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MESIN KONVERSI ENERGI 

 

 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian energi 
2. Siswa mampu menjelaskan hukum kekekalan energi 
3. Siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk energi yang 

dipakai untuk kebutuhan manusia. 
4. Siswa Mampu menyebutkan Pengertian Mesin Konversi 

Energi 
5. Siswa mampu memahami bentuk pengubahan energi pada 

bidang otomotif dan teknologi 
 

 
A. Pengertian Energi 

Energi bersifat abstrak yang sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan adanya. 
Menurut hukum Termodinamika Pertama, energi bersifat kekal. Energi tidak dapat 
diciptakan dan tidak dapat dimusnakan, tetapi dapat berubah bentuk (konversi) dari 
bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. 

Energi adalah suatu besaran turunan dengan satuan N.m atau Joule. Energi dan 
kerja mempunyai satuan yang sama. Sedangkan kerja dapat didefinisikan sebagai usaha 
untuk memindahkan benda sejauh S (m) dengan gaya F (Newton) 

Hukum Kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat di musnahkan, 
tapi dapat dirubah kedalam bentuk yang lain. Hal ini berarti, energi tidak dapat 
dimusnahkan tapai dapat diubah dalam bentuk lain dan dimanfaatkan untuk 
kepentingan energi.  
 
SIFAT ENERGI 

Energi di alam adalah kekal artinya energi tidak dapat diciptakan dan 
dimusnahkan tetapi hanya dapat diubah dari energi satu ke energi lainnya (Hukum 
kekekalan energi). Ilmu yang mempelajari perubahan energi dari energi satu ke 
lainnya disebut dengan ilmu konversi energi. 

Tingkat keberhasilan perubahan energi disebut dengan Efisiensi. Adapun sifat-
sifat energi secara umum adalah : 
1. Transformasi energi, artinya energi dapat diubah menjadi bentuk lain, misalkan 

energi panas pembakaran menjadi energi mekanik mesinContoh yang lain adalah 
proses perubahan energi atau konversi energi pada turbin dan pompa. 

2. Transfer energi, yaitu energi panas (heat) dapat ditransfer dari tempat satu ke 
tempat lainnya atau dari material satu ke material lainnya. 

3. Energi dapat pindah ke benda lain melalui suatu gaya yang menyebabkan 
pergeseran, sering disebut dengan energi mekanik, 

4. Energi adalah kekal, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. 
 
BENTUK-BENTUK ENERGI 

Sedang bentuk-bentuk energi lain dijelaskan di bawah ini : 
1. Energi Kinetik ; energi suatu benda karena bergerak dengan kecepatan V, 

sebagai contoh , mobil yang bergerak, benda jatuh dsb 
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Gambar 1.1. Bentuk Energi Mekanik pada sebuah Mobil Balap 

 
2. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena 

kedudukannya. Sebagai contoh, energi potensial air adalah energi yang dimiliki 
air karena ketinggiannya dari permukaan. Contohnya air waduk di pegunungan 
dapat dikonversi menjadi energi mekanik untuk memutar turbin, selanjutnya 
dikonversi lagi menjadi energi listrik. 
 

 
Gambar 1.2. Bendungan air bentuk energi potensial 

 
3. Energi mekanik adalah energi total yaitu penjumlahan antara energi kinetik 

dengan energi potesial. Adapun energi atau kerja mekanik pada mesin-mesin 
panas, adalah kerja yang dihasilkan dari proses ekspansi atau kerja yang 
dibutuhkan proses kompresi. Energi meknik merupakan energi gerak, misal turbin 
air akan mengubah energi potensial menjadi energi mekanik untuk memutar 
generator listrik. 

 
Gambar 1.3. Kerja Generator sebagai Bentuk energi mekanik 

 
4. Energi Listrik adalah energi yang berkaitan dengan arus elektron, dinyatakan 

dalam watt-jam atau kilo watt-jam. Arus listrik akan mengalir bila penghantar listrik 
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dilewatkan pada medan magnet. Bentuk transisinya adalah aliran elektron melalui 
konduktor jenis tertentu. Energi listrik dapat disimpan sebagai energi medan 
elektrostatis yang merupakan energi yang berkaitan dengan medan listrik yang 
dihasilkan oleh terakumulasinya muatan elektron pada pelat-pelat kapasitor. 

