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RINGKASAN 

 

Bayu Laksono, Teknik Mesin / Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Pontianak, 06 Februari 2020, Rancang Bangun dan 

Uji Eksperimen Variasi Panjang Kapiler Terhadap Temperatur Evaporator Pada 

Alat Uji Heat Pump Skala Laboratorium Dosen Pembimbing : Gunarto dan 

Waspodo. 

 

Pada penelitian ini, rancang bangun dari peralatan dibuat dengan menggunakan 

material besi berukuran 3 cm x 3 cm sebagai rangka dan papan multiplek dengan 

ketebalan 15 mm yang digunakan sebagai lantai dan dinding untuk menempatkan 

semua komponen-komponen peralatan antara lain : kompresor, condensor, 

evaporator, fan, accumulator, filter dryer, check valve, katup empat arah, keran, 

alat ukur pressure guage, tombol push button, lampu indikator dan perangkat 

kontrol kelistrikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan, 

temperatur, dan unjuk kerja dari kompresor terhadap perubahan panjang pipa 

kapiler yang digunakan. Penelitian ini menggunakan tiga variasi panjang kapiler 

yakni 900 mm, 1100 mm, 1300 mm dengan diameter kapiler yang sama yaitu 

0,070 inch dan menggunakan jenis refrigerant R134a. pengujiannya meliputi 

pengukuran tekanan discharge, tekanan suction, pengukuran temperatur 

condensor, temperatur evaporator serta pengukuran amper kompresor. Dari hasil 

penelitian didapatkan nilai tekanan discharge dan tekanan suction tertinggi terjadi 

pada penggunaan kapiler 900 mm, yaitu 108 Psi (845,99 kPa) pada sisi tekanan 

discharge dan 4 Psi (128,91 kPa) pada sisi tekanan suction dan menghasilkan efek 

refrigerasi sebesar – 10 °C, sedangkan efek heat pump yang dihasilkan sebesar 62 

°C serta amper pada mesin kompresor sebesar 1,8 amper sedangkan nilai unjuk 

kerja kompresor menurun pada nilai 3,32. Sementara tekanan discharge dan 

tekanan suction terendah terjadi pada saat penggunaan kapiler 1100 mm, dimana 

tekanan discharge berada pada nilai 95 Psi (756,35 kPa) dan tekanan suction pada 

nilai 1,8 Psi (113,74 kPa) yang menghasilkan efek refrigerasi sebesar – 13 °C dan 

efek heat pump sebesar 56 °C, sedangkan nilai amper kompresor tetap pada nilai 
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1,8 amper, akan tetapi terjadi kenaikan nilai unjuk kerja menjadi 3,50. Semua 

pengujian dilakukan dengan jam yang sama dan durasi waktu yang sama namun 

pada hari yang bereda-beda serta suhu sekitar ruangan yang cenderung berubah-

ubah. 

 

Kata Kunci : Rekayasa rancang bangun, variasi kapiler, efek refrigerasi dan heat 

pump, skala laboratorium. 
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SUMMARY 

Bayu Laksono, Mechanical Engineering / Mechanical Engineering Study 

Program, Faculty of Engineering, Muhammadiyah University Pontianak, 

February 06, 2020, Design and Tes of Capillary Length Variation Experiments on 

Evaporator Temperatur in Heat Pump Test Equipment Laboratory Scale 

Supervisors : Gunarto and Waspodo. 

In this study, the design of the equipment is made using 3 cm x 3 cm steel material 

as a frame and multiplex board with a thicknees of 15 mm which is used as afloor 

and wall to place all equipment components including : compressor, condenser, 

evaporator, fans, accumulators, filter dryers, check valves, four-way valves, taps, 

pressure guage, push button, indicator light and electrical control devices. This 

study aims to determine the effect of pressure, temperature, and performance of 

the compressor on capillary pipe length changes used. This study uses three 

variations of capillary length, namely 900 mm, 1100 mm, 1300 mm with the same 

capillary diameter of 0,070 inch and uses the type of R134a refrigerant. The test 

includes measurement of discharge pressure, suction pressure, condenser 

temperature measurement, evaporator temperature and compressor amperage 

measurement. From the research results, the highest discharge and suction 

pressure values occur in the use of 900 mm capillaries, namely 108 Psi (845,99 

kPa) on the discharge pressure side and 4 Psi (128,91 kPa) on the suction 

pressure side and produce a refrigeration effect of -10 °C, while the effect of the 

heat pump produced is 62 °C and the amperes on the compressor engine are 1,8 

amperes while the compressor performance value decreases at 3,32. While the 

lowest discharge pressure and suction pressure occur when using capillaries 

1100 mm, where the discharge pressure is at a value of 95 Psi (756,35 kPa) and 

the suction pressure at a value of 1,8 Psi (113,74 kPa) which produces a 

refrigeration effect of -13 °C and the heat pump effect of 56 °C, while the 

compressor amperage value remained at 1,8 amperage, but the performance 

value increased to 3,50. All tests are carried out with the same hours and the 
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same time duration but on different day and ambient temperature around the 

room. 

Keywords : Engineering design, capillary variations, refrigeration and heat pump 

effect, laboratory scale. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  Teknologi saat ini sangat berkembang dengan pesat seiring dengan 

proses globalisasi dalam segala bidang. Salah satunya dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, terutama yang berkaitan dalam hal industri 

sehingga sangat dibutuhkan penemuan yang inovatif, kreatif dan tepat guna 

untuk mendukung perkembangan industri tersebut yang dapat berupa teori-

teori atau pun berupa alat-alat. Salah satu contoh alat tersebut yaitu mesin 

konversi energi. Mesin konversi energi tersebut tentu harus sudah melalui 

proses banyak penelitian dan percobaan untuk menghasilkan efesiensi yang 

besar khususnya dalam hal konversi energi. 

Mesin konversi energi adalah mesin-mesin yang dapat mentransfer suatu 

energi ke dalam bentuk energi lain. Mesin konversi energi dapat dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu Mesin Konversi Energi Konvensional dan 

Mesin Konversi Energi Non-konvensional. Mesin konversi energi 

konvensional umumnya menggunakan sumber energi konvensional yang 

tidak terbarui, kecuali untuk turbin hidropower. Mesin konversi energi 

konvensional dapat diklasifikasi menjadi motor pembakaran, mesin-mesin 

fluida, dan mesin pendingin. Sedangkan Mesin Konversi Energi Non-

konvensional adalah mesin-mesin yang memanfaatkan sumber energi 

Terrestrial dan Extra Terrterial yang berasal dari alam. Ada beberapa jenis 

mesin konversi energi non-konvensional, antara lain sistem pembangkit 

tenaga panas bumi, sistem pembangkit energi surya, pesawat pengkonversi 

tenaga angin (wind power), pesawat pengkonversi energi termal samudra 

(OTEC), pesawat pengkonversi energi pasang-surut, sistem pembangkit 

energi gelombang laut, pembangkit uap energi nuklir, dan pesawat magneto 

hydrodynamics (MHD).  
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Sistem Refrigerasi dan Heat Pump merupakan salah satu bentuk aplikasi 

pemanfaatan konversi energi dalam bidang konversi energi. Sistem 

refrigerasi dan heat pump telah memainkan peranan yang sangat penting saat 

ini. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya penggunaan sistem ini baik di 

industri maupun rumah tangga. Sebagai contoh adalah pada pengolahan 

maupun pengawetan makanan,  penghangat ruangan, mesin pembuat ES 

otomatis, pengkondisian udara dan sebagainya. 

Sistem refrigerasi dan heat pump sangat menunjang peningkatan kualitas 

hidup manusia. Kemajuan dalam bidang refrigerasi akhir-akhir ini adalah 

akibat dari perkembangan sistem kontrol yang menunjang kinerja dari sistem 

refrigerasi.  

Apalikasi dari sistem refrigerasi dan heat pump tidak terbatas, tetapi 

yang paling banyak digunakan adalah untuk pengawetan makanan dan 

pendingin suhu, misalnya lemasi es, freezer, cold strorage, mesin pembuat es, 

air conditioner/AC Window, AC split dan AC mobil. 

Pada sisi lain dengan perkembangan teknologi saat ini, refrigerant 

(bahan pendingin) yang di pasarkan dituntut untuk ramah lingkungan, 

disamping aspek teknis lainnya yang diperlukan. Apapun refrigerant yang 

dipakai, semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh 

karena itu, diperlukan kebijakan dalam memilih refrigerant yang paling aman 

berdasarkan kepentingan saat ini dan masa yang akan datang. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka berbagai pihak khususnya pihak 

perguruan tinggi menerapkan ilmu tentang mesin konversi energi baik berupa 

teori maupun berupa praktek sebagai media pembelajaran pada bidang 

konversi energi. 

Pada Perguruan Tinggi jurusan teknik mesin di Universitas 

Muhammadiyah Pontianak, penerapan ilmu mesin konversi energi hanya 

disampaikan melalui teori tanpa diimbangi dengan praktikum. Hal ini 

dikarenakan media sebagai alat praktikum konversi energi masih belum 

memadai. 
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Pada sistem refrigerasi dan heat pump terdapat beberapa komponen 

utama yaitu kompresor untuk menaikkan tekanan refrigerant, kondensor 

untuk membuang panas dari refrigerant, alat ekspansi untuk menurunkan 

tekanan refrigeran, dan evaporator untuk menyerap panas dari luar kedalam 

refrigerant. 

Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini penulis akan membahas mengenai 

pengaruh variasi panjang kapiler terhadap suhu dan tekanan terhadap kinerja 

dari sistem referigrasi dan  heat pump (pompa kalor) skala laboratorium yang 

diharapkan bisa membantu mahasiswa Teknik Mesin Universitas 

Muhammadiyah Pontianak dalam pengenalan alat serta pembelajaran 

praktikum pada bidang konversi energi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari tugas akhir ini antara lain: 

1.   Prinsip kerja dari sistem refrigerasi dan pompa kalor 

2.   Unjuk kerja dari referigrasi dan heat pump ( COP ) 

3.   Pengaruh Panjang pipa kapiler terhadap temperatur evaporator 

4.   Pengaruh panjang pipa kapiler terhadap tekanan evaporator 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dari penulisan tugas akhir ini adalah analisa 

pengaruh variasi panjang pipa kapiler terhadap unjuk kerja dari kompresor     

( COP ) dan parameter temperatur dan tekanan. 

1.4 Tujuan 

  Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian alat heat 

pump ( pompa kalor ) yaitu sebagai berikut : 

 1. Tujuan Umum 

 a. Memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana. 
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 b. Menerapkan ilmu yang didapat selama menjalani studi di program 

studi teknik mesin jurusan teknik mesin fakultas teknik. 

 c. Alat yang sudah dibuat dan diuji dapat digunakan sebagai alat 

praktikum sederhana sistem refrigerasi dan heat pump. 

 2. Tujuan Khusus 

 a. Mengetahui komponen-komponen sistem refrigerasi dan heat pump 

skala laboratorium. 

  b. Menguji dan analisa data dari rancang bangun sistem refrigerasi dan 

heat pump skala laboratorium yang telah dibuat. 

  c. Merancang modul praktikum sistem refrigerasi dan heat pump skala 

laboratorium. 

  d. Sebagai aplikasi dari mata kuliah bidang konversi energi. 

 

1.5 Manfaat 

  Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini 

adalah : 

 1. Mendalami dan mengembangkan pengetahuan tentang sistem refrigerasi 

dan heat pump. 

2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 

bidang konversi energi. 

3. Dapat dijadikan sebagai alat peraga dalam proses belajar agar nantinya 

mahasiswa lebih memahami tentang sistem refrigerasi dan heat pump. 

4. Ikut serta dalam pengembangan laboratorium Teknik Mesin yang 

diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru yang berguna dalam 

penerapan aplikasi ilmu konversi energi bagi mahasiswa teknik mesin 

Universitas Muhammadiyah Pontianak agar dapat dipergunakan secara 

maksimal. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

  Untuk mempermudah mengetahui sisi dari proposal penelitian ini maka 

sistematika penulisan disajikan dalam tulisan yang terdiri dari : 

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II : Merupakan Tinjauan Pustaka berupa kajian dari penelitian 

terdahulu yang telah diuji kebenarannya. 

BAB III : Merupakan Metodologi Penelitian yaitu menjelaskan bagaimana 

penelitian dilakukan, mengungkapkan bagaimana cara mencari 

fakta, instrumen yang digunakan, dan teknik-teknik pengujian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Ambo Intang, dkk. (2017) melakukan penelitian mengenai Analisa 

Eksergi Sistem Pompa Panas Pengering Pakaian Kapasitas 7 Kg Pada AC ¾ 

PK. Pada penelitiannya, Pemanfaatan panas kondensor sebagai pompa panas 

dari sistem refrigrasi yang terpasang pada AC dapat dimanfaatkan untuk 

pengering pakaian. Analisa energi tidak dapat memberi informasi besar 

energi maksimum yang berhasil dimanfaatkan dan pada proses mana saja 

terjadi kehilangan energi terbesar sehingga untuk itu dibutuhkan analisa 

eksergi. Pada penelitian ini dilakukan variasi beban pengeringan yaitu 2,500 

kg, 3,806 kg, 4,806 kg, 5,300 kg dan 6,250 kg. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa COP refrigerasi lebih rendah dari COP carnot pada 

operasi tanpa beban sehingga model penelitian sudah tepat dan mengalami 

penurunan COP hingga 4,8896 pada beban puncak 6,250 kg dan juga terjadi 

penurunan effisiensi isentropik kompresor hingga 76,5718 % karena 

terjadinya peningkatan suhu keluar dari kompresor yaitu 420C tanpa beban 

menjadi 680C. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbandingan effisiensi 

energi dan effisiensi eksergi menunjukkan rata-rata 58% sampai 62% dari 

effisiensi energi pada tiap pembebanan pada kompresor yang menghasilkan 

energi yang berkualitas dan sisanya mengalami kehilangan kemampuan untuk 

dapat dimanfaatkan. Pembebanan 5,300 kg adalah yang paling efektif untuk 

pengeringan karena memiliki laju pengeringan tertinggi yaitu 0,6261 kg/jam 

dan Laju eksergi di kondensor (ĖQH) terbesar yaitu 0,2880 kj/s. 

 Pada prinsipnya semua sistem refrigerasi adalah pompa kalor, karena 

sistem-sistem tersebut menyerap kalor pada tingkat temperatur yang rendah 

dan membuangnya ke tingkat temperatur yang lebih tinggi. Akan tetapi 

diantara pemakaian sistem-sistem refrigerasi telah dikembangkan suatu 

sistem yang dinamakan pompa kalor, yaitu suatu sistem yang memanfaatkan 
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kalor yang dilepaskan di condensor untuk pemanasan, jadi tidak dibuang ke 

atmosfer. Pompa kalor merupakan suatu sistem pemanas yang bekerja 

berdasarkan siklus kompresi uap, sama dengan siklus yang digunakan pada 

sistem refrigerasi. Hanya saja prinsip kerjanya yang berbeda. Pompa kalor 

memanfaatkan efek pemanas kompresi uap, sedangkan sistem refrigerasi 

memanfaatkan efek pendingin siklus kompresi uap. Komponen-komponen 

utama pada sistem pompa kalor juga menggunakan komponen yang sama 

dengan sistem pendinginan yaitu evaporator, kompresor, kondensor dan 

katup ekspansi ( Halaudin, 2005 ). 

Wibawa Endra , dkk (2009) telah melakukan penelitian tentang 

Pengaruh Water Storage Volume terhadap unjuk kerja Solar Assisted Heat 

Pump Water Heater (SAHPWH) menggunakan HFC-134a. Pemanas air 

pompa panas berbantuan matahari (SAHPWH) adalah salah satu aplikasi dari 

sistem pompa panas dengan tambahan kolektor surya pada evaporator untuk 

menyerap panas dari sinar matahari. Kolektor surya bertujuan untuk 

meningkatkan refrigerant suhu di evaporator. Penelitian ini dilakukan untuk 

menguji kinerja SAHPWH dengan menggunakan refrigerant HFC-134a 

dengan variasi volume penyimpanan air pada 50 1, 75 1, 100 1, 125 1, dan 

150 1. Hasil percobaan menunjukan bahwa peningkatan volume penyiraman 

air menyebabkan COP meningkat sedangkan temperatur air yang dihasilkan 

menurun. Saat suhu air masuk tangki condensor meningkat seiring waktu, 

laju aliran massa refrigerant, kapasitas panas juga meningkat, dan pada saat 

yang sama nilai COP menurun. Nilai rata-rata COP berkisar antara 3,75 – 

4,74 dan suhu air di tangki condensor bervariasi antara 29,0 °C – 61,3 °C. 

 Indra Hermawan dan Iswandi Idris, (2014) dalam penelitiannya Kajian 

Potensi Energi Panas Bagan dari Air Conditioner (AC). AC (Air Conditioner) 

yang lebih dikenal dengan pendingin ruangan banyak digunakan baik pada 

rumah tangga maupun perkantoran. Selama ini AC hanya dimanfaatkan udara 

dingin nya saja, sedangkan panas buangannya lebih banyak dibuang 

kelingkungan. Secara teori AC yang merupakan suatu sistem dengan siklus 

kompresi uap, selain udara dingin nya yang dapat dimanfaatkan, panas nya 
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dari condensor nya juga dapat dimanfaatkan yang biasa disebut dengan 

sistem kompresi uap hibrid. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

seberapa besar potensi energi yang dimiliki oleh panas buangan dari 

kondensor AC. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa panas 

yang dibuang (dilepaskan) dari kondensor AC temperaturnya dapat mencapai 

maksimum 53.5 °C dan rata-ratanya adalah 47,47 °C, sedangkan kalor 

(energi) yang dilepaskan sebesar 0,84 kW atau udara yang melalui kondensor 

setiap 1 kg udara kering menyerap panas sebesar 24,471 kJ dengan volume 

0,936 m³. Potensi penyerapan uap air oleh udara adalah 2 g/kg udara kering 

ata 91,76 gr uap air per menit. 

 Awan Satya Darmawan, (2016) dalam penelitiannya tentang Studi 

Eksperimen Pengaruh Dimensi Pipa Kapiler Pada Sistem Air Conditioning 

dengan Pre-Cooling. Pada studi eksperimen nya mencoba mengoptimalisasi 

dan menigkatkan efisiensi energi pada sistem air conditioner dengan cara 

menambahkan satu buah evaporator dan satu buah pre-cooling, dimana pre-

cooling dimanfaatkan untuk memanaskan air yang nantinya akan digunakan 

untuk keperluan rumah tangga. Pada sistem pengkondisian udara yang telah 

dimodifikasi tersebut maka dilakukan studi eksperimen dengan variasi 

panjang pipa kapiler, diameter pipa kapiler d=0,054 in, dengan panjang 

kapiler 1 = 35 cm, kapiler 2 = 65 cm, kapiler 3 = 95 cm. Hasil yang didapat 

dari studi eksperimen kali ini adalah semakin bertambahnya panjang pipa 

kapiler, kapasitas pendinginan evaporator, kerja kompresor dan COP dari 

sistem juga akan semakin kecil dan juga mengakibatkan temperatur masuk 

evaporator akan semakin kecil, yang akan mengakibatkan efek pendinginan 

akan semakin besar. Pada variasi pipa kapiler terpendek 35 cm menghasilkan 

data kapasitas pendinginan total sebesar 2,25 kW, kerja kompresor 0,433 kW, 

temperatur masuk evaporator 7,26°C, COP sebesar 5,21 dan HRR sebesar 

1,16. Sedangkan pada variasi pipa kapiler terpanjang 95 cm kapasitas 

pendinginan total sebesar 0,72 kW, kerja kompresor 0,332 kW, temperatur 

masuk evaporator 1,64°C, COP sebesar 4,35 dan HRR sebesar 1,26. 
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 Hawlader et al, (2000) melakukan penelitian tentang prestasi dari sistem 

solar assisted heat pump water heater, dimana dalam sistem tersebut 

ditambahkan kolektor surya plat datar sebagai evaporator dan refrigeran yang 

digunakan adalah R134a. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa 

dengan bertambahnya water storage volume, maka temperatur kondensor 

menurun bersamaan dengan penurunan temperatur refrigeran pada 

evaporator sehingga menyebabkan kehilangan energi panas yang lebih 

rendah pada sisi kolektor dan menaikkan efisiensi kolektor dan COP. 

 Anderson et al, (2002) melakukan penelitian untuk menentukan unjuk 

kerja dari solar-boosted heat pump water heater. Sistem memanfaatkan 

kolektor plat datar dari bahan alumunium untuk menyerap sinar matahari dan 

energi lingkungan serta menggunakan refrigeran R-22. Energi diserap dan 

kemudian ditransfer ke air di dalam tangki oleh pipa-pipa condensor. Dalam 

penelitian tersebut salah satunya dilakukan pada berbagai kondisi beban. 

Sebuah siklus pemanasan penuh dimana melibatkan pemanasan tangki yang 

berisi hanya air dingin, sebuah siklus pemanasan setengah dimana tangki diisi 

dengan setengah air panas dan setengah air dingin, dan sebuah siklus 

pemanasan singkat dimana sejumlah kecil air panas dibuang dan diganti 

dengan air dingin. Siklus-siklus ini diulangi lebih dari periode 24 jam selama 

bulan Februari di Sydney, Australia. Didapatkan hasil bahwa COP tertinggi 

dihasilkan untuk tangki yang berisi penuh air dingin, dan COP dari ketiga 

siklus tersebut menurun seiring dengan bertambahnya waktu. 

 Kim et al, (2004) melakukan penelitian tentang sebuah model dinamik 

dari sebuah sistem pemanas air yang digerakkan oleh sebuah pompa kalor 

yang dirancang untuk menyelidiki perilaku termal transien dari sistem yang 

terdiri dari sebuah pompa kalor dan sebuah lintasan sirkulasi air panas. Unjuk 

kerja dinamik dievaluasi sebagai perubahan temperatur air panas untuk 

berbagai ukuran tangki penyimpanan (reservoir) air panas. Dalam penelitian 

tersebut didapatkan hasil bahwa semakin kecil volume reservoir maka COP 

dari sistem akan mengalami penurunan. 
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 A.Cahyono, Ikhsan Setiawan dan Agung Bambang Setio Utomo, (2013) 

Telah dilakukan penelitian mengenai perbandingan kinerja pompa kalor 

termoakustik menggunakan tabung resonator berpanjang 70 cm, diameter 4,6 

cm dan stack berbahan plastik dengan panjang 10 cm dan pori-porinya 

berbentuk lingkaran pada berbagai diameter. Metode yang digunakan untuk 

mencari diameter optimum pori-pori stack, yaitu dengan cara menempatkan 

stack pada posisi λ / 20 diukur dari ujung tabung tertutup dengan tegangan 

masukan 15 volt selama 10 menit pengoperasian pada frekuensi resonansi. 

Dari hasil penelitian, pada frekuensi resonansi 127 Hz didapat diameter pori-

pori stack terbaik pada diameter 3,61 mm dengan perbedaan suhu 19 °C 

antara bagian panas dan dingin. 

2.2 Teori Dasar 

2.2.1   Pengertian Refrigerasi 

 Refrigerasi adalah metode perpindahan panas (method of 

removing heat). Ilmu pengetahuan refrigeration berdasarkan bahwa 

suatu zat cair dapat diuapkan pada temperatur berapa saja yang 

diinginkan dengan merubah tekanan diatasnya. 

 Refrigerant (bahan pendingin) adalah suatau zat yang mudah 

menguap dan berfungsi sebagai penghantar panas dalam sirkulasi pada 

instalasi sistem pendingin. Refrigerant adalah suatu zat yang mudah 

diubah wujud dari gas menjadi cair atau sebaliknya serta dapat 

mengambil panas dari evaporator dan membuangnya di condensor. 

Beberapa contoh refrigerant antara lain gas amoniak, gas SO2, gas 

Methyl Chloride, gas freon 12, gas freon 22, gas freon 114, dll. 

2.2.2. Komponen Pada Sistem Refrigerasi 

1. Kompresor 

Kompresor merupakan jantung dari sistem refrigerasi. Pada 

saat yang sama kompresor menghisap uap refrigeran yang 

bertekanan rendah dari evaporator dan mengkompresinya menjadi 
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uap bertekanan tinggi sehingga uap akan tersirkulasi. Berikut ada 

beberapa fungsi kompresor : 

a. Menurunkan tekanan refrigerant di dalam evaporator, sehingga 

refrigerant cair menurunkan tekanan refrigerant didalam 

evaporator, sehingga refrigerant cair didalam evaporator dapat 

mendidih/menguap pada suhu yang lebih rendah dan menyerap 

panas lebih banyak dari ruang didekat evaporator. 

b. Menghisap gas refrigerant dari evaporator, dengan suhu rendah 

dan tekanan rendah lalu memampatkan gas refrigerant tersebut 

sehingga menjadi gas yang bertekanan dan temperatur tinggi, 

kemudian mengalirkannya refrigerant ke condensor, sehingga 

gas tersebut dapat memberikan panasnya kepada media 

pendingin condensor dan akan terjadi proses 

pengembunan/pembuangan kalor (kondensasi). 

Adapun jenis-jenis kompresor yang umumnya digunakan pada 

sistem refrigerasi antara lain : 

  Kompresor Hermetik (Hermetic Compressor)  

Kompresor hermetik adalah kompresor yang motor 

penggeraknya disatukan dan dipatenkan berada dalam 

satu rumah dengan housing kompresornya, sehingga 

tidak diperlukan shaft coupling. Panas motor pada 

kompresor hermetic akan didinginkan 

melalui refrigerant dari saluran pipa hisap (suction 

line) dan oli kompresornya. Berikut adalah gambar 

kompresor hermetik dan bagian dalamnya. 

 

 

Gambar. 2.1 Kompresor Hermatic 

Sumber : (www.google.co.id ) 

http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.google.co.id/
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  Kompresor Scroll  (Scroll Compressor) 

Kompresor scroll  ini bekerja dengan menggunakan 

prinsip menjebak uap refrigeran  dan 

mengkompresikannya dengan penyempitan volume 

refrigerant secara perlahan-lahan. Kompresor scroll 

menggunakan konfigurasi  dua scroll  yang dipasang 

saling berhadapan. Kompresor scroll  ini biasanya 

digunakan untuk sistem heat pump, AC Split , AC 

Windows , Split Duct  dan Water Chiller yang berskala 

kecil. Sroll  paling atas disebut stationary scroll , 

dimana terdapat discharge port. Sedangkan scroll 

paling bawah disebut driven scroll , yang dihubungkan 

dengan motor melalui poros dan bearing . Stationary 

Scroll  adalah scroll  yang diam sedangkan Driver scroll  

adalah scroll  yang berputar. Berikut ini adalah gambar 

dari kompresor scroll, stationary scroll, dan driven 

scroll. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.2 Kompresor Scroll  

Sumber : (www.google.co.id ) 

 

http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.google.co.id/
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2. Condensor 

Condensor juga merupakan salah satu komponen utama dari 

sebuah mesin pendingin. Pada condensor terjadi perubahan wujud 

refrigerant dari uap super-heated (panas lanjut) bertekanan tinggi 

ke cairan sub-cooled (dingin lanjut) bertekanan tinggi. Agar terjadi 

perubahan wujud refrigerant (dalam hal ini adalah 

pengembunan/condensing), maka kalor harus dibuang dari uap 

refrigerant. Condensor  ditempatkan antara kompresor dan 

alat ekspansi , jadi pada sisi tekanan tinggi dari sistem.  

Ada dua metode mengalirkan udara pada jenis ini, yaitu 

konveksi  alamiah (natural convection) dan konveksi 

paksa dengan bantuan kipas. Konveksi secara alamiah 

mempunyai laju aliran udara yang melewati condensor  

sangatlah rendah, karena hanya mengandalkan kecepatan 

angin yang terjadi  pada saat itu. Oleh karena itu 

condensor  jenis ini hanya cocok untuk unit -unit yang 

kecil seperti kulkas, dan freezer  untuk keperluan rumah 

tangga. condensor  berpendingin udara yang 

menggunakan bantuan kipas dalam mensirkulasikan 

media pendinginannya dikenal sebagai condensor 

berpendingin udara konveksi  paksa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.3 Kondensor 

Sumber : (www.google.co.id ) 

http://www.google.co.id/
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3. Katup Ekspansi 

Alat ekspansi  (metering device) pada sistem 

refrigerasi  merupakan suatu tahanan yang tempatnya 

diantara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah. Alat 

ekspansi  ini berfungsi untuk menurunkan tekanan dan 

mengatur jumlah aliran refrigerant  cair yang mengalir 

melalui ekspansi  sesuai dengan kebutuhan evaporator.  

Alat ekspansi  harus memberikan kapasitas yang 

maksimum kepada evaporator,  tetapi tidak membuat 

beban lebih kepada evaporator . Setelah refrigerant 

terkondensasi di kondensor, refrigeran cair tersebut masuk ke 

katup ekspansi yang mengontrol jumlah refrigerant yang masuk ke 

evaporator. 

Alat ekspansi  bekerja berdasarkan atas :  

- Perubahan tekanan, 

- Perubahan suhu, 

- Perubahan jumlah atau volume refrigerant , 

- Gabungan dari perubahan tekanan, suhu dan volume 

refrigerant.  

Kompresor harus mempunyai daya hisap yang cukup  

besar untuk menghisap refrigerant dari evaporator .  

Refrigeran  yang dihisap harus lebih besar jumlahnya dari 

pada yang dialirkan keluar dari alat ekspansi . Sehingga, 

dapat mempertahankan tekanan yang rendah atau vakum 

di evaporator.  Hal ini perlu untuk membuat refrigerant  

di evaporator  menguap pada suhu yang rendah. Untuk 

mengatur jumlah aliran refrigerant  dan membuat 

perbedaan tekanan pada sistem. 

Ada banyak jenis katup ekspansi, tiga di antaranya adalah pipa 

kapiler, katup ekspansi otomatis dan katup ekspansi termostatik. 
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a. Pipa Kapiler (Capillary tube) 

Pipa kapiler dibuat dari pipa tembaga dengan lubang dalam 

yang sangat kecil. Panjang dan lubang pipa kapiler dapat 

mengontrol jumlah refrigerant yang mengalir ke evaporator. 

Fungsi dari Kapiler adalah untuk menurunkan tekanan 

dan mengatur jumlah aliran refrigerant  menuju 

evaporator  dan mengatur jumlah refrigerant  cair yang 

mengalir melaluinya. 

 

 

 

 

Gambar. 2.4 Kapiler 

Sumber : (www.google.co.id ) 

 

Tabel 2.1 Rekomendasi penggunaan Pipa Kapiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (www.google.co.id ) 

http://www.google.co.id/
http://www.google.co.id/
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Gambar. 2.5 Pengaruh Panjang Kapiler VS Temperatur Evaporator 

Sumber : (Jurnal Konversi Energi dan Manufaktur UNJ, Edisi terbit II – Oktober 

2018) 

 

Grafik diatas menunjukkan trendline temperatur 

evaporator, yang mana semakin panjang pipa kapiler dan 

semakin kecil diameter pipa kapiler memiliki tekanan suction 

semakin kecil hal ini juga mengakibatkan temperatur pada 

evaporator semakin rendah. Sebaliknya, semakin pendek pipa 

kapiler dan semakin besar diameter pipa kapiler memiliki 

tekanan suction semakin besar hal ini mengakibatkan temperatur 

pada evaporator semakin besar. 

Semakin panjang kapiler juga akan berdampak terhadap 

nilai coefficient of performance (COP), yang mana semakin 

panjang pipa kapiler dan semakin kecil diameter pipa kapiler 

memiliki nilai pressure drop yang besar hal ini dikarenakan 

hambatan aliran refrigerant di dalam pipa kapiler semakin besar, 

sehingga akan mempengaruhi kapasitas evaporator dan kerja 

kompresor menjadi kecil. Karena penurunan kapasitas 

evaporator tidak sebanding dengan penurunan kerja kompresor 

maka hal ini akan mengakibatkan nilai COP semakin kecil dan 

sebaliknya. 
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b. Katup ekspansi otomatis / Automatic Expansion Valve 

(AXV). 

Automatic expansion valve merupakan suatu keran 

ekspansi  yang tertua dan disebut keran tekanan tetap. 

Nama ini diperoleh karena keran ekspansi tersebut 

dapat mempertahankan tekanan yang tetap pada beban 

evaporator  yang berubah-ubah. Misalkan tekanan 

pegas telah disetel untuk mempertahankan tekanan di 

evaporator 10 psig. Jika hanya sedikit  refrigerant 

yang menguap di evaporator  , tekanan di dalam 

evaporator  akan turun, karena terus dihisap oleh 

kompresor. Jarum akan bergerak kearah membukanya 

lubang saluran refrigerant , sehingga refrigerant  cair 

akan lebih banyak mengalir ke evaporator  lalu 

menguap. 

Tekanan evaporator  akan bertambah sampai 10 

psig dan membuat membran dalam keadaan seimbang 

lagi dengan tekanan dari pegas. Apabila tekanan 

evaporator naik sampai lebih dari 10 psig, maka 

membran akan mendapat tekanan ke atas, sehingga 

jarum bergerak ke atas menutup lubang saluran 

refrigerant  ke evaporator . Refrigerant  yang menguap 

berkurang dan membuat tekanan di evaporator 

menurun, sehingga terjadi keseimbangan lagi pada 

membran. 

 

 

       

            Gambar. 2.6 AXV 

              Sumber : (www.google.co.id ) 

http://www.google.co.id/
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Gambar. 2.7 Penempatan Komponen AXV 

                 Sumber : (www.google.co.id ) 

 

c. Katup Ekspansi Thermostatic / Thermostatic Expansion 

Valve (TXV). 

Keran ekspansi  thermostatis  adalah suatu alat yang 

secara otomatis mengukur jumlah aliran refrigerant  

cair yang masuk ke evaporator , dengan 

mempertahankan gas panas lanjut pada akhir 

evaporator  seperti yang telah direncanakan. Karena 

tekanan di evaporator  rendah, maka sebagian 

refrigerant  cair ketika melalui keran ekspansi  masuk 

ke dalam evaporator  fase nya berubah dari cair 

menjadi gas dingin. Keran ekspansi thermostatis  

sampai saat ini merupakan alat ekspansi  yang 

terbanyak dipakai untuk refrigerasi  dan Air 

Conditioner . 

Kapasitas keran ekspansi  harus tepat,  keran 

ekspansi  dengan kapasitas yang terlalu besar, dapat 

menyebabkan kontrol yang tidak menentu. Kapasitas 

http://www.google.co.id/
http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
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yang terlalu kecil, dapat menjadikan kapasitas dari 

sistem berkurang. Perbedaannya dengan keran ekspansi 

otomatis dari luar yaitu keran ekspansi thermostatis  

mempunyai sebuah thermal bulb  yang dihubungkan 

dengan pipa kapiler dengan keran tersebut.  

 

 

 

 

 

Gambar. 2.8 TXV 

    Sumber : (www.google.co.id ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.9 Penempatan Komponen TXV 

Sumber : (www.google.co.id ) 

http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.google.co.id/
http://www.google.co.id/
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4. Evaporator 

Evaporator juga disebut Boiler, freezing unit, low 

side cooling unit.  Fungsi dari evaporator  adalah untuk 

menyerap panas dari udara atau benda di dalam ruangan 

yang didinginkan. Evaporator  fungsinya kebalikan dari 

condensor, tidak untuk membuang panas ke udara di 

sekitarnya, tetapi untuk mengambil panas dari udara di 

dekatnya.  Pada evaporator, refrigerant menyerap kalor dari 

ruangan yang didinginkan. Penyerapan kalor ini menyebabkan 

refrigerant mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi uap 

(kalor/panas laten). Panas yang dipindahkan berupa panas sensibel 

(perubahan temperatur) dan Panas laten (perubahan wujud). 

Evaporator  ditempatkan di dalam ruangan yang  

sedang didinginkan, tempatnya diantara alat ekspansi  dan 

kompresor, jadi pada sisi tekanan rendah dari sistem. 

Evaporator  dibuat dari berbagai macam logam, 

tergantung dari refrigerant  yang dipakai dan pemakaian 

dari evaporator  itu sendiri. Logam yang banyak dipakai 

adalah besi, baja, tembaga, kuningan dan aluminium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.10 Jenis-jenis Evaporator 

Sumber : (www.google.co.id ) 

http://www.google.co.id/
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5. Katub 4 arah  

Katub 4 arah berfungsi sebagai penukar arah aliran dari 

refrigerant dengan tujuan agar sistem refrigerasi dapat berubah 

menjadi siklus pompa panas, dimana fungsi evaporator menjadi 

condensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.11 Komponen 4-Way Reversing Valve 

             Sumber : (www.google.co.id ) 

 

 

Gambar. 2.12 Posisi Katup 4-Way Reversing Valve pada 

dua modus yang berbeda: pendinginan dan pemanasan. 

             Sumber : (www.google.co.id ) 

http://www.google.co.id/
http://www.google.co.id/
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2.2.3. Dasar-dasar refrigersi 

1. Dalam sistem refrigerasi, refrigerant harus dialirkan ke evaporator 

atau koil pendingin dalam bentuk cair, karena ia hanya bisa 

menyerap panas hanya dengan penguapan. Refrigerant akan 

meninggalkan evaporator dalam bentuk uap, dan ia harus dicairkan 

kembali agar  bisa digunakan kembali. Untuk mengembunkan uap 

refrigerant, panas laten yang harus dilepaskan oleh refrigerant 

selama pengembunan harus dipindahkan ke medium yang lain. 

Media yang biasa digunakan adalah air atau udara. Temperatur air 

atau udara yang digunakan harus lebih rendah dari pada temperatur 

pengembunan dari refrigerant. 

2. Uap refrigerant yang meninggalkan evaporator harus dinaikkan 

tekanannya sampai mencapai suatu tekanan, dimana temperatur 

pengembunan lebih tinggi dari pada temperatur air atau udara yang 

tersedia. Setalah tekanan uap refrigerant dinaikkan cukup tinggi, ia 

akan mencair didalam condensor dengan menggunakan air atau 

udara yang temperatur nya relatif agak tinggi. Satu-satunya alasan 

digunakannya kompresor dan condensor dalam sistem refrigeration 

adalah agar refrigerant dapat dipakai berulang-ulang. 

3. Setelah meninggalkan tabung penampung, refrigerant cair 

mengalir melalui katup ekspansi, yang tidak lain adalah katup 

jarum. Kompresor mempertahankan perbedaan tekanan refrigerant 

antara evaporator dan condensor. Tanpa katup ekspansi, perbedaan 

tekanan ini tidak bisa dipertahankan. Katup ekspansi memisahkan 

daerah tekanan rendah dan tekanan tinggi dalam sistem. Katup 

ekspansi bekerja sebagai alat untuk menurunkan tekanan  (pressure 

reducing valve) karena tekanan cairan refrigerant turun ketika 

melewati katup ini. 
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4. Cairan yang mengalir melalui evaporator semuanya menguap 

karena menyerap panas yang mengalir melalui dinding evaporator. 

Panas ini berasal dari udara atau medium lain yang didinginkan. 

Setelah meninggalkan evaporator, uap refrigerant mengalir ke 

kompresor dimana tekanannya dinaikkan sampai suatu titik dimana 

ia dapat diembunkan dengan air atau udara yang temperatur nya 

relatif agak tinggi. Setelah ditekan oleh kompresor, uap refrigerant 

mengalir ke condensor. Disini dinding dari condensor didinginkan 

oleh air atau udara, akibatnya uap menjadi cair. Panas laten 

dipindahkan dari uap refrigerant yang sedang mengembun ke air 

atau udara melalui dinding condensor. Dari condensor, refrigerant 

cair mengalir kembali ke receiver dan siklus refrigeration diulang 

kembali.  

Keterangan : 

1-2 : Evaporasi isobaris 

2-3 : Kompresi isentropis 

3-4 : Kondensasi isobaris 

4-1 : Ekspansi isoentalpi 

      

 

 

Gambar 2.13  Sistem kompresi uap sederhana 

Sumber : (www.google.co.id ) 

 

2.2.4   Siklus refrigerasi 

 Area aplikasi utama dari thermodynamic adalah pendingin, yang 

mana perpindahan dari panas dari area temperatur rendah ke area yang 

bertemperatur tinggi. Peralatan yang memproduksi pendinginan ( 

refrigeration ) disebut refrigerator, dan siklus nya disebut sebagai 

http://www.google.co.id/
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siklus pendingin ( refrigeration cycle ). Siklus refrigrasi yang paling 

sering digunakan adalah siklus refrigrasi tekanan-uap dimana 

refrigerant di uapkan dan dikondensasikan secara bergantian dan 

dikompresi dalam dalam phase uap / gas. Siklus refrigrasi lain yang 

terkenal adalah siklus refrigrasi gas ( gas refrigeration cycle ) dimana 

refrigerant tetap dalam fase gas. Siklus refrigrasi yang lain adalah 

pendingin bertingkat ( cascade refrigeration ), dimana lebih dari satu 

siklus pendingin digunakan, seperti pendinginan penyerapan ( 

absorption refrigeration ), dimana refrigerant dilarutkan didalam 

liquid ( cairan  ) sebelum di kompresi, dan sebagai topik yang khusus, 

pendingin thermoelectric ( thermoelectric refrigeration ) dimana 

pendinginan / refrigrasi diproduksi dari melewatkan arus listrik pada 

dua buah material yang berbeda. 

 

 2.2.5 Refrigrator dan Heat Pump 

Kita semua tahu dari pengalaman bahwa panas mengalir ke arah 

temperatur yang rendah, yaitu dari area  bertemperatur tinggi ke 

bagian yang bertemperatur rendah. Proses perpindahan panas ini 

terjadi secara alami tanpa harus membutuhkan peralatan, sementara 

untuk proses kebalikannya tidak bisa terjadi secara alami. Poses 

perpindahan panas dari area yang bertemperatur rendah ke area yang 

bertemperatur tinggi membutuhkan peralatan khusus yang disebut 

refrigerator. 

 Refrigerator adalah perangkat yang bersiklus, dan fluida kerja 

yang digunakan dalam siklus refrigrasi disebut sebagai refrigerant. 

Refrigerator ditunjukkan pada skematik 2.14-a. 

 QL disini adalah besar panas yang dipindahkan dari ruang yang 

didinginkan pada temperatur TL, QH adalah besar dari panas yang 

dilepaskan ke ruang yang hangat pada temperatur TH, dan Wnet,in 

adalah kerja yang diberikan ke refrigerator. Seperti yang sudah 

dibahas, QL dan QH mewakili dari besaran dan bernilai positif. 
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 Gambar. 2.14  Skematik Sistem Refrigerasi dan Pompa Kalor 

Sumber : (Cengel, 2006) 

 

 Peralatan lain yang memindahkan panas dari area bertemperatur 

rendah ke area bertemperatur tinggi adalah pompa panas (Heat Pump). 

Refrigerator dan heat pump pada dasarnya peralatan yang sama, hanya 

dibedakan dari tujuannya saja. Tujuan dari refrigerator adalah untuk 

menjaga ruang yang didinginkan pada temperatur rendah dengan cara 

memindahkan panas dari ruang tersebut. Pelepasan panas ini ke area 

yang bertemperatur tinggi hanya bagian yang dibutuhkan dari sistem 

operasi, bukan sebuah tujuan. Tujuan dari heat pump adalah untuk 

menjaga ruang/bagian panas tetap pada temperatur tinggi. Ini 

diselesaikan dengan penyerapan panas dari sumber temperatur rendah, 

seperti air dingin atau udara dingin pada musim dingin, dan 

memberikan panas sebagai penghangat ruangan. ( Gambar 2.13-b) 

 Kinerja dari refrigerator dan heat pump dinyatakan dengan istilah 

coefficient of performance ( COP ), didefiniskan sebagai berikut : 
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        …………(2.1) 

 

               ……...(2.2)  

   

  Dimana : 

  COPR = Coefisien Of Performa Refrigerasi 

  COPHP = Coefisien Of Performa Heat Pump 

  QL   = besar panas yang dipindahkan dari ruang yang didinginkan 

  QH   = besar dari panas yang dilepaskan ke ruang yang hangat 

  Wnet.in  = Kerja yang dibutuhkan (kerja kompresor) 

 Hubungan ini dapat juga dinyatakan dalam bentuk rate dengan 

menggantikan besaran dari QL,QH, dan Wnet,in dengan  

secara berurutan. Perlu di ingat bahwa nilai dari COPR dan COPHP 

bisa lebih besar dari 1.  Perbandingan antara persamaan 2.1 dan 2.2 

menghasilkan : 

COPHP = COPR + 1 ……………………………………...… (2.3) 

Untuk nilai QL dan QH tetap hubungan ini menunjukkan COPHP 

> 1 karena COPR bernilai positif.  Itu adalah fungsi dari heat pump, 

dalam kondisi buruk sebagai resistan panas, memasok banyak energi 

ke rumah sebanyak yang dikonsumsi. Dalam kenyataannya, 

bagaimanapun juga, bagian dari QH hilang ke udara luar melewati 

pipa dan peralatan lain, dan COPHP mungkin drop ketika temperatur 

udara luar terlalu rendah. Ketika ini terjadi, sistem secara normal 

bertukar ke bahan bakar ( natural gas, propane, oil dll ) atau mode 

penahan panas ( resistance-heating mode ). 

