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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Sistem Pengkondisian Udara  

Pengkondisian udara adalah proses untuk mengkondisikan temperature 

dan kelembapan udara agar memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu kebersihan 

udara, kecepatan dan distribusinya di dalam ruangan yang dikondisikan juga 

merupakan factor yang tidak kalah pentingnya. Bila pengkondisian udara ini 

ditujukan untuk kenyamanan penghuninya maka konsentrasi oksidasi oksigen 

juga merupakan factor yang tidak bisa dilupakan. Pengkondisian udara biasanya 

dilakukan untuk :  

1. Kenyamanan :  

Yaitu untuk memberi kenyamanan penghuninya dalam melakukan aktifitas 

tertentu ataupun selagi istirahat.  

2. Proses :  

Yaitu ditujukan untuk menjaga kondisi udara di dalam ruangan proses, agar 

yang dimaksud dapat berjalan dengan lancar.  

 

2.2. Prinsip Kerja Mesin Refrigerasi Kompresi Uap  

Mesin Refrigerasi Siklus kompresi Uap merupakan jenis mesin refrigerasi 

yang paling banyak digunakan saat ini. Mesin refrigerasi ini terdiri dari empat 

komponen utama, yaitu kompresor, kondensor, alat ekspansi dan evaporator. 

Susunan empat komponen tersebut secara skematik ditunjukkan dalam gambar 2.1 

dan sketsa proses siklus kompresi uap standar dalam diagram P-h ditunjukkan 

pada gambar 2.2. 
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Gambar 2.1 Skematik Sistem Refrigerasi Siklus Kompresi Uap 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 P-h diagram Siklus Kompresi Uap Standar 

Di dalam siklus kompresi uap standar ini, refrigeran mengalami empat proses yaitu:  

1. Proses 1-2: refrigeran meninggalkan evaporator dalam wujud uap jenuh 

dengan temperatur dan tekanan rendah, kemudian oleh kompresor uap 

tersebut dinaikkan tekanannya menjadi uap dengan tekanan yang lebih tinggi 

(tekanan kondensor). Kompresi ini diperlukan untuk menaikkan temperatur 

refrigeran, sehingga temperatur refrigeran di dalam kondensor lebih tinggi 

daripada temperatur lingkungannya. Dengan demikian perpindahan panas 

dapat terjadi dari refrigeran ke lingkungan. Proses kompresi ini berlangsung 

secara isentropik (adiabatik reversibel).  
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2. Proses 2-3: setelah mengalami proses kompresi, refrigeran berada dalam fase 

panas lanjut dengan tekanan dan temperatur tinggi. Untuk mengubah 

wujudnya menjadi cair, kalor harus dilepaskan ke lingkungan. Hal ini 

dilakukan pada penukar kalor yang disebut kondensor. Refrigeran mengalir 

melalui kondensor dan pada sisi lain dialirkan fluida pendingin (udara atau 

air) dengan temperatur lebih rendah daripada temperatur refrigeran. Oleh 

karena itu kalor akan berpindah dari refrigeran ke fluida pendingin dan 

sebagai akibatnya refrigeran mengalami penurunan temperatur dari kondisi 

uap panas lanjut menuju kondisi uap jenuh, selanjutnya mengembun menjadi 

wujud cair. Kemudian keluar dari kondensor dalam wujud cair jenuh. Proses 

ini berlangsung secara reversibel pada tekanan konstan.  

3. Proses 3-4: refrigeran dalam wujud cair jenuh mengalir melalui alat ekspansi. 

Refrigeran mengalami ekspansi pada entalpi konstan dan berlangsung secara 

tak reversibel. Selanjutnya refrigeran keluar dari alat ekspansi berwujud 

campuran uap-cair pada tekanan dan temperatur evaporator.  

