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INTISARI
Mesin pendingin pada saat ini semakin banyak dimanfaatkan sesuai
dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya taraf hidup. Mesin pendingin dapat
berfungsi sebagai : refrigerator, freezer, air conditioner (AC). Dari berbagai
macam mesin pendingin yang ada mempunyai kegunaan yang berbeda-beda di
antaranya sebagai pengawet makanan, pembeku air (pembuat es) dan penyejuk
udara. Mengingat peranan dan pentingnya mesin pendingin secara umum, maka
diperlukan pengetahuan tentang pembuatan dan pengembangan mesin pendingin.
Tujuan dari pembuatanan mesin pendingin yaitu berkeinginan untuk mengerti,
memahami dan mengenal cara kerja beserta dengan karakteristik mesin pendingin.
Model pembuatan mesin pendingin dengan kapasitas ukuran rumah tangga
untuk mendinginkan air dengan siklus kompresi uap. Pengujian dilakukan di
Laboratorium Konversi Energi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Data yang
diambil dalam pengujian mesin pendingin adalah tekanan kerja, suhu di setiap
bagian pipa keluar komponen mesin pendingin dan suhu air.
Hasil perhitungan dari mesin pendingin berupa kerja kompresor (Win),
panas yang diserap evaporator (Qin), panas yang dilepas kondensor (Qout), dan
COP (Coefficient of Perfomance) dari mesin pendingin. Mesin pendingin yang
telah dibuat mampu mendinginkan air sebanyak 3 liter dalam waktu 270 menit
dengan suhu air awal sebesar 25,1°C menjadi sebesar 2 °C. Kerja kompresor
(Win) terendah yang didapat sebesar 27,912 kJ/kg dan tertinggi sebesar 32,564
kJ/kg sedangkan rata-ratanya sebesar 29,462 kJ/kg. Panas yang dilepas kondensor
(Qout) terendah sebesar 176,776 kJ/kg dan tertinggi sebesar 181,428 kJ/kg
sedangkan rata-ratanya sebesar 179,619 kJ/kg. Panas yang dihisap evaporator
(Qin) terendah sebesar 147,701 kJ/kg dan tertinggi sebesar 153,516 kJ/kg
sedangkan rata-ratanya sebesar 150,156 kJ/kg. COP terendah sebesar 4,571 dan
COP tertinggi sebesar 5,5 sedangkan COP rata-rata dari mesin pendingin sebesar
5,1.
Kata Kunci :Mesin pendingin, siklus kompresi uap standar, COP.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Dewasa ini perkembangan teknologi semakin lama semakin pesat. Mesin
pendingin bukan merupakan suatu peralatan yang dianggap mewah dan asing
bagi masyarakat. Sebagai misal mesin pendingin, banyak dijumpai diberbagai
tempat: di rumah tangga, di swalayan/mall, di rumah sakit, di kantor-kantor, di
tempat industri, di tempat hiburan dan bahkan di berbagai alat transportasi.
Ditinjau dari kegunaannya mesin pendingin mempunyai fungsi/peranan yang
berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk mendinginkan, membekukan, dan untuk
sistem pengkondisian udara.
Contoh mesin yang berfungsi untuk mendinginkan dan membekukan
adalah: kulkas, freezer, ice maker, cold storage, show case, dispenser, dll.
Sedangkan mesin yang berfungsi untuk sistem pengkondisian udara adalah: AC
rumah tangga, AC industri, AC alat transportasi, dll. Semua mesin tersebut
mempergunakan siklus kompresi uap dalam bekerjanya.
Air conditioner (AC), dipergunakan orang untuk mengkondisikan udara di
dalam ruangan agar orang yang berada di dalam ruangan mendapatkan kondisi
udara yang nyaman, meliputi suhu, kelembaban, distribusi dan kebersihan udara.
Apabila AC dipergunakan di dalam ruangan/kelas, diharapkan agar orang dapat
bekerja/belajar secara optimal. Apabila AC dipergunakan di dalam alat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2

transportasi (mobil, bus, kereta api, pesawat, kapal, dll) diharapkan agar orangorang yang berada di dalamnya dapat menikmati perjalanan dengan nyaman.
Refrigerator, dikenal dengan sebutan lemari es atau kulkas. Kegunaannya
untuk mendinginkan minuman, mengawetkan sayur mayur, telur, daging buahbuahan dan membuat es. Tipe dan kapasitasnya bermacam-macam dan umumnya
digunakan untuk rumah tangga.
Freezer, tidak berbeda jauh dengan kulkas, tetapi mempunyai kapasitas
suhunya lebih rendah. Fungsi utamanya untuk membekukan air.
Dispenser, digunakan untuk mengalirkan air minum dari galon air menuju
ke gelas/cangkir. Semula fungsi dispenser hanya seperti itu namun saat ini fungsi
dispenser menjadi lebih beragam diantaranya sebagai pemanas air dan pendingin
air. Untuk pemanas air menggunakan elemen pemanas air sedangkan untuk
mendinginkan air menggunakan siklus kompresi uap. Proses pendinginan air pada
dispenser pada umumnya dibedakan menjadi 2 yaitu :
1. Pendinginan air dengan fan, proses pendinginan air menggunakan
fan dilakukan dengan cara menghisap suhu tinggi pada air ketika berada
pada tampungan air, namun pada kenyataannya fan hanya alat untuk
mempercepat pembuangan panas pada air, sehingga temperatur air hanya
turun sedikit saja.
2. Pendingin air dengan siklus kompresi uap, pendingin air pada
dispenser menggunakan siklus kompresi uap sama seperti pada kulkas
hanya saja evaporatornya dililitkan pada tampungan air, sehingga air
disekitar evaporator akan menjadi air dingin. Hasil pendinginan air pada
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dispenser menggunakan siklus kompresi uap lebih maksimal dibandingkan
pendinginan air menggunakan fan.

1.2 Tujuan
Adapun tujuan pembuatan alat ini adalah :
1. Membuat mesin pendingin siklus kompresi uap standar yang
dipergunakan untuk mendinginkan air.
2. Menghitung kerja kompresor, panas yang dilepas kondensor dan panas
yang dihisap evaporator pada mesin pendingin.
3. Mengetahui karakteristik COP dari mesin pendingin.