Kapasitas pendinginan dari sistem refrigrasi adalah tingkat dari 

pemindahan panas dari ruang yang didinginkan, ini sering dinyatakan 

dalam  tons of refrigeration. Kapasitas dari sistem pendingin / 

refrigrasi adalah kemampuan untuk membekukan / merubah wujud 1 
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ton ( 2000 lbm ) air pada temperatur 0°C ( 32°F ) menjadi es pada 

temperatur 0°C dalam waktu 24 jam. 1 ton dari pendinginan / 

refrigrasi sama dengan 211 kJ/min atau 200 Btu/min. beban pendingin 

kurang lebih 200 m
2
 adalah 3 ton ( 10 kW ). 

2.2.6 Reversed Carnot Cycle 

Mengingat bahwa carnot cycle adalah siklus terbalik penuh yang 

terdiri dari dua proses ishotermal dan dua proses isentropic. Ini 

memiliki effisiensi panas yang maksimum batas temperatur yang 

diberikan, dan ini menyajikan seperti standar yang siklus daya actual 

bisa dikomparasi/ dibandingkan. 

 Karena ini merupakan siklus terbalik, semua empat proses yang 

mencakup siklus carnot bisa dibalik. Membalikkan siklus juga 

membalikkan arah dari semua panas dan kerja yang berinteraksi. 

Hasilnya adalah siklus yang beroperasi dalam arah berlawanan jarum 

jam dalam sebuah diagram T-S yang mana disebut siklus carnot 

terbalik ( reversed carnot cycle  ). Sebuah refrigerator atau heat pump 

yang beroperasi dalam siklus carnot terbalik ( reversed carnot cycle ) 

disebut carnot refrigerator atau carnot heat pump. 

 Mengingat siklus carnot terbalik dieksekusi pada daerah saturasi 

dari refrigerant, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.15. 

Refrigerant menyerap panas secara isothermal dari sumber temperatur 

rendah pada TL dalam jumlah dari QL ( proses 1-2), dikompresi secara 

isentropic ke state 3 ( temperatur meningkat ke TH ), melepaskan 

panas secara isothermal ke area bertemperatur tinggi pada TH dalam 

jumlah dari QH ( proeses 3-4), dan berkembang secara isentropic ke 

state 1 ( temperatur drop ke TL ). Refrigerant berubah dari uap 

saturasi menjadi fase liquid saturasi pada condensor selama proses 3-4 
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Gambar 2.15  Skema siklus carnot dan diagram T-S 

  Sumber : (Cengel, 2006)  

 

 Koefisien kinerja dari refrigerator carnot dan pompa panas di 

ekspresikan dengan dalam temperatur seperti dibawah : 

     ……………………………...… (2.4) 

 

     ……………………………..… (2.5) 

 

  Dimana : 

  COPR carnot = Coefisien Of Performa Refrigerasi carnot 

  COPHP carnot = Coefisien Of Performa Heat Pump carnot 

  TL   = Temperatur rendah 

  TH   = Temperatur tinggi 

 Perlu diingat bahwa kedua nilai COP diatas meningkat saat 

perbedaan dari nilai temperatur menurun, baik itu TL meningkat atau 

TH yang turun. 

Reverse carnot cycle adalah operasi siklus refrigerator yang 

paling efisien diantara dua tingkat / level spesifik temperatur. Untuk 

itu, ini alami saat melihat pertama kali sebagai siklus ideal untuk 

refrigerator dan heat pump. Jika kita bisa, tentu saja kita akan 
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menyesuaikan ini sebagai siklus ideal. Bagaimanapun juga seperti 

yang dijelaskan dibawah, siklus carnot terbalik tidak cocok untuk 

siklus pendingin. 

Dua proses ishotermal perpindahan panas tidak sulit untuk 

didapat dalam prakteknya karena menjaga tekanan konstan secara 

otomatis menjaga temperatur campuran dua fase ( uap dan liquid ) 

pada nilai saturasi. Untuk itu, proses 1-2 dan 3-4 dapat dijadikan 

pendekatan dalam kondisi actual baik itu evaporator dan kondensor. 

Namun, proses 2-3 dan 4-1 tidak dapat dijadikan sebagai pendekatan 

dalam prakteknya. Ini karena proses 2-3 melibatkan proses kompresi 

dari campuran uap dan liquid, yang membutuhkan kompresor yang 

akan menangani dua fase, dan proses 4-1 melibatkan proses ekspansi 

dari refrigerant dengan moistur yang tinggi didalam turbin.  

 Sepertinya jika masalah-masalah ini bisa dihilangkan dengan 

menjalankan siklus carnot terbalik diluar area saturasi. Akan tetapi 

dalam kasus ini sulit untuk menjaga kondisi isothermal selama proses 

penyerapan panas dan pelepasan panas. Oleh karena itu, kita 

simpulkan bahwa siklus carnot terbalik tidak bisa didekati dalam 

peralatan actual dan itu tidak realistis untuk siklus refrigerasi. Namun 

siklus carnot terbalik bisa berfungsi sebagai standar pembanding 

siklus refrigerasi actual. 

2.2.7 Siklus refrigerasi kompresi gas ideal 

Banyak dari ketidak praktisan dari siklus carnot terbalik bisa 

dihilangkan dengan menguapkan uap seluruhnya sebelum dikompresi 

dengan mengganti turbin dengan peralatan penghambat, seperti katup 

ekspansi atau pun pipa kapiler. Siklus yang dihasilkan disebut siklus 

refrigerasi kompresi gas ideal, dan ini ditunjukkan secara skematik 

pada diagram T-s. siklus refrigerasi kompresi gas ideal adalah yang 

paling luas digunakan untuk refrigerator, sistem pengkondisi udara, 

dan pompa kalor, ini terdiri dari empat proses antara lain: 
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1-2 Kompresi Isentropic pada kompresor 

2-3 Pelepasan panas  tekanan konstan pada condensor 

3-4 Throttling/Perlambatan pada katup ekspansi 

4-1 Penyerapan panas  tekanan konstan pada evaporator 

Pada siklus kompresi gas ideal, refrigerant memasuki kompresor 

pada keadaan gas saturasi dan dikompresi secara isentropic ke 

tekanan condensor. Temperatur dari refrigerant meningkat diatas 

temperatur dari sekitar medium selama proses kompresi isentropic. 

Kemudian refrigerant memasuki kondensor dalam keadaan super 

heated vapor pada keadaan 2 dan kemudian berubah ke keadaan 3 

menjadi liquid saturasi karena terjadi pelepasan panas ke 

kelingkungan sekitar, pada keadaan ini temperatur dari refrigerant 

masih diatas temperatur sekitar. 

Refrigerant yang dalam keadaan liquid saturasi pada kondisi 3 

diperlambat ke tekanan evaporator dengan melewatkan refrigerant 

melalui katup ekspansi atau pipa kapiler. Pada proses ini temperatur 

dari refrigerant akan turun dibawah temperatur ruang yang 

didinginkan. Refrigerant memasuki evaporator pada keadaan 4  

sebagai campuran liquid dan gas dengan kualitas yang rendah dan 

refrigerant akan terevaporasi sepenuhnya dengan menyerap panas 

dari ruang yang didinginkan. Refrigerant meninggalkan evaporator 

dengan keadaan uap saturasi dan masuk kembali ke kompresor, siklus 

selesai. 

Pada mesin pendingin rumah tangga, pipa-pipa didalam 

kompartemen freezer dimana panas diserap oleh refrigerant sebagai 

evaporator. Koil dibelakang mesin pendingin dimana panas 

dilepaskan sebagai condensor.  

 Perlu di ingat bahwa area dibawah kurva proses pada T-s diagram 

mewakili perpindahan panas secara reverse proses. Area dibawah 

kurva proses 4-1 mewakili proses penyerapan panas oleh refrigerant 
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pada evaporator, dan area dibawah kurva proses 2-3 mewakili proses 

pelepasan panas pada kondensor. Aturan praktisnya bahwa COP 

membaik dari 2 ke 4 persen untuk setiap derajat Celsius temperatur 

penguapan dinaikkan atau temperatur kondensasi diturunkan. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 2.16  Siklus Refrigerasi Tekanan Uap Ideal dan Diagram T-S 

Sumber : (Cengel, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17  P-h Diagram Siklus Refrigerasi Tekanan Uap Ideal 

Sumber : (Cengel, 2006 ) 

http://www.google.co.id/
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  Diagram lain sering digunakan dalam analisa dari siklus 

refrigerasi kompresi uap  ideal adalah P-h diagram, seperti yang 

ditunjukkan pada gambar. Pada diagram ini tiga dari empat proses 

muncul garis lurus dan perpindahan panas pada kondensor dan 

evaporator proporsional terhadap kurva proses yang berhubungan. 

  Perlu diingat bahwa tidak seperti siklus ideal yang telah 

didiskusikan sebelumnya, siklus refrigerasi kompresi gas ideal  bukan 

siklus terbalik internal karena ini melibatkan proses irreversible 

proses. Proses ini dijaga didalam siklus untuk membuat model yang 

lebih realistis untuk siklus refrigerasi kompresi gas actual. Jika 

peralatan throttling diganti dengan isentropic turbin, refrigerant akan 

masuk ke evaporator pada keadaan 4` sebagai ganti dari keadaan 4 . 

hasilnya, kapasitas refrigerant akan meningkat ( dengan area dibawah 

kurva proses 4`-4 seperti pada gambar ) dan net work input akan turun 

( dengan jumlah dari kerja keluaran dari turbin ). Mengganti katup 

ekspansi dengan turbin tidak praktis, karena penambahan benefit tidak 

dengan penambahan biaya. 

  Keempat komponen yang terkait dengan siklus refrigerasi 

kompresi gas ideal adalah peralatan aliran yang tunak dan dengan 

demikian 4 proses tersebut membuat siklus dapat dianalisa sebagai 

proses dengan aliran yang tunak. Perubahan Energi kinetik dan energi 

potensial dari refrigerant biasanya relative kecil terhadap kerja dan 

perpindahan panas, dan oleh karena itu dapat diabaikan. Dan 

kemudian persamaan aliran energi dalam basis massa unit 

disederhanakan menjadi : 

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

   Kondensor dan evaporator tidak melibatkan kerja, dan kompresor 

bisa di dekati sebagai proses adiabatic. Kemudian COP dari 
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refrigerator dan pompa kalor pada siklus refrigerasi kompresi gas 

ideal dapat di tulis seperti berikut : 

                                        ……….…………………… (2.7) 

 

          …….....…………………… (2.8) 

 

Dimana : 

- h1 = hg@p1 

- h3 = hf@p3  

   berlaku untuk kasus ideal. 

  Dengan : 

     qH : Panas high 

     qL : Panas low 

     hg : entalpi gas 

     hf : entalpi liquid 

     Wnet.in : Kerja yang dibutuhkan 

     h1, h2, h3, h4 : entalpi masing-masing 

     COPR : Coefisien of performa refrigerasi 

     COPHP : Coefisien of performa heat pump  

2.2.8 Siklus refrigerasi kompresi gas actual 

   Beda siklus refrigerasi kompresi gas actual  dengan siklus ideal 

sebagian besar pada irreversibilitas yang terjadi pada setiap 

komponen. 2 sumber dari irreversibilitas adalah friksi fluida ( 

menyebabkan pressure drop ) dan heat transfer ke atau dari 

lingkungan sekitar. T-s diagram dari siklus actual ditunjukkan pada 

gambar. 
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Gambar 2.18  T-S diagram dari siklus actual 

Sumber : (Cengel, 2006) 

 

Dari evaporator menuju ke condensor biasanya sangat panjang, 

oleh karena itu pressure drop terjadi karena friksi fluida dan heat 

transfer dari lingkungan sekitar ke refrigerant bisa sangat signifikan. 

Hasil dari superheating, akan menyebabkan panas pada pipa 

penghubung, dan pressure drop pada evaporator dan juga mengalami 

penigkatan volume spesifik, kemudian meningkatkan kebutuhan 

power input kompresor karena kerja aliran tunak proporsional 

terhadap volume spesifik. 

Proses kompresi pada siklus ideal internal reversible dan 

adiabatic kemudian isentropic. Sedangkan pada proses actual 

melibatkan efek dari friksi, yang meningkatkan entropy dan heat 

transfer, yang akan meningkatkan atau menurunkan entropi 

tergantung pada arah. Oleh karena itu, entropi dari refrigerant akan 

meningkat ( proses 1-2) atau menurun ( proses 1-2`) selama proses 

kompresi actual, bergantung pada pengaruh-pengaruh yang 

mendominasi. Kompresi 1-2` bahkan mungkin lebih dibutuhkan dari 

proses kompresi isentropic karena volume spesifik dari refrigerant dan 

kerja input yang dibutuhkan lebih kecil dalam kasus ini. Oleh karena 

itu, refrigerant harus didinginkan selama proses kompresi walaupun 

ini lebih praktis dan ekonomis untuk melakukannya. 

   Dalam kasus ideal, refrigerant diasumsikan meninggalkan 

condensor dalam kondisi cairan saturasi. Dalam kenyataannya, 
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bagaimanapun juga tidak dapat dihindari terjadi pressure drop pada 

jalur pipa dari kompresor ke condensor dan juga ke valve ekspansi. 

Tidak mudah untuk membuat proses kondensasi refrigerant dalam 

kondisi liquid saturasi sampai ke ujung, dan tidak diharapkan 

perjalanan refrigerant ke valve ekspansi belum terkondensasi 

seluruhnya. Oleh karena itu, agak sedikit mendekati subcooling 

sebelum memasuki valve ekspansi. Kita dapat mengabaikan hal 

tersebut, karena pada kondisi ini refrigerant memasuki evaporator 

dengan entalpi yang rendah yang kemudian bisa menyerap lebih 

banyak panas dari ruangan yang akan didinginkan. Valve ekspansi dan 

evaporator biasanya dipasang sangat dekat satu sama lain, sehingga 

presur drop sangat kecil. 

2.2.9 Pemilihan Refrigerant 

   Saat mendesain sistem refrigerasi, ada beberapa refrigerant yang 

bisa menjadi pilihan seperti chloroflurocarbons ( CFCs), ammonia, 

hydrocarbons ( propane, ethane, ethylene, dll ), carbon diosida, udara 

( pada sistem pendingin pesawat ), dan bahkan air ( untuk aplikasi 

diatas titik beku ). 

Pemilihan refrigerant tergantung pada situasi yang dihadapi. Jenis 

refrigerant seperti R-11,R-12, R-22, R-134a dan R-502 lebih dari 90 

persen ada dipasar amerika. 

Ethyl ether adalah refrigerant yang pertama kali digunakan secara 

komersil pada sistem kompresi gas pada tahun 1850, diikuti oleh 

ammonia, carbon dioksida, methyl chloride, sulpur dioksida, butane, 

ethane, propan, isobutene, bensin, dan chlorofluorocarbons, dan yang 

lain. 

Industri dan sektor komersil sangat puas dengan penggunaan 

ammonia walupun ammonia beracun. Keuntungan dari ammonia 

dibandingkan dengan refrigerant jenis lain adalah biaya yang rendah, 

COPs yang tinggi ( dan kemudian biaya untuk energi yang rendah ), 
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dan properties thermodinamika yang baik dan transportasi yang 

mudah dan juga koefisien perpindahan panas yang tinggi ( 

membuthkan koil heatexchanger yang kecil dan biaya yang rendah ), 

mudah terdeteksi jika terjadi kebocoran, dan tidak ada pengaruh 

terhadap lapisan ozon. Kekurangan yang paling besar dari ammonia 

adalah sifatnya yang beracun. Yang membuatnya tidak cocok untuk 

penggunaan domestic. Ammonia digunakan terutama pada fasilitas 

pendingin makanan seperti pendingin untuk buah-buahan, sayuran, 

daging, dan ikan. Pendingin untuk minuman produk harian seperti bir, 

anggur, susu dan keju, untuk membekukan es krim dan makanan lain, 

produksi es dan pendingin denga temperatur rendah dalam bidang 

farmasi dan industri lain. 

Ada dua parameter yang penting yang perlu diperhatikan  dalam 

pemilihan refrigerant adalah temperatur dari kedua media ( ruang 

yang akan didinginkan dan lingkungan ) dengan pertukaran panas dari 

refrigerant. 

Untuk mendapatkan nilai perpindahan panas yang cukup, beda 

temperatur dari 5 sampai 10 derajat celcius harus dijaga antara 

refrigerant dan media yang akan ditukar panasnya. Sebagai contoh, 

jika ruangan yang akan didinginkan -10 °C, temperatur refrigerant 

harus dijaga – 20 °C saat proses penyerapan panas dilakukan pada 

evaporator. Tekanan yang paling rendah pada siklus refrigerasi 

terjadi pada evaporator, dan tekanan ini harus diatas tekanan atmosfir 

untuk mencegah udara bocor dan masuk kedalam sistem refrigerasi. 

Oleh karena itu, refrigerant harus dalam kondisi tekanan saturasi pada 

1 atm atau lebih pada temperatur – 20 °C, khusus dalam kasus ini. 

Ammonia dan  R-134a adalah 2 zat yang memenuhi kondisi tersebut. 

Temperatur (termasuk juga tekanan) dari refrigerant pada sisi 

condensor tergantung dengan media yang digunakan untuk 

membuang panas. Temperatur yang rendah ( dengan demikian COPs 

akan tinggi ) dapat dijaga jika refrigerant didinginkan dengan air 



 
 

37 
 

sebagai ganti udara. Penggunaan air sebagai pendingin tidak dapat 

dikatakan ekonomis, kecuali pada sistem refrigerasi industri 

komersial yang besar. Temperatur dari refrigerant pada kondensor 

tidak boleh dibawah temperatur dari media yang didingikan ( kira-kira 

20 °C untuk refrigerator rumah tangga ), dan tekanan saturasi dari 

refrigerant pada temperatur ini harus dibawah tekanan kritis jika 

proses pelepasan panas dengan pendekatan isothermal. Jika tidak 

temperatur refrigerant tidak akan bisa mencapai temperatur yang 

dibutuhkan, dan kemudian bisa menggunakan 2 atau lebih siklus 

refrigerasi dengan refrigerant yang berbeda yang dihubungkan seri. 

Sistem refrigerasi seperti ini disebut dengan sistem cascade. 

Karakteristik lain yang diinginkan dari refrigerant termasuk sifat 

yang tidak beracun, tidak korosif, tidak mudah terbakar, sifat kimia 

yang stabil, memiliki nilai entalpi penguapan yang tinggi ( laju aliran 

masa yang kecil ) dan yang pasti tersedia dengan harga yang rendah. 

   Dalam kasus pompa kalor, temperatur minimum ( termasuk 

tekanan ) untuk refrigerant akan menjadi hal yang sangat 

dipertimbangkan karena panas / kalor biasanya diekstrak dari media 

yang jauh diatas suhu yang ditemui dalam sistem pendingin. 

2.2.10 Rancangan dan Analisa Siklus Pompa Kalor 

Untuk menganalisa kinerja dari siklus sistem refrigerasi / pompa 

kalor dapat dibagi menjadi 4 tahapan dan menggunakan menggunakan 

analisa perhitungan seperti dibawah: 

Misalkan : 

Data dari maker kompresor memiliki spesifikasi sebagai berikut 

Tekan discharge : 1200 kPa 

Tekanan Suction : 320 kPa 

Dan laju aliran fluida ṁ=500 gr/s =0.5 kg/s 
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Gambar 2.19  Siklus pompa kalor 

                  Sumber : (Cengel, 2006) 

 

 Tahap 1 

Fase fluida pada tahap 1 adalah uap jenuh ( saturated vapor )  

dengan kondisi tekanan dan temperature rendah. Data spesifikasi 

dari kompresor memiliki tekan hisap 320 kPa, dengan demikian 

dapat ditentukan parameter temperatur, entalpi dan entropi fluida 

pada tahap 1 dengan mengacu pada table properties refrigerant 

R-134a. dari tabel properties fluida diperoleh data seperti 

dibawah: 

P = 320 kPa 

T = 2.46 °C 

h = 251.88 kj/kg 

s = 0.9301 kj/kg.K 

 Tahap 2 

Pada tahap 2 fluida berada pada kondisi uap panas lanjut ( 

superheat ). Dikarenakan kompresor bekerja secara isentropic ( 

irreversible ), maka entropi pada tahap 1 dan tahap 2 sama ( tahap 

1 = tahap 2 ) 
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Untuk memperoleh data fluida pada tahap 2 digunakan table 

properties superheat pada tekanan 1200 kPa. Pada table tidak 

ditemukan nilai entropi sebesar 0.93006, maka perlu dilakukan 

Interpolasi untuk menentukan parameter Temperatur dan entalpi.  

 

 

A B C 

 

Entropi Temp Entalpi 

1 0.9267 50 278.27 

2 0.9301 50.97 279.37 

3 0.9614 60 289.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpolasi Temperatur : 

 

…….....………………… (2.9) 

 

 

 

Intrpolasi Entalpi : 

...………………… (2.10) 
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Maka diperoleh data fluida pada tahap 2 sebagai berikut : 

Entropi Temp Entalpi 

0.9267 50 278.27 

0.9301 50.97 279.37 

0.9614 60 289.64 

S1=S2 = 0.9301 kj/kg.K 

P  = 1200 kPa 

T  = 50.97 °C 

h  = 279.37 kj/kg 

 

 Tahap 3 

Dari tahap 2 menuju ke tahap 3 diasumsikan terjadi proses 

isobaric yakni ΔP=0 atau dengan kata lain tekanan = 1200 kPa 

dan fluida dalam fasa cairan jenuh ( saturated liquid ), kemudian  

parameter temperatur, entalpi dan entropi ditentukan dengan 

menggunakan table saturated liquid 

P = 1200 kPa 

T = 46.29 °C 

h = 117.8 kj/kg 

s = 0.4244 kj/kg.K 

 Tahap 4  

Dari tahap 3 ke tahap 4 adalah proses adiabatic dimana tidak ada 

perubahan entalpi Δh=0, dan tekanan P4=P1.  

Karena pada tahap 4 fluida berada pada fase campuran, maka 

kualitas refrigerant pada tahap 4 dapat ditentukan dengan 

persamaan sebgai berikut: 

……..........................…………..……… (2.11) 
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Entropi pada tahap 4 ditentukan dengan persamaan dibawah : 

…….....……………………...…….… (2.12) 

 

 

Kerja kompresor  

…….....……………………………….…… (2.13) 

 

Beban pendingin 

…….....……………………………...…… (2.14) 

  

Jumlah kalor yang dilepas ( Q out ) 

…….....…………………………………. (2.15) 

 

Koefisien unjuk kerja kompresor untuk heat pump : 

 

…….....……………………..… (2.16) 

 

 

 

Koefisien unjuk kerja kompresor untuk refrigerasi : 

 

…….....…………………...…..… (2.17) 
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2.2.11 Sistem Pompa Kalor / Heat Pump 

Pompa kalor secara umum lebih mahal dibandingkan dengan 

sitem pemanas lainnya, akan tetapi lebih hemat jika dioperasikan / 

digunakan dalam jangka waktu yang panjang , karena disebabkan 

biaya pemanasan yang lebih rendah. Meskipun biaya awal lebih 

tinggi, popularitas dari pompa kalor meningkat. Hampir sepertiga dari 

rumah-rumah keluarga di Amerika dalam abad terakhir ini dipanaskan 

dengan menggunakan pompa kalor. 

Sumber energi yang paling umum digunakan dalam pompa kalor 

adalah udara atmosfir, walaupun air dan tanah juga digunakan, 

masalah yang paling besar dengan menggunakan sumber udara adalah 

pembekuan, yang terjadi pada iklim lembab pada saat temperaturnya 

turun dibawah 2 sampai 5 °C, akumulasi pembekuan yang terjadi pada 

koil evaporator tinggi dan tidak diinginkan karena hal ini benar-benar 

menggangu proses perpindahan panas.  Namun kondisi koil yang beku 

dapat dicairkan dengan membalikan siklus pompa kalor ( dijalankan 

sebagai pengkondisi udara ). Hasilnya akan mengurangi effisiensi dari 

sistem. Sistem dengan sumber air biasanya air yang bagus dari 

kedalaman sampai 80 m pada range temperatur 5 sampai 18 °C, dan 

tidak ada masalah pembekuan / frosting. Sistem ini memiliki COP 

yang tinggi akan tetapi lebih komplek dan membutuhkan akses yang 

mudah untuk wadah air yang besar seperti penampung air dibawah 

tanah. Sistem dengan sumber tanah juga sama, karena membutuhkan 

pipa yang panjang yang ditempatkan didalam tanah dimana 

temperatur tanah relatif konstan. COP dari pompa kalor biasanya 

diantara 1,5 dan 4, tergantung pada sistem yang digunakan dan 

temperatur dari sumber. Kelas baru dari pompa kalor yang 

dikembangkan sekarang adalah menggunakan penggerak motor listrik 

dengan variasi kecepatan, paling tidak memiliki 2 kali lebih efisien 

dari segi komsumsi energi dibandingkan dengan pendahulunya. 
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Kapasitas dan effisiensi pompa kalor akan turun pada temperatur 

yang rendah. Oleh karena itu, pompa kalor membutuhkan sistem 

tambahan seperti pemanas listrik atau dengan gas furnace. Karena 

temperatur air dan tanah tidak terlalu fluktuatif, tambahan sistem tidak 

terlalu dibutuhkan untuk sistem ini. Namun sistem pompa kalor harus 

cukup besar untuk mendapatkan baban pemanas yang maksimum. 

   Pompa kalor dan pengkondisi udara mempunyai komponen-

komponen mekanik yang sama. Oleh karena itu, tidak ekonomis 

memiliki 2 sistem yang terpisah untuk keperluan memanaskan dan 

mendinginkan ruangan. Satu sistem bisa digunakan sebagai pompa 

kalor dimusim dingin dan pengkondisi udara pada musim panas. Ini 

diselesaikan dengan menambah katup pembalik siklus, seperti yang 

ditunjukkan pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20  Operasi Pompa Pemanas – Mode Pemanasan 

Sumber : ( Cengel 2006 ) 
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Gambar 2.21  Operasi Pompa Pemanas – Mode Pendinginan 

Sumber : ( Cengel 2006 ) 

 

2.2.12 Prinsip Kerja Pompa Kalor (Heat Pump) 

Sama hal nya dengan sistem Refrierasi kompresi uap, pada Heat 

Pump juga didukung empat komponen utama dengan fungsi yang 

berbeda-beda. Pada masing-masing komponen tersebut refrigerant 

(bahan pendingin) mengalami proses termodinamis yang berbeda-

beda sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Pada kompresor berlangsung proses kompresi. Uap refrigerant 

dari saluran hisap dikompresi sehingga tekanan uap refrigerant akan 

naik hingga tekanan kondensasinya yang diikuti kenaikan temperatur 

saturasi uap refrigerant, proses kompresi yang ideal berlangsung pada 

kondisi entropi konstan (isentropic proses), refrigerant tidak 

mengalami gesekan saat proses kompresi sehingga entropi refrigerant 

akan sama pada saat masuk dan keluar kompresor. 
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Keluar dari kompresor uap refrigerant masuk ke kondensor 

(indoor coil) dan mengalami proses kondensasi, uap refrigerant 

berubah fasa menjadi cair. Sebelum proses kondensasi berlangsung, 

uap refrigerant panas dari kompresor terlebih dahulu mengalami 

proses pendinginan pada bagian awal coil, temperatur uap 

regfrigerant turun hingga temperatur kondensasinya, baru setelah itu 

berlangsung proses kondensasi. Kondisi tekanan yang tetap pada tiap 

bagian koil memugkinkan proses kondensasi refrigerant berlangsung 

secara isobaric sehingga perubahan fasa refrigerant dari gas menjadi 

cair akan melepaskan sejumlah panas keruangan. 

Keluar indoor coil refrigerant akan melalui alat expansi. Proses 

expansi menurunkan tekanan cairan refrigerant menuju tekanan 

evaporasinya. Proses expansi yang ideal berlangsung secara adiabatic 

tanpa ada perubahan entalpi (isentalpi proses), perpindahan kalor 

hanya akan terjadi sesama refrigerant sehingga setelah keluar dari alat 

expansi sebagian refrigerant tetap berada dalam kondisi cair namun 

temperaturnya turun dan sebagian lain telah berubah fasa menjadi uap 

refrigerant. 

Setelah melewati alat expansi, campuran cairan dan uap 

refrigerant masuk ke evaporator (outdoor coil). Pada komponen ini 

refrigerant mengalami proses evaporasi, fasa refrigerant berubah dari 

cair menjadi uap. Kondensasi tekanan yang tetap pada coil 

memungkinkan proses evaporasi untuk mengambil sejumlah panas 

dari luar ruangan berlangsung secara isobaric. 

Keluar outdoor coil, uap refrigerant kembali disirkulasikan oleh 

kompresor, sehingga refrigerant kembali bersirkulasi mengalami 

peruahan fasa dari uap jadi cair dan kembali dimanfaatkan untuk 

proses pemanasan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

Pada pengerjaan tugas akhir ini, metode penelitian yang dilakukan yaitu 

sebagai berikut : 

 Metode literatur, yaitu dengan mempelajari beberapa referensi yang 

mampu menunjang untuk melakukan penelitian. Referensi yang 

digunakan antara lain bersumber dari buku-buku, artikel, sumber 

dari internet dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 Metode eksperimental, yaitu melakukan penelitian secara langsung 

dengan melakukan perakitan rancang bangun dan eksperimen pada 

alat rancang bangun Refrigerator dan Heat Pump sehingga 

mendapatkan hasil data-data eksperimen yang valid untuk dapat di 

olah dan di analisa. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

  Pelaksanaan penelitian dilakukan di Workshop UPT LKI Prov. Kalbar 

Jalan Abdurahman Saleh Pontianak. Penelitian ini dilakukan mulai dari 

persiapan hingga merancang alat serta eksperimen pengambilan data sekitar 

satu bulan. 

3.3 Landasan Perencanaan 

   Landasan perencanaan digunakan supaya penelitian yang dilakukan 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yaitu alat yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Alat sistem refrigerasi dan heat pump ini dibuat 

sesuai dengan landasan perencanaan yaitu berupa studi kepustakaan seperti 

pengumpulan material yang mendukung dan sesuai, serta mengumpulkan 

literatur sebagai pegangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Adanya 

literatur ini, permasalahan yang terdapat pada penelitian nanti bisa teratasi 
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dengan pemahaman konsep yang ada. Dalam metode eksperimen ini, 

konstruksi alat yang telah direncanakan sebelumnya direalisasikan dalam 

sebuah alat, kemudian akan digunakan dalam proses percobaan (eksperimen). 

   Tujuan eksperimen ini adalah untuk mendapatkan data yang tepat dan 

akurat dalam melakukan pengukuran. Hasil pengukuran ini akan digunakan 

sebagai data untuk dilakukan analisis dan pembahasan, dimana perancangan 

alat tersebut dibuat dalam tahapan sebagai berikut: 

3.2.1 Alat dan Bahan 

         Langkah pertama sebelum membuat alat sistem refrigerasi dan heat 

pump, terlebih dahulu mempersiapkan peralatan-peralatan dan bahan yang 

akan digunakan dalam proses perakitan dan pembuatan alat. Berikut ini 

beberapa kebutuhan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat alat 

diantaranya : 

 Tabel 3.1 Daftar Alat 

No Alat Ukuran Satuan Jumlah 

1 Mesin Las Listrik 900 VA unit 1 

2 
Mesin Gerinda 

Potong 
500 Watt 

Unit 
1 

3 Ragum Standar Unit 2 

4 Bor Tangan Standar Unit 1 

5 Kunci Ring Standar set 1 

6 Obeng Standar Set 1 

7 Palu Standar Unit 1 

8 Mesin Las Acetylin Standart Set 1 

9 Banding Pipa 1/4 - 3/8 inch Unit 1 

10 Cutting Standar Unit 2 



 
 

48 
 

11 Sweaging Tool 1/4 - 5/8 inch Set 2 

12 Flaring Tool 1/4 - 5/8 inch Set 2 

13 Siku Standar Unit 1 

14 Manifol Guage Standar Set 1 

15 Mesin Vacum Standar Unit 1 

 

 

Tabel 3.2  Daftar Bahan 

No Bahan Ukuran Satuan Jumlah 

1 Pipa kuningan  3/8 Cm 300 

2 Pipa kuningan  1/4 Cm 700 

3 Elbow  3/8 Buah 10 

4 Elbow  1/4 Buah 25 

5 Pipa kapiler 0.070 mm Cm 350 

6 Filer/perak Standar Batang 20 

7 Gas acetylin Standar Tabung 1 

8 Oksigen Standar Tabung 1 

9 Kondensor Standar Set 1 

10 Evaporator Standar Set 1 

11 Fan Standar unit 2 

12 Four way valve Standar Set 1 

13 TXV  Standar Unit 2 

14 Check Valve Standar Unit 2 

15 
Compressor tipe 

Hermatic 
1/2  PK 

Unit 
1 
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16 Siglas Standar Unit 2 

17 Nipple  3/8 Set 4 

18 Nipple  1/4 Set 13 

19 Badan Nipple 3/8 Buah 1 

20 Badan Nipple 1/4 Buah 3 

21 Pentil  1/4 Buah 1 

22 Keran Valve 1/4 Unit 12 

23 Filter dryer Standar Unit 2 

24 Accumulator Standar Unit 2 

25 Refrigerant R134a Standar Tabung 1 

26 
Pressure Guage 

Low and High 
200 Psi & 500 Psi 

Unit 
2 

27 MCB 4 Amper  Buah 1 

28 Kontaktor 10 Amper Unit 1 

29 Push button Standart Buah 3  

30 Pilot lamp Standar Buah 4 

31 Terminal blok Standar Set 1 

32 Sekreup dan baut standar Kotak 1 

33 Besi Holo 3x3x600 Cm 4 

34 Elektroda batang Lb20 Kotak 1 

35 Cat minyak - Kilo 1 

36 Kuas Standar Buah 1 

37 
Multiplek (9 x 2400 x 1200) 

mm  

keping 
1 
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  3.2.2 Perancangan Rangka 

  Setelah mempersiapkan peralatan, proses selanjutnya adalah proses 

perakitan  rangka untuk menempatkan semua komponen-komponen yang 

akan di gunakan. Tahapan proses yang dilakukan, yaitu : 

1. Perakitan Rangka 

  Proses perakitan rangka dilakukan sesuai ukuran dari gambar kerja 

rangka dengan melakukan pengukuran dan pemotongan rangka besi 

holo 3 x 3 (cm) dengan ketentuan masing-masing ukuran, antara 

lain: 

   a. Ukuran 1200 mm sebanyak 8 batang 

   b. Ukuran 1700 mm sebanyak 4 batang 

   c. Ukuran 180 cm sebanyak 6 batang 

   d. Ukuran 815 mm sebanyak 2 batang 

   e. Ukuran 750 cm sebanyak 5 batang 

 

2. Pengelasan Rangka 

Proses pengelasan besi holo 3 x 3 (cm) dengan ketentuan masing-

masing ukuran dilakukan dengan menggunakan mesin las elektroda, 

dimana dalam proses pengelasan rangka dilakukan dengan terukur 

dengan menggunakan alat ukur meteran dan siku serta ragum agar 

mendapatkan hasil yang presisi. 

 

3. Pengecatan Rangka 

Setelah proses pengelasan selesai, maka rangka tersebut dapat 

dilakukan proses pengecatan rangka, dimana pada setiap sambungan 

rangka yang di las tersebut dilakukan pendempulan untuk menutupi 

kekasaran dari hasil pengelasan. 

 

4. Pemasangan Multiplek 

Setelah proses pengecatan rangka selesai dan telah kering, maka 

proses selanjutnya adalah pemasangan Multiplek pada rangka yang 
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berukuran tebal 9 mm, yang mana multiplek tersebut di potong dan 

disesuaikan dengan ukuran rangka yakni dengan panjang 120 cm dan 

lebar 120 cm sebanyak dua ( 2 ) keping yang masing-masing 

dipasang  sebagai lantai dan dinding yang berfungsi sebagai media 

penempatan komponen-komponen yang akan terpasang. 

 

  3.2.3 Perancangan Alat Pompa Kalor 

   Proses perakitan komponen-komponen Pompa kalor dilakukan 

dengan urutan-urutan sebagai berikut : 

a. Penempatan Komponen. 

Penempatan komponen-komponen dilakukan dengan seksama sesuai 

skema gambar rancangan. Dimana komponen-komponen yang 

dipasang akan disambungkan terhadap instalasi pipa, sehingga dalam 

penempatan komponen nya sudah harus terpasang dengan tepat dan 

kuat. 

Adapun komponen-komponen yang terpasang terlebih dahulu yaitu : 

1. Kondensor 

Pemasangan kondensor diletakkan pada lantai secara horizontal, 

yang mana kondesor ini akan difungsikan sebagai pembuang 

panas/kalor pada sistem. Akan tetapi pada alat peraga ini 

kondensor juga dapat difungsikan menjadi evaporator yang 

berfungsi sebagai pendingin dengan melakukan proses revers 

dengan cara membalik arah siklus refrigerant. 

Pada sebagian coil kondensor ini juga di gunakan pipa 

transparan/kaca untuk melihat bentuk wujud liquid, uap maupun 

gas yang mengalir pada evaporator dan kondensor. 

 

2. Evaporator 

Pemasangan Evaporator diletakkan pada lantai secara horizontal, 

yang mana Evaporator ini akan difungsikan sebagai penyerap 

panas/kalor dan mentransfer suhu dingin pada sistem. Akan 
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tetapi pada alat peraga ini Evaporator juga dapat difungsikan 

menjadi Kondensor yang berfungsi sebagai pembuang panas 

dengan melakukan proses revers dengan cara membalik arah 

siklus refrigerant. 

Pada sebagian coil kondensor ini juga di gunakan pipa 

transparan/kaca untuk melihat bentuk wujud liquid, uap maupun 

gas yang mengalir pada evaporator dan kondensor. 

 

3. Kipas / Fan 

Pemasangan Kipas / Fan diletakkan pada lantai secara horizontal 

menghadap pada sisi belakang Kondensor maupun Evaporator. 

Kipas / Fan ini akan difungsikan sebagai pendorong panas yang 

adaa pada kondensor maupun dingin yang ada pada evaporator. 

 

4. Acumulator 

Pemasangan acumulator diletakkan pada lantai secara horizontal, 

yang mana akumulator ini akan difungsikan  sebagai penampung 

sementara refrigerant cair bertemperatur rendah dan campuran 

minyak pelumas evaporator untuk mencegah agar refrigerant 

cair tidak mengalir ke kompresor yang mana acumulator ini 

mengkondisikan wujud refrigeran tetap dalam wujud gas. 

 

5. Receiver Dryer 

Pemasangan Receiver Dryer dipasang pada dinding secara 

vertikal, yang mana Receiver Dryer ini akan difungsikan  sebagai 

penyaring kotoran-kotoran yang ikut bersirkulasi bersama 

refrigerant, Selain itu juga berfungsi untuk menyerap air yang 

terkandung pada refrigerant. 
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6. Sight Glas 

Sight glass atau kaca pengintai atau kaca penglihat dipasang 

pada dinding secara vertikal yang berfungsi untuk tempat 

melihat aliran refrigerant di dalam sistem AC. Selain itu sight 

glass juga dapat berfungsi untuk melihat jumlah refrigerant 

yang terdapat di dalam sistem AC. 

 

7. Check Valve 

Check Valve dipasang pada dinding secara vertikal, alat ini 

digunakan untuk membuat aliran fluida hanya mengalir ke satu 

arah saja atau agar tidak terjadi reversed flow/back flow. untuk 

mengalirkan fluida hanya ke satu arah dan mencegah aliran ke 

arah sebaliknya. tidak menggunakan handel untuk mengatur 

aliran, tapi menggunakan gravitasi dan tekanan dari aliran fluida 

itu sendiri karena fungsinya yang dapat mencegah aliran balik 

(backflow). 

 

8. Katub 4 arah / 4 Way Valve 

Katub 4 arah dipasang pada dinding secara vertikal yang 

berfungsi sebagai penukar / pembalik arah aliran dari refrigerant 

dengan tujuan agar sistem refrigerasi dapat berubah menjadi 

siklus pompa panas, dimana fungsi evaporator menjadi fungsi 

condensor. 

 

9. Keran Katup 

Keran Katup dipasang pada dinding secara vertikal yang 

berfungsi sebagai Pembuka dan Penutup siklus aliran pada setiap 

masing-masing fungsi komponen yang akan di pergunakan. 

Pada alat ini, keran katup di pasang sebanyak 12 unit dengan 

fungsi nya masing-masing. 
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10. Presure Guage Hight/Low 

Presure Guage Hight/Low dipasang pada dinding secara vertikal 

yang dihubungkan masing-masing pipa tekanan dorong dan 

tekanan hisap pada sistem. Fungsi dari alat ini adalah untuk alat 

bantu membaca nilai tekanan pada sisi discharge dan pada sisi 

suction. 

 

11. Termometer 

Dua ( 2 ) unit Termometer dipasang pada dinding secara vertical. 

Fungsi dari alat ini adalah untuk alat bantu membaca nilai suhu 

yang terbaca pada sisi discharge dan sisi sucsion serta suhu pada 

condensor maupun evaporator. 

 

12. Kompresor 

Kompresor dipasang pada lantai secara horisontal. Fungsi dari 

kompresor ini yaitu bertugas untuk menghisap uap refrigerant 

dari evaporator, kemudian menekannya /mengkompres dengan 

demikian suhu dan tekanan uap tersebut menjadi lebih tinggi. 

 

b. Pemotongan Pipa Kuningan 1/4 inch. 

Pemotongan pipa kuningan tersebut dilakukan sesuai ukuran dan 

menggunakan alat cutting pipa, dimana pipa yang akan dipotong 

diukur terleih dahulu dengan masing-masing panjang ukuran : 

a. 700 mm sebanyak 2 batang 

b. 250 mm sebanyak 8 batang 

c. 120 mm sebanyak 8 batang 

d. 100 mm sebanyak 10 batang 

e. 70 mm sebanyak 6 batang 

f. 60 mm sebanyak 2 batang 

g. 50 mm sebanyak 2 batang 
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c. Pemotongan Pipa Kuningan 3/8 inch. 

Pemotongan pipa kuningan tersebut dilakukan sesuai ukuran dan 

menggunakan alat cutting pipa, dimana pipa yang akan dipotong 

diukur terleih dahulu dengan masing-masing panjang ukuran : 

a. 700 mm sebanyak 4 batang 

b. 450 mm sebanyak 6 batang 

c. 120 mm sebanyak 8 batang 

d. Dst… 

 

d. Penyambungan Pipa kuningan 1/4 inch dan pipa kuningan 3/8 inch. 

Pipa kuningan yang telah dipotong-potong sesuai ukuran akan di 

sambung sesuai ukuran diameternya masing-masing. Penyambungan 

umumnya dilakukan pada sambungan elbow yang membentuk sudut 

kemiringan 45 derajat dengan metode penyambungan brazing 

dengan cara memanaskan dinding benda kerja yang akan disambung 

dengan mencairkan filler/perak pada sambungan benda kerja. 

Sedangkan pada ujung pipa yang menggunakan metode sambungan 

nipple, ujung pipa cukup di pasang nipple sesuai ukuran dan 

dilakukan dengan metode flaring pada ujung pipa tersebut sesuai 

ukuran nipple dan badan nipple yang akan di sambungkan. 

 

e. Pemotongan Pipa Kapiler diameter 0.7 mm. 

Pemotongan pipa Kapiler tersebut dilakukan sesuai ukuran dan 

menggunakan alat cutting capiler, dimana kapiler yang akan 

dipotong diukur terleih dahulu dengan masing-masing panjang 

ukuran : 

a. 1300 mm sebanyak 2 gulung 

b. 1100 mm sebanyak 2 gulung 

c. 900 mm sebanyak 2 gulung. 
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f. Penyambungan Kapiler terhadap Nipple 1/4 inch. 

Kapiler yang sudah terpotong akan di sambungkan dengan Nipple 

1/4 inch, dimana dalam proses penyambbungan nya dilakukan 

dengan metode brazing antara kapiler dengan pipa 1/4 inch dengan 

panjang pipa 7 cm, dimana pada setiap ujung pipa 1/4 inch dipasang 

nipple 1/4 inc dengan metode flaring pada ujung pipa tersebut. 

Fungsi dari pemasangan nipple tersebut adalah untuk penyambungan 

instalsi ke badan nipple keran katup maupun ke badan double nipple 

lainnya pada sistem instalasi pipa. 

Catatan : 

Setelah semua pengerjaan komponen selesai, maka tahap selanjutnya 

adalah menyambungkan setiap sambungan nipple ke masing-masing 

badan nipple dengan mengunakan dua ( 2 ) buah kunci pas seterik 

mungkin. 

g. Perakitan Sistem Kontrol dan Kelistrikan 

Perakitan Sistem Kontrol dan Kelistrikan dilakukan dengan seksama 

sesuai skema gambar rancangan. Dimana komponen-komponen yang 

dipasang akan disambungkan dan difungsikan sebagai suatu fungsi 

perintah untuk mengoperasikan maupun menghentikan kerja sistem 

pada alat serta memproteksi kerja sistem. 