4. Proses 4-1: refrigeran dalam fasa campuran uap-cair, mengalir melalui sebuah 

penukar kalor yang disebut evaporator. Pada tekanan evaporator, titik didih 

refrigeran haruslah lebih rendah daripada temperatur lingkungan (media kerja 

atau media yang didinginkan), sehingga dapat terjadi perpindahan panas dari 

media kerja kedalam refrigeran. Kemudian refrigeran yang masih berwujud 

cair menguap didalam evaporator dan selanjutnya refrigeran meninggalkan 

evaporator dalam fasa uap jenuh. Proses penguapan tersebut berlangsung 

secara reversibel pada tekanan konstan.  
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2.3. Analisis Kinerja Mesin Refrigerasi Kompresi Uap  

Parameter-parameter prestasi mesin refrigerasi kompresi uap, antara lain : 

kerja kompresi, laju pengeluaran kalor, kapasitas refrigerasi dan koefisien 

performansi (Coefficient of Performance, COP).  

Ada beberapa definisi parameter-parameter yang sering digunakan dalam 

menganalisis kinerja mesin :  

 Entalpi adalah merupakan tingkat energi yang dimiliki oleh suatu zat per 

satuan massa zat tersebut (kJ/kg).  

 Entropi adalah merupakan energi yang diperlukan oleh setiap satuan 

massa suatu zat untuk menaikkan suhu satu derajat satuan suhu (kJ/kg 

0K).  

 Kerja per satuan massa adalah usaha (energi) per satuan massa yang 

diberikan ke sistem (kJ/kg).  

 Daya adalah kerja per satuan waktu (kW).  

 Isentropik adalah tingkat keadaan yang memiliki entropi yang sama.  

 Adiabatik adalah tidak terjadi perpindahan kalor.  

 Reversibel adalah suatu proses yang bisa kembali ke keadaan awal.  

 Irreversibel adalah suatu proses yang tidak bisa kembali ke keadaan awal.  

Penentuan parameter-parameter tersebut dapat dibantu dengan 

menggunakan sketsa proses pada diagram tekanan entalpi dan tabel sifat-sifat 

refrigeran.  
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2.4. Siklus Kompresi Uap Aktual  

Pada kenyataannya siklus kompresi uap mengalami penyimpangan dari 

kompresi uap standar, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3 perbedaan 

penting siklus kompresi uap aktual dari siklus standar adalah:  

1. Terjadi penurunan tekanan disepanjang pipa kondensor dan evaporator.  

2. Adanya proses dibawah dingin (sub-cooling) cairan yang meninggalkan 

kondensor sebelum memasuki alat ekspansi.  

3. Pemanasan lanjut uap yang meninggalkan evaporator sebelum memasuki 

kompresor.  

4. Terjadi kenaikan entropi pada saat proses kompresi (kompresi tak 

isentropik).  

5. Proses ekspansi berlangsung non-adiabatik. 

Walaupun siklus aktual tidak sama dengan siklus standar, tetapi proses 

ideal dalam siklus standar sangat bermanfaat dan diperlukan untuk mempermudah 

analisis secara teoritik. 
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Gambar 2.3. Siklus kompresi uap aktual dan siklus standar 

Kondensor  

Kondensor adalah sebagai penukar panas dan berfungsi untuk menurunkan bahan 

pendingin dan mengubah fasenya dari gas menjadi cair. Karena kondensor 

mendapatkan pendinginan dari udara yang mengalir melalui pipa kondensor 

tersebut maka bahan pendinginan atau refrigerant dengan suhu yang lebih tinggi, 

suhunya akan turun. Akibatnya refrigerant yang tadinya fase gas akan berubah 

menjadi cair. 12  
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Kondensor yang dipakai pada room air conditioner yaitu kondensor dari pipa 

tembaga dan pipa dengan sirip dari aluminium yang tersusun pada rangka pipa 

tembaga tersebut.  

Adapun macam-macam kondensor yang digunakan pada sistem pendinginan, 

yaitu: 

- Kondensor tabung dan coil  

 

Kondensor jenis ini banyak dipakai pada unit refrigerant yang kapasitasnya 

relative kecil. Coil pipa pendingin tersebut biasanya terbuat dari tembaga tanpa 

sirip atau dengan sirip pada kondensor tabung coil, air mengalir di dalam coil pipa 

pendingin.  

