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ABSTRAK 

 

Rizqy Awaluddin, 2006. Trouble Shooting Air Conditioner Pada Mobil 
Toyota Corolla 4A FE.  Proyek Akhir Teknik Mesin DIII.  Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Semarang. 

 
  Untuk memberikan suasana nyaman dalam ruangan kendaraan, perlu 

dipasang suatu komponen yaitu Air Conditioner (AC). Dipasangnya Air 
Conditioner dalam kengkapan kendaraan, maka akan memberikan suasana udara 
yang segar dalam ruangan tersebut. 

  Air Conditioner digunakan untuk mengatur suhu udara yang mencakup  
sikulasi udara, kelembaban udara, kebersihan udara. Sistem Air Conditioner 
terdiri dari komponen –komponen yang bekerja berdasarkan siklus pendinginan 
sebagai berikut: (1)kompresor berfungsi untuk mengompresikan gas/uap 
refrigerant. (2) Refrigerant adalah suatu zat yang berupa cairan yang bersikulasi 
melalui komponen fungsional untuk menghasilkan efek mendinginkan dengan 
cara menyerap panas melalui ekspansi dan evaporasi. (3) Magnetic Clucth 
digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan kompresor ke 
mesin / motor listrik. (4) Kondensor digunakan untuk pengembunan uap/gas 
refrigerant. (5) Receiver Dryer digunakan untuk menyaring refrigerant dengan 
oli. (6) Expansion Valve berfungsi untuk menurunkan temperatur dan tekanan 
(P). (7) Evaporator berfungsi untuk menguapkan refrigerant dan pengkabutan 
udara sehingga suhu di luar dingin. 
  Apabila udara yang keluar pada AC tidak dingin dimungkinkan terjadi 
kerusakan pada saluran pipa terdapat kebocoran, evaporator membeku, 
kompresor rusak, filter tersumbat, pengisian refrigerant terlalu banyak atau 
kurang, dan sebagainya. Trouble shooting  AC dapat dideteksi melalui tekanan 
manifold gauge, diantaranya : (a) refrigerant berkurang disebabkan gas bocor 
dari beberapa tempat disiklus pendinginan, perbaikan dengan memeriksa 
kebocoran lewat detector dan tambahkan refrigerant dengan jumlah yang tepat, 
(b) kelebihan refrigerant disebabkan karena pendinginan kondensor kurang 
maksimal, perbaikan dengan menyetel belt, memeriksa jumlah refrigerant, dan 
membersihkan kondensor, (c) kompresi dari kompresor rendah disebabkan 
karena kompresor AC bocor, perbaikan dengan membongkar kompresor dan 
apabila komponen ada yang rusak (connecting rod, gasket, bantalan dan silinder) 
maka ganti dengan yang baru.   
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

1.   Sesungguhnya dibalik kesulitan itu terdapat kemudahan. 

2.   Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, janganlah kamu sombong. 

3.   Berharaplah segala sesuatu hanya kepada Allah SWT. 

4.   Hidup hanyalah untuk mencari ridho Allah SWT, dengan menjalankan perintah 

 dan menjauhi larangan-Nya kita dapat memperolehnya. 

 

 

 

        

 

 

 

                                                                          PERSEMBAHAN 

1. Bapak dan Ibu tercinta. 

2. Adik dan Keponakan tersayang. 

3. Segenap keluarga besarku tercinta. 

4. Teman-teman seperjuangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 A. Latar Belakang 

 Perkembangan ilmu dan teknologi pada era sekarang sangatlah pesat 

dari peningkatan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme sumber daya 

manusia. Berbagai usaha peningkatan telah dilakukan pada semua bidang 

termasuk dalam bidang otomotif. Perkembangan teknologi pada bidang otomotif  

berperan cukup besar terhadap kemajuan bidang-bidang lainnya. Untuk itu perlu 

adanya tenaga-tenaga ahli dalam bidang ini, apalagi menghadapi serbuan negara-

negara produsen otomotif dengan pemasaran produk mereka memasuki era pasar 

bebas. 

 Setelah otomotif menjadi universal technology yang dapat dinikmati 

semua orang dari berbagai kalangan, maka timbul berbagai masalah yang 

disebabkan oleh beragamnya pemakaian produk otomotif. 

 Ketidak sesuaian antara produk otomotif dan tuntutan pemakai 

disebabkan karena semakin majunya perkembangan jaman membentuk pola 

berfikir yang ingin dilayani secara professional sehingga pemakai produk 

otomotifpun menginginkan kenyamanan dalam berkendaraan. 

 Dengan semakin tingginya tingkat tuntutan pemakai (konsumen) maka 

industri otomotif harus berinovasi dengan melakukan perbaikan dalam pemenuhan 

tuntutan pelanggan, diantaranya dengan penambahan fasilitas Air Conditioner 

(AC) untuk kesejukan dan kenyamanan berkendaraan.  
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 Air Conditioner merupakan suatu perlengkapan yang memelihara dan 

memurnikan udara (Purification) di dalam ruangan agar temperatur, kelembaban 

dan sirkulasi udara tetap nyaman dan terkontrol. Apabila di dalam ruangan    

temperatur tinggi, maka panas yang di ambil agar temperatur turun disebut 

pendinginan. Sebaliknya ketika temperatur di dalam ruangan rendah, maka panas 

yang di ambil agar temperatur naik disebut pemanasan . 

             Pada masa era globalisasi ini kenyamanan pada mobil sangatlah 

diperlukan, industri berlomba-lomba menciptakan inovasi baru untuk menambah 

kenyamanan mobil yang mereka produksi salah satunya dengan pengaturan suhu, 

kelembaban udara, dan kebersihan didalam ruangan. 

