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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
  

 

1.1. Sejarah Singkat CV. An Dinamo 

        CV. An Dinamo 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.  

        Selaku kontaktor CV. An Dinamo menerima jasa perbaikan trafo las inverter, 

rewinding dan overhaul motor listrik, repair submersible motor , service 

generator/alternator, fabrikasi, trasnformator dan slip ring motor. CV. An Dinamo 

pimpin oleh Rembo Handoyo selaku pimpinan yang langsung menaungi CV. An 

Dinamo. 

 CV. An Dinamo, 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 CV. AN DINAMO 

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. 
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3. Memberikan pelayanan dengan pengirim barang dengan cepat sesuai kebutuhan 

customer.  

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

mengkedepankan kepuasan pelanggan. 

5.  Memberikan pelayanan terbaik yang bisa kami lakukan untuk memenuhi 

kebutuhan customer. 

1.3. Struktur Organisasi  

 Struktur organisasi CV. An Dinamo dapat dilihat pada bagan vertikal dibawah 

ini. 

CV. AN DINAMO 

Bagan vertikal 

 

  

  

  

 

 

 

 

Gambar 1.1  Bagan Vertikal Struktur Organisasi CV. An Dinamo 

(Sumber: CV. An Dinamo) 

 

1.4. Ruang Lingkup Perusahaan 

       CV. An Dinamo 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.  

Direktur 

 

Manager 

keuangan 

 kk 

 

Manager 

operasional 

 

Manager logistik 

 

Tenaga Ahli 

 

Staff lapangan 
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 CV. An Dinamo menerima pekerjaan, seperti penerimaan jasa perbaikan 

dinamo charger dinamo starter, dan mengecas baterai mobil diantaranya pada mobil 

pick up, cold diesel, sedan, dan tronton. CV. An Dinamo juga menerima perbaikan 

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

 CV. An Dinamo selalu menjaga kualitas kerja sehingga bisa memberikan hasil 

yang maksimal kepada pelanggan. Berbagai konsumen CV. An Dinamo diantaranya 

PT. PERTAMINA (PERSERO), PT. Willmar Nabati Indonesia, PT. Cilliandra 

Perkasa, serta pembangkit-pembangkit kecil untuk ruang lingkup Desa.  

Gambar 1.2 merupakan ruang lingkup dari CV. An Dinamo yang berada di Kota 

Dumai. 

 
Gambar 1.2  Gambaran Umum CV. An Dinamo 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KP 

 

 

2.1. Deskripsi Kegiatan KP Secara Umum 

         Kerja praktek di CV. An Dinamo berlangsung dari tanggal 02 November 2020 

– 31 Desember 2020. Selama melakukan kerja praktek di CV. An Dinamo penulis 

awalnya 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.  

        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.  

 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 

 Dalam bagian ini penulis mendeskripsikan kegiatan penulis selama magang di 

CV. An Dinamo : 

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 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. Mempelajari dan memahami prinsip kerja dari air conditioner dan prinsip kerja 

dari kompresor jenis hermetic scroll. 

 Pada kegiatan ini penulis mencari informasi dan bentuk fisik kompresor 

berjenis hermetic yang nantinya akan dianalisa, mengenai ukuran minimal dan 

maksimal arus listrik yang dihasilkan oleh kompresor tersebut. Penulis selalu 

mencatat setiap kompresor yang penulis temui yang kemudian dicatat setiap 

spesifikasi dari kompresor tersebut serta penulis senantiasa mencari informasi 

mengenai prinsip kerja dari air conditioner terkhusus AC inverter.  

4. 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, 
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melakukan pengecekan overheat pada kompresor, dan melakukan service serta 

pembersihan AC di lingkungan PT. PERTAMINA (PERSERO). 

5. Melakukan pekerjaan meliputi: rewinding dan overhaul motor listrik, Repair 

submersible motor service generator/alternator, transformator dan slip ring motor. 

  Pada kegiatan ini penulis melakukan pekerjaan rewinding & overhaul motor 

listrik terutama: 0,5 – 50 HP dari 1 fasa dan 3 fasa. Melakukan service dan rewinding 

pada alternator mobil sedan – Trenton. Kegiatan ini difokuskan untuk mengenal 

konstruksi pada motor tersebut, mencari tahu prinsip kerja motor dan menganalisa 

berapa jumlah kutub dan lilitan pada motor yang dikerjakan. 

6. 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. Tentang apa saja yang didapatkan selama melakukan 

KP di perusahan tersebut, sehingga menjadi acuan penilaian dari perusahaan untuk 

penulis. 

 

2.3. Deskripsi Kegiatan Selama KP Secara Khusus 

 Dalam kegiatan ini penulis akan menguraikan kegiatan penulis selama 

melaksanakan kerja praktek. Yaitu dari minggu pertama sampai dengan minggu ke 

sembilan. Disini penulis akan menjelaskan kegiatan-kegiatan penulis selama berada 

di perusahaan. 

 

2.3.1.  Minggu pertama (02 – 07 November) 

 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 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 
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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. Begitu juga 

sebaliknya, jika arus yang terukur melebihi spesifikasi parameter yang ada pada name 

plate, ada kemungkinan tekanan freon melebihi tekanan 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             (2.1) 

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) 
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 Ada berbagai macam cara untuk menghitung kapasitas kebutuhan air 

conditioner di rumah kita seperti pada rumus diatas. Perhitungan kebutuhan PK pada 

AC memberikan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan pengguna AC mampu 

bekerja secara optimal. Adapun bentuk fisik AC LG terdapat pada gambar 2.1 

dibawah ini. 

  
(a) (b) 

Gambar 2.1 Fisik AC LG (a) Name plate pada AC Samsung (b) 

(Sumber: PT. MUSICOOL, 2020) 

 

2.3.2.  Minggu kedua (09 – 14 November) 

Adapun kegiatan utama yang dilakukan pada minggu ini adalah sebagai berikut:    

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.  