 

Gambar 2.4. Kondensor tabung dan Coil 

- Kondensor jenis Pipa Ganda  

Kondensor jenis pipa ganda merupakan dua susunan dari pipa dimana refrigerant 

mengalir melalui saluran yang terbentuk antara pipa dalam dan pipa luar dan 

mengalir dari atas ke bawah sedang air pendingin mengalir didalam pipa dalam 

dan arahnya berlawanan dengan arah aliran refrigerant yaitu dari bawah ke atas. 
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Keuntungan adalah bentuk lebih sederhana dan penggunaan air pendingin relative 

kecil, sedang kerugiannya yaitu sulit di dalam pembersihan pipa dan pemeriksaan 

terhadap pipa tidak mungkin dilakukan, misalnya korosi atau pipa kotor.  

 
 

2.6 Kalor Yang Diserap Di Evaporator 

Refrigeran akan menyerap kalor yang dilepaskan oleh air sehingga 

temperatur air keluar evaporator menjadi turun dan rendah. Jumlah kalor yang 

diserap di evaporator dapat dihitung dengan rumus (Wilbert F.Stoecker, 1992). 

Qe = ṁe . Cpae .(Ti.e –To.e)  

Dimana :  

Qe : Kalor yang diserap pada evaporator (kW)  

ṁe : Laju aliran massa air pada evaporator (kg/s)  

Cpae : Panas spesifik air pada evaporator (kj/kg.K)  

Ti.e : Tempratur air masuk pada evaporator (K)  

To.e : Temperatur air keluar pada evaporator (K)  

 

2.7 Kalor Yang Dibuang Di Kondensor  

Kalor yang dibuang oleh refrigerant di kondensor sama dengan kalor yang 

diserap oleh air pendingin kondensor. Jumlah kalor yang dibuang pada kondensor 

dapat dihitung dengan rumus (Wilbert F.Stoecker, 1992) :  

Qc = ṁc.Cpac.( To.c – Ti.c)  

Dimana:  

Qc : Kalor yang dibuang pada kondensor (kW)  

ṁc : Laju aliran massa air pada kondensor (kg/s)  
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Cpac : Panas spesifik air pada kondensor (kj/kg.K)  

Ti.c : Temperature air masuk pada kondensor (K)  

To.c : Temperatur air keluar pada kondensor (K)  

 

2.8 Daya Aktual Kompresor  

Daya aktual dibutuhkan oleh kompresor untuk melakukan kerja kompresi 

dapat dihitung dengan rumus (Wilbert F.Stoecker, 1992) :  

WK.aktual = √3.V.I.Cos θ  

Dimana:  

WK.aktual : Daya aktual (watt).  

V : Tegangan (Volt). 18  

I : Kuat arus listrik (A).  

Cos θ : Faktor daya.  

 

2.9 Koefisien Prestasi (COP)  

COP adalah besarnya daya yang berguna dibagi dengan daya yang 

diperlukan sistem, yaitu daya kompresi. COP disebut dengan koefisien prestasi, 

dipergunakan untuk menyatakan performansi dari siklus refrigerasi. COP dapat 

dihitung dengan rumus (Wilbert F.Stoecker, 1992) :  
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COP =              

Dimana:  

COP : Koefisien prestasi  

QE : Kalor yang diserap oleh evaporator (kW)  

K.aktual : Daya aktual (watt) 

 

Gambar 2.5. Kondensor Jenis Pipa Ganda (Harijono, 1985). 

 

- Kondensor Tabung dan Pipa Horizontal  

Kondensor jenis ini banyak digunakan pada jenis kondensor berukuran 

kecil sampai besar. Di dalam kondensor tabung pipa terdapat banyak terdapat pipa 

pendingin dimana air pendingin mengalir di dalam pipa tersebut. Ujung dan 

pangkal pipa pendingin terikat pada plat pipa sedangkan diantaranya plat pipa dan 

tutup tabung dipasang sekat-sekat untuk membagi aliran air yang melewati pipa-

pipa tersebut, selain itu juga untuk mengatur agar kecepatannya tinggi.  
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Gambar 2.6. Kondensor Tabung dan Pipa Horizontal (Harijono, 1985) 

Keterangan ;  

1. Lubang air pendingin masuk dan keluar  

2. Plat pipa  

3. Plat distributor  

4. Pipa bersirip  

5. Penguluran cairan muka  

6. Lubang refrigerant masuk  

7. Lubang refrigerant keluar  

8. Penyumbat  

9. Tabung  
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Ditinjau dari jenis pendingin kondensor maka kondensor dibedakan menjadi 3 

yaitu :  

