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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mesin-mesin refrigerasi saat ini semakin banyak dimanfaatkan, 

sejalan dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya taraf hidup 

manusia terutama pada otomobil. Seiring dengan perkembangan dan 

penerapan sistem refrigerasi pada otomobil mengalami peningkatan 

yang sangat pesat. Banyaknya mobil yang dilengkapi dengan AC (air 

conditioner) bertujuan untuk menyegarkan udara dalam ruangan mobil 

tersebut. Sistem refrigerasi yang paling sederhana memiliki komponen 

utama yaitu evaporator, kompresor, kondensor dan alat ekspansi. 

Dalam kehidupan sehari – hari  sering dijumpai banyak pemilik 

mobil ber- AC memodifikasi dengan menambahkan tekanan pengisian 

refrigeran, diharapkan akan mendapatkan suhu ruang yang lebih 

sejuk, fenomena ini menarik untuk dikaji apakah penambahan tekanan 

pengisian refrigeran dapat mempengaruhi kinerja system pendingin. 

Oleh karena itu sebagai bagian dari bidang konversi energi, 

refrigerasi atau teknik pendingin merupakan mata kuliah yang cukup 

penting, terutama bagi mahasiswa Teknik Mesin. Berkaitan dengan hal 

ini maka penulis mencoba untuk meneliti pengaruh kapasitas 

pengisian refrigeran (R134a) terhadap prestasi kerja AC mobil 

 

 

 



1.2. Tujuan Penelitian 

Meneliti pengaruh kapasitas tekanan pengisian refrigeran  

R-134a terhadap koefisien prestasi (COP) AC Mobil 

1.3. Manfaat Penelitian 

Dapat mengetahui pengaruh kapasitas tekanan pengisian 

refrigeran R-134a terhadap koefisien prestasi (COP)  AC Mobil 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara 

mengoptimalkan kapasitas tekanan pengisian refrigeran R-134a 

sehingga di dapat koefisien prestasi (COP) AC mobil yang maksimal. 

dengan menggunakan refrigeran R134a, kondisi udara di dalam 

suatu  ruang  tertutup  berukuran  panjang  50cm,  lebar  50cm,  

tinggi 50cm  dan  laju aliran  udara  yang  melintasi  kondensor         

19 fit/menit. Data yang digunakan yaitu data yang dicatat setelah 

system beroperasi selama 60menit. 

 