 Sistem AC dipergunakan untuk mempertahankan kondisi udara baik 

suhu dan kelembabanya dengan cara sebagai berikut : 

1. Pada saat suhu ruangan tinggi AC akan menyerap panas dari lingkungan 

sehingga suhu di ruangan itu akan turun dan sebaliknya saat suhu ruangan 

rendah AC akan melepaskan panas ke udara sehingga suhu akan naik. 

2. Bersamaan dengan hal itu, kelembaban udara berkurang sehingga kelembaban 

udara di pertahankan pada tingkat yang nyaman. 

 Prinsip dasar AC adalah proses penyerapan dan pelepasan panas 

dengan menggunakan suatu zat yang mudah menyerap (refrigerant). Kondisi 

refrigerant di pengaruhi oleh pengatur dan tekanan yang diberikan kepadanya. 

Pada sistem AC terjadi gangguan-gangguan yang dapat mengurangi kenyamanan 

dan ketenangan didalam pengendaraan sebuah mobil untuk itu saya merancang 

sebuah stand  AC pada kendaraan toyota corolla 4A FE. 
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B.   Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pemilihan judul di atas maka permasalahan yang diangkat 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mempelajari dan memahami komponen-komponen Air 

Conditioner dan fungsinya ? 

2. Bagaimana cara mempelajari dan memahami prinsip kerja dari sistem Air 

 conditioner secara benar ? 

3. Bagaimana cara mengetahui dan memahami trouble shooting yang terjadi 

pada sistem Air Conditioner ? 

 

C. Tujuan  

 Untuk memberikan suasana nyaman dalam ruangan kendaraan perlu 

dipasang suatu komponen yaitu Air Conditioner  (AC). Dengan dipasangnya Air 

Conditioner dalam kendaraan, maka Air Conditioner tersebut akan memberikan 

suasana udara yang segar dalam ruangan tersebut. 

 Tujuan penulis menyusun laporan Proyek Akhir dengan mengambil 

judul Trouble Shooting Air Conditioner pada mobil, adalah :  

1. Mempelajari dan memahami komponen-komponen Air Conditioner dan 

fungsinya. 

2. Mempelajari dan memahami tentang prinsip kerja dari sistem Air Conditioner 

secara benar ? 
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3. Mengetahui dan memahami trouble shooting yang terjadi pada sistem Air 

Conditioner. 

 

D. Manfaat  

 Manfaat yang dapat diberikan dalam penulisan Laporan Proyek Akhir 

dengan judul Trouble Shooting Air Conditioner Pada Mobil, adalah : 

1. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dibidang 

otomotif terutama sistem Air Conditioner pada mobil Toyota Corolla 4A FE. 

2. Sebagai wahana untuk dapat memahami dan mempelajari fungsi komponen-

komponen dan prinsip kerja sistem Air Conditioner pada Toyota Corolla 

4AFE. 

3. Sebagai sumber pengetahuan dan pembelajaran tentang gangguan-gangguan 

dan trouble shooting yang terjadi pada sistem Air Conditioner. 

 

E. Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan laporan Proyek Akhir  yang berjudul “ Trouble 

Shooting Air Conditioner Pada Mobil Toyota Corolla 4A FE ’’  adalah sebagai 

berikut : 

  Dalam bab I atau pendahuluan ini memuat penjelasan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan laporan, manfaat penulisan 

laporan dan sistematika penulisan. 
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  Dalam Bab II ini memuat penjelasan mengenai Konstruksi Air 

Conditioner, prinsip kerja dari sistem Air Conditioner,  analisis trouble shooting 

Air Conditioner. 

  Dalam bab III atau penutup ini memuat penjelasan mengenai 

kesimpulan dan saran. 

  Daftar pustaka dalam Proyek Akhir ini berisi sumber buku yang 

dijadikan pustaka pengumpulan data untuk penyusunan laporan ini yang meliputi 

pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nama kota penerbit, dan penerbitnya. 

  Sedangkan lampiran disini berisi data pendukung dari penyusunan 

laporan Proyek Akhir. 
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BAB II 

DESKRIPSI SISTEM AIR CONDITIONER 

A. Dasar Teoritis 

  Air Conditioner adalah suatu alat yang digunakan untuk mengatur atau 

mengkondisikan kualitas udara yang meliputi sirkulasi udara, mengatur 

kelembaban udara, mengatur kebersihan udara dan untuk memurnikan udara 

(purification).  

  Menurut Wilbert F.Stoecker dan J.W. Jones  (Associate Professor of 

Mechanical Engineering University of Texas at Austin) menjelasakan tentang 

refrigerasi dan pengkondisian udara, bahwa dalam kebanyakan bangunan 

berukuran sedang dan besar, energi panas dipindahkan dengan menggunakan 

udara, air dan kadang-kadang refrigerant. Perpindahan energi panas ini seringkali 

dengan membawa energi tersebut dari suatu ruangan ke suatu penyerap kalor 

sentral (unit refrigerasi) atau membawa kalor dari sumber kalor (pemanas atau 

ketel) ke ruangan.  

  Peralatan untuk memindahkan kalor di antara ruangan yang 

dikondisikan dan sumber atau penampung kalor disebut sistem pendistribusian 

panas. Fungsi lain dari sistem ini adalah membawa udara ventilasi masuk dari luar 

ke ruangan. Dalam banyak instalasi pengkondisian udara untuk kenyamanan, 

kadar udara ventilasi dari luar minimum adalah antara 10 hingga 20 % dari laju 

aliran udara suplai total. Pada beberapa penggunaan khusus, misalnya ruang 

operasi di rumah sakit dan ruang laboratorium, udara suplai hanya terdiri dari 
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udara luar, dan dikondisikan untuk menjaga kondisi khusus ruangan. Tidak ada 

udara balik untuk pendauran ulang dalam instalasi ini. 