Komponen-komponen kelistrikan yang digunakan, yaitu : 

1. Kontaktor 

Pemasangan condensor diletakkan pada lantai secara horizontal 

yang berada dibelakang rangka meja. Kontaktor yang digunakan 

berkapasitas 10 Amper dengan tegangan 220/380 volt. Memiliki 

terminal NC dan NO sebagai pengendali terminal input dan 

output sumber tegangan listrik yang akan masuk ke koil 

kompresor.  
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2. Relay 

Pemasangan Relay diletakkan pada lantai secara horizontal yang 

berada dibelakang rangka meja. Relay yang digunakan 

berkapasitas 6 Amper dengan tegangan 220 volt. Memiliki 

terminal NC dan NO sebagai pengendali terminal input dan 

output sumber tegangan listrik yang akan masuk ke sistem 

forward maupun revers. 

. 

3. Switch On-Off 

Pemasangan Switch On-Off diletakkan pada dinding rangka 

depan secara vertikal. Switch On-Off ini berfungsi sebagai kontak 

pemutus dan penyambung sistem kelistrikan pada fan 

condensor/kompresor serta pada sistem revers. 

4. Push Button On-Off 

Pemasangan Push Button On-Off diletakkan pada dinding rangka 

depan secara vertikal. Push Button On-Off ini berfungsi sebagai 

kontak trigger pemutus dan penyambung sistem kelistrikan pada 

peralatan kontrol. 

5. Pilot Lamp 

Pemasangan Pilot Lamp diletakkan pada dinding rangka depan 

secara vertikal. Pemasangan Pilot Lamp ini bertujuan sebagai 

alat bantu indikator proteksi.   

6. MCB 

Pemasangan MCB diletakkan pada dinding rangka depan secara 

vertical. Pemasangan MCB ini bertujuan sebagai alat pengaman 

arus listrik pada sistem instalasi kelistrikan. 

7. Terminal Block 

Pemasangan Terminal Block diletakkan pada lantai secara 

horizontal yang berada dibelakang rangka meja. Fungsi dari 
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terminal block ini yaitu sebagai pertemuan titik sambungan 

kabel. 

8. Kabel NYAF 2.5 mm 

Pemasangan Kabel NYAF 2.5 mm pada sistem kelistrikan 

merupakan fungsi utama dari penyaluran energi listrik yang 

diperlukan sistem. Penggunaan kabel jenis NYAF 2.5 ini 

dikarenakan tekstur nya yang fleksibel. 

3.4 Prosedur Penelitian 

 3.4.1   Tahap Persiapan 

Setelah proses perakitan selesai dilakukan, maka tahapan selanjut nya 

adalah melakukan pengisian Refrigerant pada sistem sekaligus 

melakukan tes kebocoran pada sistem. Tahapan persiapan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan penimbangan berat kotor kaleng yang terisi 

refrigerant R134a yang masih utuh dengan menggunakan 

timbangan digital dan catat hasil timbangannya. 

b. Memasang keran pada kaleng refrigerant R134a serta menimbang 

kaleng refigerant yang terisi tersebut dengan menggunakan 

timbangan digital. Mencatat nilai berat totalnya. 

c. Memasang alat pompa vakum pada sistem dengan cara 

menyambungkan selang manifold pada pompa vakum dan pada 

pentil kompresor serta pada keran kaleng refrigerant R134a yang 

masih terisi utuh. 

d. Semua keran katup diputar dalam kondisi terbuka/open. 

e. Keran pada alat ukur manifold guage dalam kondisi terbuka/open, 

sedangkan keran pada kaleng refrigerant R134a dalam kondisi 

tertutup/close. 

f. Lakukan proses vakum sistem dengan menyalakan mesin vakum 

dengan waktu 25 Menit sambil mengamati pergerakan jarum 
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manifold guage hingga berada di angka minus tiga puluh Psig ( - 

30 Psig ). 

g. Langkah berikutnya, kunci/tutup keran manifold guage pada sisi 

mesin vakum dan sisi pentil kompresor, kemudian matikan mesin 

vakum serta amati jarum manifold guage berubah atau tidak. Jika 

tidak berubah maka sistem dinyatakan tidak bocor dan dapat 

dilakukan pengisian refrigerant R134a. 

h. Langkah berikutnya, pasang tang amper pada input arus 

kompresor dengan pembacaan skala amper meter. 

i. Tutup keran 3,4,5,8,9,10 dan buka keran 1,2,6,7,11,12. 

j. Langkah berikutnya melakukan pengisian refrigerant dengan cara 

membuka posisi keran kaleng refrigerant R134a secara perlahan 

dengan interval waktu 4 detik. Perhatikan pergerakan jarum 

manifold guage dan pressure guage pada alat ukur. 

k. Nyalakan MCB, dan tekan tombol Push button On pada sistem 

untuk menyalakan sistem kelistrikan dan kerja kompresor. Lihat 

perubahan yang terjadi pada koil evaporator dan kondensor serta 

perhatikan nilai amper pada kompresor. 

l. Lakukan penambahan pengisian kuantiti refrigerant dengan cara 

memutar keran kaleng refrigerant dengan interval waktu 4 detik 

secara periodik setiap 3 menit hingga refrigerant yg berada pada 

kaleng habis terisi pada sistem di kompresor dengan 

memperhatikan pengurangan berat kotor total pada timbangan 

digital. 

m.  Perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem baik di 

evaporator, condensor, tekanan pada pressure guage dan amper 

pada kompresor serta perubahan-perubahan fase yg tampak pada 

tabung kaca di evaporator dan condensor maupun pada sight glas 

serta catat nilai yang terbaca pada alat ukur. 

n. Setelah refrigerant dalam kaleng sudah habis terisi ke sistem, 

lepaskan selang pada pentil kompresor dengan cepat. 
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o. Biarkan sistem bekerja selama 60 menit sambil mengamati 

perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem maupun pada alat 

ukur dan catatat hasil pembacaan pada alat ukur serta lakukan 

pegujian kebocoran pada setiap sambungan yang di brazing 

maupun sambungan pada nipple dengan menggunakan busa air 

sabun, apabila terdapat gelembung-gelembung udara pada 

sambungan, maka sambungan tersebut terdapat kebocoran dan 

sebaliknya. 

p. Setelah 60 menit sistem bekerja, matikan sistem dengan menekan 

tombol Off pada push button. Biarkan sistem kembali normal 

selama 24 jam untuk mengamati ada tidaknya kebocoran gas pada 

sistem yang ditandai dengan penurunan nilai tekanan pada alat 

ukur pressure guage apabila terjadi kebocoran sistem. 

 

 3.4.2 Tahap Eksperimen 

    Prosedur pengujian/eksperimen dalam pengambilan data 

penelitian berdasarkan variasi panjang kapiler yang berbeda-beda 

dengan cara membuka atau menutup keran katup yang terhubung pada 

masing-masing jalur kapiler ( terdapat keran katup 1 s/d keran katup 

12 ). Tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Pastikan kondisi pada sistem tidak terjadi kebocoran yang dapat 

menyebakan berkurang nya gas refrigerant dalam sistem. 

2. Pasang alat ukur amper meter pada input kompresor. 

3. Pastikan posisi keran katup pada pressure guage dalam keadaan 

terbuka. 

4. Pastikan posisi keran katup pada kapiler ( CT 900 mm ) dalam 

posisi terbuka, sedangkan keran katup ( CT 1100 mm dan 1300 

mm ) tertutup. 

5. Mengkondisikan posisi MCB kedalam posisi “on” (lampu 

indikator menyala). 
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6. Mengkondisikan posisi push button 1 pada posisi “on” agar 

kompresor bekerja. 

7. Mengkondisikan posisi swicth 1 pada posisi “on” agar kipas pada 

evaporator bekerja bekerja. 

8. Mengkondisikan posisi swicth 2 pada posisi “on” agar kipas pada 

condensor bekerja. 

9. Mengamati semua indikator alat ukur yang terpasang selama 30 

menit. 

10. mencatat nilai yang terbaca pada semua indikator alat ukur ke 

dalam tabel. 

11. Pastikan posisi keran katup pada kapiler ( CT 1100 mm ) dalam 

posisi terbuka, sedangkan keran katup ( CT 900 mm dan 1300 

mm ) tertutup. 

12. Mengamati semua indikator alat ukur yang terpasang selama 30 

menit. 

13. mencatat nilai yang terbaca pada semua indikator alat ukur ke 

dalam tabel. 

14. Pastikan posisi keran katup pada kapiler ( CT 1300 mm ) dalam 

posisi terbuka, sedangkan keran katup ( CT 900 mm dan 1100 

mm ) tertutup. 

15. Mengamati semua indikator alat ukur yang terpasang selama 30 

menit. 

16. mencatat nilai yang terbaca pada semua indikator alat ukur ke 

dalam tabel. 

17. Setelah percobaan selesai, mematikan sistem dan seluruh unit 

kelistrikan serta menutup semua keran katup pada posisi tertutup. 
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3.5 Bagan Alir Penelitian 

      Penelitian yang dilakukan mengikuti bagan alir sebagai berikut: 
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3.6 Metode Analisis Data 

  Dari data yang nantinya diperoleh dari pengujian karakteristik alat 

Pompa kalor, yaitu berupa temperatur, tekanan, dan seterusnya, selanjutnya 

dapat dilakukan analisis data. 

 3.6.1  Data Pengujian. 

Tabel 3.3. Tabel Pengukuran Pengaruh variasi panjang pipa kapiler 

terhadap  tekanan dan temperatur. 

Panjang 

Kapiler 

( mm ) 

Diameter 

Kapiler 

( inch ) 

Kondensor Evaporator 

Tekanan 

( kPa ) 

Temperatur 

( °C ) 

Tekanan 

( kPa ) 

Temperatur 

( °C ) 

1300 0.070      

1100  0.070     

900  0.070     

  

 

Tabel 3.4. Tabel Perhitungan COP pada Variasi Panjang Pipa Kapiler 

1300 mm terhadap temperatur dan tekanan. 

Point Fasa Fluida Entalpi Entropi COPHP 

1 Sat, Vapor    

2 Sat, liquid   

3 Liquid + Vapor   

4 Sat, Vap   
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Tabel 3.5. Tabel Perhitungan COP pada Variasi Panjang Pipa Kapiler  

1100 mm terhadap temperatur dan tekanan. 

Point Fasa Fluida Entalpi Entropi COPHP 

1 Sat, Vapor    

2 Sat, liquid   

3 Liquid + Vapor   

4 Sat, Vap   

 

 

 

Tabel 3.6 Tabel Perhitungan COP pada Variasi Panjang Pipa Kapiler 

900 mm terhadap temperatur dan tekanan.. 

Point Fasa Fluida Entalpi Entropi COPHP 

1 Sat, Vapor    

2 Sat, liquid   

3 Liquid + Vapor   

4 Sat, Vap   
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisa data pengukuran dan perhitungan berdasarkan nilai yang 

terdapat pada tabel data eksperimen. 

 

Tabel 4.1 Data Eksperimen 

CT PL 
TL 

PH 
TH 

TL1 TL2 TL3 TH1 TH2 TH3 

900 4 -10 25 30 108 62 47 32 

1100 1.8 -13 24 27 95 56 41 29 

1300 2 -15 27 29 108 58 43 31 

  

Langkah pengolahan data eksperimen dilakukan dengan mengumpulkan 

data pengukuran hasil percobaan. Adapun variabel yang diukur antara lain : 

1. Variabel nilai tekanan discharge dan tekanan sucsion yang terukur 

terhadap penggunaan panjang pipa kapiler yang bervariasi. 

2. Variabel nilai temperatur evaporator dan temperatur condensor yang 

terukur terhadap masing-masing variasi panjang kapiler. 

Masing-masing data eksperimen tersebut dilakukan pengolahan data 

perhitungan dengan menggunakan tabel propertis cengel yang mana pada 

tabel tersebut terdapat variable-variabel yang memuat nilai-nilai tertentu 

sebagai bahan yang dapat membantu menentukan dan mendapatkan nilai-nilai 

yang semestinya. 

Adapun tujuan hasil akhir yang akan dicapai adalah untuk mendapatkan nilai 

Unjuk Kerja Kompresor ( COP ) pada alat Heat Pump yang dibuat yang mana 

pada alat tersebut dapat dilakukan analisa pengaruh perubahan tekanan dan 

temperatur terhadap perubahan variasi panjang kapiler yang digunakan sebagai 

alat ekspansi yang berpengaruh terhadap kinerja dari kompresor yang digunakan. 
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4.2 Perhitungan data percobaan tekanan menggunakan properties tabel 

Cengel. 

P(atm) : 14.696 Psi 

Ps(g) : 4 Psig 

PD(g) : 108 Psig 

1 Psi : 6,895 kPa 

 CT 900 mm 

Tahap 1 

Fluida dalam kondisi saturated vapor 

P1 :  4  Psig 

T1 :      °C 

h1 :      kj/kg  

s1 :      kj/kg.°C 

Mencari tekanan absolute (Pabs) 

Ps(abs)  :  Ps(g) + P(atm) 

Ps(abs)  :  4 Psi + 14,696 Psi 

Ps(abs)  :  18,696 Psi 

PD(abs) :  PD(g) + P(atm) 

PD(abs) :  108 Psi + 14,696 Psi 

PD (abs) :  122,696 Psi 

Konversi Psi ke kPa 

1 Psi : 6,895 kPa 

Ps(abs) :  18,696 Psi 

PD(abs):  122,696 Psi 

 P1 ( tekanan sucsion ) 

Ps(abs) : 6,895 x 18,696 

Ps(abs) : 128,91 kPa 

 P2 ( tekanan discharge ) 

PD(abs) : 6,895 x 122,696 

PD(abs) : 845,99 kPa 



 
 

67 
 

Untuk mencari parameter temperatur, entalpy dan entropi pada Tahap 1  

diperoleh dengan cara interpolasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 120 -22.32 236.97 0.94779 

2 128.91    

3 140 -18.77 239.16 0.94456 

 

P1 = 128.91 kPa 

T1 = -20.74 °C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 120 -22.32 236.97 0.94779 

2 128.91 -20.74 237.95 0.94635 
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3 140 -18.77 239.16 0.94456 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 120 -22.32 236.97 0.94779 

2 128.91 -20.74 237.95 0.94635 

3 140 -18.77 239.16 0.94456 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 120 -22.32 236.97 0.94779 

2 128.91 -20.74 237.95 0.94635 

3 140 -18.77 239.16 0.94456 

 

Maka : 

P1 = 128.91 kPa 

T1 = -20.74 °C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 
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Tahap 2 

Fluida dalam kondisi superheat vapor dan proses isentropic. untuk 

mendapatkan nilai h2 dilakukan dengan double interpolasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengukuran aktual 

 

 

Double interpolasi 

 
 1st 

      

 

A B C 

 

Tekanan T60 T70 

1 800 296.81 306.88 

2 845.99 296.04 306.19 

3 900 295.13 305.39 

    

 

 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 62 °C 

h2 = 298,07 kJ/kg 

s2=s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 
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A B C 

 

Tekanan T60 T70 

1 800 296.81 306.88 

2 845.99 296.04 306.19 

3 900 295.13 305.39 

     

 

 2nd 

    

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 60 296.04 

2 62 298.07 

3 70 306.19 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

maka : 

 

 

 

 

 

Tahap 3 

Fluida pada kondisi saturated liquid, dan proses isobaric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0.36332 kJ/kg.°C 

 

 

 

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 60 296.04 

2 62 298.07 

3 70 306.19 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 62 °C 

h2 = 298,07 kJ/kg 

s2=s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

Maka : 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0,36332 kJ/kg.°C 

 

Tahap 4 

 Fluida pada kondisi campuran liquid dan uap. 

Proses adiabatic. 

 

P4=P1 = 128.91 kPa 

T4=T1 = -20.74 °C 

h4=h3 = 98.35 kJ/kg 

s4 = 0.39327 kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879 

 hf = 24.53 kJ/kg 

hg = 237.95 kJ/kg 

sf = 0.10 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

h2 = 298.07 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 
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Tekanan Hf hg sf sg 

120 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 27.08 239.16 0.11087 0.94456 

 

 

 

 

 

Tekanan Hf hg sf sg 

120 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 27.08 239.16 0.11087 0.94456 

 

 

 

 

 

Tekanan Hf hg sf sg 

120 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 27.08 239.16 0.11087 0.94456 
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Tekanan Hf hg sf sg 

120 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 27.08 239.16 0.11087 0.94456 

 

 

 

 

 

Tekanan Hf hg sf sg 

120 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 27.08 239.16 0.11087 0.94456 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka : 

P4=P1 = 128.91 kPa 

T4=T1 = -20.74 °C 

h4=h3 = 98.35 kJ/kg 

s4 = 0.39327 kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879 

 hf = 24.53 kJ/kg 

hg = 237.95 kJ/kg 

sf = 0.10 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 
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h1 = 237.95 kJ/kg 

h2 = 298.07 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 

 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

W = ( h2 – h1) 

W = 298,07 kJ/kg  – 237,95 kJ/kg 

W = 60,12 kJ/kg   

 

 Beban pendingin 

Qin = ( h1 – h4 ) 

Qin = 237.95 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 

Qin = 139,60 kJ/kg 

 

 Kalor yang dilepas 

Qout = ( h2 – h3 ) 

Qout = 298.07 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 

Qout = 199,72 kJ/kg 

 

 Koefisien Unjuk Kerja 

COP = = 3,32 

 

 

4.3 Perhitungan data percobaan tekanan menggunakan properties tabel 

Cengel. 

P(atm) : 14.696 Psi 

Ps(g) : 1,8 Psig 

PD(g) : 95 Psig 

1 Psi : 6,895 kPa 
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 CT 1100 mm 

Tahap 1 

Fluida dalam kondisi saturated vapor 

P1 :  1,8  Psig 

T1 :      °C 

h1 :      kj/kg  

s1 :      kj/kg.°C 

 

Mencari tekanan absolute (Pabs) 

Ps(abs)  :  Ps(g) + P(atm) 

Ps(abs)  :  1,8 Psi + 14,696 Psi 

Ps(abs)  :  16,496 Psi 

PD(abs) :  PD(g) + P(atm) 

PD(abs) :  95 Psi + 14,696 Psi 

PD (abs) :  109,696 Psi 

 

Konversi Psi ke kPa 

1 Psi : 6,895 kPa 

Ps(abs) :  16,496 Psi 

PD(abs):  109,696 Psi 

 P1 ( tekanan sucsion ) 

Ps(abs) : 6,895 x 16,496 

Ps(abs) : 113,74 kPa 

 P2 ( tekanan discharge ) 

PD(abs) : 6,895 x 109,696 

PD(abs) : 756,35 kPa 

 

Untuk mencari parameter temperatur, entalpy dan entropi pada Tahap 1  

diperoleh dengan cara interpolasi. 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 113.74 -23.59 236.18 0.94905 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 

 

P1 = 113.74 kPa 

T1 = -20.74 °C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 113.74 -23.59 236.18 0.94905 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 113.74 -23.59 236.18 0.94905 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 113.74 -23.59 236.18 0.94905 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 

 

Maka : 

P1 = 113,74 kPa 

T1 = -23,59 °C 

h1 = 236,18 kJ/kg 

s1 = 0.94905 kJ/kg.°C 
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Tahap 2 

Fluida dalam kondisi superheat vapor dan proses isentropic. untuk 

mendapatkan nilai h2 dilakukan dengan double interpolasi.  

 

 

 

 Hasil pengukuran aktual 

 

 

Double interpolasi 

 
 1st 

      

 

A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 700 288.53 298.42 

2 756,35 287.49 297.51 

3 800 286.69 296.81 

    

 

 

P2 = 756,35 kPa 

T2 = 56 °C 

h2 = 298,07 kJ/kg 

s2=s1 = 0.94905 kJ/kg.°C 



 
 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 700 288.53 298.42 

2 756,35 287.49 297.51 

3 800 286.69 296.81 

     

 

 2nd 

    

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 287.49 

2 56 
 

3 60 297.51 
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maka : 

 

 

 

 

 

Tahap 3 

Fluida pada kondisi saturated liquid, dan proses isobaric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 750 29,06 92,22 0.34345 

2 756,35 29,35 92,63 0,34480 

3 800 31,31 95,47 0.35404 

 

P3 = 756,35 kPa 

T3 = 29,35 °C 

h3 = 92,63 kJ/kg 

s3 = 0.34480 kJ/kg.°C 

 

 

 

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 287.49 

2 56 
 

3 60 297.51 

P2 = 756,35 kPa 

T2 = 56 °C 

h2 =  kJ/kg 

s2=s1 = 0.94905 kJ/kg.°C 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 750 29,06 92,22 0.34345 

2 756,35 29,35 92,63 0,34480 

3 800 31,31 95,47 0.35404 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 750 29,06 92,22 0.34345 

2 756,35 29,35 92,63 0,34480 

3 800 31,31 95,47 0.35404 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 750 29,06 92,22 0.34345 

2 756,35 29,35 92,63 0,34480 

3 800 31,31 95,47 0.35404 

 

 Maka : 

P3 = 756,35 kPa 

T3 = 29,35 °C 

h3 = 92,63 kJ/kg 

s3 = 0,34480 kJ/kg.°C 

 

Tahap 4 

 Fluida pada kondisi campuran liquid dan uap. 

 Proses adiabatic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4=P1 = 113,74 kPa 

T4=T1 = -23.59 °C 

h4=h3 = 92.63 kJ/kg 

s4 = 0.39327 kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879 

 hf = 24.53 kJ/kg 

hg = 237.95 kJ/kg 

sf = 0.10 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

h2 = 298.07 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 
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Tekanan Hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

113,74 20,86 236,18 0,09 0.95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

 

 

 

 

Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

113,74 20,86 236,18 0,09 0.95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

 

 

 

 

 

Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

113,74 20,86 236,18 0,09 0.95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 
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Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

113,74 20,86 236,18 0,09 0.95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

 

 

 

 

Tekanan Hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

113,74 20,86 236,18 0,09 0.95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka : 

P4=P1 = 113,74 kPa 

T4=T1 = -23,59 °C 

h4=h3 = 92,63 kJ/kg 

s4 = 
 

kJ/kg.°C 

x4 = 
 

 hf = 
 

kJ/kg 

hg = 
 

kJ/kg 

sf = 
 

kJ/kg.°C 

sg = 
 

kJ/kg.°C 
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h1 = 236,18 kJ/kg 

h2 = 293,50 kJ/kg 

h3 = 92,63 kJ/kg 

h4 = 92,63 kJ/kg 

 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

W = ( h2 – h1) 

W = 293,50 kJ/kg  – 236,18 kJ/kg 

W = 57,33 kJ/kg   

 

 Beban pendingin 

Qin = ( h1 – h4 ) 

Qin = 236,18 kJ/kg  – 92,63 kJ/kg 

Qin = 143,55 kJ/kg 

 

 Kalor yang dilepas 

Qout = ( h2 – h3 ) 

Qout = 293,50 kJ/kg  – 92,63 kJ/kg 

Qout = 200,87 kJ/kg 

 

 Koefisien Unjuk Kerja 

COP = = 3,50 

 

4.4 Perhitungan data percobaan tekanan menggunakan properties tabel 

Cengel. 

P(atm) : 14.696 Psi 

Ps(g) : 2 Psig 

PD(g) : 108 Psig 

1 Psi : 6,895 kPa 
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 CT 1300 mm 

Tahap 1 

Fluida dalam kondisi saturated vapor 

P1 :  2  Psig 

T1 :      °C 

h1 :      kj/kg  

s1 :      kj/kg.°C 

Mencari tekanan absolute (Pabs) 

 Ps(abs) :  Ps(g) + P(atm) 

Ps(abs) :  2 Psi + 14,696 Psi 

Ps(abs) :  16,696 Psi 

 PD(abs) :  PD(g) + P(atm) 

PD(abs) :  108 Psi + 14,696 Psi 

PD (abs) :  122,696 Psi 

 

Konversi Psi ke kPa 

1 Psi : 6,895 kPa 

Ps(abs) :  16,696 Psi 

PD(abs):  122,696 Psi 

 P1 ( tekanan sucsion ) 

Ps(abs) : 6,895 x 16,696 

Ps(abs) : 115,12 kPa 

 P2 ( tekanan discharge ) 

PD(abs) : 6,895 x 122,696 

PD(abs) : 845,99 kPa 

 

 

Untuk mencari parameter temperatur, entalpy dan entropi pada Tahap 1  

diperoleh dengan cara interpolasi. 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 115,12 -23,31 236,35 0,94878 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 

 

P1 = 115,12 kPa 

T1 = -20.74 °C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 115,12 -23,31 236,35 0,94878 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 115,12 -23,31 236,35 0,94878 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 115,12 -23,31 236,35 0,94878 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 

 

 Maka : 

P1 = 115,12 kPa 

T1 = -23,31 °C 

h1 = 236,35 kJ/kg 

s1 = 0,94878 kJ/kg.°C 

 

Tahap 2 

Fluida dalam kondisi superheat vapor dan proses isentropic. untuk 

mendapatkan nilai h2 dilakukan dengan double interpolasi.  
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Hasil pengukuran aktual 

 

 

 

Double interpolasi 

 
 1

st
 

    

 

A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 800 286,69 296,81 

2 845.99 285,81 296,04 

3 900 284,77 295,13 

    

 

 

 

 

 

 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 58 °C 

h2 = 293,99 kJ/kg 

s2=s1 = 0.94878 kJ/kg.°C 



 
 

92 
 

 

 

    

 

A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 800 286,69 296,81 

2 845.99 285,81 296,04 

3 900 284,77 295,13 

     

 

 2nd 

    

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 285,81 

2 58 293,99 

3 60 296,04 

 

 

 

 

 

 

maka : 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 285,81 

2 58 293,99 

3 60 296,04 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 58 °C 

h2 = 293,99 kJ/kg 

s2=s1 = 0.94878 kJ/kg.°C 
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Tahap 3 

Fluida pada kondisi saturated liquid, dan proses isobaric. 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0.36332 kJ/kg.°C 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

 Maka : 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0,36332 kJ/kg.°C 
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Tahap 4 

 Fluida pada kondisi campuran liquid dan uap. 

 Proses adiabatic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4=P1 = 115,12 kPa 

T4=T1 = -23,31 °C 

h4=h3 = 98,35 kJ/kg 

s4 = 0,39639 kJ/kg.°C 

x4 = 0,358523 

 hf = 21,22 kJ/kg 

hg = 236,35 kJ/kg 

sf = 0,09 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 

h1 = 236,35 kJ/kg 

h2 = 293,99 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 

    

Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

115,12 21,22 236,35 0,09 0,95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 
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Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

115,12 21,22 236,35 0,09 0,95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

 

 

 

 

Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

115,12 21,22 236,35 0,09 0,95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

 

 

 

 

Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

115,12 21,22 236,35 0,09 0,95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 
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Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

115,12 21,22 236,35 0,09 0,95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka : 

P4=P1 = 115,12 kPa 

T4=T1 = -23,31 °C 

h4=h3 = 98.35 kJ/kg 

s4 = 0.39639 kJ/kg.°C 

x4 = 0.358523 

 hf = 21,22 kJ/kg 

hg = 236,35 kJ/kg 

sf = 0.09 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 

h1 = 236,35 kJ/kg 

h2 = 293,99 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 

 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

W = ( h2 – h1) 

W = 293,99 kJ/kg  – 236,35 kJ/kg 

W = 57,64 kJ/kg   
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 Beban pendingin 

Qin = ( h1 – h4 ) 

Qin = 236,35 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 

Qin = 138,00 kJ/kg 

 

 Kalor yang dilepas 

Qout = ( h2 – h3 ) 

Qout = 293,99 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 

Qout = 195,64 kJ/kg 

 

 Koefisien Unjuk Kerja 

            COP heat pump = = 3,39 

 

 Dari hasil perhitungan diatas, maka didapatkan hasil perhitungan yang di 

rangkum dalam sebuah tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.2  Pengaruh Panjang Kapiler terhadap perubahan Tekanan Condensor 

CT 
Tekanan 

Condensor 

Temperatur 

Condensor 
Work 

Efek Heat 

pump 
COP 

  
mm kPa °C kJ/kg kJ/kg 

900 845.99 62 60.12 199.72 3.32 

1100 756.35 56 57.33 200.87 3.50 

1300 845.99 58 57.64 195.64 3.39 

 

 Dari hasil perhitungan yang tertuang didalam tabel diatas dapat di jelaskan 

bahwa terjadi perubahan nilai tekanan dan  temperatur pada setiap perubahan 

penggunaan panjang pipa kapiler yang mana dari perubahan – perubahan tersebut 

juga akan di ikuti oleh perubahan usaha/kerja begitu juga pada efek heat pump 

yang dihasilkan akan berubah diamana unjuk kerja dari kompresor juga akan ikut 

berubah. 

 Perubahan-perubahan pada masing-masing variabel tersebut dapat dilihat 

perubahan pergerakan nya jika digambarkan ke dalam grafik sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 Grafik Variasi CT vs Tekanan Discharge 

Dari gambar grafik 4.1 terlihat pergerakan penurunan dan kenaikan tekanan 

discharge. Pada penggunaan CT 900 mm sebagai alat ekspansi, tekanan discharge 

pada nilai tekanan 108 Psi ( 845,99 kPa ), sedangkan pada penggunaan CT 1100 

mm, tekanan discharge turun menjadi 95 Psi ( 756,35 kPa ), akan tetapi pada 

penggunaan CT 1300 mm, tekanan discharge kembali terbaca 108 Psi ( 845,99 

kPa ). Hal ini kelihatan aneh, karena semestinya semakin panjang kapiler yang 

digunakan akan menyebakan semakin besar pula nilai tekanan discharge karena 

fungsi dari kapiler merupakan salah satu fungsi alat ekspansi yang berfungsi 

untuk menurunkan tekanan pada sisi evaporator  tetapi menaikan 

tekanan pada sisi condensor  dan mengatur jumlah aliran refrigerant 

cair yang mengalir melalui ekspansi  sesuai dengan kebutuhan 

evaporator .  

semakin panjang pipa kapiler dan semakin kecil diameter pipa kapiler 

memiliki tekanan suction semakin kecil hal ini juga mengakibatkan temperatur 

pada evaporator semakin rendah. Sebaliknya, semakin pendek pipa kapiler dan 

semakin besar diameter pipa kapiler memiliki tekanan suction semakin besar hal 

ini mengakibatkan temperatur pada evaporator semakin besar. 

Variasi CT 

(mm) 
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Terjadinya penurunan dan kenaikan tekanan discharge hasil eksperimen pada 

alat heat pump tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 

1. Pengaruh suhu sekitar ruangan. 

Pada saat melakukan eksperimen pengambilan data, dimana suhu sekitar 

dapat dikatakan tidak stabil/tidak sama meskipun pengambilan data 

dilakukan pada jam yang sama pada hari yang berbeda. Karena perubahan 

suhu sekitar ruangan sangat berpengaruh terhadap perubahan tekanan 

pada sistem refrigerasi dan heat pum karena pada sistem ini merupakan 

berfungsi menyerap dan melepaskan energi panas sehingga perubahan 

suhu sekitar sangat berpengaruh terhadap hasil pengukuran baik 

temperatur maupun tekanan. 

2. Disain pembentukan posisi pipa kapiler. 

Pada alat yang dirancang ini menggunakan variasi panjang kapiler yang 

bervariasi tetapi berdiameter sama. Hanya saja panjang dari kapiler yang 

digunakan berdampak pada bentuk lingkaran dan jumlah lingkaran kapiler 

yang tidak sama. Dimana pada kapiler yang lebih panjang akan 

menyebabkan pressure drop yang semakin besar, karena drop maka aliran 

fluida semakin besar jika jumlah gulungan kapiler semakin banyak. 

3. Posisi sambungan pengelasan pipa kapiler. 

Penyambungan pengelasan pipa kapiler terhadap conector nipple sangat 

mempengaruhi laju aliran fluida yang melewati kapiler. Semakin 

menyempitnya ruang kapiler akan semakin menghambat aliran fluida. Hal 

ini merupakan salah satu faktor yang dapat menyebakan terjadinya 

perubahan penurunan dan kenaikan tekanan pada sistem. 

4. Pembacaan Alat ukur. 

Pada saat melakukan eksperimen, penulis mengumpulkan data hasil 

pengukuran dengan bantuan alat ukur pressure guage dan alat ukur 

termometer. Pada pengukuran tekanan, penulis menggunakan alat ukur 

pressure guage dengan mengukur tekanan sucsion dan tekanan discharge 

dengan satuan alat ukur Psi. penggunaan alat ukur analog tersebut 

kemungkinan terdapat ketidak presisian mata membaca alat ukur. Penulis 



 
 

101 
 

membaca alat ukur tersebut dengan pendekatan rata-rata mata membaca 

alat ukur tersebut. Hal ini salah satu faktor yang mempengaruhi perolehan 

nilai tekanan yang tidak sempurna pada alat. 

Dari beberapa faktor diatas, penulis meyakini bahwa faktor yang paling 

dominan menyebabkan terjadinya penurunan dan kenaikan kembali tekanan 

adalah faktor perubahan suhu sekitar ruangan dan sistem kerja dari alat ini 

merupakan sistem konveksi paksa bukan sistem konveksi alamiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Variasi CT vs Temperatur Discharge 

Dari gambar grafik 4.2 terlihat pergerakan penurunan dan kenaikan 

temperatur suhu. Pada penggunaan CT 900 mm sebagai alat ekspansi, temperatur 

condensor pada nilai suhu 62 °C, sedangkan pada penggunaan CT 1100 mm, 

temperatur condensor turun menjadi 56 °C, akan tetapi pada penggunaan CT 1300 

mm, temperatur condensor kembali naik menjadi 58 °C. Hal ini teradi karena 

perubahan tekanan pada tekanan discharge yang juga mempengaruhi perubahan 

tekanan sucsion sehingga berdampak pada peruahan temperatur suhu di 

condensor. Semakin panjang kapiler yang digunakan akan menyebakan semakin 

besar pula nilai temperatur pada condensor karena fungsi dari kapiler merupakan 

salah satu fungsi alat ekspansi yang berfungsi untuk menurunkan tekanan 

Variasi CT 

(mm) 

Te
m
pe
ra
tu
r 
(°
C) 
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sehingga suhu turun pada sisi evaporator  tetapi menaikan tekanan 

pada sisi condensor  sehingga suhu naik pada sisi condensor.  

semakin panjang pipa kapiler dan semakin kecil diameter pipa kapiler memiliki 

tekanan suction semakin kecil hal ini juga mengakibatkan temperatur pada 

evaporator semakin rendah. Sebaliknya, semakin pendek pipa kapiler dan 

semakin besar diameter pipa kapiler memiliki tekanan suction semakin besar hal 

ini mengakibatkan temperatur pada evaporator semakin besar. Hal serupa juga 

berlaku pada sisi discharge, dimana semakin panjang dan semakin kecil diameter 

pipa kapiler akan menyebabkan semakin temperatur condensor semakin tinggi. 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Variasi CT vs COP 

 Dari gambar grafik 4.3 terlihat pergerakan kenaikan dan penurunan unjuk 

kerja ( COP ) pada alat heat pump. Semakin panjang kapiler juga akan berdampak 

terhadap nilai coefficient of performance (COP), yang mana semakin panjang pipa 

kapiler dan semakin kecil diameter pipa kapiler memiliki nilai pressure drop yang 

besar hal ini dikarenakan hambatan aliran refrigerant di dalam pipa kapiler 

semakin besar, sehingga akan mempengaruhi kapasitas evaporator dan kerja 

kompresor menjadi kecil. Karena penurunan kapasitas evaporator tidak sebanding 

Variasi CT 

(mm) 
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dengan penurunan kerja kompresor maka hal ini akan mengakibatkan nilai COP 

semakin kecil dan sebaliknya.  

 Semakin panjang pipa kapiler yang digunakan akan menghasilkan nilai 

kapasitas pendinginan yang semakin menurun sehingga kerja kompresor semakin 

kecil yang mengakibatkan temperatur yang masuk ke evaporator semakin 

menurun sehingga membuat COP semakin menurun dimana penurunan nilai COP 

tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya waktu. 

 Naik turun nya COP tidak terlepas dari saling keterkaitan nya dengan naik 

turun nya tekanan dan temperatur pada sistem seperti yang telihat pada gambar 

grafik 4.1 dan 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Efek Heat pump vs Variasi CT vs COP 

 

 

 

 

 

Efek 
Hea

t 
Pu
mp 
(kj/
kg) 

C 
O 
P 

Variasi CT (mm) 
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4.5 Tambah perhitungan dengan asumsi kondisi pada tahap 1 adalah 

superheat pada percobaan CT 900 mm. 

perhitungan tahap 1 mengacu pada temperatur pengukuran pada titik T2 dan 

atau T3. 

CT PL 
TL 

PH 
TH 

TL1 TL2 TL3 TH1 TH2 TH3 

900 4 -10 25 30 108 62 47 32 

1100 1.8 -13 24 27 95 56 41 29 

1300 2 -15 27 29 108 58 43 31 

  

P(atm) : 14.696 Psi 

Ps(g) : 4 Psig 

PD(g) : 108 Psig 

1 Psi : 6,895 kPa 

 

 CT 900 mm 

Tahap 1 

Fluida dalam kondisi superheat. 

P1 :  4  Psig 

T1 :      °C 

h1 :      kj/kg  

s1 :      kj/kg.°C 

Mencari tekanan absolute (Pabs) 

Ps(abs)  :  Ps(g) + P(atm) 

Ps(abs)  :  4 Psi + 14,696 Psi 

Ps(abs)  :  18,696 Psi 

PD(abs) :  PD(g) + P(atm) 

PD(abs) :  108 Psi + 14,696 Psi 

PD (abs) :  122,696 Psi 

 

Konversi Psi ke kPa 

1 Psi : 6,895 kPa 
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Ps(abs) :  18,696 Psi 

PD(abs):  122,696 Psi 

 P1 ( tekanan suction ) 

Ps(abs) : 6,895 x 18,696 

Ps(abs) : 128,91 kPa 

 P2 ( tekanan discharge ) 

PD(abs) : 6,895 x 122,696 

PD(abs) : 845,99 kPa 

Untuk mencari parameter entalpy dan entropi pada Tahap 1  diperoleh 

dengan cara double interpolasi. 

 

 

 

 

 

 

 Double interpolasi 

    1st ( berdasarkan nilai tekanan ) 

 

A B C D E 

 

Tekanan Entalpi T20 
Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 128.91 271.60 280.17 1.0706 1.0993 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

P1 = 128.91 kPa 

T1 = -30 °C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 
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A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 128.91 271.60 280.17 1.0706 1.0993 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

 

 

 

 

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 128.91 271.60 280.17 1.0706 1.0993 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 
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A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 128.91 271.60 280.17 1.0706 1.0993 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

 

 

 

 

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 128.91 271.60 280.17 1.0706 1.0993 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2nd  ( berdasarkan nilai temperatur ) 

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.60 1.0706 

2 30 280.17 1.0993 

3 30 280.17 1.0993 
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Sehingga didapatkan : 

P1 = 128,91 kPa 

T1 = 30 °C 

h1 = 280,17 kJ/kg 

s1 = 1,0993 kJ/kg.°C 

 

 

 

 

 

Tahap 2 

Fluida dalam kondisi superheat vapor dan proses isentropic. untuk 

mendapatkan nilai h2 dilakukan dengan double interpolasi.  

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.60 1.0706 

2 30 280.17 1.0993 

3 30 280.17 1.0993 

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.60 1.0706 

2 30 280.17 1.0993 

3 30 280.17 1.0993 
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Hasil pengukuran aktual 

 

 

Double interpolasi 

 
 1st 

      

 

A B C 

 

Tekanan T60 T70 

1 800 296.81 306.88 

2 845.99 296.04 306.19 

3 900 295.13 305.39 

    

 

 

 

 

 

 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 62 °C 

h2 = 

 

kJ/kg 

s2=s1 = 1,0993 kJ/kg.°C 
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A B C 

 

Tekanan T60 T70 

1 800 296.81 306.88 

2 845.99 296.04 306.19 

3 900 295.13 305.39 

     

 

 2nd 

    

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 60 296.04 

2 62 298.07 

3 70 306.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 60 296.04 

2 62 298.07 

3 70 306.19 

 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 62 °C 

h2 = 298,07 kJ/kg 

s2=s1 = 1,0993 kJ/kg.°C 
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Tahap 3 

Fluida pada kondisi saturated liquid, dan proses isobaric. 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0.36332 kJ/kg.°C 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

Maka : 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0,36332 kJ/kg.°C 
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Tahap 4 

Fluida pada kondisi campuran liquid dan uap. 

Proses adiabatic. 

 

P4=P1 = 128.91  kPa 

T4 = -20.74  °C 

h4=h3 = 98.35  kJ/kg 

s4 = 0.39327  kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879  

 hf = 24.53  kJ/kg 

hg = 237.95  kJ/kg 

sf = 0.10  kJ/kg.°C 

sg = 0.95  kJ/kg.°C 

h1 = 237.95  kJ/kg 

h2 = 298.07  kJ/kg 

h3 = 98.35  kJ/kg 

h4 = 98.35  kJ/kg 

     

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

120 -22,32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 -20.74 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 -18,77 27.08 239.16 0.11087 0.94456 
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Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

120 -22,32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 -20.74 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 -18,77 27.08 239.16 0.11087 0.94456 

 

 

 

 

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

120 -22,32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 -20.74 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 -18,77 27.08 239.16 0.11087 0.94456 

 

 

 

 

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

120 -22,32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 -20.74 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 -18,77 27.08 239.16 0.11087 0.94456 
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Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

120 -22,32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 -20.74 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 -18,77 27.08 239.16 0.11087 0.94456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka : 

P4=P1 = 128.91 kPa 

T4 = -20.74 °C 

h4=h3 = 98.35 kJ/kg 

s4 = 0.39327 kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879 

 hf = 24.53 kJ/kg 

hg = 237.95 kJ/kg 

sf = 0.10 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 

h1 = 280,17 kJ/kg 

h2 = 298.07 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 
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Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

W = ( h2 – h1) 

W = 298,07 kJ/kg  – 280,17 kJ/kg 

W = 17,90 kJ/kg   

 

 Beban pendingin 

Qin = ( h1 – h4 ) 

Qin = 280,17 kJ/kg  – 98,35 kJ/kg 

Qin = 181,82 kJ/kg 

 

 Kalor yang dilepas 

Qout = ( h2 – h3 ) 

Qout = 298,07 kJ/kg  – 98,35 kJ/kg 

Qout = 199,72 kJ/kg 

 

 Koefisien Unjuk Kerja 

COP = = 11,16 

 

4.6 Tambah perhitungan dengan asumsi kondisi pada tahap 1 adalah 

superheat pada percobaan CT 1100 mm. 

perhitungan tahap 1 mengacu pada temperatur pengukuran pada titik T2 dan 

atau T3. 

CT PL 
TL 

PH 
TH 

TL1 TL2 TL3 TH1 TH2 TH3 

900 4 -10 25 30 108 62 47 32 

1100 1.8 -13 24 27 95 56 41 29 

1300 2 -15 27 29 108 58 43 31 

  

P(atm) : 14.696 Psi 

Ps(g) : 1,8 Psig 
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PD(g) : 95 Psig 

1 Psi : 6,895 kPa 

 

 CT 1100 mm 

Tahap 1 

Fluida dalam kondisi superheat. 

P1 :  1,8  Psig 

T1 :      °C 

h1 :      kj/kg  

s1 :      kj/kg.°C 

Mencari tekanan absolute (Pabs) 

Ps(abs)  :  Ps(g) + P(atm) 

Ps(abs)  :  1,8 Psi + 14,696 Psi 

Ps(abs)  :  16,496 Psi 

PD(abs) :  PD(g) + P(atm) 

PD(abs) :  95 Psi + 14,696 Psi 

PD (abs) :  109,696 Psi 

 

Konversi Psi ke kPa 

1 Psi : 6,895 kPa 

Ps(abs) :  16,496 Psi 

PD(abs):  109,696 Psi 

 P1 ( tekanan suction ) 

Ps(abs) : 6,895 x 16,496 

Ps(abs) : 113,74 kPa 

 P2 ( tekanan discharge ) 

PD(abs) : 6,895 x 109,696 

PD(abs) : 756,354 kPa 

Untuk mencari parameter entalpy dan entropi pada Tahap 1  diperoleh 

dengan cara double interpolasi. 
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 Double interpolasi 

    1st ( berdasarkan nilai tekanan ) 

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi 

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 113,74 271.90 280.44 1.0817 1.1103 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

P1 = 113,74 kPa 

T1 = -27 °C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 

 

 

 

 

 

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 113,74 271.90 280.44 1.0817 1.1103 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 
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A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 113,74 271.90 280.44 1.0817 1.1103 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

 

 

 

 

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 113,74 271.90 280.44 1.0817 1.1103 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 
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A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 113,74 271.90 280.44 1.0817 1.1103 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2nd  ( berdasarkan nilai temperatur ) 

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.90 1.0817 

2 27 277.87 1.1017 

3 30 280.44 1.1103 

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.90 1.0817 

2 27 277.87 1.1017 

3 30 280.44 1.1103 
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Sehingga didapatkan : 

P1 = 113,74 kPa 

T1 = 27 °C 

h1 = 
 

kJ/kg 

s1 = 
 

kJ/kg.°C 

 

 

 

 

 

 

Tahap 2 

Fluida dalam kondisi superheat vapor dan proses isentropic. untuk 

mendapatkan nilai h2 dilakukan dengan double interpolasi.  