 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 
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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, 2020) 

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 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. Gambar 2.3 dan 2.4 merupakan bentuk fisik dari IC IPM pada 

modul inverter dan wiring diagram pada AC inverter . 
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Gambar 2.3 IC IPM modul inverter 

(Sumber: PT. MUSICOOL, 2018) 

 
Gambar 2.4 Kelistrikan pada outdoor air conditioner 

(Sumber: PT. MUSICOOL, 2018) 

3. 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 compiler-

nya. 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).  

 AC bekerja mendinginkan udara ruangan dengan menggunakan prinsip fisika 

sederhana. Konversi cairan menjadi udara secara alami akan menyebabkan 

penyerapan panas, hal ini disebut dengan fase konversi. AC memanfaatkan suatu 

campuran kimia sehingga menciptakan lingkungan tertutup dimana terjadi penguapan 

dan kondensasi secara berulang kali. Campuran inilah disebut dengan refrigerants 
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yang terdiri dari klorofluorokarbon (CFC), hidro klorofluorokarbon (HCFC), ataupun 

per fluorocarbon (FC). Senyawa-senyawa refrigerants ini mampu menciptakan fase 

konversi. Selain itu AC memiliki kipas yang mampu menciptakan udara panas 

sehingga berjalan melalui kumparan berisi refrigerants tersebut. 

 
Gambar 2.5 Modul AC inverter 

(Sumber: PT. MUSICOOL, 2020) 

 

2.3.3.  Minggu ketiga (16 – 21 November) 

Adapun kegiatan utama yang dilakukan pada minggu ini adalah sebagai berikut: 

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. 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. Gambar 2.6 

merupakan proses perbaikan AC inverter R410 Samsung. 
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Gambar 2.6 Proses perbaikan AC inverter R410 SAMSUNG 

(Sumber: PT. MUSICOOL, 2020) 

2. Perhitungan kinerja kompresor sentrifugal sistem inverter. 

 Perubahan beban kalor sesaat yang dihasilkan oleh panas dari luar ruangan 

akan membuat kapasitas dari beban pendinginan air conditioner inverter juga 

berubah. Semakin tinggi suhu panas dari luar dan dari dalam ruangan maka kapasitas 

pendinginan dari air conditioner inverter juga semakin tinggi dan juga menyebabkan  

putaran motor compressor berubah.  

 Perubahan kapasitas pendinginan tersebut dideteksi oleh sensor suhu dari unit 

AC inverter yang memberikan signal kepada module inverter. Module inverter akan 

memberikan output tegangan dan frekuensi ke kompresor yang berubah-ubah 

disesuaikan dengan kebutuhan beban pendinginan ruangan. Pada saat suhu sudah 

tercapai, maka module inverter akan memberikan kapasitas pendinginan yang di 

hasilkan oleh unit AC inverter. 

 

2.3.4.  Minggu keempat (23 – 28 November) 

 Pada minggu keempat penulis melakukan kegiatan yang diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Pengenalan alternator pada mobil 

 Dalam kegiatan ini penulis melakukan perbaikan alternator pada mobil diesel, 

yaitu pergantian IC regulator pada alternator. Dalam kegiatan ini penulis melakukan 

pembongkaran alternator sampai melakukan pergantian IC regulator. Di setiap mobil 

memiliki alternator dengan kapasitasnya masing-masing. Dalam mobil alternator di 
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hubungkan dengan baterai yang berfungsi sebagai penyuplai arus listrik konstan ke 

baterai. 

Alternator mobil merupakan sebuah alat pembangkit tenaga listrik yang berfungsi 

sebagai penyuplai energi listrik untuk kebutuhan kelistrikan mobil seperti lampu 

penerangan, lampu indikator, pengapian, injeksi bahan bakar dan peralatan listrik 

lainnya.  Alternator memiliki konstruksi sederhana, pada alternator mobil terdapat 

beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan mesin listrik lainnya. Keuntungan 

adalah pada alternator ialah tidak terdapat bunga api antara sikat-sikat dan slip ring, 

disebabkan tidak terdapat komutator yang dapat menyebabkan sikat menjadi Aus. 

Rotor nya lebih ringan dan tahan terhadap putaran tinggi. Gambar 2.7 merupakan 

bentuk fisik alternator mobil cold diesel. 

  

 
Gambar 2.7 Alternator Mobil Cold Diesel 

(Sumber: CV. AN DINAMO, 2020) 

2. Prinsip kerja alternator 

 Pada saat magnet (rotor) berputar di dalam kumparan stator akan timbul 

tegangan diantaranya kedua ujung kumparan ini, akan memberikan kenaikan pada 

arus bolak-balik. Arus tertinggi akan bangkit pada saat kutub N dan S mencapai jarak 

yang terdekat dengan kumparan. Bagaimana setiap setengah putaran arus akan 

mengalir dengan arah yang berlawanan. Arus yang membentuk gelombang sinus 

disebut “arus bolak balik satu fasa” dan banyaknya perubahan yang terjadi pada setiap 

detik disebut dengan frekuensi. Komponen – komponen kelistrikan mobil 

menggunakan tegangan listrik 12 atau 24 Volt dan alternator untuk sistem pengisian. 

 Pada alternator listrik dibangkitkan pada saat magnet diputarkan di dalam 

kumparan dan besarnya tergantung pada kecepatan putaran magnet. Jadi, melalui 

proses induksi elektromagnet, semakin cepat kumparan memotong garis-garis gaya 

magnet semakin besar kumparan membangkitkan gaya gerak listrik. Tegangan pada 

alternator mobil berubah-ubah tergantung pada kecepatan putaran magnet. Alternator 
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juga berfungsi mengisi aki mobil agar tetap berapa pada tegangan yang stabil sehingga 

aki tidak drop. Alternator berperan penting agara komponen-komponen kelistrikan di 

dalam mobil tetap berfungsi dan memiliki dya listrik yang cukup.  