1.3 Batasan Masalah
Dalam pembuatan mesin pendingin ini mengingat betapa luas dan
kompleknya permasalahan, maka batasan penulisan tugas akhir ini hanya pada
masalah mesin pendingin siklus kompresi uap. Batasan permasalahan tersebut
antara lain :
1. Dalam mesin pendingin terdapat komponen utama yaitu : kompresor,
kondensor, pipa kapiler, filter, evaporator dan tempat untuk
mendinginkan air.
2. Refrigeran yang dipergunakan dalam mesin pendingin adalah R-134a.
3. Karakteristik mesin pendingin yang digunakan untuk menghitung COP
didasarkan pada kondisi ideal kerja siklus kompresi uap dari mesin
pendingin.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4

1.4. Manfaat Pembuatan Alat
Manfaat pelaksanaan tugas akhir bagi penulis adalah :
1. Mempunyai pengalaman dalam pembuatan mesin pendingin dengan
siklus kompresi uap untuk ukuran rumah tangga.
2. Mampu memahami karaktristik mesin pendingin dengan siklus
kompresi uap.
3. Sebagai bekal untuk memahami mesin pendingin, pembeku dan mesin
pendingin pengkondisian udara yang menggunakan siklus kompresi
uap.
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BAB II
DASAR TEORI

2.1. Definisi Mesin Pendingin
Mesin pendingin atau yang lebih dikenal dengan nama refrigerator ini
merupakan alat yang dapat menyerap kalor yang berada di sekeliling evaporator,
karena di dalamnya terjadi sirkulasi dari bahan pendingin atau refrigeran.
Refrigeran bersirkulasi melepas dan menyerap kalor, serta terjadi perubahan
tekanan pada sirkulasi tersebut. Sirkulasi ini terjadi secara berulang dan terus
menerus. Di dalam sirkulasi ini jumlah refrigeran yang digunakan tetap, yang
berubah hanya bentuknya. Komponen-komponen utama mesin pendingin, terdiri
dari :
1. Kompresor
Kompresor merupakan jantung dari siklus kompresi uap. Pada saat
yang sama kompresor menghisap uap refrigeran yang bertekanan rendah
dari evaporator dan mengkompresikannya menjadi uap bertekanan tinggi
sehingga uap akan tersirkulasi.
Kebanyakan kompresor-kompresor yang dipakai saat ini adalah dari
jenis torak. Ketika torak bergerak turun dalam silinder, katup hisap terbuka
dan uap refrigeran masuk dari saluran hisap ke dalam silinder. Pada saat
torak bergerak ke atas, tekanan uap di dalam silinder meningkat dan katup
hisap menutup, sedangkan katup tekan akan terbuka, sehingga uap
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refrigeran akan ke luar dari silinder melalui saluran tekan menuju ke
kondensor.
2. Kondensor
Kondensor adalah suatu alat untuk merubah fase bahan pendingin dari
bentuk gas menjadi cair. Pada saat terjadinya perubahan fase tersebut,
panas dilepas oleh kondensor ke udara sekitar melalui permukaan rusukrusuk kondensor. Bahan pendingin saat keluar kompresor mempunyai
suhu dan tekanan tinggi. Sebagai akibat dari kehilangan panas, bahan
pendingin didinginkan awalnya menjadi gas jenuh kemudian mengembun
berubah menjadi cair.
3. Evaporator
Evaporator adalah suatu tempat dimana bahan pendingin menguap
dari cair menjadi gas. Proses penguapanya memerlukan panas, panas
diambil dari lingkungan sekitar evaporator (air di sekitar evaporator).
Evaporator berbentuk pipa yang dililitkan pada sebuah tabung. Pipa
evaporator ada yang terbuat dari bahan tembaga, besi, alumanium atau
kuningan. Namun kebanyakan terbuat dari alumanium dan besi.
Kerusakan yang sering dijumpai pada evaporator adalah kebocoran pipa.
Hampir semua kerusakan terjadi karena kebocoran sehingga mesin
pendingin tidak mampu mendinginkan (ruang pendingin).
4. Pipa kapiler
Pipa kapiler adalah salah satu alat ekspansi. Alat ekspansi ini
mempunyai dua kegunaan yaitu untuk menurunkan tekanan refrigeran cair
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dan mengatur aliran refrigeran ke evaporator. Pipa kapiler merupakan
suatu pipa pada mesin pendingin yang mempunyai diameter yang paling
kecil jika dibandingkan dengan pipa‐pipa lainnya. Jika pada evaporator
pipanya mempunyai diameter 8 mm, maka untuk pipa kapiler berdiameter
1,7 mm. Fungsi pipa kapiler yaitu menurunkan tekanan bahan pendingin
cair yang mengalir di dalam pipa. Kerusakan mesin pendingin paling
banyak dijumpai pada pipa kapiler yaitu terjadi bocor dan tersumbat.
5. Filter
Filter (saringan) berguna menyaring kotoran yang mungkin terbawa
aliran bahan pendingin selama melakukan sirkulasi. Sehingga tidak masuk
ke dalam kompresor dan pipa kapiler. Selain itu, bahan pendingan yang
akan disalurkan pada proses berikutnya lebih bersih sehingga dapat
menyerap kalor lebih maksimal. Bentuk dari alat ini ialah berupa tabung
kecil dengan diameter antara 10 - 20 mm, sedangkan panjangnya tak
kurang dari 8 - 15 cm.

2.2. Bahan Pendingin (Refrigeran)
Untuk terjadinya suatu proses pendinginan diperlukan suatu bahan yang
mudah dirubah bentuknya dari gas menjadi cair atau sebaliknya, bahan tersebut
adalah bahan pendingin (refrigeran). Refrigeran yaitu fluida atau zat pendingin
yang memegang peranan penting dalam sistem pendingin. Refrigeran digunakan
untuk menyerap panas melalui perubahan fase dari cair ke gas (evaporasi) dan
membuang panas melalui perubahan fase dari gas ke cair (kondensasi). Refrigeran
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dapat dikatakan sebagai pemindah panas dalam sistem pendingin. Refrigeran
mengalami beberapa proses atau perubahan fase (cair dan uap), yaitu refrigeran
yang mula-mula pada keadaan awal (cair) setelah melalui beberapa proses akan
kembali ke keadaan awalnya.
Secara umum Refrigeran dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:
1. Refrigeran primer
Refrigeran primer adalah refrigeran yang digunakan dalam sistem
kompresi uap dan mengalami perubahan fase selama proses
refrigerasinya. Refrigeran primer meliputi beberapa macam diantaranya
yaitu :
1. Udara
Penggunaan udara sebagai refrigeran umumnya dipergunakan
untuk pesawat terbang. Sistem pendingin dengan refrigeran udara
menghasilkan COP yang rendah, tetapi aman.
2. Amonia (NH3)
Amonia

adalah

satu-satunya

refrigeran

selain

kelompok

fluorocarbon yang masih digunakan sampai saat ini. Walaupun
amonia beracun dan kadang-kadang mudah terbakar atau meledak
pada kondisi tertentu, namun amonia biasa digunakan pada
instalasi-instalasi suhu rendah pada industri besar.
3. Karbondioksida (CO2)
Karbondioksida merupakan refrigeran pertama dipakai seperti
halnya amonia. Refrigeran ini kadang-kadang digunakan untuk
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pembekuan dengan cara sentuhan langsung dengan bahan
makanan. Tekanan pengembunannya yang tinggi membatasi
penggunaannya hanya pada bagian suhu rendah, untuk suhu tinggi
digunakan refrigeran lain.
4. Hidrokarbon
Hidrokarbon merupakan refrigeran paling banyak dipakai pada
industri karena harganya murah dan termasuk refrigeran ramah
lingkungan. Jenisnya butana, iso butana, propana, propylana, etana
dan etylana. Semuanya termasuk bahan yang mudah terbakar dan
meledak. Hidrokarbon dapat terbakar bila berada di dalam daerah
segitiga api yaitu tersedianya hidrokarbon, udara dan sumber api.
Jika salah satu ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi maka proses
kebakaran tidak akan terjadi.
5. Refrigeran-12
Refrigeran ini biasa dilambangkan R-12 dan mempunyai rumus
kimia CCl2F2 (Dichloro Difluoro Methane). Refrigeran ini
merupakan yang paling sering digunakan pada saat ini, terutama
digunakan untuk kompresor torak. R-12 mempunyai titik didih
o