 

 
Gambar 1.3. Motor starter dan alternator perubahan energi listrik 

 
5.  Energi Elektromagnetik  merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan 

radiasi elektromagnetik. Energi radiasi dinyatakan dalam satuan energi yang sangat 
kecil, yakni elektron volt (eV) atau mega elektron volt (MeV), yang juga digunakan 
dalam evaluasi energi nuklir. 

 
Gambar 1.4. Pancar Matahari Merupakan Bentuk Energi Elektromagnetik 

 
6. Energi Kimia merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di 

mana dua atau lebih atom/molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa 
kimia yang stabil. Energi kimia hanya dapat terjadi dalam bentuk energi tersimpan.  

  
Gambar 1.5. Baterai Merupakan Perubahan Bentuk Energi Kimia Ke Listrik 
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7. Energi Nuklir adalah energi dalam bentuk energi tersimpan yang dapat dilepas 
akibat interaksi partikel dengan atau di dalam inti atom. Energi ini dilepas sebagai 
hasil usaha partikel-partikel untuk memperoleh kondisi yang lebih stabil. Satuan 
yang digunakan adalah juta elektron reaksi. Pada reaksi nuklir dapat terjadi 
peluruhan radioaktif, fisi, dan fusi. 
 

 
Gambar 1.6. Reaktor Nuklir 

 
8. Energi Termal merupakan bentuk energi dasar di mana dalam kata lain adalah 

semua energi yang dapat dikonversikan secara penuh menjadi energi panas.  

 
Gambar 1.7. Energi Panas Bumi Sebagai Bentuk Energi Thermal 

 
9. Energi Angin merupakan energi yang tidak akan habis, material utama berupa 

angin dengan kecepatan tertentu yang mengenai turbin angin sehingga menjadi 
gerak mekanik dan listrik. 
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Gambar 1.8. Kincir Angin Merupakan Bentuk Perubahan Energi Angin 

 
B. Defenisi Mesin Konversi Energi 

Mesin adalah suatu pesawat yang menghasilkan suatu gerak/kerja.  Dari uraian diatas, 
dapat disimpulkan Mesin Konversi Energi adalah suatu pesawat yang mengubah 
suatu energi menjadi energi yang lain sehingga menghasilkan suatu kerja/usaha yang 
dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Contoh Mesin Konversi Energi adalah sebagai 
berikut : 

  
 

Motor bakar, merupakan suatu pesawat 
kerja yang mengubah energi kimia dari 
campuran bahan bakar menjadi energi 
mekanik naik turunnya poros engkol. 
 

Motor starter, mengubah energi listrik 
menjadi energi gerak putar roda gigi 
pinion untuk penggerak awal engine. 

 

 
 

 
Refrigator (air condition), mengubah 
energi listrik dan mekanik menjadi energi 
thermal. 

Pompa, mengubah energi gerak menjadi 
energi fluida 
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BAB 
2 

MOTOR BAKAR (ENGINE) 

 

 
Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian motor bakar 
2. Siswa mampu menyebutkan pembagian dan klassifikasi 

motor bakar 
3. Siswa mampu menyebutkan cara kerja motor bakar 
4. Siswa mampu menyebutkan komponen-komponen 

utama motor bakar dan fungsinya. 
 

 
A. Pengertian Motor Bakar 

Motor bakar adalah mesin atau pesawat yang mengubah energi kimia dari bahan 
bakar menjadi energi Mekanik pada gerakan naik turun piston. 

Dimana energi kimia dari bahan bakar tersebut menghasilkan energi panas dan 
menggunakan energi tersebut untuk melakukan kerja mekanik.  

Jika ditinjau dari cara memperoleh energi termal ini (proses pembakaran bahan 
bakar), maka motor bakar dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu: motor pembakaran 
luar dan motor pembakaran dalam.  