 
Gambar 2.8 Single line alternator 

(Sumber: Sudirman Lubis, 2018) 

 Alternator ini berfungsi bersama-sama dengan accumulator untuk 

menghasilkan listrik ketika mesin dihidupkan. Hasil yang dihasilkan oleh alternator 

adalah tegangan AC yang kemudian dikonversi/diubah menjadi tegangan DC. 

Alternator merupakan komponen yang penting bagi mobil karena memiliki peran 

untuk pengisian daya listrik. Gambar 2.9 merupakan wiring diagram dari alternator. 

 
Gambar 2.9 Wiring diagram alternator  

(Sumber: Sudirman Lubis, 2018) 

 

2.3.5.  Minggu kelima (30 – 5 November) 

Pada minggu ini penulis melakukan kegiatan yang dijelaskan dibawah ini 

sebagai berikut: 

1. Motor starter pada mobil 
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 Motor starter adalah penggerak utama untuk menyalakan mesin. Alat ini 

sebagai pemutar mesin pertama kali. Motor starter adalah mesin listrik (pembangkit 

tenaga listrik) pengubah energi listrik menjadi tenaga mekanik. Bila dinamo 

menghasilkan arus bolak-balik (AC), dinamakan alternator. Jika kumparan berputar, 

maka fluks magnet yang menembus kumparan itu selalu berubah-ubah setiap saat. 

Menurut hukum faraday, hal ini mengakibatkan timbulnya arus listrik yang disebut 

arus imbas (induksi) arus bolak-balik (AC).  

 Perubahan nilai daya listrik menjadi gaya gerak. Motor starter mobil/sepeda, 

motor/genset/pesawat/kapal, dll, ialah bagian untuk menggerakkan mesin pertama 

kali dengan bantuan aliran listrik (battery/Accu), dirubah menjadi tenaga/daya gerak 

(putaran) yang terhubung dengan flywheel (roda gila). Pada motor starter terdapat 3 

terminal, yaitu: 

a) Terminal 50 

b) Terminal 30 dan 

c) Terminal C. 

 Motor starter memutar mesin sampai dengan mesin tersebut hidup dan 

berputar dengan tenaganya sendiri, kebanyakan mesin bensin baru akan hidup bila 

mesin tersebut diputar dengan kecepatan paling sedikit 50 rpm. Agar motor starter 

dapat memutar mesin tentunya dibutuhkan tenaga listrik cukup besar. Gambar 2.10 

merupakan bentuk fisik dinamo starter dan gambar 2.11 konstruksi dinamo starter. 

 
Gambar 2.10 Dinamo Starter Mobil 

(Sumber: CV. AN DINAMO, 2020) 
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Gambar 2.11 Konstruksi Dinamo Starter 

(Sumber: CV. AN DINAMO, 2020) 

 

2.3.6.  Minggu keenam (7 – 12 Desember) 

 Pada minggu ini penulis melakukan kegiatan yang dijelaskan dibawah ini 

sebagai berikut: 

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 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. Gambar 2.12 dan 2.13 merupakan bentuk fisik dari dinamo las 2 kw 

dan fisik las inverter. 
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Gambar 2.12 Dinamo las 2 kW 

(Sumber: CV. AN DINAMO, 2020) 

 
Gambar 2.13 Trafo Las Inverter 

(Sumber: CV. AN DINAMO, 2020) 

2. Kontrol kecepatan motor AC 

 Terdapat beberapa rangkaian untuk mengatur laju putar motor. Sebenarnya 

penggunaan istilah pengaturan laju kurang tepat karena yang diubah adalah listrik 

menjadi torsi, sedangkan laju ditentukan oleh torsi dan bebannya. Terdapat dua teknik 

untuk menggerakkan (drive) motor yang pertama disebut analog drive yaitu suatu 

rangkaian interfacing yang digunakan untuk memperkuat sinyal dari pengatur 

(controller) agar cukup untuk menggerakkan motor, biasanya berupa linear power 

amplifier, sedangkan teknik kedua adalah untuk menggerakkan motor dengan metode 

pulse-width modulation (PWM).  Pada teknik ini daya disuplai ke motor dalam bentuk 

pulsa DC dengan tegangan yang tetap. 

 Frekuensi pulsa sangat besar sehingga membuat motor berputar secara halus. 

Dibalik keunggulan motor induksi tersebut terdapat juga kelemahannya yaitu dalam 

hal pengaturan kecepatan dan torsi awal yang rendah. Lebar pulsa divariasikan untuk 

mengatur laju motor, semakin besar lebar pulsa maka semakin besar laju rata-rata 
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motor. Untuk itu dibutuhkan pengaturan yang fleksibel dengan cara mengubah 

frekuensi input nya dari 50 Hz (standard PLN) menjadi frekuensi yang diinginkan 

agar motor dapat berputar pada kecepatan yang diinginkan. Inverter VFD atau VSD 

merupakan sebuah alat pengatur kecepatan motor dengan mengubah nilai frekuensi 

dan tegangan yang masuk ke motor. Pengaturan nilai frekuensi dan tegangan ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan kecepatan putaran dan torsi motor yang diinginkan 

atau sesuai dengan kebutuhan.  

 Secara sederhana prinsip dasar inverter untuk dapat mengubah frekuensi 

menjadi lebih kecil atau lebih besar yaitu dengan mengubah tegangan AC menjadi 

tegangan DC kemudian dijadikan tegangan AC kembali dengan frekuensi yang 

berbeda atau dapat diatur. Dengan adanya VFD ini kita akan mampu mengatur 

kecepatan motor sesuai dengan kita inginkan. Seperti pada kompresor AC inverter 

yang menggunakan sistem VFD untuk mengatur kinerja dari kompresor, sehingga kita 

dapat menyesuaikan arus listrik sehingga terciptanya low energy. Inverter merupakan 

alat untuk mengatur kecepatan putaran motor dengan mengubah frekuensi listrik 

sesuai dengan kecepatan motor yang diinginkan. Alasan penggunaan inverter adalah 

tersedia untuk berbagai ukuran daya, mampu menangani kebutuhan yang luas unutk 

torsi dan kecepatan, adaptabel untuk segala kondisi operasi, efisiensi tinggi, mudan 

dikontrol, dapat dioperasikan pada empat kuadran, meminimalisir konsumsi energi 

dan untuk mengurangi arus starting. Gambar 2.14 merupakan fisik rotor (a) alternator 

dan Stator alternator (b). 