o

-21,6 F (-29,8 C) pada tekanan 1 atm.
6. Refrigeran-22
Refrigeran ini biasa dilambangkan R-22 dan mempunyai rumus
o

o

kimia CHClF2. R-22 mempunyai titik didih -41,4 F (-40,8 C).
Refrigeran ini telah banyak digunakan untuk menggantikan R-12 .
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7. Refrigeran-134a
Refrigeran ini biasanya dilambangkan R-134a dan mempunyai
rumus kimia CH3CH2F. R-134a mempunyai titik didih -15°F
(-26,2°C). Refrigeran ini merupakan alternatif pengganti R-22.
2. Refrigeran sekunder
Refrigeran sekunder adalah fluida yang membawa panas dari bahan
yang sedang didinginkan ke evaporator pada sistem refrigerasi.
Refrigeran sekunder mengalami perubahan suhu bila menyerap panas
dan membebaskannya pada evaporator, tetapi tidak mengalami
perubahan fase. Secara teknis air dapat digunakan sebagai refrigeran
sekunder, namun yang paling sering digunakan adalah larutan garam
(brine) dan larutan anti beku (antifreezes) yang merupakan larutan
o

dengan suhu beku dibawah 0 C. larutan anti beku yang sering
digunakan adalah larutan air dan glikol etilen, glikol propilen, atau
kalsium klorida. Glikol propilen mempunyai keistimewaan tidak
berbahaya bila terkena bahan makanan.

Jenis refrigeran yang digunakan pada saat ini terdiri dari tiga susunan
yaitu:
1. Hydro fluoro carbon (HFC), merupakan refrigeran baru sebagai

alternatif untuk menggantikan posisi freon. Hal ini disebabkan karena
refrigeran freon mengandung zat chlor (Cl) yang dapat merusak lapisan
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ozon. Sedangkan HFC terdiri dari atom-atom hidrogen, fluorine dan
karbon tanpa adanya zat chlor (Cl).
2. Hydro cloro fluoro carbon (HCFC), merupakan refrigeran yang terdiri

dari hidrogen, klorin, fluorin, dan karbon. Refrigeran ini terkandung
jumlah minimal klorin, yang merusak lingkungan karena penipisan
lapisan ozon.
3. Cloro fluoro carbon (CFC), merupakan refrigeran yang mengandung

klorin, fluorin dan karbon. Refrigerant ini membawa jumlah kaporit
yang tinggi sehingga dikenal sebagai refrigeran yang paling berbahaya
untuk kerusak lapisan ozon.

Ditinjau dari berbagai segi pada saat ini pemakaian refrigeran yang umum
diusulkan adalah hydro fluoro carbon (HFC) karena beberapa sifat positif yang
dimilikinya antara lain sebagai berikut:
1. Tidak beracun, berwarna dan berbau.
2. Bukan termasuk bahan yang mudah terbakar dan meledak.
3. Tidak menyebabkan korosi pada material.
4. Dapat bercampur dengan minyak pelumas kompresor.
5.

Memiliki stuktur kimia yang stabil.

6.

Memiliki titik didih yang rendah.

7.

Memiliki tekanan kondensasi yang rendah.

8. Tekanan pengembunan yang tidak terlampau tinggi.
9.

Memiliki tingkat penguapan yang tinggi.
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10. Memiliki kalor laten penguapan yang tinggi.
11. Memiliki harga yang relatif murah dan mudah diperoleh.

2.3. Sistem Refrigerasi
Siklus sistem refrigerasi adalah sebuah kombinasi dari komponen-komponen
peralatan dan pemipaan yang disambung dalam urutan yang berurutan untuk
menghasilkan efek dingin. Sistem refrigerasi merupakan suatu proses penarikan
panas dari suatu benda/ruangan ke lingkungan sehingga temperatur benda/ruangan
tersebut lebih rendah dari temperatur lingkungannya. Pada dasarnya sistem
refrigerasi dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Sistem refrigerasi mekanik
Sistem refrigerasi ini menggunakan mesin-mesin penggerak dan alat
mekanik lain dalam menjalankan siklusnya. Yang termasuk dalam sistem
refrigerasi mekanik di antaranya adalah:
a. Siklus Kompresi Uap
b. Refrigerasi siklus udara
c. Kriogenik/refrigerasi temperatur ultra rendah
d. Siklus sterling
2. Sistem refrigerasi non mekanik
Sistem refrigerasi ini tidak memerlukan mesin-mesin penggerak seperti
kompresor dalam menjalankan siklusnya. Yang termasuk dalam sistem
refrigerasi non mekanik di antaranya :
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a. Refrigerasi termoelektrik
b. Refrigerasi siklus absorbsi
c. Refrigerasi steam jet
d. Refrigerasi magnetic
e. Heat pipe

2.4. Siklus Kompresi Uap
Dari sekian banyak jenis-jenis sistem refigerasi, namun yang paling umum
digunakan adalah refrigerasi dengan siklus kompresi uap. Komponen utama siklus
kompresi uap adalah kompresor, evaporator, kondensor dan katup ekspansi atau
pipa kapiler. Skema alir siklus kompresi uap tersaji pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Skema Siklus Kompresi Uap
(sumber : http://4.bp.blogspot.com).
Proses dari skema alir siklus kompresi uap (Gambar 2.1.) adalah :
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a) Proses kompresi adalah proses menaikkan tekanan refrigeran (Proses 1-2)
Proses ini dilakukan oleh kompresor. Kondisi awal refrigeran pada saat
masuk ke dalam kompresor adalah uap jenuh bertekanan rendah, setelah
mengalami kompresi refrigeran akan menjadi uap bertekanan tinggi. Karena
proses ini berlangsung secara isentropik, maka temperatur ke luar kompresor pun
meningkat.
b) Proses penurunan suhu dan proses kondensasi (Proses 2-3)
Proses ini berlangsung di dalam kondensor. Refrigeran yang bertekanan
tinggi dan bertemperatur tinggi yang berasal dari kompresor akan membuang
panas sehingga fasenya berubah menjadi cair. Hal ini berarti bahwa di dalam
kondensor terjadi pertukaran panas antara refrigeran dengan lingkungannya
(udara), sehingga panas berpindah dari refrigeran ke udara pendingin yang
menyebabkan uap refrigeran mengembun menjadi cair.
c) Proses penurunan tekanan (Proses 3-4)
Proses ekspansi ini berlangsung di dalam katup ekspansi atau pipa kapiler.
Hal ini berarti tidak terjadi perubahan entalpi tetapi terjadi penurunan tekanan dan
temperatur.
d) Proses pendidihan (Proses 4-1)
Proses ini berlangsung di dalam evaporator. Panas dari dalam ruangan akan
diserap oleh cairan refrigeran yang bertekanan rendah sehingga refrigeran berubah
fase dari campuran cair + uap menjadi uap bertekanan rendah. Selanjutnya,
refrigeran kembali masuk ke dalam kompresor dan bersirkulasi lagi. Begitu
seterusnya sampai kondisi yang diinginkan tercapai.
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Penggambaran siklus kompresi uap pada P-h diagram disajikan pada Gambar
2.2 dan pada T-s diagram disajikan pada Gambar 2.3

Gambar 2.2. Diagram P-h Siklus Kompresi Uap

Gambar 2.3. Diagram T-s Siklus Kompresi Uap
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Proses-proses yang terjadi pada diagram P-h dan diagram T-s siklus kompresi
uap, adalah sebagai berikut :
1. 1 - 2

: proses kompresi adiabatik dan reversible.

