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Abstrak
Sistem pendingin memegang peranan penting dalam kehidupan manusia baik ang skala besar
maupun skala kecil untuk rumah tangga, semua orang tau bahwa AC adalah alat pengkondisian
udara dalam ruangan agar lebih nyaman tetapi dalam hal ini sebagian orang yang tidak tau bahwa
konsumsi listrik, koefesien prestasi (COP)dan tingkat penggunaan energy (EER) tentang AC
sangat penting untuk diketahui, oleh karena itu penulis berencana membuat alat uji untuk
mengetahui hal tersebut. Air conditioner atau yang biasa disebut AC merupakan sebuah alat yang
mampu mengondisikan udara. Dengan kata lain, AC berfungsi sebagai penyejuk udara.
Penggunaan AC untuk memperoleh udara yang dingin dan sejuk serta nyaman bagi tubuh kita, AC
lebih banyak digunakan diwilayah yang beriklim tropis dengan kondisi temperature udara yang
relative tinggi seperti diIndonesia. Dalam penelitian ini, factor yang di analisa adalah sistem yang
terdapat dalam Analisis Tingkat Efisiensi pada Sistem Pengkondisian Udara di Gedung PT.
Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak Wilayah Kalimantan Barat hal ini mencakup
sistem pengkodisian udara. a. Hasil dari perhitungan beban kalor dari bab sebelumnya dapat
disimpulkan berapa beban AC yang harus dipasang pada tiap-tiap ruangan Gedung Sistem
Pengkondisian Udara di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak Wilayah
Kalimantan Barat. Setelah menghitung Beban pendingin di atas, maka dapat di peroleh total beban
pendingin Analisis Tingkat Efisinsi Pengkondisian Sistem Pengkondisian Udara di Gedung PT.
Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak Wilayah Kalimantan Barat dapat, 11,026 PK.
Kata Kunci: Sistem pendingin AC, Air conditioner

1.PENDAHULUAN
Peningkatan penggunaan AC dapat menyebabkan peningkatan konsumsi listrik. Melihat
kenyataan tersebut, banyak peneliti melakukan riset untuk menekan penggunaan listrik dengan
cara mengoptimalkan performa AC. Won menguji mesin pendingin menggunakan dua evaporator
dengan dua kompressor, sirkulasi sistem terpisah tiap ruangan. Dari hasil penelitian didapatkan
peningkatan efesiensi sebanyak 3,5%. Sistem dua evaporator mengurangi energi listrik yang
digunakan setiap ruangan (Won, 1994). Lavanis menguji sebuah mesin pendingin yang
menggunakan multi evaporator. Pada penelitian ini kedua evaporator dipasangi katup expansi serta
menggunakan satu kompressor, kondensor dan heat exchanger. Sebuah katup selenoid
dihubungakan dengan aliran refrigerant menuju freezer dan evaporator freshfood. Hasilnya pada
siklus kerja secara seri didapatkan peningkatan efesiensi sebesar 8.5% (Lavanis, 1998).
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Rustam Hatib melakukan pengujian prestasi pada mesin refrigerasi fokus 802 dengan
membandingakan penggunaan evaporator ukuran besar dengan dua evaporator kecil yang
sebanding dipasang paralel. Hasilnya maka pada evaporator kecil yang dipasang parallel
mengalami penurunan temperatur sebesar 8% namun daya kompressor meningkat sebesar 12,35%.
Secara keseluruhan prestasi mengalami penurunan sebesar 3,6% (Hatib, 2011). Berdasarkan
penelitian tersebut salah satu hal yang dapat mempengaruhi performa AC adalah metode
pemasangan evaporator. Untuk itu peneliti akan menguji prestasi mesin pendingin pada beberapa
variasi pemasangan evaporator yaitu seri,paralel, dan tunggal.

2. METODE PENELITIAN
Perolehan kalor pada dinding berasal dari sinar matahari yang mulamulanya dipantulkan dan
sisanya diserap. Energi yang diterima sebagian dikonveksikan dan sebagian diradiasikan kembali
keluar, sisanya yang diserap diteruskan ke dalam ruangan dengan cara konduksi atau sementara
disimpan di dalam dinding.
Untuk menghitung perolehan kalor melalui dinding, yang harus diketahui adalah temperatur
udara yang dikondisikan, temperatur udara luar, bahan yang dipakai, luasan dinding, dari masingmasing arah.

Gambar 1. Beban pendingin dari dinding
q = UA(CLTD)
U = koefisien desain untuk atap, dinding dan kaca
A = luas atap, dinding, atau kaca, dihitung dari rencana pembangunan
CLTD = perbedaan temperatur beban pendinginan, atap, dinding atau kaca
Setelah menghitung beban pendinginan diatas, maka dapat diperoleh total beban
pendinginan Gedung PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak Wilayah Kalimantan
Barat, yaitu sebagai berikut :
Total Beban = Dinding + Kaca + Atap + Langit-langit + Lantai + Orang + Lampu + Elektronik
+ udara.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gedung Pelabuhan Cabang Pontianak memiliki 2 lantai dengan bangunan yang menghadap
kea rah utara. Pada lantai 1 terdapat beberapa ruangan di antaranya ruang Manager, Asissten
Manager, Ruang Rapat, Ruang MEE, Ruang PABX, Ruang Komputer, Staf, Musholla, Ruangan
Pelayanan Jasa. Gedung ini hampir seluruhnya merupakan dinding karena gedung ini merupakan
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gedung perkantoran. Jam operasional yang digunakan adalah 8 jam kerja, dimulai dari jam 08.00
sampai dengan jam 16.00, dengan demikian sistem pengkondisian udara juga akan beroperasi
selama jam kerja.
Dalam perhitungan beban pendinginan, perhitungan yang digunakan berdasarkan pada
beban puncak (peak load). Menurut Saito Heizo dan Wiranto Aris Munandar (1981), kondisi
terpanas untuk Indonesia terjadi sekitar bulan Mei sampai dengan Oktober.
Pada perhitungan beban puncak, khusus untuk kota Pontianak digunakan bulan Agustus, karena
pada bulan Agustus biasanya terjadi perubahan musim. Dari musim kemarau menjadi musim
penghujan, sehingga suhu udara biasanya akan menjadi lebih panas.
Untuk Cooling Load Temperature Differences (CLTD) diambil pada pukul 16.00 WIB,
karena pada saat itu gedung menerima sinar matahari yang paling banyak. Stantar temperature
yang di gunakan adalah Standar Internasional ISO menetapkan standar acuan suhu untuk
spesifikasi produk dan verifikasi geometris menjadi 20 ° C , yang sama dengan 293,15 K dan 68 °
F.
Berikut hasil perhitungan pada ruangan lainnya yang disajikan pada tabel 1.

Tabel 2. Perolehan Kalor Dari Udara Ventilasi Dan Infiltrasi
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Jadi Total Perolehan Kalor dari Ventilasi dan Infiltrasi adalah : 16,352 Btu/hari

4. KESIMPULAN
Setelah melakukan perhitungan-perhitungan dalam Analisis Tingkat Efisiensi
Pengkondisian Sistem Pengkondisian Udara di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Cabang Pontianak Wilayah Kalimantan Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Hasil dari perhitungan beban kalor dari bab sebelumnya dapat disimpulkan berapa beban AC
yang harus dipasang pada tiap-tiap ruangan Gedung Sistem Pengkondisian Udara di Gedung
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak Wilayah Kalimantan Barat.
b. Audit energi ini bertujuan agar beban AC yang terpasang sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap
gedung, sehingga pemakai gedung dapat merasakan kenyamanan berada dalam ruangan
masing-masing.
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