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.90 1.0817 

2 27 277.87 1.1017 

3 30 280.44 1.1103 
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Hasil pengukuran aktual 

 

 

 

Double interpolasi 

 
 1st 

      

 

A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 700 288,53 298,42 

2 756,354 

 
 

3 800 286,69 296,81 

     

 

 

P2 = 756,354 kPa 

T2 = 56 °C 

h2 = 

 

kJ/kg 

s2=s1 = 1,1017 kJ/kg.°C 
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A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 700 288,53 298,42 

2 756,354 287,49 297,51 

3 800 286,69 296,81 

     

 

 2nd 

    

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 287,49 

2 56 298.07 

3 60 297,51 
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Maka : 

 

 

 

 

 

 

Tahap 3 

Fluida pada kondisi saturated liquid, dan proses isobaric. 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

 

Tekanan Temperatur Entalpi Entropi 

1 750 29.06 92.22 0.34345 

2 756.35 29.35 92.63 0.34480 

3 800 31.31 95.47 0.35404 

 

P3 = 756,35 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0.36332 kJ/kg.°C 

 

 

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 287,49 

2 56 293,50 

3 60 297,51 

 

P2 = 756,354 kPa 

T2 = 56 °C 

h2 = 293,50 kJ/kg 

s2=s1 = 1,1017 kJ/kg.°C 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 750 29.06 92.22 0.34345 
2 756.35 29.35 92.63 0.34480 
3 800 31.31 95.47 0.35404 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 750 29.06 92.22 0.34345 
2 756.35 29.35 92.63 0.34480 
3 800 31.31 95.47 0.35404 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 750 29.06 92.22 0.34345 
2 756.35 29.35 92.63 0.34480 
3 800 31.31 95.47 0.35404 

 

Maka : 

P3 = 756.35 kPa 

T3 = 29,35 °C 

h3 = 92,63 kJ/kg 

s3 = 0,34480 kJ/kg.°C 

 

Tahap 4 

Fluida pada kondisi campuran liquid dan uap. 

Proses adiabatic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4=P1 = 128.91 kPa 

T4 = -23,59 °C 

h4=h3 = 92,63 kJ/kg 

s4 = 0.39327 kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879 

 hf = 24.53 kJ/kg 

hg = 237.95 kJ/kg 

sf = 0.10 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 

h1 = 237.95 kJ/kg 
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h2 = 298.07 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 

     

     

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 

113.74 -23.59 20.86 236.18 0.08622 0.94905 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 

113.74 -23.59 20.86 236.18 0.08622 0.94905 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 
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Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 

113.74 -23.59 20.86 236.18 0.08622 0.94905 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

 

 

 

 

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 

113.74 -23.59 20.86 236.18 0.08622 0.94905 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

 

 

 

 

 

 

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 

113.74 -23.59 20.86 236.18 0.08622 0.94905 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 
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Maka : 

P4=P1 = 113,74 kPa 

T4 = -23,59 °C 

h4=h3 = 92,63 kJ/kg 

s4 = 0,37383 kJ/kg.°C 

x4 = 0.33334 

 hf = 20,86 kJ/kg 

hg = 236,18 kJ/kg 

sf = 
 

kJ/kg.°C 

sg = 
 

kJ/kg.°C 

h1 = 277,87 kJ/kg 

h2 = 293,50 kJ/kg 

h3 = 92,63 kJ/kg 

h4 = 92,63 kJ/kg 

 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

W = ( h2 – h1) 

W = 293,50 kJ/kg  – 277,87 kJ/kg 

W = 15,63 kJ/kg   

 

 Beban pendingin 

Qin = ( h1 – h4 ) 

Qin = 277,87 kJ/kg  – 92,63 kJ/kg 

Qin = 185,24 kJ/kg 

 

 Kalor yang dilepas 

Qout = ( h2 – h3 ) 

Qout = 293,50 kJ/kg  – 92,63 kJ/kg 

Qout = 200,87 kJ/kg 

 

 Koefisien Unjuk Kerja 

COP = = 12,85 
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4.7 Tambah perhitungan dengan asumsi kondisi pada tahap 1 adalah 

superheat pada percobaan CT 1300 mm. 

perhitungan tahap 1 mengacu pada temperatur pengukuran pada titik T2 dan 

atau T3. 

CT PL 
TL 

PH 
TH 

TL1 TL2 TL3 TH1 TH2 TH3 

900 4 -10 25 30 108 62 47 32 

1100 1.8 -13 24 27 95 56 41 29 

1300 2 -15 27 29 108 58 43 31 

  

P(atm) : 14.696 Psi 

Ps(g) : 2 Psig 

PD(g) : 108 Psig 

1 Psi : 6,895 kPa 

 

 CT 1300 mm 

Tahap 1 

Fluida dalam kondisi superheat. 

P1 :  2  Psig 

T1 :      °C 

h1 :      kj/kg  

s1 :      kj/kg.°C 

Mencari tekanan absolute (Pabs) 

Ps(abs)  :  Ps(g) + P(atm) 

Ps(abs)  :  2 Psi + 14,696 Psi 

Ps(abs)  :  16,696 Psi 

PD(abs) :  PD(g) + P(atm) 

PD(abs) :  108 Psi + 14,696 Psi 

PD (abs) :  122,696 Psi 

Konversi Psi ke kPa 

1 Psi : 6,895 kPa 
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Ps(abs) :  16,696 Psi 

PD(abs):  122,696 Psi 

 P1 ( tekanan suction ) 

Ps(abs) : 6,895 x 16,696 

Ps(abs) : 115,12 kPa 

 P2 ( tekanan discharge ) 

PD(abs) : 6,895 x 122,696 

PD(abs) : 845,99 kPa 

Untuk mencari parameter entalpy dan entropi pada Tahap 1  diperoleh 

dengan cara double interpolasi. 

 

 

 

 

 

 Double interpolasi 

    1st ( berdasarkan nilai tekanan ) 

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi 

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 115,12 271.87 280.41 1.0807 1.1093 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

P1 = 115,12 kPa 

T1 = -29 °C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 
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A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 115,12 271.87 280.41 1.0807 1.1093 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

 

 

 

 

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 115,12 271.87 280.41 1.0807 1.1093 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 
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A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 115,12 271.87 280.41 1.0807 1.1093 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

 

 

 

 

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 115,12 271.87 280.41 1.0807 1.1093 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2nd  ( berdasarkan nilai temperatur ) 

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.87 1.0807 

2 29 279,56 1,1064 

3 30 280.41 1.1093 
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Sehingga didapatkan : 

P1 = 115,12 kPa 

T1 = 29 °C 

h1 = 279,56 kJ/kg 

s1 = 1,1064 kJ/kg.°C 

 

 

 

 

 

Tahap 2 

Fluida dalam kondisi superheat vapor dan proses isentropic. untuk 

mendapatkan nilai h2 dilakukan dengan double interpolasi.  

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.87 1.0807 

2 29 279,56 1,1064 

3 30 280.41 1.1093 

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.87 1.0807 

2 29 279,56 1,1064 

3 30 280.41 1.1093 
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Hasil pengukuran aktual 

 

 

Double interpolasi 

 
 1st 

      

 

A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 800 286,69 296,81 

2 845,99 285,81 296,04 

3 900 284,77 295,13 

    

 

 

 

 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 58 °C 

h2 = 

 

kJ/kg 

s2=s1 = 1,1064 kJ/kg.°C 
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A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 800 286,69 296,81 

2 845,99 285,81 296,04 

3 900 284,77 295,13 

     

 

 2nd 

    

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 285,81 

2 58 293,99 

3 60 296,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 285,81 

2 58 293,99 

3 60 296,04 
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Tahap 3 

Fluida pada kondisi saturated liquid, dan proses isobaric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0.36332 kJ/kg.°C 

 

 

 

 

 

 

Maka : 

 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 58 °C 

h2 = 293,99 kJ/kg 

s2=s1 = 1,1064 kJ/kg.°C 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 
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Maka : 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0,36332 kJ/kg.°C 

 

Tahap 4 

Fluida pada kondisi campuran liquid dan uap. 

Proses adiabatic. 

 

P4=P1 = 115,12  kPa 

T4 = -23,31  °C 

h4=h3 = 98.35  kJ/kg 

s4 = 0.39327  kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879  

 hf = 24.53  kJ/kg 

hg = 237.95  kJ/kg 

sf = 0.10  kJ/kg.°C 

sg = 0.95  kJ/kg.°C 

h1 = 237.95  kJ/kg 

h2 = 298.07  kJ/kg 

h3 = 98.35  kJ/kg 

h4 = 98.35  kJ/kg 

     

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 

115.12 -23.31 21.22 236.35 0.08766 0.94878 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 
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Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 
115.12 -23.31 21.22 236.35 0.08766 0.94878 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 
 

 

 

 

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 
115.12 -23.31 21.22 236.35 0.08766 0.94878 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 
 

 

 

 

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 
115.12 -23.31 21.22 236.35 0.08766 0.94878 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 
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Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 
115.12 -23.31 21.22 236.35 0.08766 0.94878 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 
 

 

 

 

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 
115.12 -23.31 21.22 236.35 0.08766 0.94878 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 
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Maka : 

P4=P1 = 115,12 kPa 

T4 = -23,31 °C 

h4=h3 = 98.35 kJ/kg 

s4 = 0,3964 kJ/kg.°C 

x4 = 0,3585 

 hf = 21,22 kJ/kg 

hg = 236,35 kJ/kg 

sf = 0,0877 kJ/kg.°C 

sg = 0,9488 kJ/kg.°C 

h1 = 279,56 kJ/kg 

h2 = 293,99 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 

 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

W = ( h2 – h1) 

W = 293,99 kJ/kg  279,56 kJ/kg 

W = 14,43 kJ/kg   

 

 Beban pendingin 

Qin = ( h1 – h4 ) 

Qin = 279,56 kJ/kg  – 98,35 kJ/kg 

Qin = 181,21 kJ/kg 

 

 Kalor yang dilepas 

Qout = ( h2 – h3 ) 

Qout = 293,99 kJ/kg  – 98,35 kJ/kg 

Qout = 195,64 kJ/kg 

 

 Koefisien Unjuk Kerja 

COP = = 13,55 
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 Dari hasil perhitungan diatas, maka didapatkan hasil perhitungan yang di 

rangkum dalam sebuah tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.3  Pengaruh panjang kapiler terhadap perubahan tekanan dan temperatur 

CT 
Tekanan 

Kondensor 

Temperatur 

Kondensor 
Work 

Efek Heat 

pump 
COP 

  
mm kPa °C kJ/kg kJ/kg 

900 845.99 62 17.90 199.72 11.16 

1100 756.35 56 15.63 200.87 12.85 

1300 845.99 58 14.43 195.64 13.55 

 

 Dari hasil perhitungan yang tertuang didalam tabel diatas dapat di jelaskan 

bahwa terjadi perubahan nilai tekanan dan  temperatur pada setiap perubahan 

penggunaan panjang pipa kapiler yang mana dari perubahan – perubahan tersebut 

juga akan di ikuti oleh perubahan usaha/kerja begitu juga pada efek heat pump 

yang dihasilkan akan berubah diamana unjuk kerja dari kompresor juga akan ikut 

berubah. 

 Perubahan-perubahan pada masing-masing variabel tersebut dapat dilihat 

perubahan pergerakan nya jika digambarkan ke dalam grafik sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Variasi CT vs Tekanan Discharge 

Pr
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) 
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Dari gambar grafik 4.5 terlihat pergerakan penurunan dan kenaikan tekanan 

discharge. Pada penggunaan CT 900 mm sebagai alat ekspansi, tekanan discharge 

pada nilai tekanan 108 Psi ( 845,99 kPa ), sedangkan pada penggunaan CT 1100 

mm, tekanan discharge turun menjadi 95 Psi ( 756,35 kPa ), akan tetapi pada 

penggunaan CT 1300 mm, tekanan discharge kembali terbaca 108 Psi ( 845,99 

kPa ). Hal ini kelihatan aneh, karena semestinya semakin panjang kapiler yang 

digunakan akan menyebakan semakin besar pula nilai tekanan discharge karena 

fungsi dari kapiler merupakan salah satu fungsi alat ekspansi yang berfungsi 

untuk menurunkan tekanan pada sisi evaporator  tetapi menaikan 

tekanan pada sisi condensor  dan mengatur jumlah aliran refrigerant 

cair yang mengalir melalui ekspansi  sesuai dengan kebutuhan 

evaporator .  

semakin panjang pipa kapiler dan semakin kecil diameter pipa kapiler 

memiliki tekanan suction semakin kecil hal ini juga mengakibatkan temperatur 

pada evaporator semakin rendah. Sebaliknya, semakin pendek pipa kapiler dan 

semakin besar diameter pipa kapiler memiliki tekanan suction semakin besar hal 

ini mengakibatkan temperatur pada evaporator semakin besar. 

 

Terjadinya penurunan dan kenaikan tekanan discharge hasil eksperimen pada 

alat heat pump tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 

5. Pengaruh suhu sekitar ruangan. 

Pada saat melakukan eksperimen pengambilan data, dimana suhu sekitar 

dapat dikatakan tidak stabil/tidak sama meskipun pengambilan data 

dilakukan pada jam yang sama pada hari yang berbeda. Karena perubahan 

suhu sekitar ruangan sangat berpengaruh terhadap perubahan tekanan 

pada sistem refrigerasi dan heat pum karena pada sistem ini merupakan 

berfungsi menyerap dan melepaskan energi panas sehingga perubahan 

suhu sekitar sangat berpengaruh terhadap hasil pengukuran baik 

temperatur maupun tekanan. 
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6. Disain pembentukan posisi pipa kapiler. 

Pada alat yang dirancang ini menggunakan variasi panjang kapiler yang 

bervariasi tetapi berdiameter sama. Hanya saja panjang dari kapiler yang 

digunakan berdampak pada bentuk lingkaran dan jumlah lingkaran kapiler 

yang tidak sama. Dimana pada kapiler yang lebih panjang akan 

menyebabkan pressure drop yang semakin besar, karena drop maka aliran 

fluida semakin besar jika jumlah gulungan kapiler semakin banyak. 

7. Posisi sambungan pengelasan pipa kapiler. 

Penyambungan pengelasan pipa kapiler terhadap conector nipple sangat 

mempengaruhi laju aliran fluida yang melewati kapiler. Semakin 

menyempitnya ruang kapiler akan semakin menghambat aliran fluida. Hal 

ini merupakan salah satu faktor yang dapat menyebakan terjadinya 

perubahan penurunan dan kenaikan tekanan pada sistem. 

8. Pembacaan Alat ukur. 

Pada saat melakukan eksperimen, penulis mengumpulkan data hasil 

pengukuran dengan bantuan alat ukur pressure guage dan alat ukur 

termometer. Pada pengukuran tekanan, penulis menggunakan alat ukur 

pressure guage dengan mengukur tekanan sucsion dan tekanan discharge 

dengan satuan alat ukur Psi. penggunaan alat ukur analog tersebut 

kemungkinan terdapat ketidak presisian mata membaca alat ukur. Penulis 

membaca alat ukur tersebut dengan pendekatan rata-rata mata membaca 

alat ukur tersebut. Hal ini salah satu faktor yang mempengaruhi perolehan 

nilai tekanan yang tidak sempurna pada alat. 

Dari beberapa faktor diatas, penulis meyakini bahwa faktor yang paling 

dominan menyebabkan terjadinya penurunan dan kenaikan kembali tekanan 

adalah faktor perubahan suhu sekitar ruangan dan sistem kerja dari alat ini 

merupakan sistem konveksi paksa bukan sistem konveksi alamiah. 
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Gambar 4.6 Grafik Variasi CT vs Temperatur Discharge 

 

Dari gambar grafik 4.6 terlihat pergerakan penurunan dan kenaikan 

temperatur suhu. Pada penggunaan CT 900 mm sebagai alat ekspansi, temperatur 

condensor pada nilai suhu 62 °C, sedangkan pada penggunaan CT 1100 mm, 

temperatur condensor turun menjadi 56 °C, akan tetapi pada penggunaan CT 1300 

mm, temperatur condensor kembali naik menjadi 58 °C. Hal ini teradi karena 

perubahan tekanan pada tekanan discharge yang juga mempengaruhi perubahan 

tekanan sucsion sehingga berdampak pada peruahan temperatur suhu di 

condensor. Semakin panjang kapiler yang digunakan akan menyebakan semakin 

besar pula nilai temperatur pada condensor karena fungsi dari kapiler merupakan 

salah satu fungsi alat ekspansi yang berfungsi untuk menurunkan tekanan 

sehingga suhu turun pada sisi evaporator tetapi menaikan tekanan 

pada sisi condensor  sehingga suhu naik pada sisi condensor.  

semakin panjang pipa kapiler dan semakin kecil diameter pipa kapiler 

memiliki tekanan suction semakin kecil hal ini juga mengakibatkan temperatur 

pada evaporator semakin rendah. Sebaliknya, semakin pendek pipa kapiler dan 

semakin besar diameter pipa kapiler memiliki tekanan suction semakin besar hal 

ini mengakibatkan temperatur pada evaporator semakin besar. Hal serupa juga 
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berlaku pada sisi discharge, dimana semakin panjang dan semakin kecil diameter 

pipa kapiler akan menyebabkan semakin temperatur condensor semakin tinggi. 

 

 

Gambar 4.7 Grafik Variasi CT vs COP 

 

 Dari gambar grafik 4.7 terlihat pergerakan kenaikan dan penurunan unjuk 

kerja ( COP ) pada alat heat pump. Semakin panjang kapiler juga akan berdampak 

terhadap nilai coefficient of performance (COP), yang mana semakin panjang pipa 

kapiler dan semakin kecil diameter pipa kapiler memiliki nilai pressure drop yang 

besar hal ini dikarenakan hambatan aliran refrigerant di dalam pipa kapiler 

semakin besar, sehingga akan mempengaruhi kapasitas evaporator dan kerja 

kompresor menjadi kecil. Karena penurunan kapasitas evaporator tidak sebanding 

dengan penurunan kerja kompresor maka hal ini akan mengakibatkan nilai COP 

semakin kecil dan sebaliknya.  

 Semakin panjang pipa kapiler yang digunakan akan menghasilkan nilai 

kapasitas pendinginan yang semakin menurun sehingga kerja kompresor semakin 

kecil yang mengakibatkan temperatur yang masuk ke evaporator semakin 

Variasi CT 

(mm) 
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menurun sehingga membuat COP semakin menurun dimana penurunan nilai COP 

tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya waktu. 

 Naik turun nya COP tidak terlepas dari saling keterkaitan nya dengan naik 

turun nya tekanan dan temperatur pada sistem seperti yang telihat pada gambar 

grafik 4.5 dan 4.6. 

 

 

Gambar 4.8 Efek Heat pump vs Variasi CT vs COP 

 Penggunaan pipa kapiler yang semakin panjang akan menghasilkan nilai 

kapasitas pendinginan yang semakin menurun sehingga kerja kompresor semakin 

kecil yang mengakibatkan temperatur yang masuk ke evaporator semakin 

menurun sehingga membuat COP semakin menurun dimana penurunan nilai COP 

tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya waktu. 

Semakin kecil nya nilai COP pada sistem maka menunjukkan semakin baik 

pula kinerja pada sistem yang telah di buat dan naik turun nya COP tidak terlepas 

dari saling keterkaitan nya dengan naik turun nya tekanan dan temperatur pada 

sistem. 
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4.8 Analisa Hasil Pengukuran 

Analisa data pengukuran dan perhitungan berdasarkan nilai yang terdapat 

pada tabel pengukuran. 

Tabel 4.4 Pengukuran Tekanan dan Temperatur 

 

Langkah percobaan dilakukan dengan mengumpulkan data pengukuran 

hasil percobaan. Adapun variabel yang diukur antara lain :  

1. Variabel nilai tekanan discharge dan tekanan sucsion yang terukur 

terhadap penggunaan panjang pipa kapiler yang bervariasi. 

2. Variabel nilai temperatur evaporator dan temperatur condensor yang 

terukur terhadap masing-masing variasi panjang kapiler. 

Pada variabel tersebut dilakukan pengukuran dan perhitungan dengan 

menggunakan tabel propertis Cengel yang mana pada tabel tersebut terdapat 

variabel-variabel yang memuat nilai-nilai tertentu sebagai bahan yang dapat 

membantu menentukan dan mendapatkan nilai-nilai yang semestinya. 

No 
CT  

mm 

Massa 

gram 

High Side / Condensor Low Side / Evaporator 
Arus 

Amp 

Time 

TH1 

°C 

TH2 

°C 

TH3 

°C 

PH 

(Psi) 

TL1 

°C 

TL2 

°C 

TL3 

°C 

PL 

(Psi) 

Start 

Sistem 

Start 

Ukur 

1 900 390 62 47 32 108 -10 25 30 4 1,8 
07.50 

Am 

07.55 

Am 

2 1100 390 56 41 29 95 -13 24 27 1,8 1,8 
07.50 

Am 

07.55 

Am 

3 1300 390 58 43 31 108 -15 27 29 2 1,8 
07.50 

Am 

07.55 

Am 
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Adapaun hasil akhir yang akan dicapai adalah untuk mendapatkan nilai 

Unjuk Kerja Kompresor (COP) pada alat heat pump yang mana variasi 

panjang kapiler akan berpengaruh terhadap kinerja dari kompresor, yang 

mana dari nilai yang didapatkan akan terlihat pergerakannya pada masing-

masing grafik. 

4.9 Hasil Perolehan Data Percobaan 

Dari data yang diamati pada tabel pengukuran tekanan dan temperatur 

dapat di jelaskan bahwa pada setiap percobaan dengan panjang kapiler yang 

bervariasi akan menghasilkan nilai yang bervariasi pula, dalam hal ini nilai 

yang dimaksudkan antara lain nilai Tekanan Discharge, Tekanan Sucsion, 

Temperatur evaporator dan temperatur condensor. 

1. Pada CT ( capiler tube ) yang digunakan dengan panjang 900 mm dan 

diameter 0,070 inch, jumlah berat refrigerant R134a sebesar 390 gram, 

menghasilkan nilai yang terukur, yaitu : 

 tekanan discharge 108 Psi. 

 tekanan suction 4 Psi 

 suhu pada evaporator : 

-10°C ( TL1 = sisi input evaporator ) 

25°C ( TL2 = sisi output evaporator ) 

30°C ( TL3 = sisi input ke kompresor/sucsion ). 

 suhu pada Condensor : 

62°C ( TH1 = sisi output kompresor/discharge ) 

47°C ( TH2 = sisi input condensor ) 

32°C ( TH3 = sisi output kondensor ). 

 Amper motor kompresor 1,8 amper. 

2. Pada CT ( capiler tube ) yang digunakan dengan panjang 1100 mm dan 

diameter 0,070 inch, jumlah berat refrigerant R134a sebesar 390 gram, 

menghasilkan nilai yang terukur, yaitu : 

 tekanan discharge 95 Psi. 
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 tekanan suction 1,8 Psi 

 suhu pada evaporator : 

-13°C ( TL1 = sisi input evaporator ) 

24°C ( TL2 = sisi output evaporator ) 

37°C ( TL3 = sisi input ke kompresor/sucsion ). 

 suhu pada Condensor : 

56°C ( TH1 = sisi output kompresor/discharge ) 

41°C ( TH2 = sisi input condensor ) 

29°C ( TH3 = sisi output kondensor ). 

 Amper motor kompresor 1,8 amper. 

3. Pada CT ( capiler tube ) yang digunakan dengan panjang 1300 mm dan 

diameter 0,070 inch, jumlah berat refrigerant R134a sebesar 390 gram, 

menghasilkan nilai yang terukur, yaitu : 

 tekanan discharge 108 Psi. 

 tekanan suction 2 Psi 

 suhu pada evaporator : 

-15°C ( TL1 = sisi input evaporator ) 

27°C ( TL2 = sisi output evaporator ) 

39°C ( TL3 = sisi input ke kompresor/sucsion ). 

 suhu pada Condensor : 

58°C ( TH1 = sisi output kompresor/discharge ) 

43°C ( TH2 = sisi input condensor ) 

31°C ( TH3 = sisi output kondensor ). 

 Amper motor kompresor 1,8 amper. 

Dari data diatas, dapat di jelaskan bahwa fungsi dari pipa kapiler adalah 

sebagai fungsi katup ekspansi yang dapat menurunkan nilai tekanan. Karena 

fungsi nya tersebut, maka berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan 

dapat dikatakan bahwa semakin panjang pipa kapiler yang digunakan (dengan 

ukuran diameter yang sama) maka akan semakin mempengaruhi penurunan 

nilai tekanan pada evaporator sehingga dengan penurunan nilai tekanan maka 
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akan di ikuti dngan penurunan nilai suhu pada evaporator, demikian juga 

nilai tekanan pada condensor terjadi penurunan nilai tekanan dan suhu, akan 

tetapi nilai amper pada kerja motor kompresor constan. 

 

4.10 Prinsip Kerja dari Sistem Heat Pump 

Pada Alat Sistem Refrigerasi dan Heat Pump yang dirancang ini 

terdapat tiga (3) variasi panjang pipa kapiler yaitu 900 mm, 1100 mm dan 

1300 mm dengan diameter pipa kapiler yang sama (0,070 inch). 

Sama hal nya dengan sistem Refrigerasi kompresi uap, pada Heat Pump 

juga didukung empat komponen utama dengan fungsi yang berbeda-beda. 

Pada masing-masing komponen tersebut refrigerant (bahan pendingin) 

mengalami proses termodinamis yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya 

masing-masing. Hanya saja pada alat yang dirancang ini telah di tambahkan 

komponen tambahan check valve dan four way valve (katup empat arah) yang 

berfungsi sebagai pembalik arah sirkulasi refrigerant sesuai keinginan 

sehingga evaporator dan condensor dapat saling berubah fungsi nya sesuai 

keinginan pengguna. 

Pada kompresor berlangsung proses kompresi. Uap refrigerant dari 

saluran hisap dikompresi sehingga tekanan uap refrigerant akan naik hingga 

tekanan kondensasinya yang diikuti kenaikan temperatur saturasi uap 

refrigerant, proses kompresi yang ideal berlangsung pada kondisi entropi 

konstan (isentropic proses), refrigerant tidak mengalami gesekan saat proses 

kompresi sehingga entropi refrigerant akan sama pada saat masuk dan keluar 

kompresor. 

Keluar dari kompresor uap refrigerant terlebih dahulu masuk ke katup 

empat arah yang arah nya dapat diatur sesuai keinginan dari pengguna, 

kemudian uap refrigerant masuk ke kondensor (indoor coil) dan mengalami 

proses kondensasi, uap refrigerant berubah fasa menjadi cair. Sebelum proses 

kondensasi berlangsung, uap refrigerant panas dari kompresor terlebih dahulu 
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mengalami proses pendinginan pada bagian awal coil, temperatur uap 

regfrigerant turun hingga temperatur kondensasinya, baru setelah itu 

berlangsung proses kondensasi. Kondisi tekanan yang tetap pada tiap bagian 

koil memugkinkan proses kondensasi refrigerant berlangsung secara isobaric 

sehingga perubahan fasa refrigerant dari gas menjadi cair akan melepaskan 

sejumlah panas keruangan. 

Keluar dari coil condensor refrigerant terlebih dahulu melewati check 

valve ( keran 10 pada posisi terbuka sedangkan keran 6, 7, 8, 9 posisi 

tertutup) yang kemudian menuju dryer 1 (satu) yang berfungsi sebagai 

penyaring partikel-partikel asing selain cairan gas agar tidak masuk kedalam 

pipa kapiler sehingga hanya cairan gas yang kemudian akan melalui alat 

expansi (dalam percobaan pertama menggunakan variasi panjang kapiler 900 

mm pada keran nomor 2). Proses expansi menurunkan tekanan cairan 

refrigerant menuju tekanan evaporasinya. Proses expansi yang ideal 

berlangsung secara adiabatic tanpa ada perubahan entalpi (isentalpi proses), 

perpindahan kalor hanya akan terjadi sesama refrigerant sehingga setelah 

keluar dari alat expansi sebagian refrigerant tetap berada dalam kondisi cair 

namun temperaturnya turun dan sebagian lain telah berubah fasa menjadi uap 

refrigerant. 

Setelah melewati alat expansi, campuran cairan dan uap refrigerant 

masuk ke evaporator. Pada komponen ini refrigerant mengalami proses 

evaporasi, fasa refrigerant berubah dari cair menjadi uap. Kondensasi 

tekanan yang tetap pada coil memungkinkan proses evaporasi untuk 

mengambil sejumlah panas dari luar ruangan berlangsung secara isobaric. 

Keluar evaporator, uap refrigerant terlebih dahulu melewati katup 

empat arah (sesuai keinginan pengguna) yang kemudian menuju ruang 

accumulator, dimana accumulator berfungsi sebagai penyaring partikel- 

partikel selain gas sehingga yang masuk kembali ke kompresor dipastikan 

benar-benar murni gas yang kemudian uap refrigerant kembali disirkulasikan 

oleh kompresor, sehingga refrigerant kembali bersirkulasi mengalami 
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peruahan fasa dari uap jadi cair dan kembali dimanfaatkan untuk proses 

pemanasan. 

 

 

4.11 Unjuk Kerja Kompresor pada Sistem Heat Pump 

Dari data-data yang didapat berdasarkan hasil percobaan, maka 

dilakukan analisa perhitungan untuk mendapatkan nilai unjuk kerja ( COP ) 

kompresor dengan menggunakan bantuan tabel cengel. Pada hasil pengukuran 

dan perhitungan di halaman sebelumnya, didapatkan hasil sebagai berikut, 

yaitu : 

1. Hasil percobaan dengan menggunakan variasi panjang kapiler 900 mm, 

diameter 0,070 inch.  

P4=P1 = 128.91 kPa 

T4=T1 = -20.74 °C 

h4=h3 = 98.35 kJ/kg 

s4 = 0.39327 kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879 

 Hf = 24.53 kJ/kg 

Hg = 237.95 kJ/kg 

Sf = 0.10 kJ/kg.°C 

Sg = 0.95 kJ/kg.°C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

h2 = 298.07 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

 W = ( h2 – h1) 
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 W = 298,07 kJ/kg  – 237,95 kJ/kg 

 W = 60,12 kJ/kg   

 Beban pendingin 

 Qin = ( h1 – h4 ) 

 Qin = 237.95 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 

 Qin = 139,60 kJ/kg 

 Kalor yang dilepas 

 Qout = ( h2 – h3 ) 

 Qout = 298.07 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 

 Qout = 199,72 kJ/kg 

 Koefisien Unjuk 

Kerja 

 COP = = 3,32 

 

2.  Hasil percobaan dengan menggunakan variasi panjang kapiler 1100 mm,   

diameter 0,070 inch. 

P4=P1 = 113,74 kPa 

T4=T1 = -23,59 °C 

h4=h3 = 92,63 kJ/kg 

s4 = 
 

kJ/kg.°C 

x4 = 
 

 hf = 
 

kJ/kg 

hg = 
 

kJ/kg 

sf = 
 

kJ/kg.°C 

sg = 
 

kJ/kg.°C 

h1 = 236,18 kJ/kg 

h2 = 293,50 kJ/kg 

h3 = 92,63 kJ/kg 
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h4 = 92,63 kJ/kg 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

 W = ( h2 – h1) 

 W = 293,50 kJ/kg  – 236,18 kJ/kg 

 W = 57,33 kJ/kg   

 Beban pendingin 

 Qin = ( h1 – h4 ) 

 Qin = 236,18 kJ/kg  – 92,63 kJ/kg 

 Qin = 143,55 kJ/kg 

 Kalor yang dilepas 

 Qout = ( h2 – h3 ) 

 Qout = 293,50 kJ/kg  – 92,63 kJ/kg 

 Qout = 200,87 kJ/kg 

 Koefisien Unjuk 

Kerja 

COP = = 3,50 

3. Hasil percobaan dengan menggunakan variasi panjang kapiler 1300 mm, 

diameter 0,070 inch. 

P4=P1 = 115,12 kPa 

T4=T1 = -23,31 °C 

h4=h3 = 98.35 kJ/kg 

s4 = 0.39639 kJ/kg.°C 

x4 = 0.358523 

 hf = 21,22 kJ/kg 

hg = 236,35 kJ/kg 

sf = 0.09 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 
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h1 = 236,35 kJ/kg 

h2 = 293,99 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

 W = ( h2 – h1) 

 W = 293,99 kJ/kg  – 236,35 kJ/kg 

 W = 57,64 kJ/kg   

 Beban pendingin 

 Qin = ( h1 – h4 ) 

 Qin = 236,35 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 

 Qin = 138,00 kJ/kg 

 Kalor yang dilepas 

 Qout = ( h2 – h3 ) 

 Qout = 293,99 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 

 Qout = 195,64 kJ/kg 

 Koefisien Unjuk 

Kerja 

COP = = 3,39 

 

Dari hasil pengukuran dan perhitungan tersebut dapat di gambarkan 

kedalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.5  Hasil Perhitungan Work, Efek Heat Pump dan COP 

CT 
Tekanan 

Kondensor 

Temperatur 

Kondensor 
Work 

Efek Heat 

pump COP  

mm kPa °C kJ/kg kJ/kg 



 
 

158 
 

900 845.99 62 60.12 199.72 3.32 

1100 756.35 56 57.33 200.87 3.50 

1300 845.99 58 57.64 195.64 3.39 

 

4.12 Pengaruh Panjang Pipa Kapiler Terhadap Temperatur Evaporator dan 

Condensor. 

 Dari data hasil eksperimen, pembacaan pada alat ukur temperatur 

menunjukkan bahwa suhu pada evaporator akan cenderung semakin menurun 

apabila penggunaan panjang kapiler semakain bertambah panjang. Hal ini 

membuktikan bahwa fungsi kapiler merupakan salah satu fungsi alat ekspansi 

untuk menurunkan nilai tekanan dan nilai temperatur suhu seperti yang 

terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Temperatur Condensor dan Evaporator 

CT  

(mm) 

Massa 

(gram) 

High Side / Condensor Low Side / Evaporator 

Arus 

(Amp) 

TH1 

°C 

TH2 

°C 

TH3 

°C 

PH 

(Psi) 

TL1 

°C 

TL2 

°C 

TL3 

°C 

PL 

(Psi) 

900 390 62 47 32 108 -10 25 30 4 1,8 
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 Berdasarkan tabel diatas dimana nilai temperatur suhu pada evaporator 

yang terukur dapat terlihat cenderung menurun seiring dengan perubahan 

penambahan panjang pipa kapiler yang digunakan. Dimana pada saat 

menggunakan kapiler dengan panjang 900 mm maka hasil pengukuran 

temperatur suhu pada evaporator sebesar -10°C, sedangkan pada saat 

menggunakan panjang kapiler 1100 mm, nilai temperatur suhu yang terukur 

pada evaporator sebesar -13°C, dan pada saat penggunaan panjang kapiler 

1300 mm nilai temperatur suhu pada evaporator sebesar -15°C. 

Apabila nilai-nilai tersebut di gambarkan kedalam sebuah grafik yang 

membandingkan pengaruh panjang kapiler terhadap perubahan temperatur 

evaporator maka dapat terlihat jelas pergerakan arah grafik nya seperti yang 

terlihat pada grafik Variasi CT vs Temperatur Evaporator pada gambar grafik 

4.9 

 

Gambar 4.9 Grafik Variasi CT vs Temperatur Evaporator 

1100 390 56 41 29 95 -13 24 27 1,8 1,8 

1300 390 58 43 31 108 -15 27 29 2 1,8 
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) 

Variasi CT 

(mm) 
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Sedangkan nilai temperatur suhu pada condensor yang terukur dapat 

terlihat cenderung menurun seiring dengan perubahan penambahan panjang pipa 

kapiler yang digunakan. Dimana pada saat menggunakan kapiler dengan panjang 

900 mm maka hasil pengukuran temperatur suhu pada condensor sebesar 62°C, 

sedangkan pada saat menggunakan panjang kapiler 1100 mm, nilai temperatur 

suhu yang terukur pada condensor sebesar 56°C, akan tetapi pada saat 

penggunaan panjang kapiler 1300 mm nilai temperatur suhu pada condensor 

cenderung bergerak naik kembali sebesar 58°C. berdasarkan hasil pengamatan 

pada saat melakukan percobaan, perubahan naik nya suhu pada condensor tidak 

terlepas dari pengaruh perubahan suhu sekitar pada saat melakukan percobaan 

pengambilan data. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

ketidakstabilan temperatur suhu pada condensor pada saat melakukan 

pengukuran. 

 

 

 

Gambar 4.10 Grafik Variasi CT vs Temperatur Condensor 

4.13 Pengaruh Panjang Pipa Kapiler Terhadap Tekanan Evaporator dan 

Condensor. 

Dari data hasil percobaan, pembacaan pada alat ukur tekanan 

menunjukkan bahwa tekanan pada sisi evaporator akan cenderung semakin 

menurun apabila penggunaan panjang kapiler semakain bertambah panjang. 

Hal ini membuktikan bahwa fungsi kapiler merupakan salah satu fungsi alat 

ekspansi untuk menurunkan nilai tekanan. 

Tabel 4.7 Perubahan Tekanan Evaporator terhadap Perubahan Panjang 

Kapiler. 

CT 
Tekanan 

Evaporator 

Temperatur 

Evaporator 
Work 

Efek 

refrigerasi 
COP  

Te

m

pe

rat

ur 

( 

°C 

) 
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mm kPa ° C kJ/kg kJ/kg 

900 128.91 -10 60.12 139.60 2.32 

1100 113.74 -13 57.33 143.55 2.50 

1300 115.12 -15 55.59 138.00 2.39 

 

Pada tabel diatas terlihat dimana nilai tekanan pada evaporator yang 

terukur cenderung menurun seiring dengan perubahan penambahan panjang 

pipa kapiler yang digunakan. Dimana pada saat menggunakan kapiler dengan 

panjang 900 mm maka hasil pengukuran tekanan pada evaporator sebesar 4 

Psi (128,91 kPa), sedangkan pada saat menggunakan panjang kapiler 1100 

mm, nilai tekanan yang terukur pada evaporator sebesar 1,8 Psi (113,74 kPa), 

dan pada saat penggunaan panjang kapiler 1300 mm nilai tekanan pada 

evaporator sebesar 2 Psi 115,12 kPa). 

Apabila nilai-nilai tersebut di gambarkan kedalam sebuah grafik, maka 

dapat terlihat jelas pergerakan arah grafik nya seperti pada gambar grafik 

dibawah ini. 

 

Gambar 4.11 Grafik Variasi CT vs Tekanan Evaporator 

Sedangkan nilai tekanan pada sisi condensor yang terukur dapat terlihat 

cenderung menurun seiring dengan perubahan penambahan panjang pipa kapiler 

yang digunakan. Dimana pada saat menggunakan kapiler dengan panjang 900 mm 

maka hasil pengukuran tekanan pada condensor sebesar 108 Psi (845,99 kPa), 

sedangkan pada saat menggunakan panjang kapiler 1100 mm, nilai tekanan yang 

terukur pada condensor sebesar 95 Psi (756,35 kPa), akan tetapi pada saat 

Pr
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penggunaan panjang kapiler 1300 mm nilai tekanan pada condensor cenderung 

bergerak naik kembali sebesar 108 Psi (845,99 kPa). 

Berdasarkan hasil pengamatan pada saat melakukan percobaan, perubahan 

naik nya tekanan pada condensor tidak terlepas dari pengaruh peruahan suhu 

sekitar ruangan pada saat melakukan percobaan pengambilan data, selain itu juga 

dimungkinkan dari bentuk konstruksi lingkaran dan jumlah lingkaran kapiler yang 

berbeda serta tata letak penyambungan pengelasan pipa kapiler terhadap conector 

nipple yang kurang tepat antara satu sama lain nya sehingga memberikan 

pengaruh yang berbeda dan hasil yang tidak semestinya pada masing-masing hasil 

percobaan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidak 

stabilan tekanan dan temperatur suhu pada condensor pada saat melakukan 

pengukuran. 

 

 

Tabel 4.8 Perubahan Tekanan Condensor terhadap Perubahan Panjang Kapiler. 

CT 
Tekanan 

Kondensor 

Temperatur 

Kondensor 
Work 

Efek Heat 

pump 
COP 

  
mm kPa °C kJ/kg kJ/kg 

900 845.99 62 60.12 199.72 3.32 

1100 756.35 56 57.33 200.87 3.50 

1300 845.99 58 57.64 195.64 3.39 

 

Apabila nilai-nilai tersebut di gambarkan kedalam sebuah grafik, maka 

dapat terlihat jelas pergerakan arah grafik nya sebagai berikut. 
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Gambar 4.12 Grafik Variasi CT vs Tekanan Condensor 

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Perbandingan COP Refrigerasi dan COP Heat Pump 

CT 
Tekanan 

Kondensor 

Temperatur 

Kondensor 
Work 

Efek 

Refrigerasi 

Efek Heat 

pump 

COP 

Refrigerasi 

( COP R ) 

COP Heat 

Pump 

( COP HP ) mm kPa °C kJ/kg kJ/kg kJ/kg 

900 845.99 62 60.12 139.60 199.72 2.32 3.32 

1100 756.35 56 57.33 143.55 200.87 2.50 3.50 

1300 845.99 58 57.64 138.00 195.64 2.39 3.39 

 

Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, maka untuk mendapatkan nilai 

unjuk kerja pada heat pump dilakukan dengan perhitungan berdasarkan teori yang 

ada, dimana COP heat pump adalah efek heat pump dibagi dengan kerja dari 

kompresor. Sedangkan COP refrigerasi adalah efek refrigerasi diagi dengan kerja 

kompresor. Dari dua ( 2 ) perbandingan nilai COP terhadap masing-masing efek 

yang dihasilkan, maka nilai COP tersebut dapat dibuktikan / diuji secara teoritis 

yaitu : 

 CT 900 mm : 

 Unjuk Kerja Refrigerasi ( COP R ) 

  

 

Variasi CT 

(mm) 
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Berdasarkan teori rumus COPHP = COPR + 1, Karena COPR  bernilai positif. 

Dengan demikian apabila hasil perhitungan COPHP diatas di uji ke dalam rumus, 

maka COPHP = 2,32 +1 = 3,32. 

Hasil perhitungan diatas menegaskan bahwa hasil tersebut sesuai dengan 

rumus secara teoritis. 

 CT 110 mm : 

 Unjuk Kerja Refrigerasi ( COP R ) 

  

 

Berdasarkan teori rumus COPHP = COPR + 1, Karena COPR  bernilai positif. 

Dengan demikian apabila hasil perhitungan COPHP diatas di uji ke dalam rumus, 

maka COPHP = 2,50 +1 = 3,50. 

Hasil perhitungan diatas menegaskan bahwa hasil tersebut sesuai dengan 

rumus secara teoritis. 

 CT 1300 mm : 

 Unjuk Kerja Refrigerasi ( COP R ) 

  

 

Berdasarkan teori rumus COPHP = COPR + 1, Karena COPR  bernilai positif. 

Dengan demikian apabila hasil perhitungan COPHP diatas di uji ke dalam rumus, 

maka COPHP = 2,39 +1 = 3,39. 
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Hasil perhitungan diatas menegaskan bahwa hasil tersebut sesuai dengan 

rumus secara teoritis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Ambo Intang, dkk. (2017) melakukan penelitian mengenai Analisa 

Eksergi Sistem Pompa Panas Pengering Pakaian Kapasitas 7 Kg Pada AC ¾ 

PK. Pada penelitiannya, Pemanfaatan panas kondensor sebagai pompa panas 

dari sistem refrigrasi yang terpasang pada AC dapat dimanfaatkan untuk 

pengering pakaian. Analisa energi tidak dapat memberi informasi besar 

energi maksimum yang berhasil dimanfaatkan dan pada proses mana saja 

terjadi kehilangan energi terbesar sehingga untuk itu dibutuhkan analisa 

eksergi. Pada penelitian ini dilakukan variasi beban pengeringan yaitu 2,500 

kg, 3,806 kg, 4,806 kg, 5,300 kg dan 6,250 kg. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa COP refrigerasi lebih rendah dari COP carnot pada 

operasi tanpa beban sehingga model penelitian sudah tepat dan mengalami 

penurunan COP hingga 4,8896 pada beban puncak 6,250 kg dan juga terjadi 

penurunan effisiensi isentropik kompresor hingga 76,5718 % karena 

terjadinya peningkatan suhu keluar dari kompresor yaitu 420C tanpa beban 

menjadi 680C. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbandingan effisiensi 

energi dan effisiensi eksergi menunjukkan rata-rata 58% sampai 62% dari 

effisiensi energi pada tiap pembebanan pada kompresor yang menghasilkan 

energi yang berkualitas dan sisanya mengalami kehilangan kemampuan untuk 

dapat dimanfaatkan. Pembebanan 5,300 kg adalah yang paling efektif untuk 

pengeringan karena memiliki laju pengeringan tertinggi yaitu 0,6261 kg/jam 

dan Laju eksergi di kondensor (ĖQH) terbesar yaitu 0,2880 kj/s. 