 

  
(a) (b) 
Gambar 2.14 Rotor Alternator (a) Stator Alternator(b) 

(Sumber: AN. DINAMO, 2020)  
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2.3.7.  Minggu tujuh (14 – 22 Desember) 

 Pada minggu ini penulis melakukan kegiatan yang dijelaskan dibawah ini 

sebagai berikut: 

1. Memahami kelistrikan pada mobil bahan bakar bensin 

 Dalam kegiatan ini penulis melakukan analisa dan melakukan pembelajaran 

mengenai kelistrikan pada mobil. Sistem kelistrikan mobil adalah rangkaian listrik 

yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada sebuah mobil. Fungsi 

kelistrikan mobil yaitu memungkinkan busi bisa menyala sehingga mesin bensin bisa 

bekerja, sebagai sistem keamanan dan keselamatan mesin dan sistem kelistrikan dapat 

menambah kenyamanan berkendara. Keberadaan komponen kelistrikan pada mobil 

tentu mejadi bagian penting mengingat berkenaan erat dengan sistem electrical pada 

mobil tersebut oleh karena itu diperlukan setidaknya pemahaman mendasar mengenai 

sistem kelistrikan mobil secara kompleks agar mengenal bagaimana sistem elektris 

nya. Di CV. AN Dinamo penulis melakukan pekerjaan mulai dari perbaikan 

kelistrikan mobil, perbaikan dinamo charger, perbaikan mesin diesel sampai ke 

perbaiakan mesin bensin. Mobil tersebut terdiri dari jenis mobil tronton, fuso sampai 

mobil pribadi. Disini penulis mendapatkan banyak pengalaman ilmu dibidang mesin 

mobil bensin dan diesel serta kelistrikan pada mobil. 

 
Gambar 2.15 Perbaikan Dinamo Cas Dan Kelistrikan Mobil Panther 

(Sumber: CV. AN DINAMO, 2020) 

 
Gambar 2.16 Kondisi Mesin Pada Mobil Panther 

(Sumber: CV. AN DINAMO 2020) 
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2. Macam-macam sistem kelistrikan mobil 

 Sistem electrical pada mobil itu sangat luas. Kalau disegmentasikan, ada 

beberapa kelompok sistem kelistrikan yaitu: 

1) Sistem kelistrikan mesin 

 Sistem kelistrikan mesin adalah semua rangkaian kelistrikan yang terdapat 

pada mesin mobil. Fungsi sistem kelistrikan mesin adalah untuk membantu kinerja 

mesin agar lebih efisien. Contohnya, pada busi. Busi dapat memercikkan bunga api 

karena ada proses perubahan listrik ke api. Proses perubahan ini, dilakukan dalam 

sebuah rangkaian sistem kelistrikan mesin. Selain busi, ada beberapa point kelistrikan 

yaitu: 

a) Sistem starter  

 Adalah rangkaian kelistrikan yang berfungsi dalam proses cranking mesin. 

Cranking adalah putaran awal yang membuat poros engkol mesin berputar, sehingga 

pembakaran pertama mesin bisa terjadi. Di CV. An Dinamo juga melakukan service 

pada dinamo starter. 

 
Gambar 2.17 Posisi Dinamo Cas Dan Dinamo Starter 

(Sumber: CV. AN DINAMO, 2020) 

b) Sistem pengisian 

 Sistem pengisian adalah rangkaian kelistrikan yang menyediakan suplai arus 

listrik untuk sistem kelistrikan mobil. Sistem pengisian mengubah sebagian putaran 

mesin menjadi listrik melalui sebuah dinamo. Sehingga kebutuhan listrik mobil selalu 

tersedia. 

c)   Sistem pengapian 

 Sistem pengapian adalah skema kelistrikan untuk membuat busi mengeluarkan 

percikan api ketika langkah usaha. Untuk melakukan proses ini, sistem pengapian 

memanfaatkan induksi elektromagnetik untuk menaikkan tegangan baterai (12 V). 

d)   Glow plug system 
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 Glow plug atau busi pijar adalah pemanas ruang bakar yang berfungsi menaikkan 

suhu ruang bakar mesin diesel pada saat suhu mesin masih dingin. Sehingga proses 

starting tidak terganggu. 

e) Sistem efi 

 Sistem efi atau sistem injeksi adalah rangkaian kelistrikan terpadu (IC) yang 

berfungsi untuk menyuplai bensin ke mesin dengan volume yang ideal pada segala 

kondisi. 

f) Sistem common rail (diesel) 

 Common rail merupakan skema kelistrikan terpadu yang mengatur suplai solar 

ke dalam ruang bakar dengan volume ideal pada segala kondisi. Common rail hampir 

sama dengan sistem efi, namun ini digunakan pada mesin diesel. Kondisi fisik mobil 

cold diesel dapat dilihat pada gambar 2.18 dibawah ini. 

 
Gambar 2.18 Kondisi Mesin Mobil Cold Diesel 

(Sumber: CV. AN DINAMO, 2020) 

2. Sistem kelistrikan bodi 

 Sistem kelistrikan bodi adalah rangkaian kelistrikan yang terdapat pada body 

kendaraan. Sistem ini memang terpisah dengan mesin, namun masih memiliki sumber 

listrik yang sama. Sistem kelistrikan bodi terbagi menjadi: Sistem penerangan 

eksterior, Sistem penerangan interior, Sistem peringatan. 

 Bagian penting dari kendaraan mobil adalah sistem kelistrikan bodi termasuk 

dalam hal ini yang tentunya sangat diperlukan sekali untuk keselamatan pengendara 

terutama untuk pengendara di malam hari. Sistem kelistrikan bodi terbagi menjadi 

dua yaitu sistem kelistrikan bodi bagian luar dan sistem kelistrikan bodi bagian dalam.  