  Pada umumnya refrigerant ialah suatu zat yang berupa cairan yang 

mengalir di refrigerator dan bersirkulasi melalui komponen fungsionalis untuk 

menghasilkan efek mendinginkan dengan cara menyerap panas melalui ekspansi 

dan evaporasi (penguapan). 

Refrigerant yang banyak dipakai oleh kendaraan sekarang ini adalah 

HFC 134a yang tidak mempunyai sifat perusak ozone dan juga tidak mengandung 

racun (karena tidak mengandung clor), HFC 134a kalau dilepaskan ke udara maka 

secara cepat akan menguap dengan menyerap panas dari udara sekitarnya. Air 

Conditioner  mempertahankan kondisi suhu dan kelembaban udara dengan cara, 

pada suhu ruangan tinggi refrigerant akan menyerap panas dari udara sehingga 

suhu di dalam ruangan turun. Sebaliknya saat udara di dalam ruangan rendah 

refrigerant akan melepaskan panas ke udara sehingga suhu udara naik, oleh 

karena itu daur refrigerasi yang terpenting adalah daur kompresi uap yang 

digunakan di dalam daur refrigerasi. Pada daur ini uap di tekan dan kemudian 

diembunkan menjadi cairan lalu tekanannya diturunkan agar cairan tersebut dapat 

menguap  kembali. 

Pendingin (cooler) akan mendinginkan dan mengurangi kelembaban 

udara di dalam kendaraan sehingga dihasilkan kondisi udara yang nyaman. Prinsip 

dasar pendinginan adalah proses penyerapan dan pelepasan panas suatu media 

dengan menggunakan zat yang mudah menguap (refrigerant). Kondisi refrigerant 

dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan yang diberikan kepadanya. 
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Prinsip pemindahan dan penyerapan panas tersebut secara sederhana 

dapat Dicontohkan pada hal seperti berikut: 

1. Seseorang akan merasa dingin saat mengoleskan alkohol, alkohol tersebut 

menyerap panas dan terjadi penguapan. 

2. Seseorang akan merasa dingin setelah berenang meskipun saat siang hari. Hal 

ini disebabkan air di badan menyerap panas dan menguap. 

 

 

Gambar 1. Prinsip Pemindahan dan Penyerapan Panas 
      (New Step 1 Training Manual Toyota, 1996  )  

 

  Dalam air conditioner, penyerapan ada pemindahan panas dengan 

menggunakan refrigerant dapat berfungsi sebagai penyerap dan pemindah panas. 

 

B. Proses Pembuatan dan Konstruksi 

 Pembuatan AC stand ini menggunakan bahan utama ( satu perangkat 

Air Conditioner Toyota Corolla 4A FE) sebagai media belajar berupa komponen 

asli dari bagian mobil. Penggunaan bahan berupa komponen asli dari bagian mobil  
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ini akan mempermudah dalam proses belajar dan mengajar karena langsung 

diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. 

1.  Alat yang digunakan  

 Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan AC stand adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1.  Alat yang digunakan 

  Alat     Jumlah 

Kunci ring      1 set 

 Kunci pas      1 set 

 Obeng (+) dan (-)     1 buah 

 Tang       1 buah 

 Palu       1 buah 

 Mesin gerinda tangan     1 unit 

 Mesin bor      1 unit 

 Bor tangan      1 unit 

 Las listrik 220V 250A     1 unit 

 Gergaji besi      1 buah 

 Mistar        1 buah 

 Jangka sorong       1 buah 

 Amplas       1 buah 

 Kuas dan kikir      1 buah 

 Kompresor      1 unit 
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2.  Bahan yang digunakan  

  Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan AC stand adalah 

sebagai berikut : 

a. Air Conditioner Toyota Corolla 4A FE dan motor listrik 2 Pk. 

b. Besi kanal dan besi siku 

c. Plat Lembaran 

d. Roda  

e. Elektroda RB – 26 

f. Mur, baut, dan ring 

g. Cat dan tiner 

 

1. Proses Pembuatan AC Stand 

 Langkah-langkah pembuatan AC stand sebagai media pembelajaran 

adalah sebagai berikut : 

a. Membuat rangka stand bagian bawah (dasar) tempat roda-roda stand. 

b. Membuat dudukan plat untuk roda stand sebanyak empat buah dan membuat 

lubang untuk tempat baut roda dengan menggunakan bor tangan. 

c. Memasang keempat roda. 

d. Membuat stand panel  (tempat saklar). 

e. Memasang plat/galpanis pada rangka panel (tempat saklar). 

f. Membuat dudukan penyangga AC stand yang meliputi kompresor, motor 

listrik 2 Pk, receiver dryer, kondensor, dan evaporator. 
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g. Menghaluskan bagian yang kasar pada seluruh konstruksi stand dengan 

gerinda tangan. 

h. Mengamplas seluruh bagian konstruksi stand. 

i. Mengecat seluruh konstruksi stand. 

 

2. Kontruksi AC Stand 

  Bentuk konstruksi AC stand sebagai media belajar ini terlihat seperti 

pada daftar lampiran 1 halaman. 

 

C. Pembahasan 

1. Pengertian Dasar Tentang Air Conditioner Pada Mobil 

  Air Conditioner merupakan suatu perlengkapan yang memelihara dan 

mengkondisikan kualitas udara di dalam kendaraan agar temperatur/suhu, 

kebersihan dan kelembabannya menyenangkan serta nyaman. Apabila di dalam 

ruangan temperaturnya tinggi, maka panas yang di ambil agar temperatur turun 

disebut pendinginan. Sebaliknya, ketika temperatur di dalam ruangan rendah, 

maka panas yang diberikan agar temperatur naik disebut pemanasan. Air 

Conditioner pada mobil pada umumnya terdiri dari cooler dengan pembersih 

embun (moisture remover) dan pengatur aliran udara. 