 Pada prinsipnya semua sistem refrigerasi adalah pompa kalor, karena 

sistem-sistem tersebut menyerap kalor pada tingkat temperatur yang rendah 

dan membuangnya ke tingkat temperatur yang lebih tinggi. Akan tetapi 

diantara pemakaian sistem-sistem refrigerasi telah dikembangkan suatu 

sistem yang dinamakan pompa kalor, yaitu suatu sistem yang memanfaatkan 
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kalor yang dilepaskan di condensor untuk pemanasan, jadi tidak dibuang ke 

atmosfer. Pompa kalor merupakan suatu sistem pemanas yang bekerja 

berdasarkan siklus kompresi uap, sama dengan siklus yang digunakan pada 

sistem refrigerasi. Hanya saja prinsip kerjanya yang berbeda. Pompa kalor 

memanfaatkan efek pemanas kompresi uap, sedangkan sistem refrigerasi 

memanfaatkan efek pendingin siklus kompresi uap. Komponen-komponen 

utama pada sistem pompa kalor juga menggunakan komponen yang sama 

dengan sistem pendinginan yaitu evaporator, kompresor, kondensor dan 

katup ekspansi ( Halaudin, 2005 ). 

Wibawa Endra , dkk (2009) telah melakukan penelitian tentang 

Pengaruh Water Storage Volume terhadap unjuk kerja Solar Assisted Heat 

Pump Water Heater (SAHPWH) menggunakan HFC-134a. Pemanas air 

pompa panas berbantuan matahari (SAHPWH) adalah salah satu aplikasi dari 

sistem pompa panas dengan tambahan kolektor surya pada evaporator untuk 

menyerap panas dari sinar matahari. Kolektor surya bertujuan untuk 

meningkatkan refrigerant suhu di evaporator. Penelitian ini dilakukan untuk 

menguji kinerja SAHPWH dengan menggunakan refrigerant HFC-134a 

dengan variasi volume penyimpanan air pada 50 1, 75 1, 100 1, 125 1, dan 

150 1. Hasil percobaan menunjukan bahwa peningkatan volume penyiraman 

air menyebabkan COP meningkat sedangkan temperatur air yang dihasilkan 

menurun. Saat suhu air masuk tangki condensor meningkat seiring waktu, 

laju aliran massa refrigerant, kapasitas panas juga meningkat, dan pada saat 

yang sama nilai COP menurun. Nilai rata-rata COP berkisar antara 3,75 – 

4,74 dan suhu air di tangki condensor bervariasi antara 29,0 °C – 61,3 °C. 

 Indra Hermawan dan Iswandi Idris, (2014) dalam penelitiannya Kajian 

Potensi Energi Panas Bagan dari Air Conditioner (AC). AC (Air Conditioner) 

yang lebih dikenal dengan pendingin ruangan banyak digunakan baik pada 

rumah tangga maupun perkantoran. Selama ini AC hanya dimanfaatkan udara 

dingin nya saja, sedangkan panas buangannya lebih banyak dibuang 

kelingkungan. Secara teori AC yang merupakan suatu sistem dengan siklus 

kompresi uap, selain udara dingin nya yang dapat dimanfaatkan, panas nya 
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dari condensor nya juga dapat dimanfaatkan yang biasa disebut dengan 

sistem kompresi uap hibrid. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

seberapa besar potensi energi yang dimiliki oleh panas buangan dari 

kondensor AC. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa panas 

yang dibuang (dilepaskan) dari kondensor AC temperaturnya dapat mencapai 

maksimum 53.5 °C dan rata-ratanya adalah 47,47 °C, sedangkan kalor 

(energi) yang dilepaskan sebesar 0,84 kW atau udara yang melalui kondensor 

setiap 1 kg udara kering menyerap panas sebesar 24,471 kJ dengan volume 

0,936 m³. Potensi penyerapan uap air oleh udara adalah 2 g/kg udara kering 

ata 91,76 gr uap air per menit. 

 Awan Satya Darmawan, (2016) dalam penelitiannya tentang Studi 

Eksperimen Pengaruh Dimensi Pipa Kapiler Pada Sistem Air Conditioning 

dengan Pre-Cooling. Pada studi eksperimen nya mencoba mengoptimalisasi 

dan menigkatkan efisiensi energi pada sistem air conditioner dengan cara 

menambahkan satu buah evaporator dan satu buah pre-cooling, dimana pre-

cooling dimanfaatkan untuk memanaskan air yang nantinya akan digunakan 

untuk keperluan rumah tangga. Pada sistem pengkondisian udara yang telah 

dimodifikasi tersebut maka dilakukan studi eksperimen dengan variasi 

panjang pipa kapiler, diameter pipa kapiler d=0,054 in, dengan panjang 

kapiler 1 = 35 cm, kapiler 2 = 65 cm, kapiler 3 = 95 cm. Hasil yang didapat 

dari studi eksperimen kali ini adalah semakin bertambahnya panjang pipa 

kapiler, kapasitas pendinginan evaporator, kerja kompresor dan COP dari 

sistem juga akan semakin kecil dan juga mengakibatkan temperatur masuk 

evaporator akan semakin kecil, yang akan mengakibatkan efek pendinginan 

akan semakin besar. Pada variasi pipa kapiler terpendek 35 cm menghasilkan 

data kapasitas pendinginan total sebesar 2,25 kW, kerja kompresor 0,433 kW, 

temperatur masuk evaporator 7,26°C, COP sebesar 5,21 dan HRR sebesar 

1,16. Sedangkan pada variasi pipa kapiler terpanjang 95 cm kapasitas 

pendinginan total sebesar 0,72 kW, kerja kompresor 0,332 kW, temperatur 

masuk evaporator 1,64°C, COP sebesar 4,35 dan HRR sebesar 1,26. 
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 Hawlader et al, (2000) melakukan penelitian tentang prestasi dari sistem 

solar assisted heat pump water heater, dimana dalam sistem tersebut 

ditambahkan kolektor surya plat datar sebagai evaporator dan refrigeran yang 

digunakan adalah R134a. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa 

dengan bertambahnya water storage volume, maka temperatur kondensor 

menurun bersamaan dengan penurunan temperatur refrigeran pada 

evaporator sehingga menyebabkan kehilangan energi panas yang lebih 

rendah pada sisi kolektor dan menaikkan efisiensi kolektor dan COP. 

 Anderson et al, (2002) melakukan penelitian untuk menentukan unjuk 

kerja dari solar-boosted heat pump water heater. Sistem memanfaatkan 

kolektor plat datar dari bahan alumunium untuk menyerap sinar matahari dan 

energi lingkungan serta menggunakan refrigeran R-22. Energi diserap dan 

kemudian ditransfer ke air di dalam tangki oleh pipa-pipa condensor. Dalam 

penelitian tersebut salah satunya dilakukan pada berbagai kondisi beban. 

Sebuah siklus pemanasan penuh dimana melibatkan pemanasan tangki yang 

berisi hanya air dingin, sebuah siklus pemanasan setengah dimana tangki diisi 

dengan setengah air panas dan setengah air dingin, dan sebuah siklus 

pemanasan singkat dimana sejumlah kecil air panas dibuang dan diganti 

dengan air dingin. Siklus-siklus ini diulangi lebih dari periode 24 jam selama 

bulan Februari di Sydney, Australia. Didapatkan hasil bahwa COP tertinggi 

dihasilkan untuk tangki yang berisi penuh air dingin, dan COP dari ketiga 

siklus tersebut menurun seiring dengan bertambahnya waktu. 

 Kim et al, (2004) melakukan penelitian tentang sebuah model dinamik 

dari sebuah sistem pemanas air yang digerakkan oleh sebuah pompa kalor 

yang dirancang untuk menyelidiki perilaku termal transien dari sistem yang 

terdiri dari sebuah pompa kalor dan sebuah lintasan sirkulasi air panas. Unjuk 

kerja dinamik dievaluasi sebagai perubahan temperatur air panas untuk 

berbagai ukuran tangki penyimpanan (reservoir) air panas. Dalam penelitian 

tersebut didapatkan hasil bahwa semakin kecil volume reservoir maka COP 

dari sistem akan mengalami penurunan. 
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 A.Cahyono, Ikhsan Setiawan dan Agung Bambang Setio Utomo, (2013) 

Telah dilakukan penelitian mengenai perbandingan kinerja pompa kalor 

termoakustik menggunakan tabung resonator berpanjang 70 cm, diameter 4,6 

cm dan stack berbahan plastik dengan panjang 10 cm dan pori-porinya 

berbentuk lingkaran pada berbagai diameter. Metode yang digunakan untuk 

mencari diameter optimum pori-pori stack, yaitu dengan cara menempatkan 

stack pada posisi λ / 20 diukur dari ujung tabung tertutup dengan tegangan 

masukan 15 volt selama 10 menit pengoperasian pada frekuensi resonansi. 

Dari hasil penelitian, pada frekuensi resonansi 127 Hz didapat diameter pori-

pori stack terbaik pada diameter 3,61 mm dengan perbedaan suhu 19 °C 

antara bagian panas dan dingin. 

2.2 Teori Dasar 

2.2.1   Pengertian Refrigerasi 

 Refrigerasi adalah metode perpindahan panas (method of 

removing heat). Ilmu pengetahuan refrigeration berdasarkan bahwa 

suatu zat cair dapat diuapkan pada temperatur berapa saja yang 

diinginkan dengan merubah tekanan diatasnya. 

 Refrigerant (bahan pendingin) adalah suatau zat yang mudah 

menguap dan berfungsi sebagai penghantar panas dalam sirkulasi pada 

instalasi sistem pendingin. Refrigerant adalah suatu zat yang mudah 

diubah wujud dari gas menjadi cair atau sebaliknya serta dapat 

mengambil panas dari evaporator dan membuangnya di condensor. 

Beberapa contoh refrigerant antara lain gas amoniak, gas SO2, gas 

Methyl Chloride, gas freon 12, gas freon 22, gas freon 114, dll. 

2.2.2. Komponen Pada Sistem Refrigerasi 

1. Kompresor 

Kompresor merupakan jantung dari sistem refrigerasi. Pada 

saat yang sama kompresor menghisap uap refrigeran yang 

bertekanan rendah dari evaporator dan mengkompresinya menjadi 
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uap bertekanan tinggi sehingga uap akan tersirkulasi. Berikut ada 

beberapa fungsi kompresor : 

a. Menurunkan tekanan refrigerant di dalam evaporator, sehingga 

refrigerant cair menurunkan tekanan refrigerant didalam 

evaporator, sehingga refrigerant cair didalam evaporator dapat 

mendidih/menguap pada suhu yang lebih rendah dan menyerap 

panas lebih banyak dari ruang didekat evaporator. 

b. Menghisap gas refrigerant dari evaporator, dengan suhu rendah 

dan tekanan rendah lalu memampatkan gas refrigerant tersebut 

sehingga menjadi gas yang bertekanan dan temperatur tinggi, 

kemudian mengalirkannya refrigerant ke condensor, sehingga 

gas tersebut dapat memberikan panasnya kepada media 

pendingin condensor dan akan terjadi proses 

pengembunan/pembuangan kalor (kondensasi). 

Adapun jenis-jenis kompresor yang umumnya digunakan pada 

sistem refrigerasi antara lain : 

  Kompresor Hermetik (Hermetic Compressor)  

Kompresor hermetik adalah kompresor yang motor 

penggeraknya disatukan dan dipatenkan berada dalam 

satu rumah dengan housing kompresornya, sehingga 

tidak diperlukan shaft coupling. Panas motor pada 

kompresor hermetic akan didinginkan 

melalui refrigerant dari saluran pipa hisap (suction 

line) dan oli kompresornya. Berikut adalah gambar 

kompresor hermetik dan bagian dalamnya. 

 

 

Gambar. 2.1 Kompresor Hermatic 

Sumber : (www.google.co.id ) 

http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.google.co.id/
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  Kompresor Scroll  (Scroll Compressor) 

Kompresor scroll  ini bekerja dengan menggunakan 

prinsip menjebak uap refrigeran  dan 

mengkompresikannya dengan penyempitan volume 

refrigerant secara perlahan-lahan. Kompresor scroll 

menggunakan konfigurasi  dua scroll  yang dipasang 

saling berhadapan. Kompresor scroll  ini biasanya 

digunakan untuk sistem heat pump, AC Split , AC 

Windows , Split Duct  dan Water Chiller yang berskala 

kecil. Sroll  paling atas disebut stationary scroll , 

dimana terdapat discharge port. Sedangkan scroll 

paling bawah disebut driven scroll , yang dihubungkan 

dengan motor melalui poros dan bearing . Stationary 

Scroll  adalah scroll  yang diam sedangkan Driver scroll  

adalah scroll  yang berputar. Berikut ini adalah gambar 

dari kompresor scroll, stationary scroll, dan driven 

scroll. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.2 Kompresor Scroll  

Sumber : (www.google.co.id ) 

 

http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.google.co.id/
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2. Condensor 

Condensor juga merupakan salah satu komponen utama dari 

sebuah mesin pendingin. Pada condensor terjadi perubahan wujud 

refrigerant dari uap super-heated (panas lanjut) bertekanan tinggi 

ke cairan sub-cooled (dingin lanjut) bertekanan tinggi. Agar terjadi 

perubahan wujud refrigerant (dalam hal ini adalah 

pengembunan/condensing), maka kalor harus dibuang dari uap 

refrigerant. Condensor  ditempatkan antara kompresor dan 

alat ekspansi , jadi pada sisi tekanan tinggi dari sistem.  

Ada dua metode mengalirkan udara pada jenis ini, yaitu 

konveksi  alamiah (natural convection) dan konveksi 

paksa dengan bantuan kipas. Konveksi secara alamiah 

mempunyai laju aliran udara yang melewati condensor  

sangatlah rendah, karena hanya mengandalkan kecepatan 

angin yang terjadi  pada saat itu. Oleh karena itu 

condensor  jenis ini hanya cocok untuk unit -unit yang 

kecil seperti kulkas, dan freezer  untuk keperluan rumah 

tangga. condensor  berpendingin udara yang 

menggunakan bantuan kipas dalam mensirkulasikan 

media pendinginannya dikenal sebagai condensor 

berpendingin udara konveksi  paksa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.3 Kondensor 

Sumber : (www.google.co.id ) 

http://www.google.co.id/
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3. Katup Ekspansi 

Alat ekspansi  (metering device) pada sistem 

refrigerasi  merupakan suatu tahanan yang tempatnya 

diantara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah. Alat 

ekspansi  ini berfungsi untuk menurunkan tekanan dan 

mengatur jumlah aliran refrigerant  cair yang mengalir 

melalui ekspansi  sesuai dengan kebutuhan evaporator.  

Alat ekspansi  harus memberikan kapasitas yang 

maksimum kepada evaporator,  tetapi tidak membuat 

beban lebih kepada evaporator . Setelah refrigerant 

terkondensasi di kondensor, refrigeran cair tersebut masuk ke 

katup ekspansi yang mengontrol jumlah refrigerant yang masuk ke 

evaporator. 

Alat ekspansi  bekerja berdasarkan atas :  

- Perubahan tekanan, 

- Perubahan suhu, 

- Perubahan jumlah atau volume refrigerant, 

- Gabungan dari perubahan tekanan, suhu dan volume 

refrigerant.  

Kompresor harus mempunyai daya hisap yang cukup  

besar untuk menghisap refrigerant dari evaporator .  

Refrigeran  yang dihisap harus lebih besar jumlahnya dari  

pada yang dialirkan keluar dari alat ekspansi . Sehingga, 

dapat mempertahankan tekanan yang rendah atau vakum 

di evaporator.  Hal ini perlu untuk membuat refrigerant 

di evaporator  menguap pada suhu yang rendah. Untuk 

mengatur jumlah aliran refrigerant  dan membuat 

perbedaan tekanan pada sistem. 

Ada banyak jenis katup ekspansi, tiga di antaranya adalah pipa 

kapiler, katup ekspansi otomatis dan katup ekspansi termostatik. 
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a. Pipa Kapiler (Capillary tube) 

Pipa kapiler dibuat dari pipa tembaga dengan lubang dalam 

yang sangat kecil. Panjang dan lubang pipa kapiler dapat 

mengontrol jumlah refrigerant yang mengalir ke evaporator. 

Fungsi dari Kapiler adalah untuk menurunkan tekanan 

dan mengatur jumlah aliran refrigerant  menuju 

evaporator  dan mengatur jumlah refrigerant  cair yang 

mengalir melaluinya. 

 

 

 

 

Gambar. 2.4 Kapiler 

Sumber : (www.google.co.id ) 

 

Tabel 2.1 Rekomendasi penggunaan Pipa Kapiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (www.google.co.id ) 

http://www.google.co.id/
http://www.google.co.id/
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Gambar. 2.5 Pengaruh Panjang Kapiler VS Temperatur Evaporator 

Sumber : (Jurnal Konversi Energi dan Manufaktur UNJ, Edisi terbit II – Oktober 

2018) 

 

Grafik diatas menunjukkan trendline temperatur 

evaporator, yang mana semakin panjang pipa kapiler dan 

semakin kecil diameter pipa kapiler memiliki tekanan suction 

semakin kecil hal ini juga mengakibatkan temperatur pada 

evaporator semakin rendah. Sebaliknya, semakin pendek pipa 

kapiler dan semakin besar diameter pipa kapiler memiliki 

tekanan suction semakin besar hal ini mengakibatkan temperatur 

pada evaporator semakin besar. 

Semakin panjang kapiler juga akan berdampak terhadap 

nilai coefficient of performance (COP), yang mana semakin 

panjang pipa kapiler dan semakin kecil diameter pipa kapiler 

memiliki nilai pressure drop yang besar hal ini dikarenakan 

hambatan aliran refrigerant di dalam pipa kapiler semakin besar, 

sehingga akan mempengaruhi kapasitas evaporator dan kerja 

kompresor menjadi kecil. Karena penurunan kapasitas 

evaporator tidak sebanding dengan penurunan kerja kompresor 

maka hal ini akan mengakibatkan nilai COP semakin kecil dan 

sebaliknya. 
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b. Katup ekspansi otomatis / Automatic Expansion Valve 

(AXV). 

Automatic expansion valve merupakan suatu keran 

ekspansi  yang tertua dan disebut keran tekanan tetap. 

Nama ini diperoleh karena keran ekspansi tersebut 

dapat mempertahankan tekanan yang tetap pada beban 

evaporator  yang berubah-ubah. Misalkan tekanan 

pegas telah disetel untuk mempertahankan tekanan di 

evaporator 10 psig. Jika hanya sedikit  refrigerant 

yang menguap di evaporator  , tekanan di dalam 

evaporator  akan turun, karena terus dihisap oleh 

kompresor. Jarum akan bergerak kearah membukanya 

lubang saluran refrigerant , sehingga refrigerant  cair 

akan lebih banyak mengalir ke evaporator  lalu 

menguap. 

Tekanan evaporator  akan bertambah sampai 10 

psig dan membuat membran dalam keadaan seimbang 

lagi dengan tekanan dari pegas. Apabila tekanan 

evaporator naik sampai lebih dari 10 psig, maka 

membran akan mendapat tekanan ke atas, sehingga 

jarum bergerak ke atas menutup lubang saluran 

refrigerant  ke evaporator . Refrigerant  yang menguap 

berkurang dan membuat tekanan di evaporator 

menurun, sehingga terjadi keseimbangan lagi pada 

membran. 

 

 

       

            Gambar. 2.6 AXV 

              Sumber : (www.google.co.id ) 

http://www.google.co.id/
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Gambar. 2.7 Penempatan Komponen AXV 

                 Sumber : (www.google.co.id ) 

 

c. Katup Ekspansi Thermostatic / Thermostatic Expansion 

Valve (TXV). 

Keran ekspansi  thermostatis  adalah suatu alat yang 

secara otomatis mengukur jumlah aliran refrigerant  

cair yang masuk ke evaporator , dengan 

mempertahankan gas panas lanjut pada akhir 

evaporator  seperti yang telah direncanakan. Karena 

tekanan di evaporator  rendah, maka sebagian 

refrigerant  cair ketika melalui keran ekspansi  masuk 

ke dalam evaporator  fase nya berubah dari cair 

menjadi gas dingin. Keran ekspansi thermostatis  

sampai saat ini merupakan alat ekspansi  yang 

terbanyak dipakai untuk refrigerasi  dan Air 

Conditioner . 

Kapasitas keran ekspansi  harus tepat,  keran 

ekspansi  dengan kapasitas yang terlalu besar, dapat 

menyebabkan kontrol yang tidak menentu. Kapasitas 

http://www.google.co.id/
http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
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yang terlalu kecil, dapat menjadikan kapasitas dari 

sistem berkurang. Perbedaannya dengan keran ekspansi 

otomatis dari luar yaitu keran ekspansi thermostatis  

mempunyai sebuah thermal bulb  yang dihubungkan 

dengan pipa kapiler dengan keran tersebut.  

 

 

 

 

 

Gambar. 2.8 TXV 

    Sumber : (www.google.co.id ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.9 Penempatan Komponen TXV 

Sumber : (www.google.co.id ) 

http://www.panduanrefrigerasi.blogspot.com/
http://www.google.co.id/
http://www.google.co.id/
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4. Evaporator 

Evaporator juga disebut Boiler, freezing unit, low 

side cooling unit.  Fungsi dari evaporator  adalah untuk 

menyerap panas dari udara atau benda di dalam ruangan 

yang didinginkan. Evaporator  fungsinya kebalikan dari 

condensor, tidak untuk membuang panas ke udara di 

sekitarnya, tetapi untuk mengambil panas dari udara di 

dekatnya.  Pada evaporator, refrigerant menyerap kalor dari 

ruangan yang didinginkan. Penyerapan kalor ini menyebabkan 

refrigerant mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi uap 

(kalor/panas laten). Panas yang dipindahkan berupa panas sensibel 

(perubahan temperatur) dan Panas laten (perubahan wujud). 

Evaporator  ditempatkan di dalam ruangan yang  

sedang didinginkan, tempatnya diantara alat ekspansi  dan 

kompresor, jadi pada sisi tekanan rendah dari sistem. 

Evaporator  dibuat dari berbagai macam logam, 

tergantung dari refrigerant  yang dipakai dan pemakaian 

dari evaporator  itu sendiri. Logam yang banyak dipakai 

adalah besi, baja, tembaga, kuningan dan aluminium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.10 Jenis-jenis Evaporator 

Sumber : (www.google.co.id ) 

http://www.google.co.id/
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5. Katub 4 arah  

Katub 4 arah berfungsi sebagai penukar arah aliran dari 

refrigerant dengan tujuan agar sistem refrigerasi dapat berubah 

menjadi siklus pompa panas, dimana fungsi evaporator menjadi 

condensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.11 Komponen 4-Way Reversing Valve 

             Sumber : (www.google.co.id ) 

 

 

Gambar. 2.12 Posisi Katup 4-Way Reversing Valve pada 

dua modus yang berbeda: pendinginan dan pemanasan. 

             Sumber : (www.google.co.id ) 

http://www.google.co.id/
http://www.google.co.id/
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2.2.3. Dasar-dasar refrigersi 

1. Dalam sistem refrigerasi, refrigerant harus dialirkan ke evaporator 

atau koil pendingin dalam bentuk cair, karena ia hanya bisa 

menyerap panas hanya dengan penguapan. Refrigerant akan 

meninggalkan evaporator dalam bentuk uap, dan ia harus dicairkan 

kembali agar  bisa digunakan kembali. Untuk mengembunkan uap 

refrigerant, panas laten yang harus dilepaskan oleh refrigerant 

selama pengembunan harus dipindahkan ke medium yang lain. 

Media yang biasa digunakan adalah air atau udara. Temperatur air 

atau udara yang digunakan harus lebih rendah dari pada temperatur 

pengembunan dari refrigerant. 

2. Uap refrigerant yang meninggalkan evaporator harus dinaikkan 

tekanannya sampai mencapai suatu tekanan, dimana temperatur 

pengembunan lebih tinggi dari pada temperatur air atau udara yang 

tersedia. Setalah tekanan uap refrigerant dinaikkan cukup tinggi, ia 

akan mencair didalam condensor dengan menggunakan air atau 

udara yang temperatur nya relatif agak tinggi. Satu-satunya alasan 

digunakannya kompresor dan condensor dalam sistem refrigeration 

adalah agar refrigerant dapat dipakai berulang-ulang. 

3. Setelah meninggalkan tabung penampung, refrigerant cair 

mengalir melalui katup ekspansi, yang tidak lain adalah katup 

jarum. Kompresor mempertahankan perbedaan tekanan refrigerant 

antara evaporator dan condensor. Tanpa katup ekspansi, perbedaan 

tekanan ini tidak bisa dipertahankan. Katup ekspansi memisahkan 

daerah tekanan rendah dan tekanan tinggi dalam sistem. Katup 

ekspansi bekerja sebagai alat untuk menurunkan tekanan  (pressure 

reducing valve) karena tekanan cairan refrigerant turun ketika 

melewati katup ini. 
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4. Cairan yang mengalir melalui evaporator semuanya menguap 

karena menyerap panas yang mengalir melalui dinding evaporator. 

Panas ini berasal dari udara atau medium lain yang didinginkan. 

Setelah meninggalkan evaporator, uap refrigerant mengalir ke 

kompresor dimana tekanannya dinaikkan sampai suatu titik dimana 

ia dapat diembunkan dengan air atau udara yang temperatur nya 

relatif agak tinggi. Setelah ditekan oleh kompresor, uap refrigerant 

mengalir ke condensor. Disini dinding dari condensor didinginkan 

oleh air atau udara, akibatnya uap menjadi cair. Panas laten 

dipindahkan dari uap refrigerant yang sedang mengembun ke air 

atau udara melalui dinding condensor. Dari condensor, refrigerant 

cair mengalir kembali ke receiver dan siklus refrigeration diulang 

kembali.  

Keterangan : 

1-2 : Evaporasi isobaris 

2-3 : Kompresi isentropis 

3-4 : Kondensasi isobaris 

4-1 : Ekspansi isoentalpi 

      

 

 

Gambar 2.13  Sistem kompresi uap sederhana 

Sumber : (www.google.co.id ) 

 

2.2.4   Siklus refrigerasi 

 Area aplikasi utama dari thermodynamic adalah pendingin, yang 

mana perpindahan dari panas dari area temperatur rendah ke area yang 

bertemperatur tinggi. Peralatan yang memproduksi pendinginan ( 

refrigeration ) disebut refrigerator, dan siklus nya disebut sebagai 

http://www.google.co.id/
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siklus pendingin ( refrigeration cycle ). Siklus refrigrasi yang paling 

sering digunakan adalah siklus refrigrasi tekanan-uap dimana 

refrigerant di uapkan dan dikondensasikan secara bergantian dan 

dikompresi dalam dalam phase uap / gas. Siklus refrigrasi lain yang 

terkenal adalah siklus refrigrasi gas ( gas refrigeration cycle ) dimana 

refrigerant tetap dalam fase gas. Siklus refrigrasi yang lain adalah 

pendingin bertingkat ( cascade refrigeration ), dimana lebih dari satu 

siklus pendingin digunakan, seperti pendinginan penyerapan ( 

absorption refrigeration ), dimana refrigerant dilarutkan didalam 

liquid ( cairan  ) sebelum di kompresi, dan sebagai topik yang khusus, 

pendingin thermoelectric ( thermoelectric refrigeration ) dimana 

pendinginan / refrigrasi diproduksi dari melewatkan arus listrik pada 

dua buah material yang berbeda. 

 

 2.2.5 Refrigrator dan Heat Pump 

Kita semua tahu dari pengalaman bahwa panas mengalir ke arah 

temperatur yang rendah, yaitu dari area  bertemperatur tinggi ke 

bagian yang bertemperatur rendah. Proses perpindahan panas ini 

terjadi secara alami tanpa harus membutuhkan peralatan, sementara 

untuk proses kebalikannya tidak bisa terjadi secara alami. Poses 

perpindahan panas dari area yang bertemperatur rendah ke area yang 

bertemperatur tinggi membutuhkan peralatan khusus yang disebut 

refrigerator. 

 Refrigerator adalah perangkat yang bersiklus, dan fluida kerja 

yang digunakan dalam siklus refrigrasi disebut sebagai refrigerant. 

Refrigerator ditunjukkan pada skematik 2.14-a. 

 QL disini adalah besar panas yang dipindahkan dari ruang yang 

didinginkan pada temperatur TL, QH adalah besar dari panas yang 

dilepaskan ke ruang yang hangat pada temperatur TH, dan Wnet,in 

adalah kerja yang diberikan ke refrigerator. Seperti yang sudah 

dibahas, QL dan QH mewakili dari besaran dan bernilai positif. 
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 Gambar. 2.14  Skematik Sistem Refrigerasi dan Pompa Kalor 

Sumber : (Cengel, 2006) 

 

 Peralatan lain yang memindahkan panas dari area bertemperatur 

rendah ke area bertemperatur tinggi adalah pompa panas (Heat Pump). 

Refrigerator dan heat pump pada dasarnya peralatan yang sama, hanya 

dibedakan dari tujuannya saja. Tujuan dari refrigerator adalah untuk 

menjaga ruang yang didinginkan pada temperatur rendah dengan cara 

memindahkan panas dari ruang tersebut. Pelepasan panas ini ke area 

yang bertemperatur tinggi hanya bagian yang dibutuhkan dari sistem 

operasi, bukan sebuah tujuan. Tujuan dari heat pump adalah untuk 

menjaga ruang/bagian panas tetap pada temperatur tinggi. Ini 

diselesaikan dengan penyerapan panas dari sumber temperatur rendah, 

seperti air dingin atau udara dingin pada musim dingin, dan 

memberikan panas sebagai penghangat ruangan. ( Gambar 2.13-b) 

 Kinerja dari refrigerator dan heat pump dinyatakan dengan istilah 

coefficient of performance ( COP ), didefiniskan sebagai berikut : 
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        …………(2.1) 

 

               ……...(2.2)  

   

  Dimana : 

  COPR = Coefisien Of Performa Refrigerasi 

  COPHP = Coefisien Of Performa Heat Pump 

  QL   = besar panas yang dipindahkan dari ruang yang didinginkan 

  QH   = besar dari panas yang dilepaskan ke ruang yang hangat 

  Wnet.in  = Kerja yang dibutuhkan (kerja kompresor) 

 Hubungan ini dapat juga dinyatakan dalam bentuk rate dengan 

menggantikan besaran dari QL,QH, dan Wnet,in dengan  

secara berurutan. Perlu di ingat bahwa nilai dari COPR dan COPHP 

bisa lebih besar dari 1.  Perbandingan antara persamaan 2.1 dan 2.2 

menghasilkan : 

COPHP = COPR + 1 ……………………………………...… (2.3) 

Untuk nilai QL dan QH tetap hubungan ini menunjukkan COPHP 

> 1 karena COPR bernilai positif.  Itu adalah fungsi dari heat pump, 

dalam kondisi buruk sebagai resistan panas, memasok banyak energi 

ke rumah sebanyak yang dikonsumsi. Dalam kenyataannya, 

bagaimanapun juga, bagian dari QH hilang ke udara luar melewati 

pipa dan peralatan lain, dan COPHP mungkin drop ketika temperatur 

udara luar terlalu rendah. Ketika ini terjadi, sistem secara normal 

bertukar ke bahan bakar ( natural gas, propane, oil dll ) atau mode 

penahan panas ( resistance-heating mode ). 

Kapasitas pendinginan dari sistem refrigrasi adalah tingkat dari 

pemindahan panas dari ruang yang didinginkan, ini sering dinyatakan 

dalam  tons of refrigeration. Kapasitas dari sistem pendingin / 

refrigrasi adalah kemampuan untuk membekukan / merubah wujud 1 
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ton ( 2000 lbm ) air pada temperatur 0°C ( 32°F ) menjadi es pada 

temperatur 0°C dalam waktu 24 jam. 1 ton dari pendinginan / 

refrigrasi sama dengan 211 kJ/min atau 200 Btu/min. beban pendingin 

kurang lebih 200 m
2
 adalah 3 ton ( 10 kW ). 

2.2.6 Reversed Carnot Cycle 

Mengingat bahwa carnot cycle adalah siklus terbalik penuh yang 

terdiri dari dua proses ishotermal dan dua proses isentropic. Ini 

memiliki effisiensi panas yang maksimum batas temperatur yang 

diberikan, dan ini menyajikan seperti standar yang siklus daya actual 

bisa dikomparasi/ dibandingkan. 

 Karena ini merupakan siklus terbalik, semua empat proses yang 

mencakup siklus carnot bisa dibalik. Membalikkan siklus juga 

membalikkan arah dari semua panas dan kerja yang berinteraksi. 

Hasilnya adalah siklus yang beroperasi dalam arah berlawanan jarum 

jam dalam sebuah diagram T-S yang mana disebut siklus carnot 

terbalik ( reversed carnot cycle  ). Sebuah refrigerator atau heat pump 

yang beroperasi dalam siklus carnot terbalik ( reversed carnot cycle ) 

disebut carnot refrigerator atau carnot heat pump. 

 Mengingat siklus carnot terbalik dieksekusi pada daerah saturasi 

dari refrigerant, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.15. 

Refrigerant menyerap panas secara isothermal dari sumber temperatur 

rendah pada TL dalam jumlah dari QL ( proses 1-2), dikompresi secara 

isentropic ke state 3 ( temperatur meningkat ke TH ), melepaskan 

panas secara isothermal ke area bertemperatur tinggi pada TH dalam 

jumlah dari QH ( proeses 3-4), dan berkembang secara isentropic ke 

state 1 ( temperatur drop ke TL ). Refrigerant berubah dari uap 

saturasi menjadi fase liquid saturasi pada condensor selama proses 3-4 
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Gambar 2.15  Skema siklus carnot dan diagram T-S 

  Sumber : (Cengel, 2006)  

 

 Koefisien kinerja dari refrigerator carnot dan pompa panas di 

ekspresikan dengan dalam temperatur seperti dibawah : 

     ……………………………...… (2.4) 

 

     ……………………………..… (2.5) 

 

  Dimana : 

  COPR carnot = Coefisien Of Performa Refrigerasi carnot 

  COPHP carnot = Coefisien Of Performa Heat Pump carnot 

  TL   = Temperatur rendah 

  TH   = Temperatur tinggi 

 Perlu diingat bahwa kedua nilai COP diatas meningkat saat 

perbedaan dari nilai temperatur menurun, baik itu TL meningkat atau 

TH yang turun. 

Reverse carnot cycle adalah operasi siklus refrigerator yang 

paling efisien diantara dua tingkat / level spesifik temperatur. Untuk 

itu, ini alami saat melihat pertama kali sebagai siklus ideal untuk 

refrigerator dan heat pump. Jika kita bisa, tentu saja kita akan 
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menyesuaikan ini sebagai siklus ideal. Bagaimanapun juga seperti 

yang dijelaskan dibawah, siklus carnot terbalik tidak cocok untuk 

siklus pendingin. 

Dua proses ishotermal perpindahan panas tidak sulit untuk 

didapat dalam prakteknya karena menjaga tekanan konstan secara 

otomatis menjaga temperatur campuran dua fase ( uap dan liquid ) 

pada nilai saturasi. Untuk itu, proses 1-2 dan 3-4 dapat dijadikan 

pendekatan dalam kondisi actual baik itu evaporator dan kondensor. 

Namun, proses 2-3 dan 4-1 tidak dapat dijadikan sebagai pendekatan 

dalam prakteknya. Ini karena proses 2-3 melibatkan proses kompresi 

dari campuran uap dan liquid, yang membutuhkan kompresor yang 

akan menangani dua fase, dan proses 4-1 melibatkan proses ekspansi 

dari refrigerant dengan moistur yang tinggi didalam turbin.  

 Sepertinya jika masalah-masalah ini bisa dihilangkan dengan 

menjalankan siklus carnot terbalik diluar area saturasi. Akan tetapi 

dalam kasus ini sulit untuk menjaga kondisi isothermal selama proses 

penyerapan panas dan pelepasan panas. Oleh karena itu, kita 

simpulkan bahwa siklus carnot terbalik tidak bisa didekati dalam 

peralatan actual dan itu tidak realistis untuk siklus refrigerasi. Namun 

siklus carnot terbalik bisa berfungsi sebagai standar pembanding 

siklus refrigerasi actual. 

2.2.7 Siklus refrigerasi kompresi gas ideal 

Banyak dari ketidak praktisan dari siklus carnot terbalik bisa 

dihilangkan dengan menguapkan uap seluruhnya sebelum dikompresi 

dengan mengganti turbin dengan peralatan penghambat, seperti katup 

ekspansi atau pun pipa kapiler. Siklus yang dihasilkan disebut siklus 

refrigerasi kompresi gas ideal, dan ini ditunjukkan secara skematik 

pada diagram T-s. siklus refrigerasi kompresi gas ideal adalah yang 

paling luas digunakan untuk refrigerator, sistem pengkondisi udara, 

dan pompa kalor, ini terdiri dari empat proses antara lain: 
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1-2 Kompresi Isentropic pada kompresor 

2-3 Pelepasan panas  tekanan konstan pada condensor 

3-4 Throttling/Perlambatan pada katup ekspansi 

4-1 Penyerapan panas  tekanan konstan pada evaporator 

Pada siklus kompresi gas ideal, refrigerant memasuki kompresor 

pada keadaan gas saturasi dan dikompresi secara isentropic ke 

tekanan condensor. Temperatur dari refrigerant meningkat diatas 

temperatur dari sekitar medium selama proses kompresi isentropic. 

Kemudian refrigerant memasuki kondensor dalam keadaan super 

heated vapor pada keadaan 2 dan kemudian berubah ke keadaan 3 

menjadi liquid saturasi karena terjadi pelepasan panas ke 

kelingkungan sekitar, pada keadaan ini temperatur dari refrigerant 

masih diatas temperatur sekitar. 

Refrigerant yang dalam keadaan liquid saturasi pada kondisi 3 

diperlambat ke tekanan evaporator dengan melewatkan refrigerant 

melalui katup ekspansi atau pipa kapiler. Pada proses ini temperatur 

dari refrigerant akan turun dibawah temperatur ruang yang 

didinginkan. Refrigerant memasuki evaporator pada keadaan 4  

sebagai campuran liquid dan gas dengan kualitas yang rendah dan 

refrigerant akan terevaporasi sepenuhnya dengan menyerap panas 

dari ruang yang didinginkan. Refrigerant meninggalkan evaporator 

dengan keadaan uap saturasi dan masuk kembali ke kompresor, siklus 

selesai. 

Pada mesin pendingin rumah tangga, pipa-pipa didalam 

kompartemen freezer dimana panas diserap oleh refrigerant sebagai 

evaporator. Koil dibelakang mesin pendingin dimana panas 

dilepaskan sebagai condensor.  

 Perlu di ingat bahwa area dibawah kurva proses pada T-s diagram 

mewakili perpindahan panas secara reverse proses. Area dibawah 

kurva proses 4-1 mewakili proses penyerapan panas oleh refrigerant 



 
 

31 
 

pada evaporator, dan area dibawah kurva proses 2-3 mewakili proses 

pelepasan panas pada kondensor. Aturan praktisnya bahwa COP 

membaik dari 2 ke 4 persen untuk setiap derajat Celsius temperatur 

penguapan dinaikkan atau temperatur kondensasi diturunkan. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 2.16  Siklus Refrigerasi Tekanan Uap Ideal dan Diagram T-S 

Sumber : (Cengel, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17  P-h Diagram Siklus Refrigerasi Tekanan Uap Ideal 

Sumber : (Cengel, 2006 ) 

http://www.google.co.id/
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  Diagram lain sering digunakan dalam analisa dari siklus 

refrigerasi kompresi uap  ideal adalah P-h diagram, seperti yang 

ditunjukkan pada gambar. Pada diagram ini tiga dari empat proses 

muncul garis lurus dan perpindahan panas pada kondensor dan 

evaporator proporsional terhadap kurva proses yang berhubungan. 

  Perlu diingat bahwa tidak seperti siklus ideal yang telah 

didiskusikan sebelumnya, siklus refrigerasi kompresi gas ideal  bukan 

siklus terbalik internal karena ini melibatkan proses irreversible 

proses. Proses ini dijaga didalam siklus untuk membuat model yang 

lebih realistis untuk siklus refrigerasi kompresi gas actual. Jika 

peralatan throttling diganti dengan isentropic turbin, refrigerant akan 

masuk ke evaporator pada keadaan 4` sebagai ganti dari keadaan 4 . 

hasilnya, kapasitas refrigerant akan meningkat ( dengan area dibawah 

kurva proses 4`-4 seperti pada gambar ) dan net work input akan turun 

( dengan jumlah dari kerja keluaran dari turbin ). Mengganti katup 

ekspansi dengan turbin tidak praktis, karena penambahan benefit tidak 

dengan penambahan biaya. 

  Keempat komponen yang terkait dengan siklus refrigerasi 

kompresi gas ideal adalah peralatan aliran yang tunak dan dengan 

demikian 4 proses tersebut membuat siklus dapat dianalisa sebagai 

proses dengan aliran yang tunak. Perubahan Energi kinetik dan energi 

potensial dari refrigerant biasanya relative kecil terhadap kerja dan 

perpindahan panas, dan oleh karena itu dapat diabaikan. Dan 

kemudian persamaan aliran energi dalam basis massa unit 

disederhanakan menjadi : 

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

   Kondensor dan evaporator tidak melibatkan kerja, dan kompresor 

bisa di dekati sebagai proses adiabatic. Kemudian COP dari 
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refrigerator dan pompa kalor pada siklus refrigerasi kompresi gas 

ideal dapat di tulis seperti berikut : 

                                        ……….…………………… (2.7) 

 

          …….....…………………… (2.8) 

 

Dimana : 

- h1 = hg@p1 

- h3 = hf@p3  

   berlaku untuk kasus ideal. 

  Dengan : 

     qH : Panas high 

     qL : Panas low 

     hg : entalpi gas 

     hf : entalpi liquid 

     Wnet.in : Kerja yang dibutuhkan 

     h1, h2, h3, h4 : entalpi masing-masing 

     COPR : Coefisien of performa refrigerasi 

     COPHP : Coefisien of performa heat pump  

2.2.8 Siklus refrigerasi kompresi gas actual 

   Beda siklus refrigerasi kompresi gas actual  dengan siklus ideal 

sebagian besar pada irreversibilitas yang terjadi pada setiap 

komponen. 2 sumber dari irreversibilitas adalah friksi fluida ( 

menyebabkan pressure drop ) dan heat transfer ke atau dari 

lingkungan sekitar. T-s diagram dari siklus actual ditunjukkan pada 

gambar. 
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Gambar 2.18  T-S diagram dari siklus actual 

Sumber : (Cengel, 2006) 

 

Dari evaporator menuju ke condensor biasanya sangat panjang, 

oleh karena itu pressure drop terjadi karena friksi fluida dan heat 

transfer dari lingkungan sekitar ke refrigerant bisa sangat signifikan. 

Hasil dari superheating, akan menyebabkan panas pada pipa 

penghubung, dan pressure drop pada evaporator dan juga mengalami 

penigkatan volume spesifik, kemudian meningkatkan kebutuhan 

power input kompresor karena kerja aliran tunak proporsional 

terhadap volume spesifik. 

Proses kompresi pada siklus ideal internal reversible dan 

adiabatic kemudian isentropic. Sedangkan pada proses actual 

melibatkan efek dari friksi, yang meningkatkan entropy dan heat 

transfer, yang akan meningkatkan atau menurunkan entropi 

tergantung pada arah. Oleh karena itu, entropi dari refrigerant akan 

meningkat ( proses 1-2) atau menurun ( proses 1-2`) selama proses 

kompresi actual, bergantung pada pengaruh-pengaruh yang 

mendominasi. Kompresi 1-2` bahkan mungkin lebih dibutuhkan dari 

proses kompresi isentropic karena volume spesifik dari refrigerant dan 

kerja input yang dibutuhkan lebih kecil dalam kasus ini. Oleh karena 

itu, refrigerant harus didinginkan selama proses kompresi walaupun 

ini lebih praktis dan ekonomis untuk melakukannya. 

   Dalam kasus ideal, refrigerant diasumsikan meninggalkan 

condensor dalam kondisi cairan saturasi. Dalam kenyataannya, 
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bagaimanapun juga tidak dapat dihindari terjadi pressure drop pada 

jalur pipa dari kompresor ke condensor dan juga ke valve ekspansi. 

Tidak mudah untuk membuat proses kondensasi refrigerant dalam 

kondisi liquid saturasi sampai ke ujung, dan tidak diharapkan 

perjalanan refrigerant ke valve ekspansi belum terkondensasi 

seluruhnya. Oleh karena itu, agak sedikit mendekati subcooling 

sebelum memasuki valve ekspansi. Kita dapat mengabaikan hal 

tersebut, karena pada kondisi ini refrigerant memasuki evaporator 

dengan entalpi yang rendah yang kemudian bisa menyerap lebih 

banyak panas dari ruangan yang akan didinginkan. Valve ekspansi dan 

evaporator biasanya dipasang sangat dekat satu sama lain, sehingga 

presur drop sangat kecil. 

