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Petunjuk:  

a. Bacalah soal dan instruksi kerja dengan seksama!  

b. Kerjakan secara mandiri dan jujur! 

c. Jawaban ditulis tangan pada lembar jawab yang telah disediakan. 

 

 

A. Tes Tertulis (Bobot 40%) 

1. Gambar 1 memperlihatkan ilustrasi system pengkondisian udara yang digunakan pada 

mobil. Berdasaarkan gambar tersebut, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban 

yang tepat! 

a. Komponen yang berfungsi untuk melepaskan kalor ke udara lingkungan adalah …. 

dan ditunjukkan oleh huruf …. 

b. Komponen yang ditunjuk huruf c disebut …. yang berfungsi untuk …. 

c. Komponen yang berfungsi untuk memindahkan panas dari udara dalam kabin ke 

refrigerant disebut ….dan ditandai dengan huruf …. 

2. Tuliskan Alat Pengaman Diri (APD) yang digunakan dalam pekerjaan AC dan apa 

kegunaannya! 

3. Peralatan servis AC yang digunakan untuk mengukur tekanan refrigerant disebut …. 

4. Tiga peralatan yang digunakan dalam proses evakuasi (vacuum), yaitu …. 

5. Proses memindahkan refrigerant dari system AC ke penampung untuk mencegah 

terlepasnya refrigerant ke lingkungan disebut … 

6. Dalam proses vacuum menggunakan mesin ACS, langkah yang dilakukan setelah alarm 

berbunyi adalah .. 

7. Dalam proses vacuum/charge menggunakan mesin ACS, slang tekanan rendah 

dihubungkan ke ….dan …., slang pengisian dihubungkan ke ….dan…. 

8. Langkah awal yang dilakukan setelah menghidupkan mesin ACS adalah… 

9. Dalam proses vacuum/charge, setelah tes kebocoran selesai dan alarm berbunyi, 

langkah selanjutnya adalah menekan tombol …. 

10. Dalam proses vacuum/charge, menaikan tabung isi refrigerant dilakukan setelah 

langkah …. 

 

 



 
 

 

 

 

 
B. Tes Praktik (Bobot 60%) 

Instruksi kerja! 

1. Siapkan peralatan untuk proses vacuum dan charging! 

2. Lakukan proses vacuum dan charging menggunakan mesin ACS dengan ketentuan 

sebagai berikut! 

a. Jenis refrigerant : R134a 

b. Waktu vacuum : 2 menit 

c. Tes kebocoran : 1 menit 

d. Massa refrigerant yang diisikan : 10 gram  

3. Rapikan kembali peralatan dan tempat kerja! 
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