 

2.  Prinsip Kerja dan Komponen Air Conditioner Beserta Fungsinya 

  Prinsip kerja Air Conditioner akan dijelaskan selanjutnya pada gambar 

siklus kerja Air Conditioner adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2. Siklus Kerja Sistem Air Conditioner 

( Pendingin Udara. Tokyo: Isuzu Motor Limited, 2001) 

a. Kompresor mengkompresikan gas/uap refrigerant yang bertemperatur tinggi 

dan bertekanan tinggi karena menyerap panas dari evaporator ditambah panas 

yang dihasilkan saat langkah pengeluaran (discharge). 

b. Gas refrigerant mengalir ke dalam kondensor, didalam kondensor gas 

refrigerant dikondensasikan menjadi cairan atau terjadi perubahan keadaan 

(phasa) yaitu pengembunan refrigerant. 

c. Cairan refrigerant mengalir ke dalam receiver untuk disaring antara cairan 

refrigerant dengan oli  sampai evaporator memerlukan refrigerant untuk 

diuapkan. 
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d. Katup ekpansi menurunkan tekanan dan temperatur/suhu cairan refrigerant 

yang bertekanan dan bertemperatur tinggi menjadi rendah. 

e. Gas refrigerant yang dingin dan berembun ini mengalir ke dalam evaporator. 

Refrigerant menguap dan menyerap panas dari udara luar atau terjadi 

pengkabutan udara sehingga suhu diluar akan dingin. 

 Di dalam Air Conditioner terdapat beberapa bagian atau komponen-

komponen utama dan fungsinya adalah sebagai berikut : 

a. Cooler 

  Sistem AC cooler pada mobil terdiri dari komponen-komponen yang 

meliputi siklus pendinginan dan alat bantu agar potensi pendingin berfungsi 

penuh, serta alat koreksi bila ada masalah di dalam sistem. 

b. Kompresor 

   Kompresor adalah alat yang digunakan untuk menaikan tekanan 

refrigerant dengan mengkompresikan dalam bentuk gas/uap, akibatnya temperatur 

refrigerant juga ikut naik. Panas yang timbul kemudian akan dikondensasikan 

melalui kondensor. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kompresor 
(New Step 1 Training Manual Toyota, 1996  ) 
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c. Magnetic clutch 

  Magnetic Clutch digunakan untuk melepaskan dan menghubungkan 

kompresor dengan putaran mesin. Komponen utamanya terdiri dari : stator, rotor, 

dan plat penekan. Prinsip kerja magnetic clutch adalah melekatkan dua keping 

logam besi karena gaya elektromagnet, dua keping logam tersebut adalah penekan 

drive pulley.  

 

G
a
m
b
a
r
 

4. Magnetic Clucth 

(New Step 1 Training Manual Toyota, 1996  ) 

d.   Kondensor 

 Kondensor berfungsi untuk pengembunan gas/uap refrigerant. 

Semakin besar jumlah panas yang di lepaskan oleh kondensor maka semakin besar 

pula efek pendinginan yang di peroleh evaporator.Kondensor di letakan di bagian 

depan kendaraan agar proses pendinginanya sempurna.   

 

Gambar 5. Konstruksi Kondensor 
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e. Receiver atau dryer 

   Berfungsi untuk menampung sementara refrigerant, dalam bentuk 

cairan, kemudian disalurkan sesuai dengan beban pendinginan. Dalam receiver 

dan dryer, terdapat filter, desiccont, receiver, dan dryer, juga sight glass pada 

bagian atas untuk melihat kondisi aliran refrigerant. 

 

Gambar 6. Kontruksi Receiver Dryer 
(New Step 1 Training Manual Toyota, 1996  ) 

f.   Katup Ekspansi 

  Katup ekspansi digunakan untuk menurunkan tekanan dan 

temperatur/suhu serta menginjeksikan refrigerant melalui orifice, sehingga 

refrigerant yang keluar menjadi bertemperatur dan bertekanan rendah. 

 

Gambar 7.  Konstruksi Katup Ekspansi 
(New Step 1 Training Manual Toyota, 1996) 
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g.  Evaporator dan Blower 

  Evaporator ini berfungsi untuk menguapkan gas/uap refrigerant yang 

bertemperatur dan bertekanan rendah. Bila udara melewati evaporator menjadi 

dingin sampai temperatur tekanan dibawah pengembunan, uap air akan 

mengembun dan menempel pada sirip evaporator dalam bentuk tekanan air. Bila 

pada saat ini temperatur sirip sampai dibawah 0° C, tetesan air akan berubah 

menjadi es. 

 Blower digunakan untuk menghisap udara segar atau udara yang telah 

disirkulasikan ke dalam ruangan. Blower terdiri dari motor dan kipas (fan). 

 

Gambar 8.  Konstruksi Evaporator dan Blower 
     (New Step 1 Training Manual Toyota, 1996) 

 

3.  Pemeriksaan dan Perbaikan Air Conditioner Dengan Manifold Gauge 

  Pada metode ini troble dideteksi dan diperbaiki dengan menggunakan 

manifold gauge. Alat ini menunjukkan tekanan pada sisi tekanan tinggi maupun 

sisi tekanan rendah pada masing-masing gaugenya. 