 
1. Motor pembakaran luar 

Pada motor pembakaran luar ini, proses pembakaran bahan bakar terjadi di 
luar mesin itu, sehingga untuk melaksanakan pembakaran digunakan mesin 
tersendiri. Panas dari hasil pembakaran bahan bakar tidak langsung diubah menjadi 
tenaga gerak, tetapi terlebih dulu melalui media penghantar, baru kemudian diubah 
menjadi tenaga mekanik. Misalnya pada ketel uap dan turbin uap.  

 
Gambar 2.1 Turbin Uap 

 
2. Motor pembakaran dalam 

Pada motor pembakaran dalam, proses pembakaran bahan bakar terjadi di 
dalam mesin itu sendiri, sehingga panas dari hasil pembakaran langsung bisa diubah 
menjadi tenaga mekanik. Misalnya : pada turbin gas, motor bakar torak dan mesin 
propulasi pancar gas. 
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Gambar.2.2 Turbin Gas 

Berdasarkan Prinsip kerjanya motor bakar dibagi atas 3 macam, yaitu :  

1. Motor Bakar Otto (Motor Bensin) 
Motor bakar otto (Motor bensin) adalah jenis 

yang paling banyak digunakan terutama pada 
kendaraan ringan, seperti : Sepeda motor, dan 
mobil.  

Jenis motor bakar ini diciptakan oleh seorang 
insinyur berkebangsaan Jerman, Nicholas Otto 

Pada motor bensin, bensin dibakar untuk 
memperoleh energi termal. Energi ini selanjutnya 
digunakan untuk melakukan gerakan mekanik. 
Prinsip kerja motor bensin, secara sederhana dapat 
dijelaskan sebagai berikut : campuran udara dan 

bensin dari karburator diisap masuk ke dalam silinder, dimampatkan oleh gerak 
naik torak, dibakar oleh percikan bunga api dari busi untuk memperoleh tenaga 
panas, yang mana dengan terbakarnya gas-gas akan mempertinggi suhu dan 
tekanan didalam ruang siliinder, sehingga torak bergerak turun naik di dalam 
silinder akibat tekanan tinggi pembakaran, Gerak naik turun piston kemudian 
diubah batang torak menjadi gerak putar poros engkol. Melalui mekanisme katup 
yang terhubung ke poros engkol pengaturan pembukaan katup masuk bahan bakar 
dan katup pembuangan sisa-sisa pembakaran dilakukan secara periodik. 

Pada motor bakar bensin, proses pembakaran terjadi dengan bantuan 
percikan bunga api yang disampaikan melalui busi.  

 
Gambar.2.3 Motor Bakar Bensin 
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Langkah Kerja Motor Bensin 2 Tak  
 

1. LANGKAH KOMPRESI DAN LANGKAH HISAP 

 Pada bagian atas dari piston terjadi aksi kompresi 

 Secara bersamaan aksi hisap terjadi pada ruang engkol atau pada bagian 
bawah piston. 

 Torak bergerak dari TMB (titik mati bawah) ke tma (titik mati atas). 

 Pada saat saluran pembilasan tertutup mulai dilakukan langkah kompresi 
pada ruang silinder. 

 Pada saat saluran hisap membuka maka campuran udara dan bensin akan 
masuk ke dalam ruang engkol.  

 
 

2. LANGKAH USAHA DAN BUANG 

 Sebelum piston mencapai TMA (titik mati atas), busi akan memercikan bunga 
api listrik sehingga campuran udara dan bahan bakar akar terbakar dan 
menyebabkan timbulnya daya dorong terhadap piston, sehingga piston akan 
bergerak dari TMA (titik mati atas) ke TMB (titik mati bawah). 

 Sesaat setelah saluran hisap tertutup dan saluran bias serta saluram buang 
membuka maka campuran udara dan bahan bakar yamg berada diruang 
engkol akan mendorong gas sisa hasil pembakaran melalui saluran bias ke 
saluran buang.  