2. 2 - 3

: proses kondensasi (pelepasan panas dan pengembunan) pada tekanan

konstan.
3. 3 - 4

: proses ekspansi tidak reversible atau isentalpik pada entalpi

konstan.
4. 4 - 1

: proses evaporasi (penyerapan panas) isothermis.

2.5. Perpindahan Panas
Perpindahan panas atau heat transfer adalah ilmu yang mempelajari
perpindahan energi sebagai akibat dari adanya perbedaan temperatur diantara dua
medium. Misalnya, sesama medium padat atau medium padat dengan fluida.
Energi yang berpindah tersebut dinamakan kalor atau panas (heat). Panas akan
berpindah dari medium yang bertemperatur lebih tinggi ke medium dengan
temperatur yang lebih rendah. Perpindahan ini berlangsung terus sampai terjadi
kesetimbangan temperatur di antara kedua medium tersebut. Perpindahan panas
dapat terjadi melalui beberapa mekanisme yaitu : perpindahan secara konduksi,
konveksi dan radiasi.

2.5.1. Perpindahan Panas Konduksi
Perpindahan panas konduksi adalah perpindahan panas jika panas
mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya rendah, dengan
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media pengantar panas tetap. Perpindahan panas konduksi dapat berlangsung pada
benda padat,cair dan gas. Contoh perpindahan panas konduksi adalah besi atau
logam yang dipanaskan pada salah satu ujungnya maka ujung lainnya akan terasa
panas, seperti pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Perpindahan Panas Konduksi

Persamaan laju umum untuk perpindahan panas dengan cara konduksi
dikenal dengan hukum fourier yang dirumuskan sebagai berikut:

q = - k.A.

............................................................................(2.1)

Pada persamaan (2.1) :
q = laju perpindahan panas (W)
= gradien suhu perpindahan panas(-K/m)
k = konduktifitas thermal bahan (W/m.K)
A = luas bidang penampang benda (m²)
Nilai minus (-) dalam persamaan diatas menunjukan bahwa panas selalu
berpindah ke temperatur yang lebih rendah.
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2.5.2. Perpindahan Panas Konveksi
Perpindahan panas konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara
permukaan padat dengan fluida yang mengalir disekitarnya, dengan menggunakan
penghantar berupa fluida (cairan atau gas). Contoh perpindahan panas konveksi
adalah air yang dipanaskan dipanci, air di bagian bawah naik karena massa
jenisnya berkurang dan digantikan oleh air yang lebih dingin di atasnya.

Gambar 2.5. Perpindahan Panas Konveksi
Persamaan perpindahan panas konveksi dikenal sebagai hukum newton
untuk pendinginan, yang dirumuskan sebagai berikut:
q = h.A(Ts − T∞)

.....................................................................(2.2)

Pada persamaan (2.2) :
q = laju perpindahan panas (W)
h = koefisien perpindahan panas konveksi W/(m².K)
A = luas permukaan yang bersentuhan dengan fluida (m²)
Ts = temperatur permukaan (K)
T∞= temperatur fluida yang mengalir dekat permukaan (K)
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Macam-macam konveksi yaitu:
1. Konveksi bebas/konveksi alamiah (free convection/natural convection)
Perpindahan panas dimana aliran fluida yang terjadi disebabkan karena
adanya perbedaan massa jenis, tanpa adanya alat bantu penggerak aliran
fluida.
Contoh: plat panas dibiarkan berada diudara sekitar tanpa ada sumber
gerakan dari luar yang menggerakan udara.
2. Konveksi paksa (forced convection)
Perpindahan panas dimana aliran fluida yang terjadi disebabkan karena
adanya alat bantu penggerak aliran fluida.
Contoh: plat panas dihembus udara dengan kipas atau blower.

2.6. Beban Pendinginan
Beban pendinginan adalah aliran energi dalam bentuk panas yang dihisap
evaporator. Kalor yang dihisap evaporator berasal dari benda-benda yang ada
disekitar evaporator

Jenis beban pendingin dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Panas sensible (sensible heat)
Panas sensibel adalah panas yang diterima atau dilepaskan suatu materi
sebagai akibat perubahan suhunya. Untuk lebih jelasnya, misalkan
mendinginkan air dari 100°C sampai mejadi es 0°C. Panas yang diserap
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dari air mulai dari 100°C menjadi 0°C (masih tetap air) disebut beban
sensible.
2. Panas laten (latent heat)
Panas laten adalah panas yang diterima atau dilepaskan suatu materi
karena adanya perubahan fase. Misalkan Jika air yang suhunya sudah 0°C
didinginkan lagi hingga akhirnya menjadi es, pada saat suhu 0°C tidak
terjadi perubahan suhu tetapi perubahan fase. Panas yang diserap di sini
disebut panas laten.

2.7. Proses Perubahan Fase
Secara umum proses perubahan fase dapat berlangsung karena adanya
pengaruh temperatur. Perubahan fase banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya perubahan cair ke padat, gas ke cair, padat ke gas dan lain sebagainya.
Namun dalam suatu sistem mesin pendingin hanya berlangsung dua perubahan
fase yaitu pengembunan ( gas ke cair) dan penguapan (cair ke gas).

2.7.1. Proses Pengembunan (kondensasi)
Pengembunan adalah proses berubahnya fase zat dari uap menjadi cair.
Pada mesin pendingin proses pengembunan berlangsung di kondensor. Uap panas
lanjut diubah menjadi cair jenuh. Pada saat proses pengembunan, terjadi
pelepasan panas. Panas refrigeran dibuang keluar dari kondensor ke lingkungan
sekitar (udara luar).
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2.7.2. Proses Penguapan (evaporasi)
Penguapan berarti berubahnya fase zat dari cair menjadi uap. Pada mesin
pendingin proses penguapan terjadi di evaporator. Pada saat mengalir di pipa
evaporator, refrigeran berubah fase dari cair menjadi gas. Pada proses penguapan
diperlukan panas. Panas diambil dari lingkungan di sekitar evaporator (media
yang didinginkan berupa air). Karena air diambil panasnya maka air berubah
wujudnya menjadi es.