  Pertama, tutuplah kran Lo dan Hi, hubungkan selang pengisi (merah 

dan biru) pada masing-masing service valve kompresor. Pemeriksaan dan 

perbaikan Air Conditioner dengan manifold gauge meliputi : 
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a.  Kondisi Normal 

   Bila siklus pendingin bekerja secara normal, pembacaan pada sisi 

tekanan rendah sekitar 1,5 – 2,0 Kg/Cm2 (21 – 28 psi, 147 – 196 kPa) dan pada 

sisi tekanan tinggi sekitar 14,5 -15 Kg/Cm2 (206 – 213 psi, 1422 – 1471 kPa) 

ketika temperatur udara di saluran hisap kira-kira 30º C - 35º C (86 - 95º F) 

putaran mesin 1500 atau 2000 rpm. Pendinginan maksimum dan blower bekerja 

pada putaran maksimum. Adapun konversi dari satuan tekanan gas/uap adalah 

sebagai berikut : 

kPa = Kilo Pascal 

psi =  Pound per square inch 

atm =  Atmosphere 

Tabel 2.  Konversi Satuan Tekanan  

( Pascal. Wikipedia, the free encyclopedia. Montreal Canada,1971) 

 
1 pascal (Pa) ≡ 1 N·m−2 ≡ 1 J·m−3 ≡ 1 kg·m−1·s−2  
 

Pressure Units 

  
 

Pascal 
(Pa) 

 
Bar 

(bar) 

Technical 
atmosphere

(at) 

 
Atmosphere

(atm) 

 
Torr 

(mmHg) 

Pound per
square inch

(psi) 

1 Pa ≡ 1 
N·m−2 10−5 10.197×10−6 9.8692×10−6 7.5006×10−3 145.04×10−6

1 bar 100 000 ≡ 106 
dyn·cm−2 1.0197 0.98692 750.06 14.504 

1 at 98 066.5 0.980665 ≡ 1 
kgf·cm−2 0.96784 735.56 14.223 
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1 atm 101 325 1.01325 1.0332 ≡ 101 325 
Pa 760 14.696 

1 Torr 133.322 1.3332×10−3 1.3595×10−3 1.3158×10−3 ≡ 1 mmHg 19.337×10−3

1 psi 6,894.76 68.948×10−3 70.307×10−3 68.046×10−3 51.715 ≡ 1 lbf·in−2

Seperti contoh: 1 Pa = 1 N·m−2  = 10−5 bar  = 10.197×10−6 at  = 9.8692×10−6 atm 

....etc. 

   Penunjukkan gauge berikut diambil dalam kondisi yang sama 

(temperatur hisap 30º C - 35º C, 86º - 95º F, putaran mesin 1500 – 200 rpm, 

pendingin maksimum, putaran blower maksimum). Pembacaan gauge berbeda 

tergantung dari kondisi sekelilingnya. 

 

 

 

Gambar 9.  Tekanan Manifold Gauge Kondisi Normal 
     (New Step 1 Training Manual Toyota, 1996) 
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b.  Refrigerant Berkurang 

 

 

Gambar 10. Tekanan Manifold Gauge Saat Refrigerant Berkurang 
     (New Step 1 Training Manual Toyota, 1996) 

 

Gejala pada siklus pendingin 

1) Kedua sisi, tekanan tinggi dan tekanan rendah bertekanan rendah 

   Sisi tekanan rendah :  0,8 kg/cm2 (11 psi, 78 kPa) 

   Sisi tekanan tinggi :  8 – 9 kg/cm2 (114 – 128 psi, 785 – 882 kPa) 

2) Gelembung terlihat pada kaca pengintai. 

3) Udara dari air conditioner sedikit dingin. 

Perbaikan  

1) Periksa kebocoran dengan detector dan perbaiki. 

2) Tambahkan refrigerant hingga jumlahnya tepat. 
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c.  Kelebihan Refrigerant atau Pendinginan Kondensor Kurang 

 

 

Gambar 11.  Tekanan Manifold Gauge Saat Kelebihan Refrigerant. 
     (New Step 1 Training Manual Toyota, 1996) 

Gejala yang terlihat pada siklus pendingin 

1) Tekanan di sisi tekanan tinggi dan rendah terlalu tinggi. 

   Sisi tekanan rendah : 2,5 kg/cm2 (36 psi, 245 kPa) 

   Sisi tekanan tinggi  : 20 kg/cm2 (284 psi, 1,961 kPa) 

2) Karena kelebihan refrigerant dalam sistem, kemampuannya menurun. 

3) Pendinginan kondensor tidak baik. 

Pemecahan / perbaikan 

1) Bersihkan kondensor. 

2) Stel tali kipas. 

3) Perbaiki fluid kopling, tambahkan  oli silicone ke dalam isi yang sempurna. 

4) Bila semua kondisi telah normal, periksalah jumlah refrigerant. 
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d.  Udara Masuk Ke dalam Siklus 
 

 
 

 
 

Gambar 12. Tekanan Manifold Gauge Saat Udara Masuk Siklus. 
     (New Step 1 Training Manual Toyota, 1996) 

 

Gejala yang terlihat pada siklus pendingin 

1) Tekanan di sisi tekanan tinggi dan rendah adalah tinggi / besar. 

   Sisi tekanan rendah :  2,5 kg/cm2 (36 psi, 245 kPa) 

   Sisi tekanan tinggi  :  23 kg/cm2 (327 psi, 2256 kPa) 

2) Pipa sisi tekanan rendah (Lo) tidak dingin saat di sentuh. 

Pemecahan / perbaikan 

1) Ganti receiver dryer. 

2) Periksa kotoran oli kompresor dan banyaknya oli. 

3) Keluarkan (evakuasi) dan isi refrigerant kembali.   

 

 
 

 

 



 22
e.  Uap Air Masuk Ke dalam Siklus 

 

Gambar 13. Tekanan Manifold Gauge Saat Uap Air Masuk Siklus. 
(New Step 1 Training Manual Toyota, 1996) 

 

Gejala yang terlihat pada siklus pendinginan 

1) Selama bekerja tekanan pada sisi tekanan rendah (Lo) kadang-kadang menjadi 

 vakum dan kadang-kadang normal. 