 

1. Kondensor Pendinginan Udara  

Kondensor pendingin udara terdiri dari Coil pipa pendingin bersirip, plat, udara 

sebagai media pendinginannya mengalir dengan arah tegak lurus pada bidang 

pendinginan. Keuntungan dari kondensor pendingin udara yaitu :  

- Dapat ditempatkan dimana saja udara bebas  

- Tidak mudah terjadi korosi karena permukaan Coil yang kering  

- Mudah dibersihkan  

 

2. Kondensor Pendingin Air  

Kondensor pendingin air terdiri dari tabung yang didalamnya terdiri dari pipa-

pipa saluran air pendingin. Air pendingin masuk dari bagian bawah kemudian 

masuk ke dalam pipa pendingin yang ada di dalam kondensor dan keluar melalui 

bagian atas.  
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Gambar 2.7. Kondensor pendingin air (condenser, 2004) 

6. Evaporator  

Evaporator terdiri dari pipa-pipa tembaga yang menyebar dan berjejer. 

Evaporator berfungsi sebagai menyerap atau mengambil panas dalam hal ini kalor 

yang diserap oleh air dingin di AHU dan FCU dialirkan ke evaporator, 

dievaporator panas diserap oleh refrigerant sehingga refrigerant di dalam 

evaporator menjadi panas sampai berubah fase menjadi gas. Refrigerant berupa 

fase gas ini akan diserap oleh kompresor untuk dikompresikan sehingga tekanan 

dan temperature suhunya menjadi naik. Di Evaporator berada di luar pipa-pipa 

tembaga sedangkan air dingin mengalir secara sirkulasi ke AHU dan FCU di 

dalam pipa, dievaporator disini menggunakan 4 thermistor yang berfungsi 

menyensor atau mendeteksi volume air. 16  
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Gambar 2.8. Evaporator Cooler (Handoko, 1997) 

Berdasarkan hukum thermodinamika pertama, panas Q1 yang dikeluarkan 

dari siklus temperatur tinggi sama dengan jumlah panas Q2 yang dikeluarkan 

pada temperatur rendah dan kerja W. 

Q1 =   Q2 + W 

 

Input energi yang dibutuhkan untuk mengangkat panas Q2 dari 

temperatur rendah ke temperatur tinggi membutuhkan kerja mekanik. 

Sistem pendingin tidak bisa dilepaskan dari terjadinya proses 

perpindahan panas dimana panas yang diproduksi oleh ruangan yang akan 

dikonddisikan temperaturnya akan deserap oleh sistem pendingin dan kemudian 

akan dilepaskan ke lingkungan. 
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2.10 Perpindahan Panas 

Secara umum perpindahan panas dapat dikategorikan menjadi tiga bagian: 
 

1) Konduksi 
 

Perpindahan kalor secara konduksi sangat dipengaruhi oleh faktor rapat 

massa, dimana semakin besar rapat massa suatu zat semakin besar pula 

kondiktifitas zat Tersebut dan semakin mudah pula kalor berpindah secara 

konduksi. Hal ini dikarenakan semakin rapat dan semakin rapi molekul 

suatu zat, maka akan memindahkan energi yang semakin cepat bila 

dibandingkan dengan susunan yang acak dan jarang sehingga logam yang 

memiliki susunan molekul yang lebih padat dan teratur akan lebih baik 

penghantar panasnya dibanding dengan material lain. 

Fourir telah menurunkan persamaan matematis untuk perpindahan panas 

seperti terlihat pada gambar dimana q adalah fluks panas, laju perpindahan 

panas dalam arah x per satuan luas tegak lurus pada arah perpindahan panas 

dan sebanding dengan gradien temperatur. Tanda minus menunjukkan pada 

kenyataan bahwa perpindahan panas terjadi dari temperatur tinggi ke 

temperatur rendah. 

T1 
T1 > T2        T2

 

 
 
 
 
 

Gambar 2.9 Perpindahan Panas Konduksi 

Δx 
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Dimana k/L disebut kondiktifitas thermal, makin besar konduktifitas zat 

maka makin besar pula daya hantar panas zat tersebut. 