 
 
 
 

http://motomodif-world.blogspot.com/2009/01/langkah-kerja-motor-bensin-2-tak.html
http://3.bp.blogspot.com/_08X8EEsS01E/SYPB3SrIkhI/AAAAAAAAAEY/9hbejMrsu3k/s1600-h/2-stroke+02.gif
http://4.bp.blogspot.com/_08X8EEsS01E/SYPCsimErGI/AAAAAAAAAEw/8aQ9QgXO-_Q/s1600-h/2-stroke+023.gif
http://3.bp.blogspot.com/_08X8EEsS01E/SYPCaOANIMI/AAAAAAAAAEo/ALFqXVokmlc/s1600-h/2-stroke+022.gif
http://2.bp.blogspot.com/_08X8EEsS01E/SYPCG8bdYFI/AAAAAAAAAEg/6s-z8qZbRHM/s1600-h/2-stroke+021.gif
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Langkah Kerja Motor Bensin 4 Tak  

 

 
 

1. Langkah Hisap 

 Katup hisap terbuka dan katup buang tertutup 

 Piston bergerak kebawah dan menghhisap 
campuran bahan bakar dan udara masuk 
kedalam ruang bakar. 

 
 

2. Langkah kompresi 

 Katup hisap dan katup buang keduanya 
tertutup 

 Piston bergerak keatas dan menekan campuran 
bahan bakar dan udara didalam ruang bakar. 

 
 

3. Langkah usaha 

 Kedua katup masih tertutup. Campuran bahan 
bakar dan udara yang bertekanan tinggi 
dinyalakan oleh api busi 

 Piston bergerak cepat kebawah akibat 
dorongan hasil pembakaran 

 
 

4. Langkah buang 

 Katup hisap tertutup dan katup buang terbuka 

 Piston bergerak keatas dan mendorong gas sisi 
pembakaran keluar ruang bakar. 

 

2. Motor Bakar Diesel 

Motor diesel ditemukan oleh Rudolf 
Diesel, pada tahun 1872. Motor diesel 
disebut dengan motor penyalaan kompresi 
(compression ignition engine) karena 
penyalaan bahan bakarnya diakibatkan 
oleh suhu kompresi udara dalam ruang 
bakar.  

Cara pembakaran dan pengatomi-
sasian (atomizing) bahan bakar pada motor 
diesel tidak sama dengan motor bensin. 
Pada motor diesel yang diisap oleh torak 

http://motomodif-world.blogspot.com/2009/01/langkah-kerja-motor-bensin-2-tak.html
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dan dimasukkan ke dalam ruang bakar hanya udara, yang selanjutnya udara 
tersebut dikompresikan sampai mencapai suhu dan tekanan yang tinggi. Beberapa 
saat sebelum torak mencapai titik mati atas (TMA) bahan bakar solar diinjeksikan 
ke dalam ruang bakar. Dengan suhu dan tekanan udara dalam silinder yang cukup 
tinggi maka partikel-partikel bahan bakar akan menyala dengan sendirinya 
sehingga membentuk proses pembakaran. Agar bahan bakar solar dapat terbakar 
sendiri,maka diperlukan rasio kompresi 15-22 dan suhu udara kompresi kira-kira 
600ºC. 

Meskipun untuk motor diesel tidak diperlukan sistem pengapian seperti 
halnya pada motor bensin, namun dalam motor diesel diperlukan sistem injeksi 
bahan bakar yang berupa pompa injeksi (injection pump) dan pengabut (injector) 
serta perlengkapan bantu lain. Bahan bakar yang disemprotkan harus mempunyai 
sifat dapat terbakar sendiri (self ignition). 

 

   

Gambar.2.4 Motor Bakar Diesel 

 

Prinsip Kerja Pada Mesin Diesel 

1. Prinsip Kerja 2 tak  

A. Langkah Kompresi Dan Hisap ,: 

 Pada saat langkah hisap, udara bersih masuk kedalam ruang silinder 
dengan bantuan pompa hisap.  

 Piston bergerak dari TMB (titik mati bawah) ke TMB (titik mati atas). 

 Saluran masuk membuka sehingga udara bersih masuk ke dalam 
dengan bantuan pompa udara. 