2.8. Rumus –Rumus Perhitungan
Dalam analisa unjuk kerja mesin pendingin diperlukan beberapa rumusan
perhitungan, antara lain sebagai berikut :
1) Kerja Kompresor
Besarnya kerja kompresor per satuan massa refrigeran dapat dihitung
dengan menggunakan persamaan :
Win = h2– h1

.................................................................………..(2.3)

Pada Persamaan (2.3) :
Win = besarnya kerja kompresor (kJ/kg)
h1 = entalpi refrigeran saat masuk kompresor (kJ/kg)
h2 = entalpi refrigeran saat keluar kompresor (kJ/kg)
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2) Laju Aliran Kalor Yang Dilepas Kondensor
Besarnya panas per satuan massa refrigeran yang dilepas kondensor dapat
dihitung dengan persamaan :
Qout = h2 – h3

........................................................................(2.4)

Pada Persamaan (2.4):
Qout = besarnya kalor dilepas di kondensor (kJ/kg)
h2 = entalpi refrigeran saat keluar kompresor (kJ/kg)
h3 = entalpi refrigeran saat keluar kondensor (kJ/kg)

3) Laju Aliran Kalor Yang Diserap Evaporator
Besarnya kalor per satuan massa refrigeran yang diserap evaporator dapat
dihitung dengan persamaan :
Qin = h1 – h4

...................................................................……(2.5)

Pada Persamaan (2.5) :
Qin = besarnya kalor yang diserap di evaporator (kJ/kg)
h1 = entalpi refrigeran saat masuk kompresor (kJ/kg)
h4 = entalpi refrigeran saat masuk evaporator (kJ/kg)

4) COP (Coefficient Of Performance)
COP dipergunakan untuk menyatakan perfoma (unjuk kerja) dari siklus
refrigerasi. Semakin tinggi COP yang dimiliki oleh suatu mesin refrigerasi
maka akan semakin baik mesin refrigerasi tersebut. COP tidak mempunyai
satuan karena merupakan perbandingan antara besarnya kalor yang diserap
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evaporator (h1 – h4) dengan kerja spesifik kompresor (h2 – h1) dirumuskan
sebagai berikut :
COP =

(

)

(

)

.............................................................................(2.6)

Pada Persamaan (2.6) :
h1 = entalpi refrigeran saat masuk kompresor (kJ/kg)
h2 = entalpi refrigeran saat keluar kompresor (kJ/kg)
h4 = entalpi refrigeran saat masuk evaporator (kJ/kg)
Dengan bantuan diagram tekanan-entalpi, besaran yang penting seperti
kerja kompresor, kerja kondensor, kerja evaporator dan COP dalam siklus
kompresi uap standar di atas dapat diketahui. Untuk diagram tekanan-entalpi pada
jenis R-134a dapat dilihat pada Gambar 2.6.
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Gambar 2.6. Diagram tekanan-entalpi R-134a (sumber : http://www.engr.siu.edu)
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BAB III
METODE PEMBUATAN ALAT

3.1. Diagram Alir Pelaksanaan
Langkah kerja yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas akhir ini disajikan
dalam diagram alir sebagai berikut :
Mulai
Perancangan Mesin Pendingin

Persiapan Komponen-komponen Mesin Pendingin
Penyambungan Komponen-komponen Mesin Pendingin

Pemvakuman Mesin Pendingin

Pengisian refrigeran 134a

Uji coba

Pengambilan Data T1,T2,T3,T4,P1,P2 dan Tair
Pengolahan Data Win,Qout,Qin dan COP
Selesai
Gambar 3.1 Diagram Alir Langkah Pelaksanaan
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3.2. Alat Dan Bahan
Mesin pendingin beserta komponen-komponennya dapat dilihat pada
Gambar 3.2.

3

2

4

5
1

Gambar 3.2. Konstruksi Mesin Pendingin
Keterangan Gambar :
1. Kompresor
2. Kondensor
3. Evaporator
4. Pipa Kapiler
5. Filter
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Mesin pendingin pada konstruksi seperti pada Gambar 3.2. memiliki beberapa
bagian penting, yaitu :
1. Kompresor
Kompresor merupakan alat yang berfungsi menghisap dan memompakan
refrigeran ke komponen-komponen sistem pendingin, sehingga terjadi
sirkulasi refrigeran yang mengalir pada mesin pendingin. Dalam
pembuatan alat mesin pendingin ini kompresor yang digunakan adalah
kompresor merk Tecumseh daya 1/8 Pk, lebih jelasnya ditunjukan pada
Gambar 3.3.

Gambar 3.3. Kompresor
2. Kondensor
Dalam pembuatan mesin pendingin ini kondensor yang digunakan yaitu
jenis pipa dengan jari-jari penguat.
Tinggi kondensor 70 cm, lebar kondensor 25 cm dan diameter pipa 5 mm
serta jarak antara sirip 5 mm , lebih jelasnya ditunjukan pada Gambar 3.4.
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70cm

Sirip
kondensor

Pipa
kondensor

25cm
Gambar 3.4. Kondensor
3. Evaporator
Besarnya evaporator yang digunakan tergantung dari seberapa besar media
yang didinginkan. Jenis evaporator yang digunakan pada mesin pendingin
ini adalah tabung dengan diameter 160 mm dan tinggi 170 mm yang dililiti
pipa tembaga dengan panjang 2 m, diameter 8 mm. Lebih jelasnya

170mm

ditunjukan pada Gambar 3.5.

Pipa
tembaga

160 mm
Gambar 3.5. Evaporator
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4. Pipa kapiler
Pipa kapiler yang digunakan terbuat dari bahan tembaga dengan panjang
150 cm dan diameter pipa 1,7 mm, lebih jelasnya ditunjukan pada Gambar
3.6.

Pipa
kapiler
Gambar 3.6. Pipa Kapiler
5. Filter
Filter berfungsi untuk menyaring atau menyerap kotoran yang akan masuk
ke ruang pipa berikutnya (kapiler dan evaporator). Bentuk dari alat ini
berupa tabung kecil yang terbuat dari bahan tembaga. Filter

yang

digunakan dalam mesin pendingin ini dengan diameter 19,4 mm

90 mm

sedangkan panjangnya 90 mm, lebih jelasnya ditunjukan pada Gambar 3.7.

19,4 mm
Gambar 3.7. Filter
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Komponen-komponen mesin pendingin seperti kompresor, kondensor,
pipa kapiler, filter dan evaporator tersebut disambung dengan teknik pengelasan.
Proses pengelasan menggunakan bahan tambah berupa perak atau kuningan.
Namun saat penyambungan antara pipa keluar evaporator ke arah kompresor,
menggunakan bahan tambahan berupa borak mengingat bahan yang akan
disambung antara tembaga dan besi. Penggunaan borak di sini bertujuan agar hasil
sambungan lebih merekat. Selain penyambungan komponen-komponen utama,
penyambungan alat ukur berupa dua buah gauge manifold juga dilakukan dengan
teknik pengelasan. Pada proses penyambungan komponen-komponen menjadi
sebuah sistem pendingin, tidak boleh terjadi kebocoran pada sambungan pipapipanya. Contoh proses pengelasan dapat dilihat pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8. Proses Pengelasan
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Setelah proses penyambungan selesai, sebuah rangkaian mesin pendingin
sudah terbentuk. Proses selanjutnya yang harus dilakukan adalah pemvakuman.
Proses pemvakuman menggunakan pompa vakum dengan tujuan untuk
mengosongkan atau menghilangkan udara yang ada di dalam pipa-pipa mesin
pendingin. Pada proses pemvakuman dapat dilihat juga apakah sebuah rangkaian
sistem pendingin yang dibuat mengalami kebocoran pada saat proses
penyambungan. Untuk mengetahui terjadinya kebocoran, busa sabun dioleskan
pada pipa-pipa atau sambunganan. Apabila terdapat gelembung-gelembung udara
pada bagian yang di olesi busa sabun, dapat dipastikan rangkaian mesin pendingin
terjadi kebocoran. Untuk proses pemvakuman lebih jelasnya dapat dilihat pada
Gambar 3.9.

