pemasangan AC Dengan Benar 

14. Senin 14 Desember 2020 

a. Ganti pipa Ac yang bocor 

 
Gambar 2.12 Ganti pipa AC yang bocor 

https://www.lancarjayateknik.com/service-ac-panggilan-bsd/ 
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b. Pengecekan kulkas dua pintu  

 
Gambar 2.13 Pengecekan kulkas 2 pintu 

https://www.youtube.com/watch?v=ubgR2BUxZFY 

 

15. Selasa 15 Desember 2020 

a. Ganti Motor Kipas Angin 

 
Gambar 2.14 Ganti motor kipas angin  

https://www.spiderbeat.com/memperbaiki-kipas-angin-berputar-lambat/ 

 

16. Rabu 16 s/d 18 Desember 2020 

a. Membuat laporan 
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17. Selasa 22 Desember 2020 

a. Perpisahan 
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BAB III 

CARA PERAWATAN AC AGAR AWET 

3.1. Sejarah AC (Air Conditioner) 

Awal dari AC (air Conditioner ) sudah dimulai sejak jaman Romawi yaitu 

dengan membuat penampung air yang mengalir di dalam dinding rumah sehingga 

menurunkan suhu ruangan, tetapi saat itu hanya orang tertentu saja yang bisa karena 

biaya membangunnya sangatlah mahal karena membutuhkan air dan juga bangunan 

yang tidak biasa. Hanya para raja dan orang kaya saja yang dapat membangunnya. 

Baru kemudian pada tahun 1820 ilmuwan Inggris bernama Michael Faraday 

menemukan cara baru mendinginkan udara dengan menggunakan Gas Amonia dan 

pada tahun 1842 seorang dokter menemukan cara mendinginkan ruangan dirumah 

sakit Apalachicola yang berada di Florida Ameika Serikat. Dr.Jhon Gorrie adalah 

yang menemukannya dan ini adalah cikal bakal dari tehnologi AC (air conditioner) 

tetapi sayangnya sebelum sempurna beliau sudah meninggal pada tahun 1855. 

 

Awal dari AC (air Conditioner ) sudah dimulai sejak jaman Romawi yaitu 

dengan membuat penampung air yang mengalir di dalam dinding rumah sehingga 

menurunkan suhu ruangan, tetapi saat itu hanya orang tertentu saja yang bisa karena 

biaya membangunnya sangatlah mahal karena membutuhkan air dan juga bangunan 

yang tidak biasa. Hanya para raja dan orang kaya saja yang dapat membangunnya. 

Baru kemudian pada tahun 1820 ilmuwan Inggris bernama Michael Faraday 

menemukan cara baru mendinginkan udara dengan menggunakan Gas Amonia dan 

pada tahun 1842 seorang dokter menemukan cara mendinginkan ruangan dirumah 

sakit Apalachicola yang berada di Florida Ameika Serikat. Dr.Jhon Gorrie adalah 

yang menemukannya dan ini adalah cikal bakal dari tehnologi AC (air conditioner) 

tetapi sayangnya sebelum sempurna beliau sudah meninggal pada tahun 1855 
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3.2komponen-komponen utama yang ada di dalam AC 

1. Kondensor 

 
Gambar 3.2.1( Kondensor) 

https://elektronik123.com/kondensor-ac-rumah/ 

Kondensor merupakan sebuah alat yang mempunyai fungsi sebagai penukar 

kalor, mengubah wujud refrigerant dari bentuk gas sampai menjadi cair, dan 

menurunkan suhu temperature refrigerant. 

Pada bagian ini biasanya menggunakan udara untuk sebagai media pendinginnya. 

Sejumlah kalor yang terdapat pada refrigerant dilepaskan ke udara lepas dengan 

bantuan kipas motor pada AC. 

2. Kompresor 

 
Gambar 3.2.2(Kompresor) 

https://rajawaliutama.co.id/ciri-kompressor-ac-yang-mengalami-kerusakan/ 
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Komponen ini merupakan alat yang memiliki fungsi sebagai pusat sirkulasi 

(mengedarkan dan memompa) bahan pendingin atau refrigerant ke seluruh bagian Air 

Conditioner atau AC. 

3. Pipa Kapiler 

 
Gambar 3.2.3(Pipa Kapiler) 

https://www.bloganton.web.id/2013/01/pipa-kapiler-komponen-utama-ac.html 

 

Pipa kapiler adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi untuk menurunkan 

tekanan refrigerant serta mengatur aliran refrigerant menuju evaporator.Fungsi utama 

dari pipa kapiler sendiri sangatlah vital, sebab pipa ini mempunyai hubungan dengan 

dua bagian tekanan yang berbeda-beda, yaitu tekanan rendah dan tekanan tinggi. 

Refrigerant yang bertekanan lebih tinggi sebelum melewati pipa ini akan diturunkan 

atau diubah tekanannya. 

