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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi bumi yang semakin panas, memaksa orang untuk mencari 

berbagai macam cara untuk menghindarkan diri dari rasa panas. Demikian 

juga dalam berkendara, seringkali dirasakan panasnya udara dalam kabin 

mobil menjadikan orang berusaha untuk mewujudkan kondisi udara yang 

segar serta nyaman dalam perjalanan. Pada zaman sekarang dimana 

pola hidup masyarakat mulai bertambah maju, kenyamanan dalam 

berkendaraan menjadi kebutuhan yang cukup penting. Salah satu solusi 

dari permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan sistem 

refrigerasi. Kerja dari mesin refrigerasi membutuhkan suatu refrigeran 

yang berfungsi sebagai medium pembawa panas yang menyerap panas 

pada tingkat temperatur rendah dan melepaskan panas yang diserapnya 

pada tingkat temperatur yang lebih tinggi. 

Dengan semakin banyak ditemukanya refrigeran yang ramah 

lingkungan dan juga berbagai penelitian dibidang refrigerasi, maka 

aplikasi sistem refrigerasi berkembang cukup pesat dan meliputi bidang 

yang sangat luas. Berbagai jenis mesin refrigerasi dapat ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari, mulai dari keperluan rumah tangga, pertanian, 

sampai ke industri gas, petrokimia, perminyakan, dan sebagainya.  



Pengkondisian udara merupakan salah satu aplikasi penting dalam 

teknologi refrigerasi. Teknologi ini bisa menghasilkan dua hal esensial 

yang diperlukan dalam pengkondisian udara; yakni pendinginan (cooling) 

dan pemanasan (heating). Mesin pengkondisian udara yang bekerja 

sebagai pendingin biasanya disebut sebagai AC (Air Conditioning), 

sedangkan pada saat bekerja sebagai pemanas disebut sebagai pompa 

kalor (heat pump).  

Dalam hal berkendaraan, keberadaan AC mobil memberikan dua 

fungsi penting bagi pengguna kendaraan. Pertama di saat hari yang 

panas, AC mobil dapat mempertahankan temperatur serta kelembaban 

kabin pada kondisi nyaman sepanjang perjalanan. Kedua saat kondisi 

jalan dalam keadaan hujan AC mobil dapat menjaga temperatur 

permukaan kaca depan di bawah titik embun sehingga mencegah 

terbentuknya titik embun pada kaca depan bagian dalam.  

Di daerah tropis seperti Indonesia, musim panas yang terjadi lebih 

lama dibandingkan dengan musim penghujan. Temperatur lingkungan 

pada musim panas cukup tinggi, sehingga sistem pengkondisian udara 

untuk pendingin ruangan terutama ruangan pada kendaraan (automobile) 

sangat dibutuhkan dalam berbagai suasana.  

Berbagai tipe mobil ditawarkan di Indonesia, dari mobil pribadi 

sampai dengan mobil keluarga. Kapasitas penumpang maupun dimensi 

dari kabin mobil tersebut berbeda antara tipe yang satu dengan yang lain, 

sehingga desain AC yang tepat akan mampu untuk menciptakan 



kenyamanan dalam kabin mobil tersebut. Untuk selanjutnya dalam tugas 

akhir ini pembahasan pengkondisian udara adalah pendingin ruangan 

pada kendaraan (automobile). 

1.2 Tujuan Penulisan 

Merencanakan pengkondisian udara pada kendaraan (automobile 

air conditioning system) Daihatsu Xenia, dengan sistem pendinginan 

sentral tipe kompresi uap. Perencanaan ini membahas tentang 

perhitungan beban pendingin dan komponen-komponen pendukung unit 

pengkondisian udara. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah tugas akhir ini adalah: 

1. Mobil Daihatsu Xenia Li warna silver. 

2. Unit pengkondisian udara pada Daihatsu Xenia Li menggunakan 

fluida R-22. 

3. Mobil dikendarai di kota solo, pada jam 12 siang, dan dengan jumlah 

penumpang sebanyak 5 orang. 

4. Mobil bergerak ke arah barat. 

5. Perencanaan komponen utama meliputi ; evaporator, kondensor, 

kompresor, dan katup ekspansi. 

 

1.4 Metode Penyelesain Masalah 



Dalam melaksanakan perencanaan pengkondisian udara 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 bertanya langsung pada nara sumber yang berkaitan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini terdiri dari 7 bab. Secara garis besar pada masing-

masing bab memuat hal-hal sebagai berikut : 

Bab I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan, pembatasan 

masalah, metode penyelesaian masalah dan sistematika 

penulisan. 

Bab II TEORI DASAR REFRIGERASI 

 Bab ini mengurakan tentang pengertian refrigerasi secara 

umum, daur refrigerasi Carnot, sistem kompresi uap dan 

refrigeran. 

Bab III BEBAN PENDINGINAN 

 Pada bab ini diuraikan tentang analisis beban pendinginan 



Bab IV PERENCANAAN KOMPONEN UTAMA 

 Bab ini membahas tentang perencanaan evaporator, 

kompesor, kondensor, dan katup ekspansi beserta pemilihan 

dan perhitungannya dari masing-masing komponen tersebut. 

Bab V PERALATAN BANTU 

 Bab ini membahas tentang peralatan pendukung komponen 

utama. 

Bab VI PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN 

 Pada bab ini diuraikan tentang pengoperasian unit 

pengkondisian udara serta perawatan secara periodik. 

Bab VII KESIMPULAN 

 Bab ini berisi kesimpulan dan data analisis perhitunngan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