Gambar 3.9. Proses Pemvakuman
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Setelah rangkaian mesin pendingin dalam kondisi vakum, proses
selanjutnya adalah pengisian refrigeran. Jenis refrigeran yang digunakan dalam
mesin pendingin yang dibuat adalah R134a. Saat proses pengisian berlangsung
tekanan pada manifold gauge warna biru (tekanan rendah) akan naik dan
menunjuk angka 10 psi. Proses pengisian refrigeran melalui selang yang
dihubungkan ke dalam dob yang terhubung pada kompresor. Proses pengisian
refrigeran hampir sama dengan saat proses pemvakuman, tapi pada saat proses
pengisian tidak menggunakan alat pompa vakum melainkan menggunakan tabung
refrigeran. Untuk pengisian refrigeran lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar
3.10.

Gambar 3.10. Pengisian Refrigeran R-134a
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Dalam pembuatan mesin pendingin digunakan beberapa peralatan
penunjang, diantaranya :
1. Pemotong Pipa (Tubing cutter)
Tubing cutter fungsinya untuk memotong pipa-pipa pada mesin pendingin
agar potongan yang dihasilkan bisa rata. Untuk memotong pipa dengan
tubing cutter yaitu pipa dimasukan antara roller dan cutting wheel lalu
tangkai dari tubing cutter diputar 360°, lebih jelasnya ditunjukan pada
Gambar 3.11.

Gambar 3.11. Pemotong pipa (Tubing cutter)
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2. Pengembang Pipa (Flaring Tool)
Flaring tool fungsinya untuk mengembangkan ujung pipa agar dapat
disambung dengan sambungan berulir. Flaring tool terdiri dari 2 buah
blok yang disatukan dengan baut dan mur kupu-kupu (wing nut). Kedua
blok ini membentuk lubang dengan bermacam- macam ukuran pipa yang
dapat diselipkan. Selain itu flaring tool juga mempunyai sebuah joke yang
terdiri dari kaki-kaki yang dapat diselipkan pada blok yang mempunyai
sebuah baut pada bagian atasnya dengan batang yang dapat diputar,
sedangkan pada ujung lain pada bagian bawah diberi sebuah flare cone
yang berbentuk kerucut dengan sudut 45° untuk menekan dan
mengembangkan ujung pipa, lebih jelasnya ditunjukan pada Gambar 3.12.

Gambar 3.12. Pengembang Pipa (Flaring Tool)
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3. Tang
Tang adalah alat yang digunakan untuk mencengkeram, memotong kawat
atau kabel. Dalam pembuatan mesin pendingin ini tang digunakan untuk
mencengkeram pipa pada saat pengelasan, lebih jelasnya ditunjukan pada
Gambar 3.13.

Gambar 3.13. Tang
4. Alat Las
Fungsi alat las untuk menyambungkan pipa-pipa pada mesin pendingin.
Hasil penyambungan pipa-pipa harus bagus supaya tidak terjadi
kebocoran. Lebih jelasnya ditunjukan pada Gambar 3.14.

Gambar 3.14. Alat Las
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5. Bahan Las
Bahan las yang digunakan untuk menyambung pipa-pipa mesin pendingin
yaitu berupa perak dan borak. Penggunaan bahan borak diperlukan untuk
penyambungan tembaga dengan besi, agar hasil pengelasan lebih baik.
Bahan perak digunakan untuk mengelas pipa tembaga dengan tembaga.
Lebih jelasnya seperti ditunjukan pada Gambar 3.15.

Gambar 3.15. Bahan Las
6. Pompa Vakum
Pompa vakum fungsinya untuk menghisap atau menghilangkan udara dan
uap air di dalam sistem mesin pendingin. Hal ini dilakukan karena udara
yang mengandung uap air akan mempercepat proses pembekuan zat
pendingin akibatnya saluran-saluran akan tersumbat es, lebih jelasnya
seperti ditunjukan pada Gambar 3.16.

Gambar 3.16. Pompa Vakum
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Dalam pengambilan data digunakan beberapa peralatan penunjang, di
antaranya :
1. Termokopel
Termokopel adalah alat yang digunakan untuk mengukur perubahan suhu
besaran entalpi refrigeran sebagai data yang dibutuhkan. Jenis termokopel
yang digunakan adalah Tipe K (Chromel (Ni-Cr alloy) / Alumel (Ni-Al
alloy)). Prinsip kerjanya ujung kabel ditempelkan pada bagian yang akan
diukur kemudian menghidupkan termokopel tekan T1 atau T2 sensor
akan secara otomatis bekerja dan hasilnya ditampilkan pada layar digital,
seperti ditunjukkan pada Gambar 3.17.

Gambar 3.17. termokopel

2. Clamp Meter
Clamp meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan
temperatur. Penggunaan alat ukur clamp meter dalam pengambilan data
yaitu untuk mengukur temperatur air. Jenis alat ukur yang digunakan
adalah digital clamp meter model KS – 88. Prinsip kerjanya ujung kabel
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dari clamp meter dicelupkan pada air kemudian sensor secara otomatis
akan bekerja dan hasilnya ditampilkan pada layar digital, seperti
ditunjukkan pada Gambar 3.18.

Gambar 3.18. Clamp Meter
3. Gauge Manifold
Gauge manifold digunakan untuk mengukur tekanan refrigeran baik pada
saat pengisisan maupun pada saat beroperasi. Pada mesin pendingin ini
dipasang dua Gauge Manifold pada tekanan keluar kompresor dan tekanan
masuk kompresor. Gauge manifold yang digunakan ada dua jenis seperti
terlihat pada Gambar 3.19.
a) Tekanan 0 - 220 Psi (dipasang pada pipa masuk kompresor, berwarna
biru).
b) Tekanan 0 - 500 Psi (dipasang pada pipa keluar kompresor, berwarna
merah).
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a) Tekanan 0-220 Psi

b) Tekanan 0-500 Psi
Gambar 3.19. Gauge Manifold

3.3. Langkah Pengambilan Data
Pengambilan data tekanan kerja kompresor beserta suhu keluar dan masuk
kompresor, evaporator, kondensor dilakukan secara bersama-sama. Hal pertama
yang dilakukan adalah mengecek alat ukur termokopel dan clamp meter sebelum
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ditempelkan pada tempatnya, agar saat proses pengambilan data tidak ada kendala
pada alat ukur. Selanjutnya untuk pengambilan data memerlukan proses sebagai
berikut :
1. Mengecek kebocoran refrigeran pada mesin pendingin.
2. Mengisi air sebanyak 3 liter pada tempatnya (ruang pendingin).
3. Memasang ujung kabel clamp meter pada dinding (ruang pendingin) dan
menempelkannya pada air.
4. Mengisolasi tempat air (ruang pendingin) agar tidak terjadi kontak
langsung dengan udara luar.
5. Memasang termokopel pada pipa-pipa keluar dan masuk kompresor,
kondensor dan evaporator. Seperti ditunjukan pada Gambar 3.20.

Gambar 3.20. Pemasangan Termokopel
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6. Mengecek Gauge manifold yang sudah terpasang pada mesin pendingin.
7. Setelah semua siap mesin pendingin siap untuk dihidupkan.