 

 

https://www.bloganton.web.id/2013/01/pipa-kapiler-komponen-utama-ac.html
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4. Evaporator 

 
Gambar 3.2.4(Evaporator) 

https://serviceacjogja.pro/mengenal-komponen-ac-ruangan-dan-fungsinya/ 

Fungsi dari evaporator ini adalah mengalirkan dan menyerap panas dari udara 

ke dalam ruangan refrigerant. Wujud cair dari refrigerant akan berubah menjadi gas 

setelah melalui pipa kapiler. Bisa disebut bahwa evaporator ini merupakan 

sebuah komponen AC yang mempunyai fungsi sebagai penukar panas 

3.3 Cara perawatan AC (Air Conditioner) 

Maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memulai dari hal-hal yang 

kecil dan paling sederhana, diantaranya adalah dengan memilih alat-alat elektronik 

yang kuat, awet dan gampang dalam perawatannya, sehingga Anda tidak harus 

memanggil teknisi saat akan memperbaiki maupun membersihkannya. 

AC mempunyai banyak sekali pilihan, dari desain hingga harganya. Sebagai 

seorang yang mandiri, maka Anda harus bisa cermat dalam memilih AC dengan 

desain yang bagus, efektif dan gampang dalam perawatannya. 

Terus bagaimana cara membersihkan dan merawat AC agar tetap awet dan 

dingin? Caranya mudah kok, berikut langkah-langkahnya: 

 

http://serviceacjogja.pro/mengenal-komponen-ac-ruangan-dan-fungsinya/
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1. Bersihkan Saringan Udara 

 

 
Gambar 3.3.1(Saringan udara) 

https://www.klikmjm.com/article/63/cara-membersihkan-filter-ac-rumah/ 

 

Dalam AC, saringan udara berfungsi untuk menyaring debu supaya tidak 

menempel dan menyumbat di permukaan evaporator. Jika debu yang menempel pada 

saringan udara tidak dibersihkan, maka debu tersebut akan menyumbat sehingga 

udara yang bisa melewati saringan menjadi berkurang dan akhirnya menyebabkan 

AC menjadi tidak dingin. 

Umumnya saat keadaan seperti ini terjadi, pengguna “yang tidak mengetahui” 

akan cenderung menyetting suhu pengaturan thermostat yang sebetulnya adalah sia-

sia. Kondisi yang kotor dapat membuat sebagian debu masuk dan tersedit kedalam 

evaporator, kemudian akan menyumbat celah evaporator, menutup permukaan 

evaporator, dan akhirnya menempel pada kipas pendingin. Hal tersebut pastinya akan 

menambah beban pekerjaan AC. 

 

https://www.klikmjm.com/article/63/cara-membersihkan-filter-ac-rumah/


21 
 

2. Membersihkan Evaporator 

 
Gambar 3.3.2(Evaporator) 

https://dutaserviceac.com/ac-tidak-dingin-setelah-di-service/ 

 

Untuk membersihkan evaporator, maka Anda dapat mengunakan mesin 

penyedot debu portable. Ketika membersihkannya, maka usahakan jangan sampai 

menekan sirip evaporator. Anda cukup mengarahkan vacuum cleaner ke arah 

evaporator, lalu secara bolak balik untuk menyedot debu-debu yang masuk pada 

celah evaporator. 

3. Membersihkan Kipas 

Kipas pada AC jga harus sering Anda bersihkan dari debu-debu yang 

menempel. Hal tersebut akan membuat sirkulasi udara menjadi lebih baik dan kerja 

AC pun bisa menjadi lebih ringan, AC awet dan tetap dingin. Selain itu akan 

membuat kinerja kipas menjadi maksimal karena tidak ada kotoran atau debu yang 

menempel 
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4. Jangan Mengatur Suhu Thermostat Terlalu Rendah 

.  

Gambar 3.3.3(Thermostat) 

https://shopee.co.id/Thermostat-Digital-AC-12V-220V-XH-W3001-Termostat-Alat-Pengatur-Suhu-

Panas-Dingin-Mesin-Tetas-110V-i.92926274.7500100937 

Thermostat pada AC mempunyai fungsi untuk melindungi dan mencegah 

ruangan supaya bersuhu tidak terlalu dingin. Selain dari itu, thermostat juga berfungsi 

untuk melindungi AC supaya tidak bekerja berlebihan, terlebih di bagian 

compressor.Jadi, ketika remote di setting pada suhu 180 C, maka sebenarnya AC 

diperintahkan untuk bekerja terus menerus dan tidak boleh berhenti sampai suhu 

dalam ruangan tersebut mencapai suhu180 C. Terutama pada waktu siang hari, suhu 

tersebut sebetulnya cukup susah untuk dicapai. Hal ini berakibat, AC menjadi 

kelebihan beban dan mengalami kerja yang terlalu berlebihan dalam selang waktu 

yang cukup lama.  