2) Konveksi 

 

Perpindahan kalor secara konveksi terjadi dari benda padat dengan 

fluida terdekat yang bergerak, persamaan laju perpindahan kalor dirumuskan 

oleh Newton: 

Q = hc A (ts – tf ) 

 

 Dimana:  

 Q : Laju Perpindahan panas konveksi (W) hc : Koefesien 

Konveksi (W/m
2
 
o
C) 

A : Luas Penampang (m
2
)  

ts :  Suhu Permukaan (
o
C)  

tf : Suhu Fluid a(
o
C) 

Secara umum perpindahan kalor konveksi terbagi menjadi dua bagian 

yaitu konveksi alami dimana fluida mengalir oleh sebab perbedaan 

kerapatan yang disebabkan karena adanya perbedaan temperatur. Yang 

kedua konveksi paksa dimana fluida didorong melewati permukaan dengan 

peralatan baik fan maupun kompressor. 

Tabel 2.1 Harga Koefesien Konveksi 

 

Proses 
Koefesien Konveksi 

          

Konveksi alami, udara 5 – 25 

Konveksi paksa, udara 10 – 200 
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Konveksi alami, air 20 – 100 

Konveksi paksa, air 50 – 10000 

  

3) Radiasi 

 

Perpindahan kalor radiasi terjadi secara elektro magnetik sehingga 

perpindahan panas ini tidak memerlukan perantara media seperti yang 

terjadi pada perpindahan konduksi maupun konveksi. Pada perpindahan 

panas secara radiasi, foton-foton dipancarkan dari satu permukaan ke 

permukaan lain pada saat mencapai permukaan lain foton tersebut ada yang 

diserap, diteruskan dan dipantulkan sehingga pada permukaan tersebut 

mengalami perubahan temperatur. 

         

Dimana :   = Stefan-Boltzmann constant = 5.669 X             

 T= Temperatur absolut, K 

 

2.11 Beban Pendingin 

2.11.1 Panas Konduksi 

 Perpindahan panas secara konduksi disebabkan karena adanya perbedaan 

temperature antara ruang pendingin dan sekelilingnya, missal melalui dinding, 

atap dan lantai. Besarnya beban ini diengaruhi oleh tipe isolasi, tebal isolasi, 

konstruksi, luas dindingluar dan perbedaan temperature rung pendingin dan 

diluarnya (Dossat, 1990, 182). Dapat dilihat pada persamaan dibawah ini: 
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Dimana : A : luas permukaan dinding (  ) 

 U : koefisien perpindahan panas total (W/m
2
 
o
K) 

    : selisi temperature (
o
K) 

 Koefisien perpindahan panas total dapat juga di lihat pada persamaan berikut: 

 
 

 
  

 

  
 

  

  
  

  

  
   

  

  
  

 

  
 

 Dimana :  

  ∫1 : koefisien konveksi dari permukaan bagian dalam (W/m
2
 
o
K) 

  ∫0 : koefisien konveksi dari permukaan bagian luar (W/m
2
 
o
K) 

  x : tebal material (m) 

  k : konduktivitas termal (W/m
2
 
o
K) 

2.11.2 Infiltrasi 

Beban pertukaran udara dapat terjadi karena masuknya udara luar ke ruang 

pendingin ini mengandung panas. Udara bebas ini akan menjadi beban mesin 

fefrigerator (Dossat, 1990)  

Besarnya beban pendingin infiltrasi ini dapat dilihat pada persamaan berikut: 

        =        . pertukaran udara . (0,075) . (        

 Dimana :        entalphi didalam ruanagan 

   : entalphi di luar ruangan 
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2.11.3 Panas produk 

Panas yang dikeluarkan oleh makanan dan minuman merupakan 

pendinginan yang harus diatasi oleh mesin pendingin. Besarnya beban pendingin 

tergantung dari banyak atau sedikitnya makanan dan minuman yang akan 

dimasukkan sehingga pada ruangan yang disebabkan oleh produk (Dossat, 1990). 

Q = m . cp . ∆T 

Dimana : 

Q : jumlah Panas dalam (Btu) 

M : massa produk (lb) 

Cp : spesifik heat diatas titik beku (Btu/lb ºF) 

∆T : perbedaan temperature produk (ºF) 