3.4. Langkah Pengolahan Data
Dari data tekanan dan temperatur yang telah didapat, maka data tersebut
dapat diolah agar diketahui besarnya nilai entalpi pada setiap titik yaitu h1, h2, h3,
h4 (kJ/kg) yang diperoleh dari grafik P-h diagram, kemudian dimasukan kedalam
rumus untuk mengetahui kerja kompresor, besarnya panas yang dilepas
kondensor, besarnya panas yang diserap evaporator dan COP mesin pendingin.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42

BAB IV
PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Hasil Percobaan
Skema titik-titik pemasangan alat ukur suhu dan tekanan pada saat proses
pengambilan data, dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Skema Titik-titik Pemasangan Alat Ukur

Tabel 4.1. Hasil percobaan untuk tekanan dan suhu per 30 menit.

No
1

Waktu
(menit)
30

T1
(°C)
21,4

T2
(°C)
75,5

T3
(°C)
47,2

T4
(°C)
17,2

P1
(psi)
30

P2
(psi)
210

Tair
(°C)
12,1

2

60

15,5

71,1

45,6

11,8

25

205

7,2

3

90

13,7

70,2

43,5

11,6

20

200

5,1

4

120

12,8

69,5

42,5

11,4

20

195

4

5

150

12,5

68,4

41,2

10,8

20

190

3,9

6

180

12,0

68,2

39,7

10,2

19

190

3,2

7

210

11,2

68,6

38,2

9,5

16

185

3

8

240

10,6

67,2

37,6

9,2

15

185

2,8

9

270

9,6

66,7

37,4

9,2

14

180

2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43

Keterangan :
Pada saat pengambilan data, suhu ruangan sebesar 28,5 °C.
Media yang didinginkan air, dengan volume 3 liter dan suhu awal sebesar 25,1 °C.
T air = suhu air (media yang didinginkan), °C.
T1 = suhu refrigeran saat keluar dari evaporator, °C.
T2 = suhu refrigeran saat keluar dari kompresor, °C.
T3 = suhu refrigeran saat keluar dari kondensor, °C.
T4 = suhu refrigeran saat keluar dari pipa kapiler, °C.
P1 = tekanan refrigeran saat masuk kompresor, Psi.
P2 = tekanan refrigeran saat keluar kompresor, Psi.

4.2. Pengolahan Data
Dari data tekanan dan suhu yang diperoleh dapat dicari besarnya nilai entalpi
(h) dengan cara melihat dari diagram tekanan-entalpi pada jenis refrigeran R134a.
Besar nilai entalpi (h) di setiap titik 1, 2, 3, 4 dari waktu kewaktu dalam satuan
Btu/lb dilihat pada Tabel 4.2.
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Tabel 4.2. Besar entalpi (h) dalam satuan Btu/lb.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Waktu
(menit)
30
60
90
120
150
180
210
240
270

h1
(Btu/lb)
114
113
112
111,5
111
110,5
110
109
108

h2
(Btu/lb)
128
126,5
126
124
123
122,5
122
121
120

h3
(Btu/lb)
50
49
48
48
47
46
44
43
43

h4
(Btu/lb)
50
49
48
48
47
46
44
43
43

Dalam perhitungan, besar entalpi (h) dikonversikan dalam satuan Standar
Internasional dengan satuan kJ/kg, (1 Btu/lb = 2,326 kJ/kg). Besar nilai konversi
entalpi setiap titik 1, 2, 3, 4 dari waktu kewaktu disajikan pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3. Besar entalpi (h) dalam satuan kJ/kg.

No
1

Waktu
(menit)

h1
(kJ/kg)

h2
(kJ/kg)

h3
(kJ/kg)

h4
(kJ/kg)

30

265,164

297,728

116,300

116,300

2

60

262,838

294,239

113,974

113,974

3

90

260,512

293,076

111,648

111,648

4

120

259,349

288,424

111,648

111,648

5

150

258,186

286,098

109,322

109,322

6

180

257,023

283,935

106,996

106,996

7

210

255,860

283,772

102,344

102,344

8

240

253,534

281,446

100,018

100,018

9

270

251,208

279,120

100,018

100,018
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Gambar 4.2. Cara menentukan besarnya entalpi (h) dari Diagram R-134a.
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Contoh perhitungan, dilakukan dengan mempergunakan data pada Tabel 4.3.
baris pertama saat waktu t = 30 menit. Perhitungan yang dilakukan untuk
mengetahui besarnya kerja kompresor, panas yang dilepas kondensor, panas yang
dihisap evaporator serta koefisien prestasi (COP) dari mesin pendingin. Siklus
kompresi uap mesin pendingin dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.3. Siklus Kompresi Uap Diagram Tekanan-entalpi (P-h)

Keterangan :
h1 = 265,164 kJ/kg
h2 = 297,728 kJ/kg
h3 = 116,300 kJ/kg
h4 = h3 (proses berlangsung pada entalpi konstan)
P1 = 44,7 Psia
P2 = 224,7 Psia
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1) Kerja Kompresor
Untuk mendapatkan kerja kompresor yang dihasilkan oleh mesin
pendingin, dapat mempergunakan persamaan 2.3 :
Win = h2 – h1
= 297,728 kJ/kg – 265,164 kJ/kg
= 32,564 kJ/kg
Maka kerja kompresor sebesar 32,564 kJ/kg (t = 30 menit).

2) Panas yang dilepas Kondensor
Untuk mendapatkan besarnya panas yang dilepas kondensor yang
dihasilkan oleh mesin pendingin, dapat mempergunakan persamaan 2.4 :
Qout = h2 – h3
= 297,728 kJ/kg – 116,300 kJ/kg
= 181,428 kJ/kg
Maka panas yang dilepas kondensor sebesar 181,428 kJ/kg (t = 30 menit).

3) Panas yang diserap Evaporator
Untuk mendapatkan besarnya panas yang diserap evaporator yang
dihasilkan oleh mesin pendingin, dapat mempergunakan persamaan 2.5 :
Qin = h1 – h4
= 265,164 kJ/kg – 116,300 kJ/kg
= 148,864 kJ/kg
Maka panas yang diserap evaporator sebesar 148,864 kJ/kg (t = 30 menit).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48

4) Koefisien Prestasi (COP)
Dengan mengetahui panas yang diserap evaporator 148,864 kJ/kg
dan kerja kompresor 32,564 kJ/kg maka koefisien prestasi (COP) dapat
dihitung dengan mempergunakan persamaan 2.6 :

COP =

=

,
,

/
/

= 4,571

Maka COP yang dihasilkan sebesar 4,571.

4.3. Hasil Perhitungan
Hasil perhitungan dari kerja kompresor (Win), panas yang dilepas
kondensor (Qout), panas yang diserap evaporator (Qin) serta koefisien prestasi
(COP) mesin pendingin, secara keseluruhan disajikan pada Tabel 4.4.
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Tabel 4.4. Hasil perhitungan Win, Qout, Qin dan COP.