Sistem kelistrikan bodi dibagi menjadi dua: 

a) Sistem kelistrikan bodi bagian luar. 

b) Sistem kelistrikan bodi bagian dalam. 
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Gambar 2.19 Sumber Penyuplai Listrik DC dari Baterai 

(Sumber: CV. AN DINAMO, 2020) 

3. Sistem infotainment 

 Sistem infotainment merupakan gabungan dari info and entertainment. 

Fungsinya untuk memberikan info terkait kondisi mobil secara umum dan 

memberikan akses hiburan pada pengguna. Sistem kelistrikan infotainment terbagi 

menjadi: multi info display, audio and video, USB port dan cigaretter lighter. 

4.  Sistem kelistrikan chassis 

 Sistem kelistrikan chassis adalah rangkaian kelistrikan yang terletak pada 

chassis dan powertrain mobil. Sistem ini berfungsi memudahkan serta 

memaksimalkan perpindahan tenaga dari mesin ke roda. Sistem kelistrikan chassis 

terbagi menjadi: Sistem ABS dan EBD, HAS, Traction control, stability control, 

differential clutch, transmission solenoid. 

5. Sistem keamanan dan keselamatan 

 Sistem keamanan mobil modern tidak lagi menggunakan benda-benda 

mekanis, tetapi sudah banyak yang menggunakan rangkaian kelistrikan agar lebih 

efisien. Sistem keamanan dan keselamatan mobil terbagi menjadi: bag inflator 

control, immobilizer, alarm system. Fitur keselamatan mobil penting untuk menjamin 

keamanan pengendara dan penumpang. Ada juga beberapa fitur lainnya mulai dari 

rem anti-lock braking system (ABS), brake assist (BA), electronic brake force 

distribution (EBD), traction control, vehicle stability control (VSC) dan hill start 

assist (HAS). Fitur-fitur tersebut akan berfungsi untuk mencegah kecelakaan. 
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Gambar 2.20 Kondisi Mesin Cold Diesel 

(Sumber: CV. AN DINAMO, 2020) 

 

2.3.8.  Minggu Kedelapan (23 – 31 Desember) 

 Pada minggu ini penulis melakukan kegiatan yang dijelaskan dibawah ini 

sebagai berikut: 

1. Motor induksi 

 Motor induksi adalah salah satu jenis dari motor-motor listrik yang bekerja 

berdasarkan induksi elektromagnetik. Motor induksi memiliki sebuah sumber energi 

listrik yaitu disisi stator, sedangkan sistem kelistrikan disisi rotornya yang 

diinduksikan melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnetik. Motor 

induksi pada umumnya beroperasi di bawah kecepatan motor sinkron, karenanya 

sering juga disebut motor asinkron atau motor tak serempak. Kecepatannya akan 

berkurang dengan penambahan beban.  

 Putaran rotor lebih rendah dari putaran medan statornya. Selisih antara putaran 

rotor dengan jumlah medan statornya disebut slip (S). Apabila dua belitan pada 

masing-masing fasa dililitkan dalam arah yang sama sepanjang waktu, medan magnet 

yang dihasilkan oleh setiap fasa akan tergantung pada arus yang mengalir melalui fasa 

tersebut. Jika arus listrik yang melalui fasa tersebut nol, maka medan magnet yang 

dihasilkan nol pula. Begitupun sebaliknya, jika dialiri arus maksimum maka medan 

magnet yang dihasilkan maksimum pula. Karena arus yang mengalir pada sistem tiga 

fasa mempunyai perbedaan 120o , maka medan magnet yang dihasilkan juga akan 

mempunyai perbedaan sudut sebesar 120o pula. Slip didefinisikan sebagai perbedaan 

antara kecepatan fluks dan kecepatan rotor. 

2. Proses melalukan rewinding pada motor induksi 
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 Dalam kegiatan ini penulis melakukan kegiatan rewinding motor 1 fasa dan 3 

fasa. Mulai dari pembersihan dan memperkirakan jumlah kawat lilitan dalam setiap 

slot, jumlah kutub, jenis gulungan dan pemasangan fiber pada slot motor induksi yang 

akan dilakukan rewinding. Dalam kegiatan ini penulis banyak belajar tentang fungsi 

gulungan utama dan gulungan bantu serta pembentukan kuat torsi motor atau 

kecepatan motor induksi sesuai bagaimana yang diinginkan/dibutuhkan. Serta urutan-

urutan dalam rewinding motor induksi sebagai berikut : 

1. Proses pengecekan awal (incoming inspection) 

2. Pembongkaran (Dismantling) 

3. Pendataan 

4. Stripping dan cleaning 

5. Persiapan proses melilit ulang 

6. Varnishing dan pengovenan 

7. Perakitan 

8. Pengujian 

9. Persiapan pengiriman (package process) 

 
Gambar 2.21 Proses Rewinding Motor Pompa air 

(Sumber: CV. AN DINAMO, 2020) 

 Motor induksi merupakan motor yang banyak digunakan pada industri, bisnis 

transportasi dan lain-lain. Konstruksi nya yang kokoh (robust) merupakan keunggulan 

dari motor induksi disamping harga yang murah dan bebas perawatan, sehingga 

peranan motor DC sekarang banyak digantikan oleh motor induksi. Pada umumnya 

motor induksi digunakan pada kecepatan putaran tetap. Konsumsi daya pada motor 

dengan kecepatan konstan lebih besar dibanding dengan motor kecepatan variabel 

untuk berbagai beban.  

 Kecepatan variabel dapat dilakukan dengan mengatur torka. Untuk 

mendapatkan kecepatan variabel tersebut dibutuhkan converter daya. Apabila motor 
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induksi mendapat tegangan melalui converter daya, maka bentuk gelombang tidak 

lagi sinusoida. Dalam kondisi ini, pemodelan motor tidak lagi menggunakan model 

trafo tetapi menggunakan pemodelan dalam koordinat d-q-n untuk melakukan analisa. 