  Sisi tekanan rendah :  50 cm Hg – 1,5 kg/cm2 

  Sisi tekanan tinggi  :  7 – 15 kg/cm2 

2) Penyumbatan es pada expansion valve orifice sesaat setelah es mencair, 

kondisi normal. 

Pemecahan / perbaikan 

1) Ganti receiver dryer dengan yang baru. 

2) Pemompaan (evakuasi) vakum diulang untuk membuang embun. 

3) Isikan refrigerant dengan jumlah yang benar. 
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f.  Refrigerant Sukar Bersikulasi 

 

Gambar 14. Tekanan Manifold Gauge Saat Refrigerant Sukar Bersikulasi. 
(New Step 1 Training Manual Toyota, 1996) 

Gejala yang terlihat pada siklus pendingin 

1) Kevakuman pada sisi tekanan rendah menunjukkan vakum dan sisi tekanan 

tinggi  menunjukkan tekanan rendah sekali. 

   Sisi tekanan rendah :  76 cm Hg  (30 inHg, 101 kPa) 

   Sisi tekanan tinggi  :  6 kg/cm2 (86 psi, 588 kPa) 

 2) Es atau embun pada pipa di depan dan belakang expansion valve atau receiver. 

3) Aliran refrigerant tersumbat oleh uap air atau kotoran atau tersangkut di 

 orifice  expansion valve. 

Pemecahan / perbaikan 

1) Biarkan beberapa saat, kemudian operasikan untuk menentukan tersumbat 

 tidaknya oleh uap air atau kotoran. 

 2) Bila karena uap air                    Perbaiki dengan melihat instruksi di atas. 
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3) Bila karena kotoran                   Lepas expansion valve dan tiup, bila tidak bisa  

        ganti expansion valve, ganti receiver, lakukan 

        evakuasi dan isikan refrigerant baru dengan 

       jumlah yang tepat. 

4) Bila karena gas heat sensitizing tube bocor                    Ganti expansion valve. 

 

g. Trouble Expansion Valve (membuka terlalu lebar). 

 

Gambar 15. Tekanan Manifold Gauge Saat Trouble Expansion Valve. 
(New Step 1 Training Manual Toyota, 1996) 

 

Gejala yang terlihat pada siklus pendingin 

1) Tekanan di sisi tekanan tinggi dan tekanan rendah besar. 

  Sisi tekanan rendah :  2,5 kg/cm2 (36 psi, 245 kPa) 

  Sisi tekanan tinggi  :  19 -20 kg/cm2 (270 – 284 psi, 1,863 – 1,961 kPa) 

2) Es atau embun pada pipa sisi tekanan rendah. 
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Pemecahan / perbaikan 

1) Periksa keadaan heat sensitizing tube. 

2) Bila heat sensitizing tube dalam kondisi normal, gantilah expansion valve.    

 

h. Kompresi Dari Kompresor Rendah 

 

Gambar 16. Tekanan Manifold Gauge Saat Kompresi Dari Kompresor Rendah 
(New Step 1 Training Manual Toyota, 1996) 

 

Gejala yang terlihat pada siklus pendingin 

1) Tekanan di sisi tekanan rendah terlalu besar. 

2) Tekanan di sisi tekanan tinggi terlalu rendah. 

Pemecahan / perbaikan  

1) Membongkar dan perbaiki kompresor.  

2) Apabila komponen dari kompresor ada yang rusak maka ganti dengan k

 omponen yang baru. (piston, silinder, gasket, bantalan, connecting rod, dll.) 
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4. Pemeriksaan Melalui Pendengaran dan Penglihatan 

  Cara yang mudah di dalam mencari masalah pada sistem AC adalah 

dengan melalui pendengaran dan penglihatan. 

a. Apakah belt kendor  ? 

  Apabila belt (tali puli) ini kendor maka akan menyebabkan kerja dari 

 kompresor kurang maksimal. 

b. Apakah kondensor kotor  ? 

  Pada kasus ini pendinginan kondensor akan kurang, sehingga akan 

menyebabkan kapasitas pendinginan menjadi berkurang. 

c. Apakah saringan udara tersumbat  ? 

  Kalau saringan udara tersumbat, maka aliran udara akan berkurang 

 sehingga kapasitas pendinginan menjadi rendah. 

d. Apakah oli kompresor menempel pada sambungan-sambungan di sistem 

 sirkulasi  ?  

 Pada bagian yang terlihat oli, maka kemungkinan disitu ada kebocoran gas. 

e. Periksa jumlah refrigerant pada sight glass. 

  Sight glass (kaca pengintai) ini merupakan bagian untuk melihat 

 jumlah refrigerant pada receiver dryer, apakah pengisian refrigerant sudah 

 sempurna atau kurang maksimal. Apabila pada sight glass membentuk 

 busa dan tetap  jernih maka pengisian pendingin sudah sempurna. 

f. Suara yang tidak normal (noise). 

  Suara berisik pada AC dapat disebabkan oleh komponen dari AC 

 seperti  : kompresor yang bantalannya aus atau kurangnya oli pelumas, pada 

 blower diantaranya pengencangan baut kurang dan benda lain tersangkut. 
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Gambar 17.  Bagan Pemeriksaan Pada Air Conditioner 

  (Training Manual Suzuki. Tokyo : Suzuki Motor Limited) 
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5.  Pemeriksaan dan Perbaikan Sistem Pendinginan 

 Prosedur yang berikut dapat dipergunakan untuk memeriksa dengan 

cepat apakah sistem AC mempunyai pendingin yang cukup atau tidak. 

  Hidupkan mesin pada putaran stationer, dan jalankan AC pada 

kapasitas pendinginannya yang maksimum dalam beberapa menit. Kemudian 

diperhatikan kaca penglihat pada penerima/pengering untuk memberikan 

pengisian pendingin. 