2.2.9 Pemilihan Refrigerant 

   Saat mendesain sistem refrigerasi, ada beberapa refrigerant yang 

bisa menjadi pilihan seperti chloroflurocarbons ( CFCs), ammonia, 

hydrocarbons ( propane, ethane, ethylene, dll ), carbon diosida, udara 

( pada sistem pendingin pesawat ), dan bahkan air ( untuk aplikasi 

diatas titik beku ). 

Pemilihan refrigerant tergantung pada situasi yang dihadapi. Jenis 

refrigerant seperti R-11,R-12, R-22, R-134a dan R-502 lebih dari 90 

persen ada dipasar amerika. 

Ethyl ether adalah refrigerant yang pertama kali digunakan secara 

komersil pada sistem kompresi gas pada tahun 1850, diikuti oleh 

ammonia, carbon dioksida, methyl chloride, sulpur dioksida, butane, 

ethane, propan, isobutene, bensin, dan chlorofluorocarbons, dan yang 

lain. 

Industri dan sektor komersil sangat puas dengan penggunaan 

ammonia walupun ammonia beracun. Keuntungan dari ammonia 

dibandingkan dengan refrigerant jenis lain adalah biaya yang rendah, 

COPs yang tinggi ( dan kemudian biaya untuk energi yang rendah ), 
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dan properties thermodinamika yang baik dan transportasi yang 

mudah dan juga koefisien perpindahan panas yang tinggi ( 

membuthkan koil heatexchanger yang kecil dan biaya yang rendah ), 

mudah terdeteksi jika terjadi kebocoran, dan tidak ada pengaruh 

terhadap lapisan ozon. Kekurangan yang paling besar dari ammonia 

adalah sifatnya yang beracun. Yang membuatnya tidak cocok untuk 

penggunaan domestic. Ammonia digunakan terutama pada fasilitas 

pendingin makanan seperti pendingin untuk buah-buahan, sayuran, 

daging, dan ikan. Pendingin untuk minuman produk harian seperti bir, 

anggur, susu dan keju, untuk membekukan es krim dan makanan lain, 

produksi es dan pendingin denga temperatur rendah dalam bidang 

farmasi dan industri lain. 

Ada dua parameter yang penting yang perlu diperhatikan  dalam 

pemilihan refrigerant adalah temperatur dari kedua media ( ruang 

yang akan didinginkan dan lingkungan ) dengan pertukaran panas dari 

refrigerant. 

Untuk mendapatkan nilai perpindahan panas yang cukup, beda 

temperatur dari 5 sampai 10 derajat celcius harus dijaga antara 

refrigerant dan media yang akan ditukar panasnya. Sebagai contoh, 

jika ruangan yang akan didinginkan -10 °C, temperatur refrigerant 

harus dijaga – 20 °C saat proses penyerapan panas dilakukan pada 

evaporator. Tekanan yang paling rendah pada siklus refrigerasi 

terjadi pada evaporator, dan tekanan ini harus diatas tekanan atmosfir 

untuk mencegah udara bocor dan masuk kedalam sistem refrigerasi. 

Oleh karena itu, refrigerant harus dalam kondisi tekanan saturasi pada 

1 atm atau lebih pada temperatur – 20 °C, khusus dalam kasus ini. 

Ammonia dan  R-134a adalah 2 zat yang memenuhi kondisi tersebut. 

Temperatur (termasuk juga tekanan) dari refrigerant pada sisi 

condensor tergantung dengan media yang digunakan untuk 

membuang panas. Temperatur yang rendah ( dengan demikian COPs 

akan tinggi ) dapat dijaga jika refrigerant didinginkan dengan air 
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sebagai ganti udara. Penggunaan air sebagai pendingin tidak dapat 

dikatakan ekonomis, kecuali pada sistem refrigerasi industri 

komersial yang besar. Temperatur dari refrigerant pada kondensor 

tidak boleh dibawah temperatur dari media yang didingikan ( kira-kira 

20 °C untuk refrigerator rumah tangga ), dan tekanan saturasi dari 

refrigerant pada temperatur ini harus dibawah tekanan kritis jika 

proses pelepasan panas dengan pendekatan isothermal. Jika tidak 

temperatur refrigerant tidak akan bisa mencapai temperatur yang 

dibutuhkan, dan kemudian bisa menggunakan 2 atau lebih siklus 

refrigerasi dengan refrigerant yang berbeda yang dihubungkan seri. 

Sistem refrigerasi seperti ini disebut dengan sistem cascade. 

Karakteristik lain yang diinginkan dari refrigerant termasuk sifat 

yang tidak beracun, tidak korosif, tidak mudah terbakar, sifat kimia 

yang stabil, memiliki nilai entalpi penguapan yang tinggi ( laju aliran 

masa yang kecil ) dan yang pasti tersedia dengan harga yang rendah. 

   Dalam kasus pompa kalor, temperatur minimum ( termasuk 

tekanan ) untuk refrigerant akan menjadi hal yang sangat 

dipertimbangkan karena panas / kalor biasanya diekstrak dari media 

yang jauh diatas suhu yang ditemui dalam sistem pendingin. 

2.2.10 Rancangan dan Analisa Siklus Pompa Kalor 

Untuk menganalisa kinerja dari siklus sistem refrigerasi / pompa 

kalor dapat dibagi menjadi 4 tahapan dan menggunakan menggunakan 

analisa perhitungan seperti dibawah: 

Misalkan : 

Data dari maker kompresor memiliki spesifikasi sebagai berikut 

Tekan discharge : 1200 kPa 

Tekanan Suction : 320 kPa 

Dan laju aliran fluida ṁ=500 gr/s =0.5 kg/s 
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Gambar 2.19  Siklus pompa kalor 

                  Sumber : (Cengel, 2006) 

 

 Tahap 1 

Fase fluida pada tahap 1 adalah uap jenuh ( saturated vapor )  

dengan kondisi tekanan dan temperature rendah. Data spesifikasi 

dari kompresor memiliki tekan hisap 320 kPa, dengan demikian 

dapat ditentukan parameter temperatur, entalpi dan entropi fluida 

pada tahap 1 dengan mengacu pada table properties refrigerant 

R-134a. dari tabel properties fluida diperoleh data seperti 

dibawah: 

P = 320 kPa 

T = 2.46 °C 

h = 251.88 kj/kg 

s = 0.9301 kj/kg.K 

 Tahap 2 

Pada tahap 2 fluida berada pada kondisi uap panas lanjut ( 

superheat ). Dikarenakan kompresor bekerja secara isentropic ( 

irreversible ), maka entropi pada tahap 1 dan tahap 2 sama ( tahap 

1 = tahap 2 ) 
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Untuk memperoleh data fluida pada tahap 2 digunakan table 

properties superheat pada tekanan 1200 kPa. Pada table tidak 

ditemukan nilai entropi sebesar 0.93006, maka perlu dilakukan 

Interpolasi untuk menentukan parameter Temperatur dan entalpi.  

 

 

A B C 

 

Entropi Temp Entalpi 

1 0.9267 50 278.27 

2 0.9301 50.97 279.37 

3 0.9614 60 289.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpolasi Temperatur : 

 

…….....………………… (2.9) 

 

 

 

Intrpolasi Entalpi : 

...………………… (2.10) 
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Maka diperoleh data fluida pada tahap 2 sebagai berikut : 

Entropi Temp Entalpi 

0.9267 50 278.27 

0.9301 50.97 279.37 

0.9614 60 289.64 

S1=S2 = 0.9301 kj/kg.K 

P  = 1200 kPa 

T  = 50.97 °C 

h  = 279.37 kj/kg 

 

 Tahap 3 

Dari tahap 2 menuju ke tahap 3 diasumsikan terjadi proses 

isobaric yakni ΔP=0 atau dengan kata lain tekanan = 1200 kPa 

dan fluida dalam fasa cairan jenuh ( saturated liquid ), kemudian  

parameter temperatur, entalpi dan entropi ditentukan dengan 

menggunakan table saturated liquid 

P = 1200 kPa 

T = 46.29 °C 

h = 117.8 kj/kg 

s = 0.4244 kj/kg.K 

 Tahap 4  

Dari tahap 3 ke tahap 4 adalah proses adiabatic dimana tidak ada 

perubahan entalpi Δh=0, dan tekanan P4=P1.  

Karena pada tahap 4 fluida berada pada fase campuran, maka 

kualitas refrigerant pada tahap 4 dapat ditentukan dengan 

persamaan sebgai berikut: 

……..........................…………..……… (2.11) 
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Entropi pada tahap 4 ditentukan dengan persamaan dibawah : 

…….....……………………...…….… (2.12) 

 

 

Kerja kompresor  

…….....……………………………….…… (2.13) 

 

Beban pendingin 

…….....……………………………...…… (2.14) 

  

Jumlah kalor yang dilepas ( Q out ) 

…….....…………………………………. (2.15) 

 

Koefisien unjuk kerja kompresor untuk heat pump : 

 

…….....……………………..… (2.16) 

 

 

 

Koefisien unjuk kerja kompresor untuk refrigerasi : 

 

…….....…………………...…..… (2.17) 
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2.2.11 Sistem Pompa Kalor / Heat Pump 

Pompa kalor secara umum lebih mahal dibandingkan dengan 

sitem pemanas lainnya, akan tetapi lebih hemat jika dioperasikan / 

digunakan dalam jangka waktu yang panjang , karena disebabkan 

biaya pemanasan yang lebih rendah. Meskipun biaya awal lebih 

tinggi, popularitas dari pompa kalor meningkat. Hampir sepertiga dari 

rumah-rumah keluarga di Amerika dalam abad terakhir ini dipanaskan 

dengan menggunakan pompa kalor. 

Sumber energi yang paling umum digunakan dalam pompa kalor 

adalah udara atmosfir, walaupun air dan tanah juga digunakan, 

masalah yang paling besar dengan menggunakan sumber udara adalah 

pembekuan, yang terjadi pada iklim lembab pada saat temperaturnya 

turun dibawah 2 sampai 5 °C, akumulasi pembekuan yang terjadi pada 

koil evaporator tinggi dan tidak diinginkan karena hal ini benar-benar 

menggangu proses perpindahan panas.  Namun kondisi koil yang beku 

dapat dicairkan dengan membalikan siklus pompa kalor ( dijalankan 

sebagai pengkondisi udara ). Hasilnya akan mengurangi effisiensi dari 

sistem. Sistem dengan sumber air biasanya air yang bagus dari 

kedalaman sampai 80 m pada range temperatur 5 sampai 18 °C, dan 

tidak ada masalah pembekuan / frosting. Sistem ini memiliki COP 

yang tinggi akan tetapi lebih komplek dan membutuhkan akses yang 

mudah untuk wadah air yang besar seperti penampung air dibawah 

tanah. Sistem dengan sumber tanah juga sama, karena membutuhkan 

pipa yang panjang yang ditempatkan didalam tanah dimana 

temperatur tanah relatif konstan. COP dari pompa kalor biasanya 

diantara 1,5 dan 4, tergantung pada sistem yang digunakan dan 

temperatur dari sumber. Kelas baru dari pompa kalor yang 

dikembangkan sekarang adalah menggunakan penggerak motor listrik 

dengan variasi kecepatan, paling tidak memiliki 2 kali lebih efisien 

dari segi komsumsi energi dibandingkan dengan pendahulunya. 
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Kapasitas dan effisiensi pompa kalor akan turun pada temperatur 

yang rendah. Oleh karena itu, pompa kalor membutuhkan sistem 

tambahan seperti pemanas listrik atau dengan gas furnace. Karena 

temperatur air dan tanah tidak terlalu fluktuatif, tambahan sistem tidak 

terlalu dibutuhkan untuk sistem ini. Namun sistem pompa kalor harus 

cukup besar untuk mendapatkan baban pemanas yang maksimum. 

   Pompa kalor dan pengkondisi udara mempunyai komponen-

komponen mekanik yang sama. Oleh karena itu, tidak ekonomis 

memiliki 2 sistem yang terpisah untuk keperluan memanaskan dan 

mendinginkan ruangan. Satu sistem bisa digunakan sebagai pompa 

kalor dimusim dingin dan pengkondisi udara pada musim panas. Ini 

diselesaikan dengan menambah katup pembalik siklus, seperti yang 

ditunjukkan pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20  Operasi Pompa Pemanas – Mode Pemanasan 

Sumber : ( Cengel 2006 ) 
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Gambar 2.21  Operasi Pompa Pemanas – Mode Pendinginan 

Sumber : ( Cengel 2006 ) 

 

2.2.12 Prinsip Kerja Pompa Kalor (Heat Pump) 

Sama hal nya dengan sistem Refrierasi kompresi uap, pada Heat 

Pump juga didukung empat komponen utama dengan fungsi yang 

berbeda-beda. Pada masing-masing komponen tersebut refrigerant 

(bahan pendingin) mengalami proses termodinamis yang berbeda-

beda sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Pada kompresor berlangsung proses kompresi. Uap refrigerant 

dari saluran hisap dikompresi sehingga tekanan uap refrigerant akan 

naik hingga tekanan kondensasinya yang diikuti kenaikan temperatur 

saturasi uap refrigerant, proses kompresi yang ideal berlangsung pada 

kondisi entropi konstan (isentropic proses), refrigerant tidak 

mengalami gesekan saat proses kompresi sehingga entropi refrigerant 

akan sama pada saat masuk dan keluar kompresor. 
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Keluar dari kompresor uap refrigerant masuk ke kondensor 

(indoor coil) dan mengalami proses kondensasi, uap refrigerant 

berubah fasa menjadi cair. Sebelum proses kondensasi berlangsung, 

uap refrigerant panas dari kompresor terlebih dahulu mengalami 

proses pendinginan pada bagian awal coil, temperatur uap 

regfrigerant turun hingga temperatur kondensasinya, baru setelah itu 

berlangsung proses kondensasi. Kondisi tekanan yang tetap pada tiap 

bagian koil memugkinkan proses kondensasi refrigerant berlangsung 

secara isobaric sehingga perubahan fasa refrigerant dari gas menjadi 

cair akan melepaskan sejumlah panas keruangan. 

Keluar indoor coil refrigerant akan melalui alat expansi. Proses 

expansi menurunkan tekanan cairan refrigerant menuju tekanan 

evaporasinya. Proses expansi yang ideal berlangsung secara adiabatic 

tanpa ada perubahan entalpi (isentalpi proses), perpindahan kalor 

hanya akan terjadi sesama refrigerant sehingga setelah keluar dari alat 

expansi sebagian refrigerant tetap berada dalam kondisi cair namun 

temperaturnya turun dan sebagian lain telah berubah fasa menjadi uap 

refrigerant. 

Setelah melewati alat expansi, campuran cairan dan uap 

refrigerant masuk ke evaporator (outdoor coil). Pada komponen ini 

refrigerant mengalami proses evaporasi, fasa refrigerant berubah dari 

cair menjadi uap. Kondensasi tekanan yang tetap pada coil 

memungkinkan proses evaporasi untuk mengambil sejumlah panas 

dari luar ruangan berlangsung secara isobaric. 

Keluar outdoor coil, uap refrigerant kembali disirkulasikan oleh 

kompresor, sehingga refrigerant kembali bersirkulasi mengalami 

peruahan fasa dari uap jadi cair dan kembali dimanfaatkan untuk 

proses pemanasan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

Pada pengerjaan tugas akhir ini, metode penelitian yang dilakukan yaitu 

sebagai berikut : 

 Metode literatur, yaitu dengan mempelajari beberapa referensi yang 

mampu menunjang untuk melakukan penelitian. Referensi yang 

digunakan antara lain bersumber dari buku-buku, artikel, sumber 

dari internet dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 Metode eksperimental, yaitu melakukan penelitian secara langsung 

dengan melakukan perakitan rancang bangun dan eksperimen pada 

alat rancang bangun Refrigerator dan Heat Pump sehingga 

mendapatkan hasil data-data eksperimen yang valid untuk dapat di 

olah dan di analisa. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

  Pelaksanaan penelitian dilakukan di Workshop UPT LKI Prov. Kalbar 

Jalan Abdurahman Saleh Pontianak. Penelitian ini dilakukan mulai dari 

persiapan hingga merancang alat serta eksperimen pengambilan data sekitar 

satu bulan. 

3.3 Landasan Perencanaan 

   Landasan perencanaan digunakan supaya penelitian yang dilakukan 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yaitu alat yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Alat sistem refrigerasi dan heat pump ini dibuat 

sesuai dengan landasan perencanaan yaitu berupa studi kepustakaan seperti 

pengumpulan material yang mendukung dan sesuai, serta mengumpulkan 

literatur sebagai pegangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Adanya 

literatur ini, permasalahan yang terdapat pada penelitian nanti bisa teratasi 
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dengan pemahaman konsep yang ada. Dalam metode eksperimen ini, 

konstruksi alat yang telah direncanakan sebelumnya direalisasikan dalam 

sebuah alat, kemudian akan digunakan dalam proses percobaan (eksperimen). 

   Tujuan eksperimen ini adalah untuk mendapatkan data yang tepat dan 

akurat dalam melakukan pengukuran. Hasil pengukuran ini akan digunakan 

sebagai data untuk dilakukan analisis dan pembahasan, dimana perancangan 

alat tersebut dibuat dalam tahapan sebagai berikut: 

3.2.1 Alat dan Bahan 

         Langkah pertama sebelum membuat alat sistem refrigerasi dan heat 

pump, terlebih dahulu mempersiapkan peralatan-peralatan dan bahan yang 

akan digunakan dalam proses perakitan dan pembuatan alat. Berikut ini 

beberapa kebutuhan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat alat 

diantaranya : 

 Tabel 3.1 Daftar Alat 

No Alat Ukuran Satuan Jumlah 

1 Mesin Las Listrik 900 VA unit 1 

2 
Mesin Gerinda 

Potong 
500 Watt 

Unit 
1 

3 Ragum Standar Unit 2 

4 Bor Tangan Standar Unit 1 

5 Kunci Ring Standar set 1 

6 Obeng Standar Set 1 

7 Palu Standar Unit 1 

8 Mesin Las Acetylin Standart Set 1 

9 Banding Pipa 1/4 - 3/8 inch Unit 1 

10 Cutting Standar Unit 2 
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11 Sweaging Tool 1/4 - 5/8 inch Set 2 

12 Flaring Tool 1/4 - 5/8 inch Set 2 

13 Siku Standar Unit 1 

14 Manifol Guage Standar Set 1 

15 Mesin Vacum Standar Unit 1 

 

 

Tabel 3.2  Daftar Bahan 

No Bahan Ukuran Satuan Jumlah 

1 Pipa kuningan  3/8 Cm 300 

2 Pipa kuningan  1/4 Cm 700 

3 Elbow  3/8 Buah 10 

4 Elbow  1/4 Buah 25 

5 Pipa kapiler 0.070 mm Cm 350 

6 Filer/perak Standar Batang 20 

7 Gas acetylin Standar Tabung 1 

8 Oksigen Standar Tabung 1 

9 Kondensor Standar Set 1 

10 Evaporator Standar Set 1 

11 Fan Standar unit 2 

12 Four way valve Standar Set 1 

13 TXV  Standar Unit 2 

14 Check Valve Standar Unit 2 

15 
Compressor tipe 

Hermatic 
1/2  PK 

Unit 
1 
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16 Siglas Standar Unit 2 

17 Nipple  3/8 Set 4 

18 Nipple  1/4 Set 13 

19 Badan Nipple 3/8 Buah 1 

20 Badan Nipple 1/4 Buah 3 

21 Pentil  1/4 Buah 1 

22 Keran Valve 1/4 Unit 12 

23 Filter dryer Standar Unit 2 

24 Accumulator Standar Unit 2 

25 Refrigerant R134a Standar Tabung 1 

26 
Pressure Guage 

Low and High 
200 Psi & 500 Psi 

Unit 
2 

27 MCB 4 Amper  Buah 1 

28 Kontaktor 10 Amper Unit 1 

29 Push button Standart Buah 3  

30 Pilot lamp Standar Buah 4 

31 Terminal blok Standar Set 1 

32 Sekreup dan baut standar Kotak 1 

33 Besi Holo 3x3x600 Cm 4 

34 Elektroda batang Lb20 Kotak 1 

35 Cat minyak - Kilo 1 

36 Kuas Standar Buah 1 

37 
Multiplek (9 x 2400 x 1200) 

mm  

keping 
1 
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  3.2.2 Perancangan Rangka 

  Setelah mempersiapkan peralatan, proses selanjutnya adalah proses 

perakitan  rangka untuk menempatkan semua komponen-komponen yang 

akan di gunakan. Tahapan proses yang dilakukan, yaitu : 

1. Perakitan Rangka 

  Proses perakitan rangka dilakukan sesuai ukuran dari gambar kerja 

rangka dengan melakukan pengukuran dan pemotongan rangka besi 

holo 3 x 3 (cm) dengan ketentuan masing-masing ukuran, antara 

lain: 

   a. Ukuran 1200 mm sebanyak 8 batang 

   b. Ukuran 1700 mm sebanyak 4 batang 

   c. Ukuran 180 cm sebanyak 6 batang 

   d. Ukuran 815 mm sebanyak 2 batang 

   e. Ukuran 750 cm sebanyak 5 batang 

 

2. Pengelasan Rangka 

Proses pengelasan besi holo 3 x 3 (cm) dengan ketentuan masing-

masing ukuran dilakukan dengan menggunakan mesin las elektroda, 

dimana dalam proses pengelasan rangka dilakukan dengan terukur 

dengan menggunakan alat ukur meteran dan siku serta ragum agar 

mendapatkan hasil yang presisi. 

 

3. Pengecatan Rangka 

Setelah proses pengelasan selesai, maka rangka tersebut dapat 

dilakukan proses pengecatan rangka, dimana pada setiap sambungan 

rangka yang di las tersebut dilakukan pendempulan untuk menutupi 

kekasaran dari hasil pengelasan. 

 

4. Pemasangan Multiplek 

Setelah proses pengecatan rangka selesai dan telah kering, maka 

proses selanjutnya adalah pemasangan Multiplek pada rangka yang 
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berukuran tebal 9 mm, yang mana multiplek tersebut di potong dan 

disesuaikan dengan ukuran rangka yakni dengan panjang 120 cm dan 

lebar 120 cm sebanyak dua ( 2 ) keping yang masing-masing 

dipasang  sebagai lantai dan dinding yang berfungsi sebagai media 

penempatan komponen-komponen yang akan terpasang. 

 

  3.2.3 Perancangan Alat Pompa Kalor 

   Proses perakitan komponen-komponen Pompa kalor dilakukan 

dengan urutan-urutan sebagai berikut : 

a. Penempatan Komponen. 

Penempatan komponen-komponen dilakukan dengan seksama sesuai 

skema gambar rancangan. Dimana komponen-komponen yang 

dipasang akan disambungkan terhadap instalasi pipa, sehingga dalam 

penempatan komponen nya sudah harus terpasang dengan tepat dan 

kuat. 

Adapun komponen-komponen yang terpasang terlebih dahulu yaitu : 

1. Kondensor 

Pemasangan kondensor diletakkan pada lantai secara horizontal, 

yang mana kondesor ini akan difungsikan sebagai pembuang 

panas/kalor pada sistem. Akan tetapi pada alat peraga ini 

kondensor juga dapat difungsikan menjadi evaporator yang 

berfungsi sebagai pendingin dengan melakukan proses revers 

dengan cara membalik arah siklus refrigerant. 

Pada sebagian coil kondensor ini juga di gunakan pipa 

transparan/kaca untuk melihat bentuk wujud liquid, uap maupun 

gas yang mengalir pada evaporator dan kondensor. 

 

2. Evaporator 

Pemasangan Evaporator diletakkan pada lantai secara horizontal, 

yang mana Evaporator ini akan difungsikan sebagai penyerap 

panas/kalor dan mentransfer suhu dingin pada sistem. Akan 
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tetapi pada alat peraga ini Evaporator juga dapat difungsikan 

menjadi Kondensor yang berfungsi sebagai pembuang panas 

dengan melakukan proses revers dengan cara membalik arah 

siklus refrigerant. 

Pada sebagian coil kondensor ini juga di gunakan pipa 

transparan/kaca untuk melihat bentuk wujud liquid, uap maupun 

gas yang mengalir pada evaporator dan kondensor. 

 

3. Kipas / Fan 

Pemasangan Kipas / Fan diletakkan pada lantai secara horizontal 

menghadap pada sisi belakang Kondensor maupun Evaporator. 

Kipas / Fan ini akan difungsikan sebagai pendorong panas yang 

adaa pada kondensor maupun dingin yang ada pada evaporator. 

 

4. Acumulator 

Pemasangan acumulator diletakkan pada lantai secara horizontal, 

yang mana akumulator ini akan difungsikan  sebagai penampung 

sementara refrigerant cair bertemperatur rendah dan campuran 

minyak pelumas evaporator untuk mencegah agar refrigerant 

cair tidak mengalir ke kompresor yang mana acumulator ini 

mengkondisikan wujud refrigeran tetap dalam wujud gas. 

 

5. Receiver Dryer 

Pemasangan Receiver Dryer dipasang pada dinding secara 

vertikal, yang mana Receiver Dryer ini akan difungsikan  sebagai 

penyaring kotoran-kotoran yang ikut bersirkulasi bersama 

refrigerant, Selain itu juga berfungsi untuk menyerap air yang 

terkandung pada refrigerant. 
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6. Sight Glas 

Sight glass atau kaca pengintai atau kaca penglihat dipasang 

pada dinding secara vertikal yang berfungsi untuk tempat 

melihat aliran refrigerant di dalam sistem AC. Selain itu sight 

glass juga dapat berfungsi untuk melihat jumlah refrigerant 

yang terdapat di dalam sistem AC. 

 

7. Check Valve 

Check Valve dipasang pada dinding secara vertikal, alat ini 

digunakan untuk membuat aliran fluida hanya mengalir ke satu 

arah saja atau agar tidak terjadi reversed flow/back flow. untuk 

mengalirkan fluida hanya ke satu arah dan mencegah aliran ke 

arah sebaliknya. tidak menggunakan handel untuk mengatur 

aliran, tapi menggunakan gravitasi dan tekanan dari aliran fluida 

itu sendiri karena fungsinya yang dapat mencegah aliran balik 

(backflow). 

 

8. Katub 4 arah / 4 Way Valve 

Katub 4 arah dipasang pada dinding secara vertikal yang 

berfungsi sebagai penukar / pembalik arah aliran dari refrigerant 

dengan tujuan agar sistem refrigerasi dapat berubah menjadi 

siklus pompa panas, dimana fungsi evaporator menjadi fungsi 

condensor. 

 

9. Keran Katup 

Keran Katup dipasang pada dinding secara vertikal yang 

berfungsi sebagai Pembuka dan Penutup siklus aliran pada setiap 

masing-masing fungsi komponen yang akan di pergunakan. 

Pada alat ini, keran katup di pasang sebanyak 12 unit dengan 

fungsi nya masing-masing. 
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10. Presure Guage Hight/Low 

Presure Guage Hight/Low dipasang pada dinding secara vertikal 

yang dihubungkan masing-masing pipa tekanan dorong dan 

tekanan hisap pada sistem. Fungsi dari alat ini adalah untuk alat 

bantu membaca nilai tekanan pada sisi discharge dan pada sisi 

suction. 

 

11. Termometer 

Dua ( 2 ) unit Termometer dipasang pada dinding secara vertical. 

Fungsi dari alat ini adalah untuk alat bantu membaca nilai suhu 

yang terbaca pada sisi discharge dan sisi sucsion serta suhu pada 

condensor maupun evaporator. 

 

12. Kompresor 

Kompresor dipasang pada lantai secara horisontal. Fungsi dari 

kompresor ini yaitu bertugas untuk menghisap uap refrigerant 

dari evaporator, kemudian menekannya /mengkompres dengan 

demikian suhu dan tekanan uap tersebut menjadi lebih tinggi. 

 

b. Pemotongan Pipa Kuningan 1/4 inch. 

Pemotongan pipa kuningan tersebut dilakukan sesuai ukuran dan 

menggunakan alat cutting pipa, dimana pipa yang akan dipotong 

diukur terleih dahulu dengan masing-masing panjang ukuran : 

a. 700 mm sebanyak 2 batang 

b. 250 mm sebanyak 8 batang 

c. 120 mm sebanyak 8 batang 

d. 100 mm sebanyak 10 batang 

e. 70 mm sebanyak 6 batang 

f. 60 mm sebanyak 2 batang 

g. 50 mm sebanyak 2 batang 
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c. Pemotongan Pipa Kuningan 3/8 inch. 

Pemotongan pipa kuningan tersebut dilakukan sesuai ukuran dan 

menggunakan alat cutting pipa, dimana pipa yang akan dipotong 

diukur terleih dahulu dengan masing-masing panjang ukuran : 

a. 700 mm sebanyak 4 batang 

b. 450 mm sebanyak 6 batang 

c. 120 mm sebanyak 8 batang 

d. Dst… 

 

d. Penyambungan Pipa kuningan 1/4 inch dan pipa kuningan 3/8 inch. 

Pipa kuningan yang telah dipotong-potong sesuai ukuran akan di 

sambung sesuai ukuran diameternya masing-masing. Penyambungan 

umumnya dilakukan pada sambungan elbow yang membentuk sudut 

kemiringan 45 derajat dengan metode penyambungan brazing 

dengan cara memanaskan dinding benda kerja yang akan disambung 

dengan mencairkan filler/perak pada sambungan benda kerja. 

Sedangkan pada ujung pipa yang menggunakan metode sambungan 

nipple, ujung pipa cukup di pasang nipple sesuai ukuran dan 

dilakukan dengan metode flaring pada ujung pipa tersebut sesuai 

ukuran nipple dan badan nipple yang akan di sambungkan. 

 

e. Pemotongan Pipa Kapiler diameter 0.7 mm. 

Pemotongan pipa Kapiler tersebut dilakukan sesuai ukuran dan 

menggunakan alat cutting capiler, dimana kapiler yang akan 

dipotong diukur terleih dahulu dengan masing-masing panjang 

ukuran : 

a. 1300 mm sebanyak 2 gulung 

b. 1100 mm sebanyak 2 gulung 

c. 900 mm sebanyak 2 gulung. 
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f. Penyambungan Kapiler terhadap Nipple 1/4 inch. 

Kapiler yang sudah terpotong akan di sambungkan dengan Nipple 

1/4 inch, dimana dalam proses penyambbungan nya dilakukan 

dengan metode brazing antara kapiler dengan pipa 1/4 inch dengan 

panjang pipa 7 cm, dimana pada setiap ujung pipa 1/4 inch dipasang 

nipple 1/4 inc dengan metode flaring pada ujung pipa tersebut. 

Fungsi dari pemasangan nipple tersebut adalah untuk penyambungan 

instalsi ke badan nipple keran katup maupun ke badan double nipple 

lainnya pada sistem instalasi pipa. 

Catatan : 

Setelah semua pengerjaan komponen selesai, maka tahap selanjutnya 

adalah menyambungkan setiap sambungan nipple ke masing-masing 

badan nipple dengan mengunakan dua ( 2 ) buah kunci pas seterik 

mungkin. 

g. Perakitan Sistem Kontrol dan Kelistrikan 

Perakitan Sistem Kontrol dan Kelistrikan dilakukan dengan seksama 

sesuai skema gambar rancangan. Dimana komponen-komponen yang 

dipasang akan disambungkan dan difungsikan sebagai suatu fungsi 

perintah untuk mengoperasikan maupun menghentikan kerja sistem 

pada alat serta memproteksi kerja sistem. 

Komponen-komponen kelistrikan yang digunakan, yaitu : 

1. Kontaktor 

Pemasangan condensor diletakkan pada lantai secara horizontal 

yang berada dibelakang rangka meja. Kontaktor yang digunakan 

berkapasitas 10 Amper dengan tegangan 220/380 volt. Memiliki 

terminal NC dan NO sebagai pengendali terminal input dan 

output sumber tegangan listrik yang akan masuk ke koil 

kompresor.  
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2. Relay 

Pemasangan Relay diletakkan pada lantai secara horizontal yang 

berada dibelakang rangka meja. Relay yang digunakan 

berkapasitas 6 Amper dengan tegangan 220 volt. Memiliki 

terminal NC dan NO sebagai pengendali terminal input dan 

output sumber tegangan listrik yang akan masuk ke sistem 

forward maupun revers. 

. 

3. Switch On-Off 

Pemasangan Switch On-Off diletakkan pada dinding rangka 

depan secara vertikal. Switch On-Off ini berfungsi sebagai kontak 

pemutus dan penyambung sistem kelistrikan pada fan 

condensor/kompresor serta pada sistem revers. 

4. Push Button On-Off 

Pemasangan Push Button On-Off diletakkan pada dinding rangka 

depan secara vertikal. Push Button On-Off ini berfungsi sebagai 

kontak trigger pemutus dan penyambung sistem kelistrikan pada 

peralatan kontrol. 

5. Pilot Lamp 

Pemasangan Pilot Lamp diletakkan pada dinding rangka depan 

secara vertikal. Pemasangan Pilot Lamp ini bertujuan sebagai 

alat bantu indikator proteksi.   

6. MCB 

Pemasangan MCB diletakkan pada dinding rangka depan secara 

vertical. Pemasangan MCB ini bertujuan sebagai alat pengaman 

arus listrik pada sistem instalasi kelistrikan. 

7. Terminal Block 

Pemasangan Terminal Block diletakkan pada lantai secara 

horizontal yang berada dibelakang rangka meja. Fungsi dari 
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terminal block ini yaitu sebagai pertemuan titik sambungan 

kabel. 

8. Kabel NYAF 2.5 mm 

Pemasangan Kabel NYAF 2.5 mm pada sistem kelistrikan 

merupakan fungsi utama dari penyaluran energi listrik yang 

diperlukan sistem. Penggunaan kabel jenis NYAF 2.5 ini 

dikarenakan tekstur nya yang fleksibel. 

3.4 Prosedur Penelitian 

 3.4.1   Tahap Persiapan 

Setelah proses perakitan selesai dilakukan, maka tahapan selanjut nya 

adalah melakukan pengisian Refrigerant pada sistem sekaligus 

melakukan tes kebocoran pada sistem. Tahapan persiapan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan penimbangan berat kotor kaleng yang terisi 

refrigerant R134a yang masih utuh dengan menggunakan 

timbangan digital dan catat hasil timbangannya. 

b. Memasang keran pada kaleng refrigerant R134a serta menimbang 

kaleng refigerant yang terisi tersebut dengan menggunakan 

timbangan digital. Mencatat nilai berat totalnya. 

c. Memasang alat pompa vakum pada sistem dengan cara 

menyambungkan selang manifold pada pompa vakum dan pada 

pentil kompresor serta pada keran kaleng refrigerant R134a yang 

masih terisi utuh. 

d. Semua keran katup diputar dalam kondisi terbuka/open. 

e. Keran pada alat ukur manifold guage dalam kondisi terbuka/open, 

sedangkan keran pada kaleng refrigerant R134a dalam kondisi 

tertutup/close. 

f. Lakukan proses vakum sistem dengan menyalakan mesin vakum 

dengan waktu 25 Menit sambil mengamati pergerakan jarum 
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manifold guage hingga berada di angka minus tiga puluh Psig ( - 

30 Psig ). 

g. Langkah berikutnya, kunci/tutup keran manifold guage pada sisi 

mesin vakum dan sisi pentil kompresor, kemudian matikan mesin 

vakum serta amati jarum manifold guage berubah atau tidak. Jika 

tidak berubah maka sistem dinyatakan tidak bocor dan dapat 

dilakukan pengisian refrigerant R134a. 

h. Langkah berikutnya, pasang tang amper pada input arus 

kompresor dengan pembacaan skala amper meter. 

i. Tutup keran 3,4,5,8,9,10 dan buka keran 1,2,6,7,11,12. 

j. Langkah berikutnya melakukan pengisian refrigerant dengan cara 

membuka posisi keran kaleng refrigerant R134a secara perlahan 

dengan interval waktu 4 detik. Perhatikan pergerakan jarum 

manifold guage dan pressure guage pada alat ukur. 

k. Nyalakan MCB, dan tekan tombol Push button On pada sistem 

untuk menyalakan sistem kelistrikan dan kerja kompresor. Lihat 

perubahan yang terjadi pada koil evaporator dan kondensor serta 

perhatikan nilai amper pada kompresor. 

l. Lakukan penambahan pengisian kuantiti refrigerant dengan cara 

memutar keran kaleng refrigerant dengan interval waktu 4 detik 

secara periodik setiap 3 menit hingga refrigerant yg berada pada 

kaleng habis terisi pada sistem di kompresor dengan 

memperhatikan pengurangan berat kotor total pada timbangan 

digital. 

m.  Perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem baik di 

evaporator, condensor, tekanan pada pressure guage dan amper 

pada kompresor serta perubahan-perubahan fase yg tampak pada 

tabung kaca di evaporator dan condensor maupun pada sight glas 

serta catat nilai yang terbaca pada alat ukur. 

n. Setelah refrigerant dalam kaleng sudah habis terisi ke sistem, 

lepaskan selang pada pentil kompresor dengan cepat. 



 
 

60 
 

o. Biarkan sistem bekerja selama 60 menit sambil mengamati 

perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem maupun pada alat 

ukur dan catatat hasil pembacaan pada alat ukur serta lakukan 

pegujian kebocoran pada setiap sambungan yang di brazing 

maupun sambungan pada nipple dengan menggunakan busa air 

sabun, apabila terdapat gelembung-gelembung udara pada 

sambungan, maka sambungan tersebut terdapat kebocoran dan 

sebaliknya. 

p. Setelah 60 menit sistem bekerja, matikan sistem dengan menekan 

tombol Off pada push button. Biarkan sistem kembali normal 

selama 24 jam untuk mengamati ada tidaknya kebocoran gas pada 

sistem yang ditandai dengan penurunan nilai tekanan pada alat 

ukur pressure guage apabila terjadi kebocoran sistem. 

 

 3.4.2 Tahap Eksperimen 

    Prosedur pengujian/eksperimen dalam pengambilan data 

penelitian berdasarkan variasi panjang kapiler yang berbeda-beda 

dengan cara membuka atau menutup keran katup yang terhubung pada 

masing-masing jalur kapiler ( terdapat keran katup 1 s/d keran katup 

12 ). Tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Pastikan kondisi pada sistem tidak terjadi kebocoran yang dapat 

menyebakan berkurang nya gas refrigerant dalam sistem. 

2. Pasang alat ukur amper meter pada input kompresor. 

3. Pastikan posisi keran katup pada pressure guage dalam keadaan 

terbuka. 

4. Pastikan posisi keran katup pada kapiler ( CT 900 mm ) dalam 

posisi terbuka, sedangkan keran katup ( CT 1100 mm dan 1300 

mm ) tertutup. 

5. Mengkondisikan posisi MCB kedalam posisi “on” (lampu 

indikator menyala). 
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6. Mengkondisikan posisi push button 1 pada posisi “on” agar 

kompresor bekerja. 

7. Mengkondisikan posisi swicth 1 pada posisi “on” agar kipas pada 

evaporator bekerja bekerja. 

8. Mengkondisikan posisi swicth 2 pada posisi “on” agar kipas pada 

condensor bekerja. 

9. Mengamati semua indikator alat ukur yang terpasang selama 30 

menit. 

10. mencatat nilai yang terbaca pada semua indikator alat ukur ke 

dalam tabel. 

11. Pastikan posisi keran katup pada kapiler ( CT 1100 mm ) dalam 

posisi terbuka, sedangkan keran katup ( CT 900 mm dan 1300 

mm ) tertutup. 

12. Mengamati semua indikator alat ukur yang terpasang selama 30 

menit. 

13. mencatat nilai yang terbaca pada semua indikator alat ukur ke 

dalam tabel. 

14. Pastikan posisi keran katup pada kapiler ( CT 1300 mm ) dalam 

posisi terbuka, sedangkan keran katup ( CT 900 mm dan 1100 

mm ) tertutup. 

15. Mengamati semua indikator alat ukur yang terpasang selama 30 

menit. 

16. mencatat nilai yang terbaca pada semua indikator alat ukur ke 

dalam tabel. 

17. Setelah percobaan selesai, mematikan sistem dan seluruh unit 

kelistrikan serta menutup semua keran katup pada posisi tertutup. 
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3.5 Bagan Alir Penelitian 

      Penelitian yang dilakukan mengikuti bagan alir sebagai berikut: 
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3.6 Metode Analisis Data 

  Dari data yang nantinya diperoleh dari pengujian karakteristik alat 

Pompa kalor, yaitu berupa temperatur, tekanan, dan seterusnya, selanjutnya 

dapat dilakukan analisis data. 

 3.6.1  Data Pengujian. 

Tabel 3.3. Tabel Pengukuran Pengaruh variasi panjang pipa kapiler 

terhadap  tekanan dan temperatur. 

Panjang 

Kapiler 

( mm ) 

Diameter 

Kapiler 

( inch ) 

Kondensor Evaporator 

Tekanan 

( kPa ) 

Temperatur 

( °C ) 

Tekanan 

( kPa ) 

Temperatur 

( °C ) 

1300 0.070      

1100  0.070     

900  0.070     

  

 

Tabel 3.4. Tabel Perhitungan COP pada Variasi Panjang Pipa Kapiler 

1300 mm terhadap temperatur dan tekanan. 

Point Fasa Fluida Entalpi Entropi COPHP 

1 Sat, Vapor    

2 Sat, liquid   

3 Liquid + Vapor   

4 Sat, Vap   

 



 
 

64 
 

Tabel 3.5. Tabel Perhitungan COP pada Variasi Panjang Pipa Kapiler  

1100 mm terhadap temperatur dan tekanan. 

Point Fasa Fluida Entalpi Entropi COPHP 

1 Sat, Vapor    

2 Sat, liquid   

3 Liquid + Vapor   

4 Sat, Vap   

 

 

 

Tabel 3.6 Tabel Perhitungan COP pada Variasi Panjang Pipa Kapiler 

900 mm terhadap temperatur dan tekanan.. 

Point Fasa Fluida Entalpi Entropi COPHP 

1 Sat, Vapor    

2 Sat, liquid   

3 Liquid + Vapor   

4 Sat, Vap   
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisa data pengukuran dan perhitungan berdasarkan nilai yang 

terdapat pada tabel data eksperimen. 

 

Tabel 4.1 Data Eksperimen 

CT PL 
TL 

PH 
TH 

TL1 TL2 TL3 TH1 TH2 TH3 

900 4 -10 25 30 108 62 47 32 

1100 1.8 -13 24 27 95 56 41 29 

1300 2 -15 27 29 108 58 43 31 

  

Langkah pengolahan data eksperimen dilakukan dengan mengumpulkan 

data pengukuran hasil percobaan. Adapun variabel yang diukur antara lain : 

1. Variabel nilai tekanan discharge dan tekanan sucsion yang terukur 

terhadap penggunaan panjang pipa kapiler yang bervariasi. 

2. Variabel nilai temperatur evaporator dan temperatur condensor yang 

terukur terhadap masing-masing variasi panjang kapiler. 

Masing-masing data eksperimen tersebut dilakukan pengolahan data 

perhitungan dengan menggunakan tabel propertis cengel yang mana pada 

tabel tersebut terdapat variable-variabel yang memuat nilai-nilai tertentu 

sebagai bahan yang dapat membantu menentukan dan mendapatkan nilai-nilai 

yang semestinya. 

Adapun tujuan hasil akhir yang akan dicapai adalah untuk mendapatkan nilai 

Unjuk Kerja Kompresor ( COP ) pada alat Heat Pump yang dibuat yang mana 

pada alat tersebut dapat dilakukan analisa pengaruh perubahan tekanan dan 

temperatur terhadap perubahan variasi panjang kapiler yang digunakan sebagai 

alat ekspansi yang berpengaruh terhadap kinerja dari kompresor yang digunakan.  
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4.2 Perhitungan data percobaan tekanan menggunakan properties tabel 

Cengel. 

