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SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TA 2019/2020 

 

Mata Kuliah : Pengkondisian Udara 

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juni 2020 

Waktu : 120 menit (10.00 – 12.00 WIB) 

Sifat  : Buku Tertutup 

Semester : IV 

Dosen : Wandi Arnandi, S.T., M.Eng. 

 

 

Petunjuk:  

a. Bacalah soal dengan teliti!  

b. Kerjakan secara mandiri dengan tahapan penyelesaian yang benar! 

c. Diperbolehkan menggunakan tabel saturated water, grafik psikrometrik, dan alat 

hitung/kalkulator (bukan HP). 

d. Satuan hasil penghitungan dinyatakan dalam sistem Satuan Internasional (SI). 

e. Jawaban ditulis tangan pada kertas folio dan dikirimkan dalam format pdf melalui elita 

atau ke email wandiarnandi@untidar.ac.id. dengan nama file: nama mahasiswa_UAS-PU. 

Batas waktu pengiriman adalah 24 jam setelah waktu ujian berakhir. 

 

Soal 

1. Sistem refrigerasi pada pengkondisian udara bekerja berdasarkan siklus refrigerasi 

kompresi uap yang terdiri dari empat proses, yaitu kompresi, kondensasi, ekspansi, dan 

evaporasi. Gambarkan skema system refrigerasi kompresi uap lengkap dengan nama-

nama komponen utama berikut fungsi dan cara kerja komponen. (Bobot 20%) 

2. Jelaskan 5 syarat yang harus dipertimbangkan ketika memilih refrigerant yang sesuai 

untuk system AC! (Bobot 10%) 

3. Proses vacuum merupakan proses penting yang harus dilakukan sebelum mengisikan 

refrigerant ke dalam system AC setelah dilakukan servis. Jelaskan apa itu proses 

vacuum! dan mengapa harus dilakukan? (Bobot 10%) 

4. Gangguan pada sistem AC dapat diketahui dengan mengamati kondisi aliran refrigerant 

melalui sight glass. Gambar di bawah memperlihatkan ilustrasi kondisi aliran 

refrigerant. Berdasarkan gambar tersebut, deskripsikan kondisi aliran dan indikator 

ganguan yang terjadi! (Bobot 30%) 
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a.         b.               c.  

 

5. Dari hasil pemeriksaan sistem AC menggunakan manifold gauge diketahui, sisi tekanan 

rendah menunjukkan tekanan refirgeran normal atau tinggi sementara sisi tekanan 

tinggi menunjukkan tekanan sangat tinggi melebihi tekanan normalnya, seperti 

diperlihatkan pada gambar di bawah. Berdasarkan hasil tersebut lakukan analisis 

terhadap kemungkinan penyebab ganguan yang terjadi pada sistem AC tersebut! (Bobot 

30%) 

 

 

 

 

Selamat Mengerjakan 