 Sesaat setelah saluran hisap menutup dan saluran buang menutup 
maka mulai dilakukan langkah kompresi hingga tekanan udara 
mencapai 700-900 C.  
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Gambar 2.5. langkah Kompresi dan Hisap 

 
B. Langkah Usaha Dan Buang,  

 Sebelum piston mencapai TMA (titik mati atas), injector akan 
menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dan ini sebagai 
pembakaran awal, karena bahan bakar bercampur dengan udara 
bersih dan bertekanan tinggi maka akan terjadi proses pembakaran 
sempurna, akibatnya akan mendorong piston dan piston pun bergerak 
dari TMA ke TMB, sesaat piston belum mencapai TMB (titik mati 
bawah) katup buang sudah mulai membuka. Dan bila saluran hisap 
membuka maka udara bersih akan membantu mendorong gas sisa 
hasil pembakaran keluar.  
 

 
Gambar 2.6. Langkah Usaha dan Buang 

 
2. Prinsip Kerja 4 tak 

  
1. Langkah Hisap 2. Langkah Kompresi 

http://2.bp.blogspot.com/_08X8EEsS01E/SYPNmv46rlI/AAAAAAAAAGA/zZgdu3kXTBI/s1600-h/diesel+2+tak-kompresi.gif
http://3.bp.blogspot.com/_08X8EEsS01E/SYPNDn3rrJI/AAAAAAAAAF4/Q0f_WwMTr9s/s1600-h/diesel+2+tak-hisap.gif
http://3.bp.blogspot.com/_08X8EEsS01E/SYPOAzYW0-I/AAAAAAAAAGI/ygKkB_ZOsyI/s1600-h/diesel+2+tak-usaha.gif
http://1.bp.blogspot.com/_08X8EEsS01E/SYPOjOOjJHI/AAAAAAAAAGQ/M3jNWD8fZU8/s1600-h/diesel+2+tak-buang.gif
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 Katup hisap terbuka dan katup 
buang tertutup 

 Piston bergerak kebawah dan 
hanya menghisap  udara masuk 
kedalan ruang bakar 

 

 Katup hisap dan katup buang 
keduanya tertutup 

 Piston bergerak keatas dengan 
tekanan sangat tinggi didalam ruang 
bakar 

 

  
3. Langkah Usaha 

 Kedua katup masih tertutup. Udara 
yang bertekanan tinggi dinyalakan 
dengan menyemprotkan bahan 
bakar  solar ke ruang bakar 

4. Langkah Buang 
 Katup hisap tertutup dan katup 

buang terbuka.  
 Piston bergerak keatas dan 

mendorong gas sisa pembakaran 
keluar ruang bakar 
 

Gambar 2.7. Prinsip Kerja 4 tak 

3. Motor Bakar Wankel 

Motor Bakar ini pertama kali diciptakan oleh seorang 
insiyur  berkebangsaan Jerman Dr. Felix Wankel pada tahun 
1954. Dikenal  juga dengan nama mesin rotari ( rotary 
engine), yaitu tipe mesin yang trdiri atas rotor berbentuk 
segitiga sama sisi yang berputar dalam stator. Dibandingkan 
motor torak, getaran motor wankel lebih halus, karena tidak 
banyak bagian yang bergerak. Selain itu lebih ringan dan 
lebih kecil ukurannya. Untuk ukuran yang sama besar, 
mesin wankel dapat menghasilkan tenaga gerak dua kali 
lebih besar daripada mesin torak konvensional.  

Secara umum, bagian utama dari mesin ini adalah rotor segitiga sama sisi 
dengan bentuk ruang pembakaran berbentuk epitrokoida. Rotor bergerak 
sedemikian rupa srhingga ujungnya senantiasa menyentuh dinding  ruang 
pembakaran yang terbagi atas 3 bidang. Dalam tiga bidang tersebut terjadi tiga 
proses utama operasi sebuah mesin, yaitu, pemampatan bahan bakar, pembakaran 
bahan bakar, dan  pembuangan bahan bakar.  