P(atm) : 14.696 Psi 

Ps(g) : 4 Psig 

PD(g) : 108 Psig 

1 Psi : 6,895 kPa 

 CT 900 mm 

Tahap 1 

Fluida dalam kondisi saturated vapor 

P1 :  4  Psig 

T1 :      °C 

h1 :      kj/kg  

s1 :      kj/kg.°C 

Mencari tekanan absolute (Pabs) 

Ps(abs)  :  Ps(g) + P(atm) 

Ps(abs)  :  4 Psi + 14,696 Psi 

Ps(abs)  :  18,696 Psi 

PD(abs) :  PD(g) + P(atm) 

PD(abs) :  108 Psi + 14,696 Psi 

PD (abs) :  122,696 Psi 

Konversi Psi ke kPa 

1 Psi : 6,895 kPa 

Ps(abs) :  18,696 Psi 

PD(abs):  122,696 Psi 

 P1 ( tekanan sucsion ) 

Ps(abs) : 6,895 x 18,696 

Ps(abs) : 128,91 kPa 

 P2 ( tekanan discharge ) 

PD(abs) : 6,895 x 122,696 

PD(abs) : 845,99 kPa 
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Untuk mencari parameter temperatur, entalpy dan entropi pada Tahap 1  

diperoleh dengan cara interpolasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 120 -22.32 236.97 0.94779 

2 128.91    

3 140 -18.77 239.16 0.94456 

 

P1 = 128.91 kPa 

T1 = -20.74 °C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(       (      ))   (          )

(       )
 (      ) 

   
(    )   (    )

(  )
 (      ) 

          

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 120 -22.32 236.97 0.94779 

2 128.91 -20.74 237.95 0.94635 

3 140 -18.77 239.16 0.94456 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 120 -22.32 236.97 0.94779 

2 128.91 -20.74 237.95 0.94635 

3 140 -18.77 239.16 0.94456 
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(     )
 (  ) 

   
(               )   (          )
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 (       ) 

   
(       )   (    )

(  )
 (       ) 

           

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 120 -22.32 236.97 0.94779 

2 128.91 -20.74 237.95 0.94635 

3 140 -18.77 239.16 0.94456 

 

Maka : 

P1 = 128.91 kPa 

T1 = -20.74 °C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 
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Tahap 2 

Fluida dalam kondisi superheat vapor dan proses isentropic. untuk 

mendapatkan nilai h2 dilakukan dengan double interpolasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengukuran aktual 

 

 

Double interpolasi 

 
 1st 

      

 

A B C 

 

Tekanan T60 T70 

1 800 296.81 306.88 

2 845.99 296.04 306.19 

3 900 295.13 305.39 

    
     

(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 62 °C 

h2 = 298,07 kJ/kg 

s2=s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 
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A B C 

 

Tekanan T60 T70 

1 800 296.81 306.88 

2 845.99 296.04 306.19 

3 900 295.13 305.39 

     

 

 2nd 

    

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 60 296.04 

2 62 298.07 

3 70 306.19 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(             )   (     )

(     )
 (      ) 

   
(     )   ( )

(  )
 (      ) 
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maka : 

 

 

 

 

 

Tahap 3 

Fluida pada kondisi saturated liquid, dan proses isobaric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0.36332 kJ/kg.°C 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(           )   (          )

(       )
 (     ) 

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 60 296.04 

2 62 298.07 

3 70 306.19 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 62 °C 

h2 = 298,07 kJ/kg 

s2=s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 
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(       )   (     )
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 (       ) 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

Maka : 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0,36332 kJ/kg.°C 
 

Tahap 4 

 Fluida pada kondisi campuran liquid dan uap. 

Proses adiabatic. 

 

P4=P1 = 128.91 kPa 

T4=T1 = -20.74 °C 

h4=h3 = 98.35 kJ/kg 

s4 = 0.39327 kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879 

 hf = 24.53 kJ/kg 

hg = 237.95 kJ/kg 

sf = 0.10 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

h2 = 298.07 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 
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Tekanan Hf hg sf sg 

120 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 27.08 239.16 0.11087 0.94456 
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Tekanan Hf hg sf sg 

120 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 27.08 239.16 0.11087 0.94456 
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Tekanan Hf hg sf sg 

120 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 27.08 239.16 0.11087 0.94456 
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Tekanan Hf hg sf sg 

120 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 27.08 239.16 0.11087 0.94456 

 

   
(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(        )   (    )

(  )
 (       ) 

        

 

Tekanan Hf hg sf sg 

120 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 27.08 239.16 0.11087 0.94456 

 

 

    
     

     
 

    
           

            
 

             

           (      ) 

                   (          ) 

           

 

Maka : 

P4=P1 = 128.91 kPa 

T4=T1 = -20.74 °C 

h4=h3 = 98.35 kJ/kg 

s4 = 0.39327 kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879 

 hf = 24.53 kJ/kg 

hg = 237.95 kJ/kg 

sf = 0.10 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 
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h1 = 237.95 kJ/kg 

h2 = 298.07 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 

 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

W = ( h2 – h1) 

W = 298,07 kJ/kg  – 237,95 kJ/kg 

W = 60,12 kJ/kg   

 

 Beban pendingin 

Qin = ( h1 – h4 ) 

Qin = 237.95 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 

Qin = 139,60 kJ/kg 

 

 Kalor yang dilepas 

Qout = ( h2 – h3 ) 

Qout = 298.07 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 

Qout = 199,72 kJ/kg 

 

 Koefisien Unjuk Kerja 

COP = 
    

 
 
            

           
 = 3,32 

 

 

4.3 Perhitungan data percobaan tekanan menggunakan properties tabel 

Cengel. 

P(atm) : 14.696 Psi 

Ps(g) : 1,8 Psig 

PD(g) : 95 Psig 

1 Psi : 6,895 kPa 
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 CT 1100 mm 

Tahap 1 

Fluida dalam kondisi saturated vapor 

P1 :  1,8  Psig 

T1 :      °C 

h1 :      kj/kg  

s1 :      kj/kg.°C 

 

Mencari tekanan absolute (Pabs) 

Ps(abs)  :  Ps(g) + P(atm) 

Ps(abs)  :  1,8 Psi + 14,696 Psi 

Ps(abs)  :  16,496 Psi 

PD(abs) :  PD(g) + P(atm) 

PD(abs) :  95 Psi + 14,696 Psi 

PD (abs) :  109,696 Psi 

 

Konversi Psi ke kPa 

1 Psi : 6,895 kPa 

Ps(abs) :  16,496 Psi 

PD(abs):  109,696 Psi 

 P1 ( tekanan sucsion ) 

Ps(abs) : 6,895 x 16,496 

Ps(abs) : 113,74 kPa 

 P2 ( tekanan discharge ) 

PD(abs) : 6,895 x 109,696 

PD(abs) : 756,35 kPa 

 

Untuk mencari parameter temperatur, entalpy dan entropi pada Tahap 1  

diperoleh dengan cara interpolasi. 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 113.74 -23.59 236.18 0.94905 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 

 

P1 = 113.74 kPa 

T1 = -20.74 °C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 113.74 -23.59 236.18 0.94905 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 
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(  )
 (      ) 

          

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 113.74 -23.59 236.18 0.94905 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(        )   (     )

(  )
 (       ) 

           

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 113.74 -23.59 236.18 0.94905 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 

 

Maka : 

P1 = 113,74 kPa 

T1 = -23,59 °C 

h1 = 236,18 kJ/kg 

s1 = 0.94905 kJ/kg.°C 
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Tahap 2 

Fluida dalam kondisi superheat vapor dan proses isentropic. untuk 

mendapatkan nilai h2 dilakukan dengan double interpolasi.  

 

 

 

 Hasil pengukuran aktual 

 

 

Double interpolasi 

 
 1st 

      

 

A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 700 288.53 298.42 

2 756,35 287.49 297.51 

3 800 286.69 296.81 

    
     

(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

P2 = 756,35 kPa 

T2 = 56 °C 

h2 = 298,07 kJ/kg 

s2=s1 = 0.94905 kJ/kg.°C 
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(     )   (     )

(   )
 (      ) 

            

 

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(     )   (     )

(   )
 (      ) 

            

    

 

A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 700 288.53 298.42 

2 756,35 287.49 297.51 

3 800 286.69 296.81 

     

 

 2nd 

    

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 287.49 

2 56        

3 60 297.51 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(             )   (     )

(     )
 (      ) 

   
(     )   ( )

(  )
 (      ) 
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maka : 

 

 

 

 

 

Tahap 3 

Fluida pada kondisi saturated liquid, dan proses isobaric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 750 29,06 92,22 0.34345 

2 756,35 29,35 92,63 0,34480 

3 800 31,31 95,47 0.35404 

 

P3 = 756,35 kPa 

T3 = 29,35 °C 

h3 = 92,63 kJ/kg 

s3 = 0.34480 kJ/kg.°C 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(           )   (          )

(       )
 (     ) 

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 287.49 

2 56        

3 60 297.51 

P2 = 756,35 kPa 

T2 = 56 °C 

h2 =        kJ/kg 

s2=s1 = 0.94905 kJ/kg.°C 
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(    )   (    )

(  )
 (     ) 

         

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 750 29,06 92,22 0.34345 

2 756,35 29,35 92,63 0,34480 

3 800 31,31 95,47 0.35404 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(           )   (          )

(       )
 (     ) 

   
(    )   (    )

(  )
 (     ) 

         

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 750 29,06 92,22 0.34345 

2 756,35 29,35 92,63 0,34480 

3 800 31,31 95,47 0.35404 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(       )   (    )

(  )
 (       ) 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 750 29,06 92,22 0.34345 

2 756,35 29,35 92,63 0,34480 

3 800 31,31 95,47 0.35404 

 

 Maka : 

P3 = 756,35 kPa 

T3 = 29,35 °C 

h3 = 92,63 kJ/kg 

s3 = 0,34480 kJ/kg.°C 
 

Tahap 4 

 Fluida pada kondisi campuran liquid dan uap. 

 Proses adiabatic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4=P1 = 113,74 kPa 

T4=T1 = -23.59 °C 

h4=h3 = 92.63 kJ/kg 

s4 = 0.39327 kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879 

 hf = 24.53 kJ/kg 

hg = 237.95 kJ/kg 

sf = 0.10 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

h2 = 298.07 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 
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Tekanan Hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

113,74 20,86 236,18 0,09 0.95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

   
(           )   (          )

(       )
 (     ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (     ) 

         

 

Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

113,74 20,86 236,18 0,09 0.95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

 

   
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (      ) 

          

 

Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

113,74 20,86 236,18 0,09 0.95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

   
(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(       )   (     )

(  )
 (       ) 
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Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

113,74 20,86 236,18 0,09 0.95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

   
(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(       )   (     )

(  )
 (       ) 

        

 

Tekanan Hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

113,74 20,86 236,18 0,09 0.95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

 

    
     

     
 

    
           

            
 

             

           (      ) 

                   (          ) 

           

 

Maka : 

P4=P1 = 113,74 kPa 

T4=T1 = -23,59 °C 

h4=h3 = 92,63 kJ/kg 

s4 =         kJ/kg.°C 

x4 =          
 hf =       kJ/kg 

hg =        kJ/kg 

sf =      kJ/kg.°C 

sg =      kJ/kg.°C 
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h1 = 236,18 kJ/kg 

h2 = 293,50 kJ/kg 

h3 = 92,63 kJ/kg 

h4 = 92,63 kJ/kg 

 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

W = ( h2 – h1) 

W = 293,50 kJ/kg  – 236,18 kJ/kg 

W = 57,33 kJ/kg   

 

 Beban pendingin 

Qin = ( h1 – h4 ) 

Qin = 236,18 kJ/kg  – 92,63 kJ/kg 

Qin = 143,55 kJ/kg 

 

 Kalor yang dilepas 

Qout = ( h2 – h3 ) 

Qout = 293,50 kJ/kg  – 92,63 kJ/kg 

Qout = 200,87 kJ/kg 

 

 Koefisien Unjuk Kerja 

COP = 
    

 
 
            

           
 = 3,50 

 

 

4.4 Perhitungan data percobaan tekanan menggunakan properties tabel 

Cengel. 

P(atm) : 14.696 Psi 

Ps(g) : 2 Psig 

PD(g) : 108 Psig 

1 Psi : 6,895 kPa 
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 CT 1300 mm 

Tahap 1 

Fluida dalam kondisi saturated vapor 

P1 :  2  Psig 

T1 :      °C 

h1 :      kj/kg  

s1 :      kj/kg.°C 

Mencari tekanan absolute (Pabs) 

 Ps(abs) :  Ps(g) + P(atm) 

Ps(abs) :  2 Psi + 14,696 Psi 

Ps(abs) :  16,696 Psi 

 PD(abs) :  PD(g) + P(atm) 

PD(abs) :  108 Psi + 14,696 Psi 

PD (abs) :  122,696 Psi 

 

Konversi Psi ke kPa 

1 Psi : 6,895 kPa 

Ps(abs) :  16,696 Psi 

PD(abs):  122,696 Psi 

 P1 ( tekanan sucsion ) 

Ps(abs) : 6,895 x 16,696 

Ps(abs) : 115,12 kPa 

 P2 ( tekanan discharge ) 

PD(abs) : 6,895 x 122,696 

PD(abs) : 845,99 kPa 

 

 

Untuk mencari parameter temperatur, entalpy dan entropi pada Tahap 1  

diperoleh dengan cara interpolasi. 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 115,12 -23,31 236,35 0,94878 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 

 

P1 = 115,12 kPa 

T1 = -20.74 °C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
((      )  (      ))   (          )

(       )
 (      ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (      ) 

          

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 115,12 -23,31 236,35 0,94878 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 
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(             )   (          )

(       )
 (      ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (      ) 

          

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 115,12 -23,31 236,35 0,94878 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(        )   (     )

(  )
 (       ) 

           

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 100 -26.37 234.44 0.95183 

2 115,12 -23,31 236,35 0,94878 

3 120 -22.32 236.97 0.94779 

 

 Maka : 

P1 = 115,12 kPa 

T1 = -23,31 °C 

h1 = 236,35 kJ/kg 

s1 = 0,94878 kJ/kg.°C 

 

Tahap 2 

Fluida dalam kondisi superheat vapor dan proses isentropic. untuk 

mendapatkan nilai h2 dilakukan dengan double interpolasi.  
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Hasil pengukuran aktual 

 

 

 

Double interpolasi 

 
 1

st
 

    

 

A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 800 286,69 296,81 

2 845.99 285,81 296,04 

3 900 284,77 295,13 

    
     

(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(     )   (     )

(   )
 (      ) 

            

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 58 °C 

h2 = 293,99 kJ/kg 

s2=s1 = 0.94878 kJ/kg.°C 
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(     )   (     )

(   )
 (      ) 

            

    

 

A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 800 286,69 296,81 

2 845.99 285,81 296,04 

3 900 284,77 295,13 

     

 

 2nd 

    

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 285,81 

2 58 293,99 

3 60 296,04 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(             )   (     )

(     )
 (      ) 

   
(     )   ( )

(  )
 (      ) 

          

 

maka : 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 285,81 

2 58 293,99 

3 60 296,04 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 58 °C 

h2 = 293,99 kJ/kg 

s2=s1 = 0.94878 kJ/kg.°C 
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Tahap 3 

Fluida pada kondisi saturated liquid, dan proses isobaric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0.36332 kJ/kg.°C 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(           )   (          )

(       )
 (     ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (     ) 

         

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 
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(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(           )   (          )

(       )
 (     ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (     ) 

         

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(       )   (     )

(  )
 (       ) 

           

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

 Maka : 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0,36332 kJ/kg.°C 
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Tahap 4 

 Fluida pada kondisi campuran liquid dan uap. 

 Proses adiabatic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4=P1 = 115,12 kPa 

T4=T1 = -23,31 °C 

h4=h3 = 98,35 kJ/kg 

s4 = 0,39639 kJ/kg.°C 

x4 = 0,358523 

 hf = 21,22 kJ/kg 

hg = 236,35 kJ/kg 

sf = 0,09 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 

h1 = 236,35 kJ/kg 

h2 = 293,99 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 

    

Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

115,12 21,22 236,35 0,09 0,95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

   
(           )   (          )

(       )
 (     ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (     ) 
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Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

115,12 21,22 236,35 0,09 0,95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

   
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (      ) 

          

 

Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

115,12 21,22 236,35 0,09 0,95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

   
(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(       )   (     )

(  )
 (       ) 

        

 

Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

115,12 21,22 236,35 0,09 0,95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

   
(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(        )   (     )

(  )
 (       ) 
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Tekanan hf hg sf sg 

100 17,28 234,44 0,07188 0,95183 

115,12 21,22 236,35 0,09 0,95 

120 22,49 236,97 0,09275 0,94779 

 

 

    
     

     
 

    
           

            
 

             

           (      ) 

                   (          ) 

           

 

Maka : 

P4=P1 = 115,12 kPa 

T4=T1 = -23,31 °C 

h4=h3 = 98.35 kJ/kg 

s4 = 0.39639 kJ/kg.°C 

x4 = 0.358523 

 hf = 21,22 kJ/kg 

hg = 236,35 kJ/kg 

sf = 0.09 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 

h1 = 236,35 kJ/kg 

h2 = 293,99 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 

 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

W = ( h2 – h1) 

W = 293,99 kJ/kg  – 236,35 kJ/kg 

W = 57,64 kJ/kg   
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 Beban pendingin 

Qin = ( h1 – h4 ) 

Qin = 236,35 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 

Qin = 138,00 kJ/kg 

 

 Kalor yang dilepas 

Qout = ( h2 – h3 ) 

Qout = 293,99 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 

Qout = 195,64 kJ/kg 

 

 Koefisien Unjuk Kerja 

            COP heat pump = 
    

 
 
            

           
 = 3,39 

 

 Dari hasil perhitungan diatas, maka didapatkan hasil perhitungan yang di 

rangkum dalam sebuah tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.2  Pengaruh Panjang Kapiler terhadap perubahan Tekanan Condensor 

CT 
Tekanan 

Condensor 

Temperatur 

Condensor 
Work 

Efek Heat 

pump 
COP 

  
mm kPa °C kJ/kg kJ/kg 

900 845.99 62 60.12 199.72 3.32 

1100 756.35 56 57.33 200.87 3.50 

1300 845.99 58 57.64 195.64 3.39 

 

 Dari hasil perhitungan yang tertuang didalam tabel diatas dapat di jelaskan 

bahwa terjadi perubahan nilai tekanan dan  temperatur pada setiap perubahan 

penggunaan panjang pipa kapiler yang mana dari perubahan – perubahan tersebut 

juga akan di ikuti oleh perubahan usaha/kerja begitu juga pada efek heat pump 

yang dihasilkan akan berubah diamana unjuk kerja dari kompresor juga akan ikut 

berubah. 

 Perubahan-perubahan pada masing-masing variabel tersebut dapat dilihat 

perubahan pergerakan nya jika digambarkan ke dalam grafik sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 Grafik Variasi CT vs Tekanan Discharge 

Dari gambar grafik 4.1 terlihat pergerakan penurunan dan kenaikan tekanan 

discharge. Pada penggunaan CT 900 mm sebagai alat ekspansi, tekanan discharge 

pada nilai tekanan 108 Psi ( 845,99 kPa ), sedangkan pada penggunaan CT 1100 

mm, tekanan discharge turun menjadi 95 Psi ( 756,35 kPa ), akan tetapi pada 

penggunaan CT 1300 mm, tekanan discharge kembali terbaca 108 Psi ( 845,99 

kPa ). Hal ini kelihatan aneh, karena semestinya semakin panjang kapiler yang 

digunakan akan menyebakan semakin besar pula nilai tekanan discharge karena 

fungsi dari kapiler merupakan salah satu fungsi alat ekspansi yang berfungsi 

untuk menurunkan tekanan pada sisi evaporator  tetapi menaikan 

tekanan pada sisi condensor  dan mengatur jumlah aliran refrigerant 

cair yang mengalir melalui ekspansi  sesuai dengan kebutuhan 

evaporator .  

semakin panjang pipa kapiler dan semakin kecil diameter pipa kapiler 

memiliki tekanan suction semakin kecil hal ini juga mengakibatkan temperatur 

pada evaporator semakin rendah. Sebaliknya, semakin pendek pipa kapiler dan 

semakin besar diameter pipa kapiler memiliki tekanan suction semakin besar hal 

ini mengakibatkan temperatur pada evaporator semakin besar. 

Variasi CT (mm) 
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Terjadinya penurunan dan kenaikan tekanan discharge hasil eksperimen pada 

alat heat pump tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 

1. Pengaruh suhu sekitar ruangan. 

Pada saat melakukan eksperimen pengambilan data, dimana suhu sekitar 

dapat dikatakan tidak stabil/tidak sama meskipun pengambilan data 

dilakukan pada jam yang sama pada hari yang berbeda. Karena perubahan 

suhu sekitar ruangan sangat berpengaruh terhadap perubahan tekanan 

pada sistem refrigerasi dan heat pum karena pada sistem ini merupakan 

berfungsi menyerap dan melepaskan energi panas sehingga perubahan 

suhu sekitar sangat berpengaruh terhadap hasil pengukuran baik 

temperatur maupun tekanan. 

2. Disain pembentukan posisi pipa kapiler. 

Pada alat yang dirancang ini menggunakan variasi panjang kapiler yang 

bervariasi tetapi berdiameter sama. Hanya saja panjang dari kapiler yang 

digunakan berdampak pada bentuk lingkaran dan jumlah lingkaran kapiler 

yang tidak sama. Dimana pada kapiler yang lebih panjang akan 

menyebabkan pressure drop yang semakin besar, karena drop maka aliran 

fluida semakin besar jika jumlah gulungan kapiler semakin banyak. 

3. Posisi sambungan pengelasan pipa kapiler. 

Penyambungan pengelasan pipa kapiler terhadap conector nipple sangat 

mempengaruhi laju aliran fluida yang melewati kapiler. Semakin 

menyempitnya ruang kapiler akan semakin menghambat aliran fluida. Hal 

ini merupakan salah satu faktor yang dapat menyebakan terjadinya 

perubahan penurunan dan kenaikan tekanan pada sistem. 

4. Pembacaan Alat ukur. 

Pada saat melakukan eksperimen, penulis mengumpulkan data hasil 

pengukuran dengan bantuan alat ukur pressure guage dan alat ukur 

termometer. Pada pengukuran tekanan, penulis menggunakan alat ukur 

pressure guage dengan mengukur tekanan sucsion dan tekanan discharge 

dengan satuan alat ukur Psi. penggunaan alat ukur analog tersebut 

kemungkinan terdapat ketidak presisian mata membaca alat ukur. Penulis 
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membaca alat ukur tersebut dengan pendekatan rata-rata mata membaca 

alat ukur tersebut. Hal ini salah satu faktor yang mempengaruhi perolehan 

nilai tekanan yang tidak sempurna pada alat. 

Dari beberapa faktor diatas, penulis meyakini bahwa faktor yang paling 

dominan menyebabkan terjadinya penurunan dan kenaikan kembali tekanan 

adalah faktor perubahan suhu sekitar ruangan dan sistem kerja dari alat ini 

merupakan sistem konveksi paksa bukan sistem konveksi alamiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Variasi CT vs Temperatur Discharge 

Dari gambar grafik 4.2 terlihat pergerakan penurunan dan kenaikan 

temperatur suhu. Pada penggunaan CT 900 mm sebagai alat ekspansi, temperatur 

condensor pada nilai suhu 62 °C, sedangkan pada penggunaan CT 1100 mm, 

temperatur condensor turun menjadi 56 °C, akan tetapi pada penggunaan CT 1300 

mm, temperatur condensor kembali naik menjadi 58 °C. Hal ini teradi karena 

perubahan tekanan pada tekanan discharge yang juga mempengaruhi perubahan 

tekanan sucsion sehingga berdampak pada peruahan temperatur suhu di 

condensor. Semakin panjang kapiler yang digunakan akan menyebakan semakin 

besar pula nilai temperatur pada condensor karena fungsi dari kapiler merupakan 

salah satu fungsi alat ekspansi yang berfungsi untuk menurunkan tekanan 

Variasi CT (mm) 

Te
m

p
er

at
u

r 
(°

C
) 
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sehingga suhu turun pada sisi evaporator  tetapi menaikan tekanan 

pada sisi condensor  sehingga suhu naik pada sisi condensor.  

semakin panjang pipa kapiler dan semakin kecil diameter pipa kapiler memiliki 

tekanan suction semakin kecil hal ini juga mengakibatkan temperatur pada 

evaporator semakin rendah. Sebaliknya, semakin pendek pipa kapiler dan 

semakin besar diameter pipa kapiler memiliki tekanan suction semakin besar hal 

ini mengakibatkan temperatur pada evaporator semakin besar. Hal serupa juga 

berlaku pada sisi discharge, dimana semakin panjang dan semakin kecil diameter 

pipa kapiler akan menyebabkan semakin temperatur condensor semakin tinggi. 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Variasi CT vs COP 

 Dari gambar grafik 4.3 terlihat pergerakan kenaikan dan penurunan unjuk 

kerja ( COP ) pada alat heat pump. Semakin panjang kapiler juga akan berdampak 

terhadap nilai coefficient of performance (COP), yang mana semakin panjang pipa 

kapiler dan semakin kecil diameter pipa kapiler memiliki nilai pressure drop yang 

besar hal ini dikarenakan hambatan aliran refrigerant di dalam pipa kapiler 

semakin besar, sehingga akan mempengaruhi kapasitas evaporator dan kerja 

kompresor menjadi kecil. Karena penurunan kapasitas evaporator tidak sebanding 
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dengan penurunan kerja kompresor maka hal ini akan mengakibatkan nilai COP 

semakin kecil dan sebaliknya.  

 Semakin panjang pipa kapiler yang digunakan akan menghasilkan nilai 

kapasitas pendinginan yang semakin menurun sehingga kerja kompresor semakin 

kecil yang mengakibatkan temperatur yang masuk ke evaporator semakin 

menurun sehingga membuat COP semakin menurun dimana penurunan nilai COP 

tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya waktu. 

 Naik turun nya COP tidak terlepas dari saling keterkaitan nya dengan naik 

turun nya tekanan dan temperatur pada sistem seperti yang telihat pada gambar 

grafik 4.1 dan 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Efek Heat pump vs Variasi CT vs COP 
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4.5 Tambah perhitungan dengan asumsi kondisi pada tahap 1 adalah 

superheat pada percobaan CT 900 mm. 

perhitungan tahap 1 mengacu pada temperatur pengukuran pada titik T2 dan 

atau T3. 

CT PL 
TL 

PH 
TH 

TL1 TL2 TL3 TH1 TH2 TH3 

900 4 -10 25 30 108 62 47 32 

1100 1.8 -13 24 27 95 56 41 29 

1300 2 -15 27 29 108 58 43 31 

  

P(atm) : 14.696 Psi 

Ps(g) : 4 Psig 

PD(g) : 108 Psig 

1 Psi : 6,895 kPa 

 

 CT 900 mm 

Tahap 1 

Fluida dalam kondisi superheat. 

P1 :  4  Psig 

T1 :      °C 

h1 :      kj/kg  

s1 :      kj/kg.°C 

Mencari tekanan absolute (Pabs) 

Ps(abs)  :  Ps(g) + P(atm) 

Ps(abs)  :  4 Psi + 14,696 Psi 

Ps(abs)  :  18,696 Psi 

PD(abs) :  PD(g) + P(atm) 

PD(abs) :  108 Psi + 14,696 Psi 

PD (abs) :  122,696 Psi 

 

Konversi Psi ke kPa 

1 Psi : 6,895 kPa 
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Ps(abs) :  18,696 Psi 

PD(abs):  122,696 Psi 

 P1 ( tekanan suction ) 

Ps(abs) : 6,895 x 18,696 

Ps(abs) : 128,91 kPa 

 P2 ( tekanan discharge ) 

PD(abs) : 6,895 x 122,696 

PD(abs) : 845,99 kPa 

Untuk mencari parameter entalpy dan entropi pada Tahap 1  diperoleh 

dengan cara double interpolasi. 

 

 

 

 

 

 

 Double interpolasi 

    1st ( berdasarkan nilai tekanan ) 

 

A B C D E 

 

Tekanan Entalpi T20 
Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 128.91 271.60 280.17 1.0706 1.0993 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

P1 = 128.91 kPa 

T1 = -30 °C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 

 

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 
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(       (      )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(     )   (     )

(  )
 (      ) 

            

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 128.91 271.60 280.17 1.0706 1.0993 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(     )   (     )

(  )
 (      ) 

            

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 128.91 271.60 280.17 1.0706 1.0993 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(       )   (     )

(  )
 (      ) 
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A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 128.91 271.60 280.17 1.0706 1.0993 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(       )   (     )

(  )
 (      ) 

            

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 128.91 271.60 280.17 1.0706 1.0993 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

 

 

 

 

 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(             )   (     )

(     )
 (      ) 

 2nd  ( berdasarkan nilai temperatur ) 

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.60 1.0706 

2 30 280.17 1.0993 

3 30 280.17 1.0993 
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(    )   (  )

(  )
 (      ) 

          

 

 

 

 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(             )   (     )

(     )
 (      ) 

   
(    )   (  )

(  )
 (      ) 

          

Sehingga didapatkan : 

P1 = 128,91 kPa 

T1 = 30 °C 

h1 = 280,17 kJ/kg 

s1 = 1,0993 kJ/kg.°C 

 

 

 

 

 

Tahap 2 

Fluida dalam kondisi superheat vapor dan proses isentropic. untuk 

mendapatkan nilai h2 dilakukan dengan double interpolasi.  

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.60 1.0706 

2 30 280.17 1.0993 

3 30 280.17 1.0993 

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.60 1.0706 

2 30 280.17 1.0993 

3 30 280.17 1.0993 
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Hasil pengukuran aktual 

 

 

Double interpolasi 

 
 1st 

      

 

A B C 

 

Tekanan T60 T70 

1 800 296.81 306.88 

2 845.99 296.04 306.19 

3 900 295.13 305.39 

    
     

(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(     )   (     )

(   )
 (      ) 

            

 

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 62 °C 

h2 = 

 

kJ/kg 

s2=s1 = 1,0993 kJ/kg.°C 
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(     )   (     )

(   )
 (      ) 

            

    

 

A B C 

 

Tekanan T60 T70 

1 800 296.81 306.88 

2 845.99 296.04 306.19 

3 900 295.13 305.39 

     

 

 2nd 

    

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 60 296.04 

2 62 298.07 

3 70 306.19 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(             )   (     )

(     )
 (      ) 

   
(     )   ( )

(  )
 (      ) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 60 296.04 

2 62 298.07 

3 70 306.19 

 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 62 °C 

h2 = 298,07 kJ/kg 

s2=s1 = 1,0993 kJ/kg.°C 
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Tahap 3 

Fluida pada kondisi saturated liquid, dan proses isobaric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0.36332 kJ/kg.°C 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(           )   (          )

(       )
 (     ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (     ) 

         

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 
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(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(           )   (          )

(       )
 (     ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (     ) 

         

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(       )   (     )

(  )
 (       ) 

           

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

Maka : 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0,36332 kJ/kg.°C 
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Tahap 4 

Fluida pada kondisi campuran liquid dan uap. 

Proses adiabatic. 

 

P4=P1 = 128.91  kPa 

T4 = -20.74  °C 

h4=h3 = 98.35  kJ/kg 

s4 = 0.39327  kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879  

 hf = 24.53  kJ/kg 

hg = 237.95  kJ/kg 

sf = 0.10  kJ/kg.°C 

sg = 0.95  kJ/kg.°C 

h1 = 237.95  kJ/kg 

h2 = 298.07  kJ/kg 

h3 = 98.35  kJ/kg 

h4 = 98.35  kJ/kg 

     

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

120 -22,32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 -20.74 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 -18,77 27.08 239.16 0.11087 0.94456 

 

           
(      )  (      )   (          )

(       )
 (      ) 

           
(    )   (    )

(  )
 (      ) 
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(           )   (          )

(       )
 (     ) 

   
(    )   (    )

(  )
 (     ) 

         

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

120 -22,32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 -20.74 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 -18,77 27.08 239.16 0.11087 0.94456 

 

   
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

   
(    )   (    )

(  )
 (      ) 

          

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

120 -22,32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 -20.74 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 -18,77 27.08 239.16 0.11087 0.94456 

 

   
(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(       )   (    )

(  )
 (       ) 

        

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

120 -22,32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 -20.74 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 -18,77 27.08 239.16 0.11087 0.94456 
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(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(        )   (    )

(  )
 (       ) 

        

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

120 -22,32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

128.91 -20.74 24.53 237.95 0.10 0.95 

140 -18,77 27.08 239.16 0.11087 0.94456 

 

 

    
     

     
 

    
           

            
 

             

           (      ) 

                   (          ) 

           

 

Maka : 

P4=P1 = 128.91 kPa 

T4 = -20.74 °C 

h4=h3 = 98.35 kJ/kg 

s4 = 0.39327 kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879 

 hf = 24.53 kJ/kg 

hg = 237.95 kJ/kg 

sf = 0.10 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 

h1 = 280,17 kJ/kg 

h2 = 298.07 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 
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Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

W = ( h2 – h1) 

W = 298,07 kJ/kg  – 280,17 kJ/kg 

W = 17,90 kJ/kg   

 

 Beban pendingin 

Qin = ( h1 – h4 ) 

Qin = 280,17 kJ/kg  – 98,35 kJ/kg 

Qin = 181,82 kJ/kg 

 

 Kalor yang dilepas 

Qout = ( h2 – h3 ) 

Qout = 298,07 kJ/kg  – 98,35 kJ/kg 

Qout = 199,72 kJ/kg 

 

 Koefisien Unjuk Kerja 

COP = 
    

 
 
            

           
 = 11,16 

 

4.6 Tambah perhitungan dengan asumsi kondisi pada tahap 1 adalah 

superheat pada percobaan CT 1100 mm. 

perhitungan tahap 1 mengacu pada temperatur pengukuran pada titik T2 dan 

atau T3. 

CT PL 
TL 

PH 
TH 

TL1 TL2 TL3 TH1 TH2 TH3 

900 4 -10 25 30 108 62 47 32 

1100 1.8 -13 24 27 95 56 41 29 

1300 2 -15 27 29 108 58 43 31 

  

P(atm) : 14.696 Psi 

Ps(g) : 1,8 Psig 
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PD(g) : 95 Psig 

1 Psi : 6,895 kPa 

 

 CT 1100 mm 

Tahap 1 

Fluida dalam kondisi superheat. 

P1 :  1,8  Psig 

T1 :      °C 

h1 :      kj/kg  

s1 :      kj/kg.°C 

Mencari tekanan absolute (Pabs) 

Ps(abs)  :  Ps(g) + P(atm) 

Ps(abs)  :  1,8 Psi + 14,696 Psi 

Ps(abs)  :  16,496 Psi 

PD(abs) :  PD(g) + P(atm) 

PD(abs) :  95 Psi + 14,696 Psi 

PD (abs) :  109,696 Psi 

 

Konversi Psi ke kPa 

1 Psi : 6,895 kPa 

Ps(abs) :  16,496 Psi 

PD(abs):  109,696 Psi 

 P1 ( tekanan suction ) 

Ps(abs) : 6,895 x 16,496 

Ps(abs) : 113,74 kPa 

 P2 ( tekanan discharge ) 

PD(abs) : 6,895 x 109,696 

PD(abs) : 756,354 kPa 

Untuk mencari parameter entalpy dan entropi pada Tahap 1  diperoleh 

dengan cara double interpolasi. 
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 Double interpolasi 

    1st ( berdasarkan nilai tekanan ) 

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi 

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 113,74 271.90 280.44 1.0817 1.1103 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

P1 = 113,74 kPa 

T1 = -27 °C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 

 

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(       (      )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(     )   (     )

(  )
 (      ) 

            

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 113,74 271.90 280.44 1.0817 1.1103 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 
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(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(     )   (     )

(  )
 (      ) 

            

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 113,74 271.90 280.44 1.0817 1.1103 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(       )   (     )

(  )
 (      ) 

            

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 113,74 271.90 280.44 1.0817 1.1103 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 
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(       )   (     )

(  )
 (      ) 

            

 

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 113,74 271.90 280.44 1.0817 1.1103 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

 

 

 

 

 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(             )   (     )

(     )
 (      ) 

   
(    )   ( )

(  )
 (      ) 

          

 

 

 

 

 2nd  ( berdasarkan nilai temperatur ) 

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.90 1.0817 

2 27 277.87 1.1017 

3 30 280.44 1.1103 

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.90 1.0817 

2 27 277.87 1.1017 

3 30 280.44 1.1103 
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(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(             )   (     )

(     )
 (      ) 

   
(    )   ( )

(  )
 (      ) 

          

 

Sehingga didapatkan : 

P1 = 113,74 kPa 

T1 = 27 °C 

h1 =        kJ/kg 

s1 =        kJ/kg.°C 

 

 

 

 

 

 

Tahap 2 

Fluida dalam kondisi superheat vapor dan proses isentropic. untuk 

mendapatkan nilai h2 dilakukan dengan double interpolasi.  

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.90 1.0817 

2 27 277.87 1.1017 

3 30 280.44 1.1103 
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Hasil pengukuran aktual 

 

 

 

Double interpolasi 

 
 1st 

      

 

A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 700 288,53 298,42 

2 756,354 

 
 

3 800 286,69 296,81 

     

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (           )

(       )
 (      ) 

P2 = 756,354 kPa 

T2 = 56 °C 

h2 = 

 

kJ/kg 

s2=s1 = 1,1017 kJ/kg.°C 
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(     )   (      )

(   )
 (      ) 

            

 

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (           )

(       )
 (      ) 

     
(     )   (      )

(   )
 (      ) 

            

    

 

A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 700 288,53 298,42 

2 756,354 287,49 297,51 

3 800 286,69 296,81 

     

 

 2nd 

    

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 287,49 

2 56 298.07 

3 60 297,51 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(             )   (     )

(     )
 (      ) 

   
(     )   ( )

(  )
 (      ) 
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Maka : 

 

 

 

 

 

 

Tahap 3 

Fluida pada kondisi saturated liquid, dan proses isobaric. 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

 

Tekanan Temperatur Entalpi Entropi 

1 750 29.06 92.22 0.34345 

2 756.35 29.35 92.63 0.34480 

3 800 31.31 95.47 0.35404 

 

P3 = 756,35 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0.36332 kJ/kg.°C 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 287,49 

2 56 293,50 

3 60 297,51 

 

P2 = 756,354 kPa 

T2 = 56 °C 

h2 = 293,50 kJ/kg 

s2=s1 = 1,1017 kJ/kg.°C 
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(           )   (          )

(       )
 (     ) 

   
(    )   (    )

(  )
 (     ) 

         

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 750 29.06 92.22 0.34345 
2 756.35 29.35 92.63 0.34480 
3 800 31.31 95.47 0.35404 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(           )   (          )

(       )
 (     ) 

   
(    )   (    )

(  )
 (     ) 

         

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 750 29.06 92.22 0.34345 
2 756.35 29.35 92.63 0.34480 
3 800 31.31 95.47 0.35404 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(    )   (    )

(  )
 (       ) 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 750 29.06 92.22 0.34345 
2 756.35 29.35 92.63 0.34480 
3 800 31.31 95.47 0.35404 

 

Maka : 

P3 = 756.35 kPa 

T3 = 29,35 °C 

h3 = 92,63 kJ/kg 

s3 = 0,34480 kJ/kg.°C 
 

Tahap 4 

Fluida pada kondisi campuran liquid dan uap. 

Proses adiabatic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4=P1 = 128.91 kPa 

T4 = -23,59 °C 

h4=h3 = 92,63 kJ/kg 

s4 = 0.39327 kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879 

 hf = 24.53 kJ/kg 

hg = 237.95 kJ/kg 

sf = 0.10 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 

h1 = 237.95 kJ/kg 
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h2 = 298.07 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 

     

     

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 

113.74 -23.59 20.86 236.18 0.08622 0.94905 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

 

           
(      )  (      )   (          )

(       )
 (      ) 

           
( )   (     )

(  )
 (      ) 

                   

 

   
(           )   (          )

(       )
 (     ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (     ) 

         

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 

113.74 -23.59 20.86 236.18 0.08622 0.94905 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

 

   
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (      ) 
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Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 

113.74 -23.59 20.86 236.18 0.08622 0.94905 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

 

   
(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(       )   (     )

(  )
 (       ) 

           

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 

113.74 -23.59 20.86 236.18 0.08622 0.94905 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

 

   
(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(        )   (     )

(  )
 (       ) 

           

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 

113.74 -23.59 20.86 236.18 0.08622 0.94905 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 

 

    
     

     
 

    
           

            
 

            

           (      ) 

                     (               ) 
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Maka : 

P4=P1 = 113,74 kPa 

T4 = -23,59 °C 

h4=h3 = 92,63 kJ/kg 

s4 = 0,37383 kJ/kg.°C 

x4 = 0.33334 

 hf = 20,86 kJ/kg 

hg = 236,18 kJ/kg 

sf =         kJ/kg.°C 

sg =         kJ/kg.°C 

h1 = 277,87 kJ/kg 

h2 = 293,50 kJ/kg 

h3 = 92,63 kJ/kg 

h4 = 92,63 kJ/kg 

 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

W = ( h2 – h1) 

W = 293,50 kJ/kg  – 277,87 kJ/kg 

W = 15,63 kJ/kg   

 

 Beban pendingin 

Qin = ( h1 – h4 ) 

Qin = 277,87 kJ/kg  – 92,63 kJ/kg 

Qin = 185,24 kJ/kg 

 

 Kalor yang dilepas 

Qout = ( h2 – h3 ) 

Qout = 293,50 kJ/kg  – 92,63 kJ/kg 

Qout = 200,87 kJ/kg 

 

 Koefisien Unjuk Kerja 

COP = 
    

 
 
            

           
 = 12,85 
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4.7 Tambah perhitungan dengan asumsi kondisi pada tahap 1 adalah 

superheat pada percobaan CT 1300 mm. 

perhitungan tahap 1 mengacu pada temperatur pengukuran pada titik T2 dan 

atau T3. 

CT PL 
TL 

PH 
TH 

TL1 TL2 TL3 TH1 TH2 TH3 

900 4 -10 25 30 108 62 47 32 

1100 1.8 -13 24 27 95 56 41 29 

1300 2 -15 27 29 108 58 43 31 

  

P(atm) : 14.696 Psi 

Ps(g) : 2 Psig 

PD(g) : 108 Psig 

1 Psi : 6,895 kPa 

 

 CT 1300 mm 

Tahap 1 

Fluida dalam kondisi superheat. 

P1 :  2  Psig 

T1 :      °C 

h1 :      kj/kg  

s1 :      kj/kg.°C 

Mencari tekanan absolute (Pabs) 

Ps(abs)  :  Ps(g) + P(atm) 

Ps(abs)  :  2 Psi + 14,696 Psi 

Ps(abs)  :  16,696 Psi 

PD(abs) :  PD(g) + P(atm) 

PD(abs) :  108 Psi + 14,696 Psi 

PD (abs) :  122,696 Psi 

Konversi Psi ke kPa 

1 Psi : 6,895 kPa 
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Ps(abs) :  16,696 Psi 

PD(abs):  122,696 Psi 

 P1 ( tekanan suction ) 

Ps(abs) : 6,895 x 16,696 

Ps(abs) : 115,12 kPa 

 P2 ( tekanan discharge ) 

PD(abs) : 6,895 x 122,696 

PD(abs) : 845,99 kPa 

Untuk mencari parameter entalpy dan entropi pada Tahap 1  diperoleh 

dengan cara double interpolasi. 

 

 

 

 

 

 

 Double interpolasi 

    1st ( berdasarkan nilai tekanan ) 

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi 

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 115,12 271.87 280.41 1.0807 1.1093 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

P1 = 115,12 kPa 

T1 = -29 °C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

s1 = 0.94635 kJ/kg.°C 

 

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 
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(       (      )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(     )   (     )

(  )
 (      ) 

            

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 115,12 271.87 280.41 1.0807 1.1093 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(     )   (     )

(  )
 (      ) 

            

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 115,12 271.87 280.41 1.0807 1.1093 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(       )   (     )

(  )
 (      ) 

            



133 
 

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 115,12 271.87 280.41 1.0807 1.1093 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

     
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(       )   (     )

(  )
 (      ) 

            

 

A B C D E 

 

Tekanan 
Entalpi  

T20 

Entalpi 

T30 

Entropi 

T20 

Entropi 

T30 

1 100 272.17 280.68 1.0918 1.1203 

2 115,12 271.87 280.41 1.0807 1.1093 

3 140 271.38 279.97 1.0624 1.0912 

 

 

 

 

 

 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(             )   (     )

(     )
 (      ) 

 2nd  ( berdasarkan nilai temperatur ) 

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.87 1.0807 

2 29 279,56 1,1064 

3 30 280.41 1.1093 
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(    )   ( )

(  )
 (      ) 

          

 

 

 

 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(             )   (     )

(     )
 (      ) 

   
(    )   ( )

(  )
 (      ) 

          

Sehingga didapatkan : 

P1 = 115,12 kPa 

T1 = 29 °C 

h1 = 279,56 kJ/kg 

s1 = 1,1064 kJ/kg.°C 

 

 

 

 

 

Tahap 2 

Fluida dalam kondisi superheat vapor dan proses isentropic. untuk 

mendapatkan nilai h2 dilakukan dengan double interpolasi.  