Gambar 2.22 merupakan proses dari gulung ulang dinamo. 

  
(a) (b) 

 
(c)  

Gambar 2.22 Proses Varnishing (a) proses penyambungan kabel (b) bentuk gulungan utama (c) 

(Sumber: CV. AN DINAMO, 2020) 

 

2.3.9.  Minggu kesembilan (03 – 08 Januari)\ 

 Pada minggu ini penulis melakukan kegiatan yang dijelaskan dibawah ini 

sebagai berikut: 

1. Melakukan presentasi dan diskusi mengenai hal yang dipelajari selama 

melakukan KP di perusahaan tersebut. 

 Dalam kegiatan ini penulis melakukan presentasi mengenai berbagai macam 

kegiatan yang telah dilakukan selama magang di perusahaan CV. An Dinamo. Disini 

pembimbing memberikan pemahaman dari pengalaman pribadi pembimbing yang 

dinilai memberikan pemahaman baru kepada penulis.  Berikut penulis menampilkan 

gambar setelah melakukan kerja praktek di perusahaan CV. An Dinamo dapat dilihat 

pada gambar 2.25.  
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Gambar 2.25 Foto bersama pemilik CV. AN DINAMO  

(Sumber: CV. AN DINAMO, 2020) 

 

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 R-

290 (MC-22) yang merupakan refrigerant alam jenis hidrokarbon, dengan 

perbandingan hasilnya seperti tabel -1 dan tabel -2. 

Tabel 2.1 Data profile retrofit AC split 1 PK 

No Data AC split R-22 

1 Daya listrik (name plate) 1 PK 
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2 Merk National 

3 Arus Listrik 2,8 A 

4 Suhu 24 oC 

      

 Tabel 2.2 Data profile retrofit AC split 1,5 PK 

No Data AC split R-22 

1 Daya listrik 1,5 PK 1,5 PK 

2 Merk National 

3 Arus Listrik 4,2 A 

4 Suhu 21 oC 

 

Tabel 2.3 Data profil retrofit AC split 7,6 PK 

No Data AC split R-22 

1 Daya listrik 1,5 PK 7,6 PK 

2 Merk Daikin 

3 Arus Listrik 12 A 

4 Suhu 21 oC 

 

Tabel 2.4 Data Motor Listrik 

Spesifikasi Jumlah Lilitan Jumlah Gulungan Slot Jumlah 

Kutub 

Kumparan Bantu 1 mm 25 x 3 kawat 8 Gulungan 18 

4 Kumparan Utama 0,9 

mm 

50 x 3 kawat 4 Gulungan 4 

 

Tabel 2.5 Data Motor Listrik 1 Fasa DEKA 

Spesifikasi Jumlah Lilitan Jumlah Gulungan Slot Jumlah 

Kutub 

Kumparan Bantu 0,5 mm 85 x 1 kawat 8 Gulungan 18 

4 Kumparan Utama 0,4 

mm 

143 x 1 kawat 4 Gulungan 4 

 

Tabel 2.6  Data motor listrik 1 fasa  

Spesifikasi Jumlah Lilitan Jumlah Gulungan  Slot Jumlah 

Kutub 

Kumparan Bantu 0,5 

mm 

85 x 1 kawat 8 Gulungan 18 

4 
Kumparan Utama 0,4 

mm 

143 x 1 kawat 4 Gulungan 4 

 

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 
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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 

Sistem Rangkaian Inverter Pada AC Tipe Inverter Dan 

Penggunaan Refrigerant MC-22 Musicool Hemat Energi Pada AC 

Split dan Pengaturan Kecepatan Pada Kompresor Inverter 

(Variable Frequency Driver). 

 

 

3.1. Hubungan Volt per Herzt 

 Dengan mengatur besar kecilnya frekuensi daya listrik dari keluaran VSD, 

kecepatan putaran sebuah motor dapat diubah menjadi cepat atau lambat. Hal ini 

sesuai dengan rumus kecepatan motor: 

𝑁𝑠 = 120 ∗ 𝐹/𝑃                                                                                                  

(3.1) 

Dimana:  

Ns = Putaran Motor 

F  = Frekuensi suplay daya listrik ke motor 

P  = Jumlah Kutub Motor 

Dari formula diatas terlihat, dengan memvariasikan nilai F (frekuensi), maka nilai 

kecepatan motor (NS) akan ikut berubah. 

 Faktor penting dalam pengaturan kecepatan motor adalah constant Torsi, 

ketika kecepatan motor dinaikkan diharapkan torsi motor akan stabil (constant) 

sehingga kekuatan motor tersebut untuk menarik ataupun memutar beban tetap 

sama, meskipun kecepatan motor diubah-ubah. Dari sini terlihat bahwa yang 

diinginkan dari perubahan kecepatan adalah tidak mempengaruhi kinerja motor 

tersebut.  

 Pada sebuah induktor, tahanan AC atau yang kita kenal dengan reaktansi 

induktif akan berubah ketika suplai daya listrik yang dialiri ke induktor tersebut 

divariasikan. Untuk itu diperlukan konverter frekuensi untuk mengendalikan 

keluaran tegangan (380 V, 50 Hz) pada motor, agar berputar pada kecepatan tetap 

konstan. Pengaruh dari kecepatan dan kapasitansi sebagai kombinasi parameter 
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untuk SEIG agar menghasilkan nilai regulasi tegangan, regulasi frekuensi dan 

beban.  

a) Rumus reaktansi induktif: 

𝑋𝐿 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝐿                           

(3.2) 

Dimana : 

XL = Reaktansi Induktif 

Π = 3.14  

F = Frekuensi 

L = Induktansi Gulungan  

b) Rumus induktansi gulungan : 

𝐿 = [𝑑2 n2] / [18𝑑 + 40𝑙]                               

(3.3) 

Dimana :  

L = Nilai induktansi dalam satuan mikro Henry (µH) 

d = Diameter koil dalam satuan Inci 

I = Panjang koil dalam satuan Inci 

n = Jumlah lilitan 

c) Arus yang mengalir ke coil : 