 

 

 

Gambar 18. Pengisian Pendingin 

(Training Manual Suzuki. Tokyo : Suzuki Motor Limited) 
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  Prosedur untuk memeriksa pengisian pendingin dicakup dalam daftar 

cara mengatasi kerusakan seperti yang terlihat di bawah. 

Tabel 3.  Pemeriksaan Pengisian Pendingin 

(Training Manual Suzuki. Tokyo : Suzuki Motor Limited) 

 

Item 
No. 

Tanda-tanda Pengisian pendingin Perbaikan 

1. Ada gelembung dalam 
gelas penglihat. 

Pengisian pendingin 
yang tidak sempurna. 

Pemeriksa kebocor-
an sistem AC de-
ngan alat pemeriksa 
kebocoran. 

2. Tidak ada gelembung 
dalam gelas penglihat. 

Tidak ada atau peng-
isian pendingin dalam 
sistem yang kurang 
sempurna. 

Sesuai dengan No. 3 
dan No. 4. 

3. Tidak ada perbedaan 
temperatur antar pe-
masukan dan penge-
luaran pada kom-
presor. 

Sistem hampir kosong 
atau kosong. 

Hampakan dan isi 
sistem AC kemudian 
periksa kebocoran 
dengan alat pe-
meriksa kebocoran. 

4. Ada perbedaan tem-
peratur antara pe-
masukan dan penge-
luaran pada kom-
presor. 

Pengisian baik atau 
sistem AC diisi terlalu 
banyak pendingin. 

Sesuai No. 5 dan 
No. 6 

5. Ketika AC dimatikan 
pendingin pada gelas 
penglihat terang tiba-
tiba dan tetap tidak 
berubah. 

Terlalu banyak pen-
dingin dalam sistem 
AC. 

Kurangi sedikit pe-
ngisian pendingin 
seperti yang telah 
ditentukan. 

6. Ketika AC dimatikan 
pendingin digelas 
penglihat membentuk 
busa dan tetap jernih. 

Pengisian pendingin 
yang baik dalam 
sistem AC. 

Tidak perlu per-
baikan karena pen-
dingin dalam sistem 
AC normal. 
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6.  Trouble Shooting Air Conditioner 

 Dengan melakukan pemeriksaan komponen fungsional secara 

sistematik pada siklus pendinginan akan dapat mendeteksi trouble yang belum 

disadari oleh pelanggan. Di samping itu, untuk mengetahui lebih awal dan 

memperbaiki dengan benar akan memperpanjang umur komponen serta 

melindungi pelanggan dari kesulitan yang tiba-tiba. Cara yang paling mudah 

untuk menemukan trouble ialah dengan cara melihat dan mendengarkan. Di 

bawah ini adalah trouble yang sering di jumpai pada Air Conditioner yaitu : 

a. Apakah Tali Penggerak (belt) Kendor ? 

 Tali penggerak kendor menyebabkan slip dan aus lakukan penyetelan 

 bila kendor dan gantilah bila rusak. 

b. Suara Berisik Dekat Kompresor 

 Suara berisik karena bantalan aus atau oli pelumas kurang dalam 

 sistem. Bongkarlah kompresor dan lakukan perbaikan atau pergantian. Suara 

 berisik  dapat juga timbul disebabkan tidak adanya oli di dalam kompresor. 

 Sebelum membongkar  dan periksalah jumlah oli kompresor. 

c. Sirip Kondensor dan Evaporator Tertutup Debu / Kotoran 

 Bila sirip-sirip kondensor dan evaporator kotor oleh debu dan kotoran, 

akan menyebabkan pendinginan banyak berkurang. Bersihkan kotoran dan 

debu. Dalam memakai sikat untuk mencuci, jangan sampai menyebabkan sirip 

(fin) rusak atau bengkok. 
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d. Apakah Saringan Udara Tersumbat ? 

 Tersumbatnya saringan udara mengakibatkan aliran udara berkurang 

 dan kapasitas pendinginan menurun. Lepaskan dan cucilah saringan udara. 

e. Noda Oli Dapat Dilihat Pada Sambungan Siklus Pendinginan 

 Adanya noda oli menunjukkan kebocoran di tempat tersebut. Hal ini 

karena refrigerant yang keluar bercampur oli dan meninggalkan noda oli. Bila 

ditemua noda oli, maka pengencangan ulang perlu dilakukan atau ada part 

yang perlu diganti untuk menyetop kebocoran. 

 Gasket kompresor dan tempat persambungan pipa adalah merupakan 

tempat yang sering terlihat ada noda oli, karena itu penting sekali untuk selalu 

memeriksa pada tempat-tempat tersebut. 

f. Suara Berisik Dekat Blower 

 Hidupkan blower pada kecepatan LO, MED dan HI. Gantilah blower 

motor bila timbul suara berisik atau putarannya tidak normal. Ada benda lain 

yang tersangkut dapat menyebabkan suara berisik, pengencangan baut yang 

kurang sempurna dapat mengakibatkan suara abnormal. Periksalah point-point 

tersebut di atas sebelum melakukan penggantian motor blower. 

g. Memeriksa Jumlah Refrigerant Melalui Kaca Pengintai (sight glass) 

 Bila terlihat gelembung banyak, artinya refrigerant kurang, tambahkan 

refrigerant kemudian periksalah noda oli seperti yang dijelaskan di atas. Bila 

gelembung tidak terlihat meskipun kondensor disiram air, berarti refrigerant 

lebih karena itu kurangi refrigerant sampai jumlahnya tepat. Berhati-hatilah 

mengeluarkan refrigerant dari service valve tekanan rendah agar tidak terlalu 

banyak keluar atau oli kompresor tertiup keluar. 
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Gambar 19. Bagan Trouble Air Conditioner Saat Pendinginan Kurang 
 

     (New Step 1 Training Manual Toyota, 1996) 
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Gambar 20.  Bagan Suara Abnormal 
     (New Step 1 Training Manual Toyota, 1996) 

 

Tabel 4. Suara Abnormal 
(New Step 1 Training Manual Toyota, 1996) 

Gejala Kondisi Penyebab Perbaikan 
Compressor berisik. Suara knocking dari 

compressor. 
Bearing aus atau 
rusak. 
Silinder atau shaft 
rusak. 

