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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan teknik pengkondisian udara (AC) pada saat ini semakin 

maju dan digunakan di banyak bidang di antaranya pada bangunan (rumah), 

industri, dan pada kendaraan. 

Pengkondisian udara (AC) adalah proses perlakua n terhadap udara 

untuk mengatur suhu dan pendistribusiannya secara serentak guna mencapai 

kondisi nyaman yang dibutuhkan oleh penghuni yang berada di dalamnya. 

Oleh karena itu teknik pengkondisian udara (AC) juga mencakup 

pemanasan, pengaturan kecepatan, radiasi termal dan kualitas udara. 

Di daerah tropis seperti di Indonesia musim panasnya sangat lama 

bila dibandingkan dengan daerah subtropis. Sehingga sistem pengkondisian 

udara (AC) untuk pendingin ruangan sangat dibutuhkan dalam berbagai 

suasana. Untuk selanjutnya dalam Tugas Akhir ini pembahasan 

pengkondisian udara pada ruangan kendaraan (Automobile) Isuzu New 

Panther. 

Pada suatu kendaraan kondisi  ruangan haruslah nyaman bagi 

pemakainya, sistem pengkondisian udara (AC) pada kendaraan berfungsi : 

- Pada saat suhu ruangan tinggi air conditioner (AC) akan mengambil panas 

dari udara ruang sehingga suhu udara di ruangan turun, sebaliknya saat 
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suhu ruangan rendah air conditioner akan memberikan panas ke udara 

ruang sehingga suhu udara ruang akan naik. 

- Bersamaan dengan itu kelembaban udara ruang dikurangi sehingga 

kelembaban udara ruang dipertahankan pada tingkat yang nyaman. 

Hal yang melatar belakangi penulis dalam mengambil judul Tugas Akhir 

ini karena walaupun sistem AC mobil Isuzu New Panther dari parameter suhu 

yang dihasilkan evaporator cukup baik, tetapi dari bentuk (konstruksi) evaporator 

kurang baik (evaporator type pipa bulat bersirip) dan kualitas udara dingin kurang 

bersih (sehat). 

 
1.2. Tujuan Penulisan 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk : 

1. Untuk dapat mengetahui parameter-parameter yang dibutuhkan yang 

meliputi beban pendinginan ruangan mobil, analisa dari daur kompresi uap, 

dimensi dari evaporator, kondensor, kompresor, katup ekspansi, dan lain-

lain. 

2. Dari parameter–parameter yang telah diketahui, maka dapat dirancang 

konstruksi komponen utama sistem pengkondisisan udara khususnya 

konstruksi evaporator yang lebih baik dengan merubah (mendesain ulang) 

konstruksinya dari evaporator type pipa bulat bersirip menjadi evaporator 

type pipa permukaan datar (pipih) bersirip. 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Dalam penyusunan Tugas Akhir dengan judul "Redesain Unit 

Pengkondisian Udara (Air Conditioner) Isuzu New Panther" ini adalah 

merencanakan sistem pengkondisian udara (AC) pada kendaraan (auto 

mobile) Isuzu New Panther dengan sistem pendingin sentral tipe kompresi 

uap. Dalam perencanaan ini yang dibahas adalah perhitungan beban 

pendingin dan komponen utama (kompresor, kendensor, evaporator) dan juga 

komponen-komponen pendukungnya. 

 
1.4. Metode Penyelesaian Masalah 

Dalam menyelesaikan perencanaan pengkondisian udara (AC) ini 

dilakukan dengan beberapa metode, yaitu : 

-  Metode observasi, yaitu dengan mengamati, menganalisa, dan mencari 

data-data langsung di lapangan. 

-  Metode studi literatur, dilakukan untuk memperoleh dasar-dasar teori yang 

menggunakan persamaan atau rumus-rumus dari referensi yang ada. 

 -  Metode interview yaitu memperoleh keterangan dan data-data dengan 

berkomunikasi atau bertanya langsung pada nara sumber yang berkaitan. 

 
1.5.  Sistem Penulisan 

Tugas Akhir ini terdiri 7 Bab yang secara garis besar pada masing-

masing bab memuat hal-hal sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan, pembatasan masalah, 
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metode penyelesaian masalah dan sistematika penulisan  

BAB II  TEORI DASAR REFRIGERASI 

Bab ini menguraikan tentang pengertian pengkondisian udara 

secara umum, daur refrigerasi carnot, sistem kompresi uap dan 

refrigeran. 

BAB III  BEBAN PENDINGINAN 

Bab ini menguraikan tentang analisis beban pendinginan, data 

perencanaan dan perhitungan beban pendinginan 

BAB IV  PERENCANAAN KOMPONEN UTAMA 

Bab ini tentang perencanaan kompresor, kondensor, evaporator, 

termasuk klasifikasi, dasar pemilihan, dan perhitungan masing-

masing komponen serta katup ekspansi. 

BAB V  PERALATAN BANTU 

Bab ini membahas tentang peralatan pendukung komponen utama 

yaitu sistem perpipaan, alat-alat kontrol, dan kipas. 

BAB VI  PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN 

Bab ini diuraikan tentang pengoperasian unit pengkondisian udara 

serta perawatan secara periodik. 

BAB VII   KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan data analisis perhitungan. 
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