𝐼 = 𝑉/𝑋L 

 

3.2. Kinerja Kompresor Pada AC Tipe Inverter  

a) Frekuensi motor AC dapat dihitung dengan rumus: 

𝑛 =  
120 . 𝑓

𝑃
 

(3.4) 

Keterangan: 

n = Jumlah putaran motor per menit/rpm 

P = Jumlah katup motor 

F = Frekuensi (Hz) 

                

b) Arus motor tiga fasa dapat dihitung dengan rumus: 
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𝑝 =  √3  × 𝑉 × 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠𝜇                 

(3.5) 

Keterangan: 

V = Tegangan 

 I = Arus Motor 

 

c) Untuk menghitung daya aktif: 

Daya aktif = √3 × 𝑉 × 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠𝜇                 

(3.6) 

 

d) Untuk menghitung arus motor kompresor dengan menggunakan rumus: 

  𝐼 =  
𝑃

√3 × 𝑉 × cos 𝜑
 

    (3.7) 

 

 

e) Untuk menghitung kuat medan magnet menggunakan rumus: 

 𝐵 =  
𝜇 𝑁 𝑖

2𝑙
 

   (3.8) 

Keterangan: 

B = Kuat medan magnet  

N = Jumlah lilitan 

i = Arus 

l = Panjang Lilitan 

µ = merupakan permeabilitas 

 Air conditioner VRV akan menyesuaikan beban pendinginan dengan cara 

merubah kecepatan putar motor kompresor. Pada awal mula bekerja, kompresor 

akan berputar dari kecepatan rendah sampai dengan kecepatan maksimal. Untuk 

dapat mengejar suhu referensi pada ruangan, microcontroller akan menyesuaikan 

putaran kompresor sesuai dengan kapasitas beban pendinginan. Dengan cara 

merubah tegangan dan frekuensi yang masuk ke kompresor. Pengaturan kecepatan 

motor satu dapat dilakukan dengan mengubah frekuensi, torsi, atau tegangan stator. 

Sedang motor satu fasa mempunyai kelemahan berupa arus start yang besar sekitar 



 

29 

 

3 sampai 5 kali, sedangkan untuk arus nominal dan putaran relatif konstan atau sulit 

diatur. Berikut adalah single line dari Air Conditioner : 

a) Single phase and three phase voltage 

 
Gambar 3.1  Single phase and three phase voltage 

(Sumber, Hermawan 2020) 

 

b) Wiring Diagram Air Conditioner 

 

Gambar 3.2 Wiring Diagram Air Conditioner 

(Sumber, Hermawan 2020) 

 Pada sistem tenaga listrik tiga dasa, daya yang dibangkitkan, disalurkan dan 

didistribusikan menggunakan sistem yang seimbang. Jumlah daya yang diserap oleh 

beban listrik tiga fasa diperoleh dengan menjumlahkan daya dari tiap-tiap fasanya, 
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dengan asumsi daya pada tiap fasa sama, tapi itu berdasarkan teori, secara kenyataan 

mesin-mesin listrik yang mengkonsumsi daya berbeda-beda tiap fasanya tergantung 

pada kondisi dari mesin listriknya. Semakin baik mesin listrik tersebut maka 

konsumsi daya tiap fasanya hampir sama. 

  

3.3. Data Spesifikasi Kompresor AC 

a) Kebutuhan pendinginan ruangan sebesar 69172 BTU 

b) Kapasitas kompresor sebesar 7,6 PK 

c) Memiliki 4 kutub 

d) 12 Ampere 

e) 7620 rpm 

 

3.4. Pengukuran Kecepatan Kompresor 

  Awal mula beroperasi, kompresor akan bekerja pada kecepatan minimal 

sampai kecepatan maksimal untuk mencapai suhu ruangan yang di referensikan 

yaitu 24 C. kompresor inverter mulai bergerak perlahan dari kecepatan 0 – 127 rps, 

yang berguna untuk menurunkan arus start yang tinggi bila dibandingkan dengan 

motor noninverter. Kompresor akan terus berputar maksimal hingga suhu dalam 

ruangan tercapai sesuai dengan suhu referensi nya. 

 

Tabel 3.1  Hasil pengukuran dengan menggunakan checker 

Jam 

Suhu dalam 

ruangan 

(o C) 

Putaran 

compressor 

(rps) 

Arus 

compressor 

(Amp) 

09:08:00 26 0 0 

09:08:20 26 0 0 

09:08:40 26 0 0 

09:11:40 26 26 4 

09:12:00 26 26 4 

09:12:20 26 26 4 

09:12:40 26 36 6 

09:13:20 26 36 6 

09:13:40 26 61 7 

09:14:00 26 61 7 

09:14:20 26 61 7 

09:14:40 26 65 8 

09:15:00 26 65 8 

09:15:20 26 65 8 

09:15:40 26 80 8 

09:16:00 26 80 8 
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09:16:20 26 80 8 

09:16:40 26 100 9 

09:17:00 26 100 9 

09:17:20 26 100 9 

09:17:40 26 122 11 

09:18:00 26 122 11 

09:18:20 26 122 11 

09:18:40 26 127 12 

 

Dari tabel 3.1, kecepatan kompresor yang berubah dari 0 sampai kecepatan 127 

rps/7620 rpm pada suhu dalam ruangan 26 0C dan arus 12 Ampere. Pada saat itu 

kompresor sudah dalam kondisi kecepatan maksimal dengan kapasitas 7,6 PK. 

Maka perhitungan dilakukan dengan menggunakan persamaan (3.4). 

𝑛 =  
120 . 𝑓

𝑃
 

𝑓 =
𝑛 . 𝑝

120
 

𝑓 =
7620 .  4

120
 

= 254 𝐻𝑧 

 

3.4.1.  Arus kompresor 

 Untuk menghitung arus kompresor, daya semu dan daya aktif yang 

digunakan harus dihitung terlebih dahulu. 