Dalam hal ini, kita sering beranggapan bahwa mengatur suhu sampai 180C 

akan membuat suhu dalam ruangan menjadi lebih cepat dingin, padahal hal tersebut 

tidak benar. Pengaturan yang demikian tidak akan membuat suhu menjadi lebih cepat 

dingin. Pengaturan yang demikian hanya menentukan target suhu yang ingin dicapai 

tanpa mempercepat suhu dalam ruangan menjadi lebih dingin. 
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5. Cek Tekanan Freon 

 
Gambar 3.3.4(Pengecekan Freon) 

https://www.beres.id/blog/mari-mengenal-freon-ac-senyawa-tak-terlihat-tapi-kaya-manfaat/ 

 

Salah satu bahan pendukung untuk menentukan dingin atau tidaknya sebuah 

pendingin ruangan. Apabila terjadi kebocoran, maka tekanan freon dapat berkurang 

dan hal tersebut berimbas pada AC yang tidak dingin atau justru menyebabkan AC 

mati-nyala dengan sendirinya 

 

 

 

 

https://www.beres.id/blog/mari-mengenal-freon-ac-senyawa-tak-terlihat-tapi-kaya-manfaat/
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1  Kesimpulan 

 Perangkat elektronik AC  terdiri dari beberapa jenis komponen. Komponen 

tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jika komponen tersebut 

mengalami troubleshoot, maka untuk perbaikan dilakukan pengecekan dan 

pengukuran nilai tegangan pada setiap komponen menggunakan AVO meter. Adapun 

nilai tegangan yang di kehendaki, harus di sesuaikan dengan tabel pengukuran 

(standar spesifikasi) alat. Jika nilai tegangan pada setiap komponen kurang atau lebih 

dari yang di tetapkan, maka komponen tersebut tidak dapat di pergunakan kembali. 

Atau dengan kata lain komponen tersebut harus di ganti dengan type, serta spesifikasi 

komponen yang sama 

4.2  Saran  

a). Dalam menangani perbaikan pada sistem elektronika AC, sebaiknya di lakukan 

secara berurutan, dan mengerti standar atau normal nya tegangan yang di tentukan 

pada setiap komponen. Agar kerusakan dapat segera di perbaiki. Sistem elektronika 

pada AC  dapat di pahami, apabila dapat mengerti arti dari gambar pada wiring 

diagram. 

b).Jika AC mengalami masalah seperti tidak dingin, langkah yang di lakukan agar AC 

tidak mengalami kerusakan yang lebih, adalah dengan cara mengganti mode pada 

remot menjadi FAN. Setelah itu langkah selanjutnya menghubungi maintenance AC  

terdekat supaya AC segera diperbaiki. 

c). Untuk pemasangan unit AC baru, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan 

maintenance AC atau penjual AC, agar terhindar dari kesalahan pemilihan kapasitas 

AC terhadap ukuran ruangan yang ingin dilakukan pemasangan unit AC baru 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

youtube.com/watch?v=uoqPGymEElE 

 

https://www.jayaserviselektronik.com/2019/12/cara-memperbaiki-setrika-tidak-

panass.html 

 

https://intisumberteknik.com/jasa-service-mesin-cuci-tangerang-selatan/ 

 

https://calaku.blogspot.com/2017/12/cara-memperbaiki-as-pemutar-gearbox.html 

 

https://www.lancarjayateknik.com/service-ac-panggilan-bsd/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ubgR2BUxZFY 

 

https://www.spiderbeat.com/memperbaiki-kipas-angin-berputar-lambat/ 

 

https://elektronik123.com/kondensor-ac-rumah/ 

 

https://rajawaliutama.co.id/ciri-kompressor-ac-yang-mengalami-kerusakan/ 

 

https://www.bloganton.web.id/2013/01/pipa-kapiler-komponen-utama-ac.html 

 

https://serviceacjogja.pro/mengenal-komponen-ac-ruangan-dan-fungsinya/ 

 

https://www.klikmjm.com/article/63/cara-membersihkan-filter-ac-rumah/ 

 

https://dutaserviceac.com/ac-tidak-dingin-setelah-di-service/ 

 

https://shopee.co.id/Thermostat-Digital-AC-12V-220V-XH-W3001-Termostat-     

Alat-Pengatur-Suhu-Panas-Dingin-Mesin-Tetas-110V-

i.92926274.7500100937 

https://www.beres.id/blog/mari-mengenal-freon-ac-senyawa-tak-terlihat-tapi-

kaya-manfaat/ 

 

 

 

 

 

https://www.jayaserviselektronik.com/2019/12/cara-memperbaiki-setrika-tidak-panass.html
https://www.jayaserviselektronik.com/2019/12/cara-memperbaiki-setrika-tidak-panass.html
https://intisumberteknik.com/jasa-service-mesin-cuci-tangerang-selatan/
https://www.lancarjayateknik.com/service-ac-panggilan-bsd/
https://www.spiderbeat.com/memperbaiki-kipas-angin-berputar-lambat/
https://www.bloganton.web.id/2013/01/pipa-kapiler-komponen-utama-ac.html
https://www.klikmjm.com/article/63/cara-membersihkan-filter-ac-rumah/
https://shopee.co.id/Thermostat-Digital-AC-12V-220V-XH-W3001-Termostat-
https://www.beres.id/blog/mari-mengenal-freon-ac-senyawa-tak-terlihat-tapi-kaya-manfaat/
https://www.beres.id/blog/mari-mengenal-freon-ac-senyawa-tak-terlihat-tapi-kaya-manfaat/
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