Bongkar, ganti kompo-
nen yang rusak. 

Magnetic clutch 
rusak. 

Suara berderit ketika 
magnetic clutch tidak 
berkaitan. 

Bearing aus atau 
rusak. 

Ganti bearing. 

Suara berisik dari 
pipa. 

Pipa kendor. 
Pipa langsung dijepit 
ke bodi. 

Pipa bergetar. 
Getaran terasa di bodi. 

Keraskan pipa. 
Pasanglah di atas karet. 

Suara berisik dan 
bracket. 

Bergetar bila disentuh, 
suara berisik saat 
sedang bekerja. 

Bracket patah. 
Baut mounting 
kendor. 

Perbaiki, las atau ganti. 
Keraskan baut. 

Idler pulley berisik. Suara gemeretak 
bergetar ketika 
disentuh. 

Bearing patah. 
Bracket retak atau 
kendor. 

Ganti. 
Ganti atau keraskan. 

Crank pulley 
berisik. 

Bergetar. Pemasangan tidak 
benar. 
Bearing rusak. 
Keyway rusak. 

Kencangkan kembali. 
Ganti bearing. 
Ganti pulley. 

Drive belt berisik. Defleksi drive belt 
besar. 
Permukaannya sobek. 

Belt kendor. 
Bagian tengah belt 
tidak lurus. 

Setel ketegangan. 
Luruskan bagian tengah-
nya. 
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BAB III 

PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

 Air Conditioner merupakan sebagian yang penting untuk menambah 

kenyamanan pada satu mobil. Kerusakan pada satu bagian komponen dari sistem 

Air Conditioner akan membuat kerja dari sistem itu tidak sempurna . 

 Berdasarkan uraian sistem Air Conditioner dan Trouble Shootingnya 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : 

1.   komponen-komponen Air Conditioner dan fungsinya adalah sebagai berikut : 

a. Kompresor untuk mengkompresikan gas/uap refrigerant yang bertekanan 

dan bertemperatur tinggi. 

b. Kondensor untuk mengkondensasikan atau pengembunan gas/uap 

refrigerant sehingga menjadi cair. 

c. Receiver dryer untuk menyaring antara refrigerant dengan oli. 

d. Katup ekspansi untuk menurunkan tekanan dan suhu. 

e. Magnetic Clucth untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan 

kompresor ke mesin / motor listrik. 

f. Evaporator untuk penguapan refrigerant dan pengkabutan udara sehingga 

suhu di luar dingin. 

2. Prinsip kerja Air Conditioner adalah  : 

a. Kompresor mengkompresikan gas/uap refrigerant yang bertemperatur 

tinggi dan bertekanan tinggi karena menyerap panas dari evaporator 

ditambah panas yang dihasilkan saat langkah pengeluaran (discharge). 
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b. Gas refrigerant mengalir ke dalam kondensor, didalam kondensor gas 

refrigerant dikondensasikan menjadi cairan atau terjadi perubahan keadaan 

(phasa) yaitu pengembunan refrigerant. 

c. Cairan refrigerant mengalir ke dalam receiver untuk disaring antara cairan 

refrigerant dengan oli  sampai evaporator memerlukan refrigerant untuk 

diuapkan. 

d. Katup ekpansi menurunkan tekanan dan temperatur/suhu cairan refrigerant 

yang bertekanan dan bertemperatur tinggi menjadi rendah. 

e. Gas refrigerant yang dingin dan berembun ini mengalir ke dalam 

evaporator. Refrigerant menguap dan menyerap panas dari udara luar atau 

terjadi pengkabutan udara sehingga suhu diluar akan dingin.  

3. Secara garis besar trouble yang sering terjadi pada Air Conditioner Toyota 

 Corolla 4A FE adalah tali penggerak (belt) kendor, suara berisik dekat 

 kompresor, sirip kondensor dan evaporator tertutup debu / kotoran, 

 saringan udara tersumbat, noda oli terlihat pada sambungan siklus 

 pendinginan, dan suara berisik dekat blower. 

 

B. Saran  

  Berdasarkan pelaksanaan Proyek Akhir yang telah dilakukan, maka 

ada beberapa saran yang perlu penulis kemukakan, yaitu : 

1. Berhati-hatilah waktu merangkai bagian-bagian sistem Air Conditioner. 
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2. Karena dalam rangkaian Sistem Air Conditioner teraliri arus listrik yang besar, 

jadi bila terjadi kesalahan dalam merangkai akan mengakibatkan kerusakan 

pada bagian tersebut. 

3. Untuk mencapai hasil kerja yang maksimal, maka langkah kerja perangkaian 

harus sesuai spesifikasinya. 

4. Mengingat pentingnya Sistem Air Conditioner maka setiap pemilik mobil 

yang berfasilitas AC harus merawat setiap komponen AC secara teratur. 

5. Dalam pengisian refrigerant / Freon diusahakan menggunakan Freon yang 

ramah lingkungan yaitu R-134a. 
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FOTO AIR CONDITIONER STAND 

TOYOTA COROLLA 4A FE 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.  AC Stand Toyota Corolla 4A FE Pandangan Samping Kiri 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. AC Stand Toyota Corolla 4A FE Pandangan Belakang 
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Foto 3. AC Stand Toyota Corolla 4A FE Pandangan Samping Kanan 
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