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.87 1.0807 

2 29 279,56 1,1064 

3 30 280.41 1.1093 

 

A B C 

 
Temperatur Entalpi Entropi 

1 20 271.87 1.0807 

2 29 279,56 1,1064 

3 30 280.41 1.1093 
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Hasil pengukuran aktual 

 

 

Double interpolasi 

 
 1st 

      

 

A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 800 286,69 296,81 

2 845,99 285,81 296,04 

3 900 284,77 295,13 

    
     

(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(    )   (     )

(   )
 (      ) 

            

 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 58 °C 

h2 = 

 

kJ/kg 

s2=s1 = 1,1064 kJ/kg.°C 
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(     )   (     )

(     )
 (  ) 

     
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

     
(    )   (     )

(   )
 (      ) 

            

    

 

A B C 

 

Tekanan T50 T60 

1 800 286,69 296,81 

2 845,99 285,81 296,04 

3 900 284,77 295,13 

     

 

 2nd 

    

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 285,81 

2 58 293,99 

3 60 296,04 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(             )   (     )

(     )
 (      ) 

   
(     )   ( )

(  )
 (      ) 

          

 

 

 

 

A B 

 

Temperatur Entalpi 

1 50 285,81 

2 58 293,99 

3 60 296,04 
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Tahap 3 

Fluida pada kondisi saturated liquid, dan proses isobaric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0.36332 kJ/kg.°C 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(           )   (          )

(       )
 (     ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (     ) 

         

 

Maka : 

 

P2 = 845,99 kPa 

T2 = 58 °C 

h2 = 293,99 kJ/kg 

s2=s1 = 1,1064 kJ/kg.°C 
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A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(           )   (          )

(       )
 (     ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (     ) 

         

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 

 

   
(     )   (     )

(     )
 (  ) 

   
(               )   (          )

(       )
 (       ) 

   
(       )   (     )

(  )
 (       ) 

           

 

A B C D 

  Tekanan Temp Entalpi Entropi 

1 800 31,31 95,47 0.35404 

2 845,99 33,28 98,35 0,36332 

3 850 33,45 98,60 0.36413 
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Maka : 

P3 = 845,99 kPa 

T3 = 33,28 °C 

h3 = 98,35 kJ/kg 

s3 = 0,36332 kJ/kg.°C 
 

Tahap 4 

Fluida pada kondisi campuran liquid dan uap. 

Proses adiabatic. 

 

P4=P1 = 115,12  kPa 

T4 = -23,31  °C 

h4=h3 = 98.35  kJ/kg 

s4 = 0.39327  kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879  

 hf = 24.53  kJ/kg 

hg = 237.95  kJ/kg 

sf = 0.10  kJ/kg.°C 

sg = 0.95  kJ/kg.°C 

h1 = 237.95  kJ/kg 

h2 = 298.07  kJ/kg 

h3 = 98.35  kJ/kg 

h4 = 98.35  kJ/kg 

     

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 

115.12 -23.31 21.22 236.35 0.08766 0.94878 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 
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(      )  (      )   (          )

(       )
 (      ) 

           
(    )   (     )
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Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 
115.12 -23.31 21.22 236.35 0.08766 0.94878 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 
 

   
(           )   (          )

(       )
 (     ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (     ) 

         

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 
115.12 -23.31 21.22 236.35 0.08766 0.94878 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 
 

   
(             )   (          )

(       )
 (      ) 

   
(    )   (     )

(  )
 (      ) 

          

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 
115.12 -23.31 21.22 236.35 0.08766 0.94878 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 
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 (       ) 
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Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 
115.12 -23.31 21.22 236.35 0.08766 0.94878 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 
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(       )
 (       ) 

   
(       )   (     )
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 (       ) 

           

 

Tekanan Temperatur hf hg sf sg 

100 -26.37 17.28 234.44 0.07188 0.95183 
115.12 -23.31 21.22 236.35 0.08766 0.94878 

120 -22.32 22.49 236.97 0.09275 0.94779 
 

 

    
     

     
 

    
           

            
 

           

 

           (      ) 

                    (                ) 
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Maka : 

P4=P1 = 115,12 kPa 

T4 = -23,31 °C 

h4=h3 = 98.35 kJ/kg 

s4 = 0,3964 kJ/kg.°C 

x4 = 0,3585 

 hf = 21,22 kJ/kg 

hg = 236,35 kJ/kg 

sf = 0,0877 kJ/kg.°C 

sg = 0,9488 kJ/kg.°C 

h1 = 279,56 kJ/kg 

h2 = 293,99 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 

 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

W = ( h2 – h1) 

W = 293,99 kJ/kg  279,56 kJ/kg 

W = 14,43 kJ/kg   

 

 Beban pendingin 

Qin = ( h1 – h4 ) 

Qin = 279,56 kJ/kg  – 98,35 kJ/kg 

Qin = 181,21 kJ/kg 

 

 Kalor yang dilepas 

Qout = ( h2 – h3 ) 

Qout = 293,99 kJ/kg  – 98,35 kJ/kg 

Qout = 195,64 kJ/kg 

 

 Koefisien Unjuk Kerja 

COP = 
    

 
 
            

           
 = 13,55 
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 Dari hasil perhitungan diatas, maka didapatkan hasil perhitungan yang di 

rangkum dalam sebuah tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.3  Pengaruh panjang kapiler terhadap perubahan tekanan dan temperatur 

CT 
Tekanan 

Kondensor 

Temperatur 

Kondensor 
Work 

Efek Heat 

pump 
COP 

  
mm kPa °C kJ/kg kJ/kg 

900 845.99 62 17.90 199.72 11.16 

1100 756.35 56 15.63 200.87 12.85 

1300 845.99 58 14.43 195.64 13.55 

 

 Dari hasil perhitungan yang tertuang didalam tabel diatas dapat di jelaskan 

bahwa terjadi perubahan nilai tekanan dan  temperatur pada setiap perubahan 

penggunaan panjang pipa kapiler yang mana dari perubahan – perubahan tersebut 

juga akan di ikuti oleh perubahan usaha/kerja begitu juga pada efek heat pump 

yang dihasilkan akan berubah diamana unjuk kerja dari kompresor juga akan ikut 

berubah. 

 Perubahan-perubahan pada masing-masing variabel tersebut dapat dilihat 

perubahan pergerakan nya jika digambarkan ke dalam grafik sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Variasi CT vs Tekanan Discharge 

P
re
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 (
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Variasi CT (mm) 
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Dari gambar grafik 4.5 terlihat pergerakan penurunan dan kenaikan tekanan 

discharge. Pada penggunaan CT 900 mm sebagai alat ekspansi, tekanan discharge 

pada nilai tekanan 108 Psi ( 845,99 kPa ), sedangkan pada penggunaan CT 1100 

mm, tekanan discharge turun menjadi 95 Psi ( 756,35 kPa ), akan tetapi pada 

penggunaan CT 1300 mm, tekanan discharge kembali terbaca 108 Psi ( 845,99 

kPa ). Hal ini kelihatan aneh, karena semestinya semakin panjang kapiler yang 

digunakan akan menyebakan semakin besar pula nilai tekanan discharge karena 

fungsi dari kapiler merupakan salah satu fungsi alat ekspansi yang berfungsi 

untuk menurunkan tekanan pada sisi evaporator  tetapi menaikan 

tekanan pada sisi condensor  dan mengatur jumlah aliran refrigerant 

cair yang mengalir melalui ekspansi  sesuai dengan kebutuhan 

evaporator .  

semakin panjang pipa kapiler dan semakin kecil diameter pipa kapiler 

memiliki tekanan suction semakin kecil hal ini juga mengakibatkan temperatur 

pada evaporator semakin rendah. Sebaliknya, semakin pendek pipa kapiler dan 

semakin besar diameter pipa kapiler memiliki tekanan suction semakin besar hal 

ini mengakibatkan temperatur pada evaporator semakin besar. 

 

Terjadinya penurunan dan kenaikan tekanan discharge hasil eksperimen pada 

alat heat pump tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 

1. Pengaruh suhu sekitar ruangan. 

Pada saat melakukan eksperimen pengambilan data, dimana suhu sekitar 

dapat dikatakan tidak stabil/tidak sama meskipun pengambilan data 

dilakukan pada jam yang sama pada hari yang berbeda. Karena perubahan 

suhu sekitar ruangan sangat berpengaruh terhadap perubahan tekanan 

pada sistem refrigerasi dan heat pum karena pada sistem ini merupakan 

berfungsi menyerap dan melepaskan energi panas sehingga perubahan 

suhu sekitar sangat berpengaruh terhadap hasil pengukuran baik 

temperatur maupun tekanan. 
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2. Disain pembentukan posisi pipa kapiler. 

Pada alat yang dirancang ini menggunakan variasi panjang kapiler yang 

bervariasi tetapi berdiameter sama. Hanya saja panjang dari kapiler yang 

digunakan berdampak pada bentuk lingkaran dan jumlah lingkaran kapiler 

yang tidak sama. Dimana pada kapiler yang lebih panjang akan 

menyebabkan pressure drop yang semakin besar, karena drop maka aliran 

fluida semakin besar jika jumlah gulungan kapiler semakin banyak. 

3. Posisi sambungan pengelasan pipa kapiler. 

Penyambungan pengelasan pipa kapiler terhadap conector nipple sangat 

mempengaruhi laju aliran fluida yang melewati kapiler. Semakin 

menyempitnya ruang kapiler akan semakin menghambat aliran fluida. Hal 

ini merupakan salah satu faktor yang dapat menyebakan terjadinya 

perubahan penurunan dan kenaikan tekanan pada sistem. 

4. Pembacaan Alat ukur. 

Pada saat melakukan eksperimen, penulis mengumpulkan data hasil 

pengukuran dengan bantuan alat ukur pressure guage dan alat ukur 

termometer. Pada pengukuran tekanan, penulis menggunakan alat ukur 

pressure guage dengan mengukur tekanan sucsion dan tekanan discharge 

dengan satuan alat ukur Psi. penggunaan alat ukur analog tersebut 

kemungkinan terdapat ketidak presisian mata membaca alat ukur. Penulis 

membaca alat ukur tersebut dengan pendekatan rata-rata mata membaca 

alat ukur tersebut. Hal ini salah satu faktor yang mempengaruhi perolehan 

nilai tekanan yang tidak sempurna pada alat. 

Dari beberapa faktor diatas, penulis meyakini bahwa faktor yang paling 

dominan menyebabkan terjadinya penurunan dan kenaikan kembali tekanan 

adalah faktor perubahan suhu sekitar ruangan dan sistem kerja dari alat ini 

merupakan sistem konveksi paksa bukan sistem konveksi alamiah. 
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Gambar 4.6 Grafik Variasi CT vs Temperatur Discharge 

 

Dari gambar grafik 4.6 terlihat pergerakan penurunan dan kenaikan 

temperatur suhu. Pada penggunaan CT 900 mm sebagai alat ekspansi, temperatur 

condensor pada nilai suhu 62 °C, sedangkan pada penggunaan CT 1100 mm, 

temperatur condensor turun menjadi 56 °C, akan tetapi pada penggunaan CT 1300 

mm, temperatur condensor kembali naik menjadi 58 °C. Hal ini teradi karena 

perubahan tekanan pada tekanan discharge yang juga mempengaruhi perubahan 

tekanan sucsion sehingga berdampak pada peruahan temperatur suhu di 

condensor. Semakin panjang kapiler yang digunakan akan menyebakan semakin 

besar pula nilai temperatur pada condensor karena fungsi dari kapiler merupakan 

salah satu fungsi alat ekspansi yang berfungsi untuk menurunkan tekanan 

sehingga suhu turun pada sisi evaporator  tetapi menaikan tekanan 

pada sisi condensor  sehingga suhu naik pada sisi condensor.  

semakin panjang pipa kapiler dan semakin kecil diameter pipa kapiler 

memiliki tekanan suction semakin kecil hal ini juga mengakibatkan temperatur 

pada evaporator semakin rendah. Sebaliknya, semakin pendek pipa kapiler dan 

semakin besar diameter pipa kapiler memiliki tekanan suction semakin besar hal 

ini mengakibatkan temperatur pada evaporator semakin besar. Hal serupa juga 
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berlaku pada sisi discharge, dimana semakin panjang dan semakin kecil diameter 

pipa kapiler akan menyebabkan semakin temperatur condensor semakin tinggi. 

 

 

Gambar 4.7 Grafik Variasi CT vs COP 

 

 Dari gambar grafik 4.7 terlihat pergerakan kenaikan dan penurunan unjuk 

kerja ( COP ) pada alat heat pump. Semakin panjang kapiler juga akan berdampak 

terhadap nilai coefficient of performance (COP), yang mana semakin panjang pipa 

kapiler dan semakin kecil diameter pipa kapiler memiliki nilai pressure drop yang 

besar hal ini dikarenakan hambatan aliran refrigerant di dalam pipa kapiler 

semakin besar, sehingga akan mempengaruhi kapasitas evaporator dan kerja 

kompresor menjadi kecil. Karena penurunan kapasitas evaporator tidak sebanding 

dengan penurunan kerja kompresor maka hal ini akan mengakibatkan nilai COP 

semakin kecil dan sebaliknya.  

 Semakin panjang pipa kapiler yang digunakan akan menghasilkan nilai 

kapasitas pendinginan yang semakin menurun sehingga kerja kompresor semakin 

kecil yang mengakibatkan temperatur yang masuk ke evaporator semakin 
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menurun sehingga membuat COP semakin menurun dimana penurunan nilai COP 

tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya waktu. 

 Naik turun nya COP tidak terlepas dari saling keterkaitan nya dengan naik 

turun nya tekanan dan temperatur pada sistem seperti yang telihat pada gambar 

grafik 4.5 dan 4.6. 

 

 

Gambar 4.8 Efek Heat pump vs Variasi CT vs COP 

 Penggunaan pipa kapiler yang semakin panjang akan menghasilkan nilai 

kapasitas pendinginan yang semakin menurun sehingga kerja kompresor semakin 

kecil yang mengakibatkan temperatur yang masuk ke evaporator semakin 

menurun sehingga membuat COP semakin menurun dimana penurunan nilai COP 

tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya waktu. 

Semakin kecil nya nilai COP pada sistem maka menunjukkan semakin baik 

pula kinerja pada sistem yang telah di buat dan naik turun nya COP tidak terlepas 

dari saling keterkaitan nya dengan naik turun nya tekanan dan temperatur pada 

sistem. 
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4.8 Analisa Hasil Pengukuran 

Analisa data pengukuran dan perhitungan berdasarkan nilai yang terdapat 

pada tabel pengukuran. 

Tabel 4.4 Pengukuran Tekanan dan Temperatur 

 

Langkah percobaan dilakukan dengan mengumpulkan data pengukuran 

hasil percobaan. Adapun variabel yang diukur antara lain :  

1. Variabel nilai tekanan discharge dan tekanan sucsion yang terukur 

terhadap penggunaan panjang pipa kapiler yang bervariasi. 

2. Variabel nilai temperatur evaporator dan temperatur condensor yang 

terukur terhadap masing-masing variasi panjang kapiler. 

Pada variabel tersebut dilakukan pengukuran dan perhitungan dengan 

menggunakan tabel propertis Cengel yang mana pada tabel tersebut terdapat 

variabel-variabel yang memuat nilai-nilai tertentu sebagai bahan yang dapat 

membantu menentukan dan mendapatkan nilai-nilai yang semestinya. 

Adapaun hasil akhir yang akan dicapai adalah untuk mendapatkan nilai 

Unjuk Kerja Kompresor (COP) pada alat heat pump yang mana variasi 

panjang kapiler akan berpengaruh terhadap kinerja dari kompresor, yang 

mana dari nilai yang didapatkan akan terlihat pergerakannya pada masing-

masing grafik. 

No 
CT  

mm 

Massa 

gram 

High Side / Condensor Low Side / Evaporator 
Arus 

Amp 

Time 

TH1 

°C 

TH2 

°C 

TH3 

°C 

PH 

(Psi) 

TL1 

°C 

TL2 

°C 

TL3 

°C 

PL 

(Psi) 

Start 

Sistem 

Start 

Ukur 

1 900 390 62 47 32 108 -10 25 30 4 1,8 
07.50 

Am 

07.55 

Am 

2 1100 390 56 41 29 95 -13 24 27 1,8 1,8 
07.50 

Am 

07.55 

Am 

3 1300 390 58 43 31 108 -15 27 29 2 1,8 
07.50 

Am 

07.55 

Am 
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4.9 Hasil Perolehan Data Percobaan 

Dari data yang diamati pada tabel pengukuran tekanan dan temperatur 

dapat di jelaskan bahwa pada setiap percobaan dengan panjang kapiler yang 

bervariasi akan menghasilkan nilai yang bervariasi pula, dalam hal ini nilai 

yang dimaksudkan antara lain nilai Tekanan Discharge, Tekanan Sucsion, 

Temperatur evaporator dan temperatur condensor. 

1. Pada CT ( capiler tube ) yang digunakan dengan panjang 900 mm dan 

diameter 0,070 inch, jumlah berat refrigerant R134a sebesar 390 gram, 

menghasilkan nilai yang terukur, yaitu : 

 tekanan discharge 108 Psi. 

 tekanan suction 4 Psi 

 suhu pada evaporator : 

-10°C ( TL1 = sisi input evaporator ) 

25°C ( TL2 = sisi output evaporator ) 

30°C ( TL3 = sisi input ke kompresor/sucsion ). 

 suhu pada Condensor : 

62°C ( TH1 = sisi output kompresor/discharge ) 

47°C ( TH2 = sisi input condensor ) 

32°C ( TH3 = sisi output kondensor ). 

 Amper motor kompresor 1,8 amper. 

2. Pada CT ( capiler tube ) yang digunakan dengan panjang 1100 mm dan 

diameter 0,070 inch, jumlah berat refrigerant R134a sebesar 390 gram, 

menghasilkan nilai yang terukur, yaitu : 

 tekanan discharge 95 Psi. 

 tekanan suction 1,8 Psi 

 suhu pada evaporator : 

-13°C ( TL1 = sisi input evaporator ) 

24°C ( TL2 = sisi output evaporator ) 

37°C ( TL3 = sisi input ke kompresor/sucsion ). 
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 suhu pada Condensor : 

56°C ( TH1 = sisi output kompresor/discharge ) 

41°C ( TH2 = sisi input condensor ) 

29°C ( TH3 = sisi output kondensor ). 

 Amper motor kompresor 1,8 amper. 

3. Pada CT ( capiler tube ) yang digunakan dengan panjang 1300 mm dan 

diameter 0,070 inch, jumlah berat refrigerant R134a sebesar 390 gram, 

menghasilkan nilai yang terukur, yaitu : 

 tekanan discharge 108 Psi. 

 tekanan suction 2 Psi 

 suhu pada evaporator : 

-15°C ( TL1 = sisi input evaporator ) 

27°C ( TL2 = sisi output evaporator ) 

39°C ( TL3 = sisi input ke kompresor/sucsion ). 

 suhu pada Condensor : 

58°C ( TH1 = sisi output kompresor/discharge ) 

43°C ( TH2 = sisi input condensor ) 

31°C ( TH3 = sisi output kondensor ). 

 Amper motor kompresor 1,8 amper. 

Dari data diatas, dapat di jelaskan bahwa fungsi dari pipa kapiler adalah 

sebagai fungsi katup ekspansi yang dapat menurunkan nilai tekanan. Karena 

fungsi nya tersebut, maka berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan 

dapat dikatakan bahwa semakin panjang pipa kapiler yang digunakan (dengan 

ukuran diameter yang sama) maka akan semakin mempengaruhi penurunan 

nilai tekanan pada evaporator sehingga dengan penurunan nilai tekanan maka 

akan di ikuti dngan penurunan nilai suhu pada evaporator, demikian juga 

nilai tekanan pada condensor terjadi penurunan nilai tekanan dan suhu, akan 

tetapi nilai amper pada kerja motor kompresor constan. 
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4.10 Prinsip Kerja dari Sistem Heat Pump 

Pada Alat Sistem Refrigerasi dan Heat Pump yang dirancang ini 

terdapat tiga (3) variasi panjang pipa kapiler yaitu 900 mm, 1100 mm dan 

1300 mm dengan diameter pipa kapiler yang sama (0,070 inch). 

Sama hal nya dengan sistem Refrigerasi kompresi uap, pada Heat Pump 

juga didukung empat komponen utama dengan fungsi yang berbeda-beda. 

Pada masing-masing komponen tersebut refrigerant (bahan pendingin) 

mengalami proses termodinamis yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya 

masing-masing. Hanya saja pada alat yang dirancang ini telah di tambahkan 

komponen tambahan check valve dan four way valve (katup empat arah) yang 

berfungsi sebagai pembalik arah sirkulasi refrigerant sesuai keinginan 

sehingga evaporator dan condensor dapat saling berubah fungsi nya sesuai 

keinginan pengguna. 

Pada kompresor berlangsung proses kompresi. Uap refrigerant dari 

saluran hisap dikompresi sehingga tekanan uap refrigerant akan naik hingga 

tekanan kondensasinya yang diikuti kenaikan temperatur saturasi uap 

refrigerant, proses kompresi yang ideal berlangsung pada kondisi entropi 

konstan (isentropic proses), refrigerant tidak mengalami gesekan saat proses 

kompresi sehingga entropi refrigerant akan sama pada saat masuk dan keluar 

kompresor. 

Keluar dari kompresor uap refrigerant terlebih dahulu masuk ke katup 

empat arah yang arah nya dapat diatur sesuai keinginan dari pengguna, 

kemudian uap refrigerant masuk ke kondensor (indoor coil) dan mengalami 

proses kondensasi, uap refrigerant berubah fasa menjadi cair. Sebelum proses 

kondensasi berlangsung, uap refrigerant panas dari kompresor terlebih dahulu 

mengalami proses pendinginan pada bagian awal coil, temperatur uap 

regfrigerant turun hingga temperatur kondensasinya, baru setelah itu 

berlangsung proses kondensasi. Kondisi tekanan yang tetap pada tiap bagian 

koil memugkinkan proses kondensasi refrigerant berlangsung secara isobaric 
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sehingga perubahan fasa refrigerant dari gas menjadi cair akan melepaskan 

sejumlah panas keruangan. 

Keluar dari coil condensor refrigerant terlebih dahulu melewati check 

valve ( keran 10 pada posisi terbuka sedangkan keran 6, 7, 8, 9 posisi 

tertutup) yang kemudian menuju dryer 1 (satu) yang berfungsi sebagai 

penyaring partikel-partikel asing selain cairan gas agar tidak masuk kedalam 

pipa kapiler sehingga hanya cairan gas yang kemudian akan melalui alat 

expansi (dalam percobaan pertama menggunakan variasi panjang kapiler 900 

mm pada keran nomor 2). Proses expansi menurunkan tekanan cairan 

refrigerant menuju tekanan evaporasinya. Proses expansi yang ideal 

berlangsung secara adiabatic tanpa ada perubahan entalpi (isentalpi proses), 

perpindahan kalor hanya akan terjadi sesama refrigerant sehingga setelah 

keluar dari alat expansi sebagian refrigerant tetap berada dalam kondisi cair 

namun temperaturnya turun dan sebagian lain telah berubah fasa menjadi uap 

refrigerant. 

Setelah melewati alat expansi, campuran cairan dan uap refrigerant 

masuk ke evaporator. Pada komponen ini refrigerant mengalami proses 

evaporasi, fasa refrigerant berubah dari cair menjadi uap. Kondensasi 

tekanan yang tetap pada coil memungkinkan proses evaporasi untuk 

mengambil sejumlah panas dari luar ruangan berlangsung secara isobaric. 

Keluar evaporator, uap refrigerant terlebih dahulu melewati katup 

empat arah (sesuai keinginan pengguna) yang kemudian menuju ruang 

accumulator, dimana accumulator berfungsi sebagai penyaring partikel- 

partikel selain gas sehingga yang masuk kembali ke kompresor dipastikan 

benar-benar murni gas yang kemudian uap refrigerant kembali disirkulasikan 

oleh kompresor, sehingga refrigerant kembali bersirkulasi mengalami 

peruahan fasa dari uap jadi cair dan kembali dimanfaatkan untuk proses 

pemanasan. 
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4.11 Unjuk Kerja Kompresor pada Sistem Heat Pump 

Dari data-data yang didapat berdasarkan hasil percobaan, maka 

dilakukan analisa perhitungan untuk mendapatkan nilai unjuk kerja ( COP ) 

kompresor dengan menggunakan bantuan tabel cengel. Pada hasil pengukuran 

dan perhitungan di halaman sebelumnya, didapatkan hasil sebagai berikut, 

yaitu : 

1. Hasil percobaan dengan menggunakan variasi panjang kapiler 900 mm, 

diameter 0,070 inch.  

P4=P1 = 128.91 kPa 

T4=T1 = -20.74 °C 

h4=h3 = 98.35 kJ/kg 

s4 = 0.39327 kJ/kg.°C 

x4 = 0.345879 

 Hf = 24.53 kJ/kg 

Hg = 237.95 kJ/kg 

Sf = 0.10 kJ/kg.°C 

Sg = 0.95 kJ/kg.°C 

h1 = 237.95 kJ/kg 

h2 = 298.07 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

 W = ( h2 – h1) 

 W = 298,07 kJ/kg  – 237,95 kJ/kg 

 W = 60,12 kJ/kg   

 Beban pendingin 

 Qin = ( h1 – h4 ) 

 Qin = 237.95 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 
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 Qin = 139,60 kJ/kg 

 Kalor yang dilepas 

 Qout = ( h2 – h3 ) 

 Qout = 298.07 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 

 Qout = 199,72 kJ/kg 

 Koefisien Unjuk Kerja 

 COP = 
    

 
 
            

           
 = 3,32 

 

2.  Hasil percobaan dengan menggunakan variasi panjang kapiler 1100 mm,   

diameter 0,070 inch. 

P4=P1 = 113,74 kPa 

T4=T1 = -23,59 °C 

h4=h3 = 92,63 kJ/kg 

s4 =         kJ/kg.°C 

x4 =          

 hf =       kJ/kg 

hg =        kJ/kg 

sf =      kJ/kg.°C 

sg =      kJ/kg.°C 

h1 = 236,18 kJ/kg 

h2 = 293,50 kJ/kg 

h3 = 92,63 kJ/kg 

h4 = 92,63 kJ/kg 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

 W = ( h2 – h1) 

 W = 293,50 kJ/kg  – 236,18 kJ/kg 

 W = 57,33 kJ/kg   
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 Beban pendingin 

 Qin = ( h1 – h4 ) 

 Qin = 236,18 kJ/kg  – 92,63 kJ/kg 

 Qin = 143,55 kJ/kg 

 Kalor yang dilepas 

 Qout = ( h2 – h3 ) 

 Qout = 293,50 kJ/kg  – 92,63 kJ/kg 

 Qout = 200,87 kJ/kg 

 Koefisien Unjuk Kerja 

COP = 
    

 
 
            

           
 = 3,50 

3. Hasil percobaan dengan menggunakan variasi panjang kapiler 1300 mm, 

diameter 0,070 inch. 

P4=P1 = 115,12 kPa 

T4=T1 = -23,31 °C 

h4=h3 = 98.35 kJ/kg 

s4 = 0.39639 kJ/kg.°C 

x4 = 0.358523 

 hf = 21,22 kJ/kg 

hg = 236,35 kJ/kg 

sf = 0.09 kJ/kg.°C 

sg = 0.95 kJ/kg.°C 

h1 = 236,35 kJ/kg 

h2 = 293,99 kJ/kg 

h3 = 98.35 kJ/kg 

h4 = 98.35 kJ/kg 

Sehingga didapatkan : 

 Kerja kompresor 

 W = ( h2 – h1) 



157 
 

 W = 293,99 kJ/kg  – 236,35 kJ/kg 

 W = 57,64 kJ/kg   

 Beban pendingin 

 Qin = ( h1 – h4 ) 

 Qin = 236,35 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 

 Qin = 138,00 kJ/kg 

 Kalor yang dilepas 

 Qout = ( h2 – h3 ) 

 Qout = 293,99 kJ/kg  – 98.35 kJ/kg 

 Qout = 195,64 kJ/kg 

 Koefisien Unjuk Kerja 

COP = 
    

 
 
            

           
 = 3,39 

Dari hasil pengukuran dan perhitungan tersebut dapat di gambarkan 

kedalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.5  Hasil Perhitungan Work, Efek Heat Pump dan COP 

CT 
Tekanan 

Kondensor 

Temperatur 

Kondensor 
Work 

Efek Heat 

pump COP  

mm kPa °C kJ/kg kJ/kg 

900 845.99 62 60.12 199.72 3.32 

1100 756.35 56 57.33 200.87 3.50 

1300 845.99 58 57.64 195.64 3.39 

 

4.12 Pengaruh Panjang Pipa Kapiler Terhadap Temperatur Evaporator dan 

Condensor. 

 Dari data hasil eksperimen, pembacaan pada alat ukur temperatur 

menunjukkan bahwa suhu pada evaporator akan cenderung semakin menurun 
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apabila penggunaan panjang kapiler semakain bertambah panjang. Hal ini 

membuktikan bahwa fungsi kapiler merupakan salah satu fungsi alat ekspansi 

untuk menurunkan nilai tekanan dan nilai temperatur suhu seperti yang 

terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Temperatur Condensor dan Evaporator 

 

 Berdasarkan tabel diatas dimana nilai temperatur suhu pada evaporator 

yang terukur dapat terlihat cenderung menurun seiring dengan perubahan 

penambahan panjang pipa kapiler yang digunakan. Dimana pada saat 

menggunakan kapiler dengan panjang 900 mm maka hasil pengukuran 

temperatur suhu pada evaporator sebesar -10°C, sedangkan pada saat 

menggunakan panjang kapiler 1100 mm, nilai temperatur suhu yang terukur 

pada evaporator sebesar -13°C, dan pada saat penggunaan panjang kapiler 

1300 mm nilai temperatur suhu pada evaporator sebesar -15°C. 

Apabila nilai-nilai tersebut di gambarkan kedalam sebuah grafik yang 

membandingkan pengaruh panjang kapiler terhadap perubahan temperatur 

evaporator maka dapat terlihat jelas pergerakan arah grafik nya seperti yang 

terlihat pada grafik Variasi CT vs Temperatur Evaporator pada gambar grafik 

4.9 

CT  

(mm) 

Massa 

(gram) 

High Side / Condensor Low Side / Evaporator 
Arus 

(Amp) 
TH1 

°C 

TH2 

°C 

TH3 

°C 

PH 

(Psi) 

TL1 

°C 

TL2 

°C 

TL3 

°C 

PL 

(Psi) 

900 390 62 47 32 108 -10 25 30 4 1,8 

1100 390 56 41 29 95 -13 24 27 1,8 1,8 

1300 390 58 43 31 108 -15 27 29 2 1,8 
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Gambar 4.9 Grafik Variasi CT vs Temperatur Evaporator 

Sedangkan nilai temperatur suhu pada condensor yang terukur dapat 

terlihat cenderung menurun seiring dengan perubahan penambahan panjang pipa 

kapiler yang digunakan. Dimana pada saat menggunakan kapiler dengan panjang 

900 mm maka hasil pengukuran temperatur suhu pada condensor sebesar 62°C, 

sedangkan pada saat menggunakan panjang kapiler 1100 mm, nilai temperatur 

suhu yang terukur pada condensor sebesar 56°C, akan tetapi pada saat 

penggunaan panjang kapiler 1300 mm nilai temperatur suhu pada condensor 

cenderung bergerak naik kembali sebesar 58°C. berdasarkan hasil pengamatan 

pada saat melakukan percobaan, perubahan naik nya suhu pada condensor tidak 

terlepas dari pengaruh perubahan suhu sekitar pada saat melakukan percobaan 

pengambilan data. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

ketidakstabilan temperatur suhu pada condensor pada saat melakukan 

pengukuran. 

 

 

 

Gambar 4.10 Grafik Variasi CT vs Temperatur Condensor 
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4.13 Pengaruh Panjang Pipa Kapiler Terhadap Tekanan Evaporator dan 

Condensor. 

Dari data hasil percobaan, pembacaan pada alat ukur tekanan 

menunjukkan bahwa tekanan pada sisi evaporator akan cenderung semakin 

menurun apabila penggunaan panjang kapiler semakain bertambah panjang. 

Hal ini membuktikan bahwa fungsi kapiler merupakan salah satu fungsi alat 

ekspansi untuk menurunkan nilai tekanan. 

Tabel 4.7 Perubahan Tekanan Evaporator terhadap Perubahan Panjang 

Kapiler. 

CT 
Tekanan 

Evaporator 

Temperatur 

Evaporator 
Work 

Efek 

refrigerasi COP  

mm kPa ° C kJ/kg kJ/kg 

900 128.91 -10 60.12 139.60 2.32 

1100 113.74 -13 57.33 143.55 2.50 

1300 115.12 -15 55.59 138.00 2.39 

 

Pada tabel diatas terlihat dimana nilai tekanan pada evaporator yang 

terukur cenderung menurun seiring dengan perubahan penambahan panjang 

pipa kapiler yang digunakan. Dimana pada saat menggunakan kapiler dengan 

panjang 900 mm maka hasil pengukuran tekanan pada evaporator sebesar 4 

Psi (128,91 kPa), sedangkan pada saat menggunakan panjang kapiler 1100 

mm, nilai tekanan yang terukur pada evaporator sebesar 1,8 Psi (113,74 kPa), 

dan pada saat penggunaan panjang kapiler 1300 mm nilai tekanan pada 

evaporator sebesar 2 Psi 115,12 kPa). 

Apabila nilai-nilai tersebut di gambarkan kedalam sebuah grafik, maka 

dapat terlihat jelas pergerakan arah grafik nya seperti pada gambar grafik 

dibawah ini. 
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Gambar 4.11 Grafik Variasi CT vs Tekanan Evaporator 

Sedangkan nilai tekanan pada sisi condensor yang terukur dapat terlihat 

cenderung menurun seiring dengan perubahan penambahan panjang pipa kapiler 

yang digunakan. Dimana pada saat menggunakan kapiler dengan panjang 900 mm 

maka hasil pengukuran tekanan pada condensor sebesar 108 Psi (845,99 kPa), 

sedangkan pada saat menggunakan panjang kapiler 1100 mm, nilai tekanan yang 

terukur pada condensor sebesar 95 Psi (756,35 kPa), akan tetapi pada saat 

penggunaan panjang kapiler 1300 mm nilai tekanan pada condensor cenderung 

bergerak naik kembali sebesar 108 Psi (845,99 kPa). 

Berdasarkan hasil pengamatan pada saat melakukan percobaan, perubahan 

naik nya tekanan pada condensor tidak terlepas dari pengaruh peruahan suhu 

sekitar ruangan pada saat melakukan percobaan pengambilan data, selain itu juga 

dimungkinkan dari bentuk konstruksi lingkaran dan jumlah lingkaran kapiler yang 

berbeda serta tata letak penyambungan pengelasan pipa kapiler terhadap conector 

nipple yang kurang tepat antara satu sama lain nya sehingga memberikan 

pengaruh yang berbeda dan hasil yang tidak semestinya pada masing-masing hasil 

percobaan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidak 

stabilan tekanan dan temperatur suhu pada condensor pada saat melakukan 

pengukuran. 
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Tabel 4.8 Perubahan Tekanan Condensor terhadap Perubahan Panjang Kapiler. 

CT 
Tekanan 

Kondensor 

Temperatur 

Kondensor 
Work 

Efek Heat 

pump 
COP 

  
mm kPa °C kJ/kg kJ/kg 

900 845.99 62 60.12 199.72 3.32 

1100 756.35 56 57.33 200.87 3.50 

1300 845.99 58 57.64 195.64 3.39 

 

Apabila nilai-nilai tersebut di gambarkan kedalam sebuah grafik, maka 

dapat terlihat jelas pergerakan arah grafik nya sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Grafik Variasi CT vs Tekanan Condensor 

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Perbandingan COP Refrigerasi dan COP Heat Pump 

CT 
Tekanan 

Kondensor 

Temperatur 

Kondensor 
Work 

Efek 

Refrigerasi 

Efek Heat 

pump 

COP 

Refrigerasi 

( COP R ) 

COP Heat 

Pump 

( COP HP ) mm kPa °C kJ/kg kJ/kg kJ/kg 

900 845.99 62 60.12 139.60 199.72 2.32 3.32 

1100 756.35 56 57.33 143.55 200.87 2.50 3.50 

1300 845.99 58 57.64 138.00 195.64 2.39 3.39 

 

P
re

su
re

( 
kP

a 
) 

Variasi CT (mm) 
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Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, maka untuk mendapatkan nilai 

unjuk kerja pada heat pump dilakukan dengan perhitungan berdasarkan teori yang 

ada, dimana COP heat pump adalah efek heat pump dibagi dengan kerja dari 

kompresor. Sedangkan COP refrigerasi adalah efek refrigerasi diagi dengan kerja 

kompresor. Dari dua ( 2 ) perbandingan nilai COP terhadap masing-masing efek 

yang dihasilkan, maka nilai COP tersebut dapat dibuktikan / diuji secara teoritis 

yaitu : 

 CT 900 mm : 

 Unjuk Kerja Refrigerasi ( COP R ) 

                      
              

         
 

  

       
  

            

           
      

      
              

         
 

  
       

 
            

           
      

Berdasarkan teori rumus COPHP = COPR + 1, Karena COPR  bernilai positif. 

Dengan demikian apabila hasil perhitungan COPHP diatas di uji ke dalam rumus, 

maka COPHP = 2,32 +1 = 3,32. 

Hasil perhitungan diatas menegaskan bahwa hasil tersebut sesuai dengan 

rumus secara teoritis. 

 CT 110 mm : 

 Unjuk Kerja Refrigerasi ( COP R ) 

                      
              

         
 

  

       
  

            

           
      

      
              

         
 

  
       

 
            

           
      

Berdasarkan teori rumus COPHP = COPR + 1, Karena COPR  bernilai positif. 

Dengan demikian apabila hasil perhitungan COPHP diatas di uji ke dalam rumus, 

maka COPHP = 2,50 +1 = 3,50. 
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Hasil perhitungan diatas menegaskan bahwa hasil tersebut sesuai dengan 

rumus secara teoritis. 

 CT 1300 mm : 

 Unjuk Kerja Refrigerasi ( COP R ) 

                      
              

         
 

  

       
  

            

           
      

      
              

         
 

  
       

 
            

           
      

Berdasarkan teori rumus COPHP = COPR + 1, Karena COPR  bernilai positif. 

Dengan demikian apabila hasil perhitungan COPHP diatas di uji ke dalam rumus, 

maka COPHP = 2,39 +1 = 3,39. 

Hasil perhitungan diatas menegaskan bahwa hasil tersebut sesuai dengan 

rumus secara teoritis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh beberapa 

kesimpulkan sebagai berikut : 

1. Mesin refrigerasi dan heat pump berhasil dibuat dan bekerja dengan 

baik. Temperatur suhu pada evaporator mencapai -15°C dan 

temperatur suhu condensor dapat mencapai 58°C dengan 

menggunakan variasi kapiler 1300 mm yang berdiameter 0,070 inch, 

akan tetapi COP terbaik yang dihasilkan pada sistem menggunakan 

variasi kapiler 900 mm dengan nilai COP 3,32 sebagai nilai COP 

terkecil dari sistem sedangkan nilai COP heat pump terbesar 3,50. 

2. Kerja kompresor per satuan massa refrigerant (Win) terkecil sebesar 

57,33 kj/kg, sedangkan (Win) terbesar 60,12 kj/kg.  

3. Kalor yang dilepas condensor per satuan massa refrigerant (Qout) 

terkecil sebesar 195,64 kj/kg, sedangkan Qout terbesar 200,87 kj/kg. 

4. Kalor yang diserap evaporator per satuan massa refrigerant (Qin) 

terkecil sebesar 139,60 kj/kg, sedangkan Qin terbesar 143,55 kj/kg.  

5. Nilai unjuk kerja (COP) refrigerasi terkecil sebesar 2,32, sedangkan 

nilai unjuk kerja (COP) refrigerasi terbesar 2,50.  

6. Penggunaan pipa kapiler yang semakin panjang memberikan efek heat 

pump yang semakin besar. 

7. Nilai hasil pengukuran temperatur actual pada sistem adalah 

temperatur pada sisi permukaan luar, sedangkan nilai hasil perhitungan 

temperatur adalah nilai temperatur ideal sisi dalam pada rerfrigerant. 

8. Penurunan efek heat pump mengakibatkan nilai unjuk kerja (COP) 

heat pump semakin kecil dan sebaliknya. 

9. Penurunan tekanan akan mengakibatkan penurunan temperatur suhu 

pada evaporator dan sebaliknya. 
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5.2 Saran 

Dari proses penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang dapat 

diberikan : 

1. Hasil pengukuran tekanan dan temperatur suhu pada masing-masing 

percobaan penggunaan variasi panjang pipa kapiler kurang stabil 

meskipun pada setiap pengukuran dilakukan dengan waktu/jam yang 

sama pada hari yang berbeda. Penelitian dapat dilanjutkan dengan 

menempatkan alat refrigerasi dan heat pump ini pada ruangan khusus 

yang dapat menjaga suhu ruangan sekitar tetap stabil pada suhu yang 

sama pada saat melakukan setiap percobaan pengukuran. 

2. Penggunaan fan condensor dan fan evaporator perlu diubah dengan 

mengganti fan yang lebih kecil agar konveksi paksa terhadap  

evaporator dan condensor sebanding. 

3. Penggunaan alat ukur sebaiknya menggunakan alat ukur digital baik 

untuk pengukuran tekanan, suhu dan amper agar kesalahan pembacaan 

pada alat ukur dapat diminimalisir. 

4. Pada alat yang telah dibuat, perlu ditambahkan alat ukur flowrate 

meter untuk mengetahui besarnya laju aliran massa pada sistem. 

5. Perlu penambahan pemasangan alat ukur pressure guage pada sisi 

input evaporator dan sisi output evaporator untuk mengetahui tekanan 

actual pada sisi input dan output evaporator. 

6. Perlu penambahan pemasangan alat ukur pressure guage pada sisi 

input condensor dan sisi output condensor untuk mengetahui tekanan 

actual pada sisi input dan output condensor. 

7. Perlu adanya penelitian lanjutan pada alat ini untuk penyempurnaan 

sistem yang lebih baik. 
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Lampiran 1. Tabel properties of common liquid, solid, and food 
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Lampiran 2. Tabel properties saturated R134a pressure 
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Lampiran 3. Tabel properties saturated R134a temperatur 
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Tabel properties saturated R134a temperatur (continue) 
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Lampiran 4. Tabel properties superheated R134a-1 
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Tabel properties superheated R134a-1 (continue) 
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Lampiran 5. Diagram P-h R-134a  
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Lampiran 6. Gambar rangka alat uji sistem refrigerasi dan heat pump 
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Lampiran 7. Skema Alat uji sistem refrigerasi dan heat pump 

 

Dafter Komponen :

1. Kompresor

2. Koil Kondensor

3. Koil Evaporator

4. Air Driyer

5. Akumulator

6. Valve ekspansi

7. Kapiler

8. Pressure Gauge

9. Check Valve
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Lampiran 8. Skema tiga dimensi Alat uji sistem refrigerasi dan heat pump   
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Lampiran 9. Diagram kelistrikan Alat uji sistem refrigerasi dan heat pump 
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Gbr.1 Pengukuran pemotongan rangka besi Gbr.2 Pengukuran rangka 

besi 

Gbr.3 Pengelasan rangka besi Gbr.4 Pemasangan multiplek pada rangka 

Lampiran 10. Foto dokumentasi 
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Gbr.5 Seting komponen Gbr.6 Perakitan komponen 

Gbr.7. Proses Brazing pipa 
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Gbr.8 Proses perakitan pipa pada setiap komponen 

Gbr.9 Proses pembentukan konstruksi kapiler Gbr.10 Penyambungan alat ukur pressure guage 
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Gbr.11 Perakitan komponen kelistrikan 

Gbr.12 Proses pengecatan  
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Gbr.15 Penimbangan berat keran pengisian Gbr.14 Penimbangan berat kotor refrigerant 

R134a 

Gbr.13 Finising pengecatan 
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Gbr.16 Penimbangan berat keran + berat kotor R134a 

Gbr.4 Proses vakum sistem 

Gbr.17 Proses Vakum sistem 

Gbr.18 Proses pengisian R134a kedalam sistem Gbr.19 Berat kaleng kosong + keran 
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Gbr.20 Pengukuran Amper Kompresor Gbr.21 Pengukuran temperatur condensor 

Gbr.22 Pengukuran temperatur evaporator 
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Gbr.23 Pengukuran tekanan suction Gbr.24. Pengukuran tekanan discharge 
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Lampiran 11. Tabel data pengukuran 

 

 

No 
CT  

(mm) 

Kondisi 

Sistem 

Massa 

R134a 

(gram) 

High Side / Condensor Low Side / Evaporator 
Arus 

(Amp) 

Time 

Hari/Tgl TH1 

°C 

TH2 

°C 

TH3 

°C 

PH 

(Psi) 

TL1 

°C 

TL2 

°C 

TL3 

°C 

PL 

(Psi) 

Start 

Sistem 

Start 

Ukur 

1 900 

Forward 

450 

62 47 32 108 -10 25 30 4 1,8 
07.50 

Am 

07.55 

Am 

Rabu 

14-08-2019 

Revers 60 47 31 106 -11 26 31 4 1,8 
07.50 

Am 

07.55 

Am 

Senin 

19-08-2019 

2 1100 

Forward 

450 

56 41 29 95 -13 24 27 1,8 1,8 
07.50 

Am 

07.55 

Am 

Kamis 

15-08-2019 

Revers 55 40 30 94 -14 26 31 2 1,8 
07.50 

Am 

07.55 

Am 

Selasa 

20-08-2019 

3 1300 

Forward 

450 

58 43 31 108 -15 27 29 2 1,8 
07.50 

Am 

07.55 

Am 

Jum’at 

16-08-2019 

Revers 57 41 31 105 -15 27 29 2 1,8 
07.50 

Am 

07.55 

Am 

Rabu 

21-08-2019 