Diketahui: 

Pada Frekuensi 52 Hz: 

Untuk menghitung daya aktif pada motor kompresor digunakan persamaan (3.5): 

Daya aktif = √3 × 𝑉 × 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠𝜇     

Daya Aktif =  √3 × 402 × 12 × 0,86 

Daya Aktif = 7185,44 𝑊𝑎𝑡𝑡   

Perhitungan arus motor kompresor dengan menggunakan rumus: 

𝐼 =  
𝑃

√3 × 𝑉 × cos 𝜑
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𝐼 =  
7185,44

598,78
 

𝐼 = 12 𝐴𝑚𝑝 

Tabel 3.2 Nilai Frekuensi Pada Temperatur Konstan 26 Oc 

Jam 

Arus 

Kompresor 

(Amp) 

Putaran 

Kompresor 

(rpm) 

Frekuensi  

motor kompresor 

(Hz) 

Tegangan  

Kompresor 

(V) 

09:11:40 4 1.560 52 80 

09:12:40 6 2.160 72 110 

09:13:40 7 3.660 122 180 

09:14:40 8 3.900 130 200 - 282 

09:15:40 8 4.800 160 200 - 282 

09:16:40 9 6.000 200 301 - 361 

09:17:20 10 6.720 220 371 - 389 

09:17:40 11 7.320 244 389 – 402 

09:18:40 12 7.620 254 389 - 402 

 

3.5. Perubahan kecepatan kompresor mengikuti perubahan suhu di dalam 

ruangan 

 Suhu di dalam ruangan terjadi perubahan karena pengaruh beban panas dari 

luar ruangan atau karena udara yang ada di dalam ruangan keluar secara cepat 

melalui pintu ruangan saat membuka dan menutup pintu. Perubahan suhu tersebut 

akan membuat kecepatan pada motor kompresor menjadi ikut berubah. Untuk 

menyesuaikan dari putaran motor kompresor tersebut, elektronik expansion valve 

bertujuan untuk menghasilkan kapasitas pendingin yang sesuai dengan kecepatan 

motor kompresor.  Kecepatan kompresor mengikuti perubahan suhu yang terjadi di 

dalam ruangan. 

 

3.6. Analisa AC split 1 PK konversi dari R22 ke MC-22 

Upaya konservasi energi yang dilakukan untuk penghematan listrik yang 

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

AC split yang ada di perumahan PT. PERTAMINA (PERSERO) yang sebelumnya 

menggunakan refrigerant R-22 kemudian di konversi dengan R-290 (MC-22) yang 

merupakan refrigerant alam jenis hidrokarbon. 

 

Tabel 3.3 Tabel hasil konversi dari R-22 ke MC-22 AC Split 1 PK 

No Data AC split R-22 MC-22 Keterangan 

1 Daya listrik (name plate) 1 PK 1 PK - 
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2 Merk National National - 

3 Arus Listrik 2,8 A 1,9 A Hemat 0,9 A 

4 Suhu Evaporator 24 oC 19 oC 
Suhu terendah lebih 

dingin 

 

Tabel 3.4 Tabel hasil konversi dari R-22 ke MC-22 AC Split 1,5 PK  

No Data AC split R-22 MC-22 Keterangan 

1 Daya listrik (name plate) 1,5 PK 1,5 PK - 

2 Merk National National - 

3 Arus Listrik 4,2 A 3,8 A Hemat 0,4 A 

4 Suhu Evaporator 24 oC 19 oC 
Suhu terendah lebih 

dingin 

 

Tabel 3.5 Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan pada AC pada 1 rumah di PT. PERTAMINA 

(PERSERO) 

No 
Lokasi AC 

di rumah 

Kap. 

(PK) 

Sebelum 

diganti 

 (R-22) 

Sesudah 

Diganti 

(MC-22) 

Penurunan 

% 

hemat 

 Amp Watt Amp Watt Amp Watt 

1 
Kamar 

samping 
1 

3,1 682 2,2 484 0,9 198 29 

2 
Kamar 

depan 
1 

3,2 704 2,3 506 0,9 198 28 

3 
Ruang 

tamu 
1,5 

4,2 924 3,8 836 0,4 88 9 

  3,5 
10,5 2.310 8,3 1.826 2,2 484 22 (rata-

rata) 

 

Dari data di tabel-3 dapat dilakukan perhitungan: 

a) Penghematan daya listrik : 

- Total Pemakaian Listrik Masih R-22 (Sebelumnya)  : 2.310 

Watt 

- Total Pemakaian Listrik Dengan MC -22 (Sesudah Diganti)  : 1.826 

Watt 

- Penurunan / Penghematan   : 482 

Watt 

 

3.7. Hasil Evaluasi 

a) Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data yang terdapat diatas maka dapat diberi kesimpulan 

1. Beban pendinginan air conditioner yang dibutuhkan untuk ruangan show room 

adalah sebesar 7,6 PK, dengan  69172,47 BTU pada saat suhu di luar ruangan sekitar 

38,9 oC. 
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2. Putaran minimum dari kompresor adalah 1560 rpm, dengan frekuensi input ke 

kompresor sebesar 80 Volt dan pada putaran maksimum dari kompresor adalah 7620 

rpm, dengan frekuensi input kompresor 255 Hz dan tegangan kompresor sebesar 

402 Volt. 

3. Perubahan suhu di dalam ruangan membuat kecepatan kompresor menjadi 

turun, yaitu pada suhu 25,2 oC kecepatan motor kompresor 7620 rpm. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1. Kesimpulan 

Dalam kegiatan kerja praktek di PT. Raih Usaha Karya Mandiri dan di CV. 

An Dinamo 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. 

Namun dari semua itu, penulis sangat berterima kasih kepada Pak Handoyo 

selaku pembimbing di CV. An Dinamo yang banyak memberikan ilmu teori 

lapangan beliau selama bekerja menjadi engineer. 

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 komponen-

komponen yang terdapat dalam sistem rangkaian inverter. 
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