NO

Waktu,
t
(menit)

Kerja
kompresor,
Win (kJ/kg)

Panas dilepas
kondensor, Qout
(kJ/kg)

Panas diserap
evaporator, Qin
(kJ/kg)

COP

1

30

32,564

181,428

148,864

4,571

2

60

31,401

180,265

148,864

4,740

3

90

32,564

181,428

148,864

4,571

4

120

29,075

176,776

147,701

5,080

5

150

27,912

176,778

148,864

5,333

6

180

27,912

177,939

150,027

5,375

7

210

27,912

181,428

153,516

5,500

8

240

27,912

181,428

153,516

5,500

9

270

27,912

179,102

151,190

5,416

4.4. Pembahasan
Dari hasil perhitungan kerja kompresor (Win), panas yang dilepas
kondensor (Qout), panas yang diserap evaporator (Qin) dan koefisien prestasi
(COP) dapat diperoleh grafik hubungan Win, Qout, Qin dan COP dari waktu
kewaktu.
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Kerja Kompresor, Win (kJ/kg)
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Gambar 4.4. Grafik Hubungan Kerja Kompresor Dengan Waktu.
Gambar 4.4. memperlihatkan besar kerja kompresor (Win) dari waktu
kewaktu. Nampak dari Gambar 4.4 untuk t = 0 sampai t = 150 menit, kerja
kompresor nilainya semakin menurun. Sedangkan untuk t > 150 menit, kerja
kompresor relative konstan. Secara keseluruhan, bila dinyatakan dengan
persamaan, kerja kompresor dapat dinyatakan dengan Win = -0,00000002t4 +
0,00001t3 + 0,002t2 +0,155t + 29,52 (t dalam satuan menit dan Win dalam satuan
kJ/kg). Persamaan berlaku untuk t dari 30 menit sampai dengan 270 menit. Kerja
kompresor terendah sebesar 27,912 kJ/kg dan tertinggi sebesar 32,564 kJ/kg
sedangkan rata-ratanya sebesar 29,462 kJ/kg.
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Panas Dilepas Kondensor, Qout (kJ/kg)
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Gambar 4.5. Grafik Hubungan Panas Dilepas Kondensor Dengan Waktu.
Gambar 4.5. memperlihatkan besar panas yang dilepas kondensor (Qout)
dari waktu kewaktu. Bila dinyatakan dalam persamaan Qout = -0,00000006t4 +
0,00003t3 – 0,006t2 + 0,388t + 174,1 (t dalam satuan menit dan Qout dalam satuan
kJ/kg). Persamaan berlaku untuk t dari 30 menit sampai dengan 270 menit. Panas
yang dilepas kondensor terendah sebesar 176,776 kJ/kg dan tertingi sebesar
181,428 kJ/kg sedangkan rata-ratanya sebesar 179,619 kJ/kg.
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Panas Diserap Evaporator, Qin (kJ/kg)
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Gambar 4.6. Grafik Hubungan Panas Diserap Evaporator Dengan Waktu.
Gambar 4.6. memperlihatkan besar panas yang diserap evaporator (Qin)
dari waktu kewaktu. Bila dinyatakan dalam persamaan Qin = -0,00000004t4 +
0,00002t3 - 0,003t2 + 0,232t + 144,6 (t dalam menit dan Qin dalam kJ/kg).
Persamaan berlaku untuk t dari 30 menit sampai dengan 270 menit. Panas yang
diserap evaporator terendah sebesar 147,701 kJ/kg dan tertinggi sebesar 153,516
kJ/kg sedangkan rata-ratanya sebesar 150,156 kJ/kg.
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Gambar 4.7. Grafik Hubungan COP Dengan Waktu.
Gambar 4.7. memperlihatkan besar koefisien prestasi (COP) dari waktu
kewaktu. Bila dinyatakan dalam persamaan COP = -0,00002t² + 0,009t + 4,198 (t
dalam satuan menit). Persamaan berlaku untuk t dari 30 menit sampai dengan 270
menit. COP terendah sebesar 4,571 dan tertinggi sebesar 5,5 sedangkan rataratanya sebesar 5,1. Semakin besar COP mesin pendingin semakin baik, karena
kerja yang dilakukan mesin kompresor semakin kecil.
Besar kerja kompresor, panas yang dilepas kondensor, panas yang diserap
evaporator dan COP mesin pendingin tidak konstan atau berubah dari waktu
kewaktu. Kemungkinan hal ini disebabkan karena suhu air yang didinginkan
berubah-ubah setiap waktu, sehingga besar beban pendingin juga berubah-ubah
terhadap waktu. Demikian juga dengan suhu udara luar yang tidak konstan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Dari percobaan mesin pendingin yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Mesin pendingin yang telah dibuat mampu mendinginkan air 3 liter dalam waktu 270
menit dengan pencapaian suhu air sebesar 2 °C.
2. a) Kerja kompresor terendah yang didapat sebesar 27,912 kJ/kg dan tertinggi sebesar
32,564 kJ/kg sedangkan rata-ratanya sebesar 29,462 kJ/kg. Secara keseluruhan
dinyatakan dengan Win = -0,00000002t 4 + 0,00001t3 + 0,002t2 +0,155t + 29,52 (t dalam
satuan menit dan Win dalam satuan kJ/kg).
b) Panas yang dilepas kondensor terendah sebesar 176,776 kJ/kg dan tertinggi sebesar
181,428 kJ/kg sedangkan rata-ratanya sebesar 179,619 kJ/kg. Secara keseluruhan
dinyatakan dengan Qout = -0,00000006t4 + 0,00003t3 – 0,006t2 + 0,388t + 174,1 (t dalam
satuan menit dan Qout dalam satuan kJ/kg)
c) Panas yang dihisap evaporator terendah sebesar 147,701 kJ/kg dan tertinggi sebesar
153,516 kJ/kg sedangkan rata-ratanya sebesar 150,156 kJ/kg. Secara keseluruhan
dinyatakan dengan Qin = -0,00000004t 4 + 0,00002t3 - 0,003t2 + 0,232t + 144,6 (t dalam
menit dan Qin dalam kJ/kg).
3. COP terendah sebesar 4,571 dan COP tertinggi sebesar 5,5 sedangkan COP rata-rata dari
mesin pendingin sebesar 5,1. Secara keseluruhan dapat dinyatakan dengan persamaan
COP = -0,00002t² + 0,009t + 4,198 (t dalam satuan menit).
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5.2. Saran
Setelah dilakukan pengambilan data dari mesin pendingin ada kekurangan dan kelebihan
yang perlu di perhatikan, untuk itu perlu adanya saran untuk pengembangan mesin pendingin
ini, antara lain :
1. Sebelum proses pengambilan data sebaiknya dilakukan pengecekan beberapa kali,
sehingga saat proses pengambilan data tidak terjadi kendala seperti kebocoran pada
wadah atau kebocoran pada pipa pengelasan dan kerusakan pada alat ukur.
2. Untuk lebih meningkatkan kinerja mesin pendingin perlu dilakukan pengembangan lebih
lanjut dengan pendinginan lanjut dan pemanasan lanjut.
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Lampiran 1. Cara menentukan besarnya entalpi (h) dari data percobaan pertama.
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Lampiran 2. Cara menentukan besarnya entalpi (h) dari data percobaan kedua.
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Lampiran 3. Cara menentukan besarnya entalpi (h) dari data percobaan ketiga.
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Lampiran 4. Cara menentukan besarnya entalpi (h) dari data percobaan keempat.
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Lampran 5. Cara menentukan besarnya entalpi (h) dari data percobaan kelima.
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Lampiran 6. Cara menentukan besarnya entalpi (h) dari data percobaan keenam.
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Lampiran 7. Cara menentukan besarnya entalpi (h) dari data percobaan ketujuh.
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Lampiran 8. Cara menentukan besarnya entalpi (h) dari data percobaan kedelapan.
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Lampiran 9. Cara menentukan besarnya entalpi (h) dari data percobaan
kesembilan.