 

  

Gambar.2.8 Motor Bakar Wankel 
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Mesin ini masih memerlukan baterai, distributor, sistem pendinginan, dan 
sistem pelumasan dalam setiap operasi mesinnya. Satu siklus mesin wankel  terdiri 
atas 4 langkah operasi, yaitu pengisapan bahan bakar, pemampatan bahan bakar 
(Kompresi), tenaga (ekspansi) dan  pembuangan  sisa- sisa pembakaran.   

 
Siklus Kerja Motor Wankel 

Siklus kerja dari mesin Wankel adalah Sebagai Berikut : 

1. Langkah Induksi : 

Sewaktu ujung rotor (triangular rotor) melewati pintu masuk, 
campuran bahan bakar dengan udara (gas) (berwarna hijau 

pada gambar) masuk ke kamar akibat hisapan/tekanan tinggi 
dari gaya/orbit eksentrik perputaran rotor mengelilingi gigi 

sumbu (central gear). 
 

2. Langkah Tekanan : 

Seketika rotor melanjutkan putaran,campuran bahan bakar 

(gas) dibawa kekamar/sisi yang berikutnya (berwarna biru pd. 

gambar), campuran bahan bakar dan udara (gas) pada 
kamar/sisi ini termampatkan oleh kekuatan/gaya/orbit 

perputaran rotor.  

3. Langkah Tenaga : 

Pada saat campuran bahan bakar (gas) dalam keadaan 

mampat/terkompressi busi mencetuskan api dan membakar 
bahan bakar (gas), sehingga terjadi peningkatan tekanan udara 

dan menekan sisi rotor sehingga berputar kedepan dan juga 
rotor memutar roda gigi sumbu (central gear) kedepan.  

4. Langkah Buang (exhaust) : 

Sewaktu rotor berputar kearah atau kekamar/sisi berikut, 

lobang atau pintu gas buang terbuka sehingga sisa pembakaran 
keluar. 

 
Gambar 2.9. Langkah Kerja Motor Wankel 

 
A. SUSUNAN SILINDERNYA: 

1. Inline Cylinder Type 
Yaitu mesin berselinder banyak dengan 
susunan silinder sejajar. Dengan konstruksi 
seperti, mesin cukup menggunakan satu 
poros engkol dan satu kepala silinder untuk 
semua semua selinder. Blok silinder 
menyatukan semua silinder dan menghadap 
keatas. Kelebihan mesin konstruksi segaris 
ini adalah mudah dipasang dan diservis.dan 
hanya menyediakan ruangan yang pas-pasan 
pada mobil yang menggunakan model 
hidung. Kelemahannya adalah lantaran 
torak tegak lurus, bagian depan kendaraan 
lebih tinggi dan aerodinamisnya menjadi 
terbatas. 
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2. V Cylinder Type 
Pada tipe ini silinder disusun membentuk 
sudut 60o dan 90o. Mesin pada jenis ini 
menggunakan satu poros engkol. Mesin ini 
menggunakan 2 buah kepala silinder. 
Keuntungan konfigurasi ini bagian depan 
mobil bisa direndahkan. Mobil pun bisa 
mmenjadi aerodinamis. 
 

 
 

3. Slant Cylinder Type 
Konfigurasi silinder pada tipe ini adalah 
miring dan segaris. Dengan blok silinder 
dibentuk bersudut miring dengan tujuan 
mengurangi ketinggian mesin terutama bila 
ruang mesin terbatas. Cara ini biasa 
dilakukan pada minibus tanpa hidung, 
dimana mesin ditempatkan dibawah jok. 
Sedangkan pada sedan, pamasangan miring 
dimungkinkan untuk mendapatkan nilai 
aerodinamis yang lebih baik. 
 

 
 

4. Radial Cylinder Type 
Konfigurasi silinder tipe ini terdiri dari dua 
silinder mengelilingi poros engkol ditengah. 
Biasanya konfigurasi silinder digunakan pada 
pesawat terbang dengan pendingin udara. 
Kelemahan model ini adalah gerak batang 
torak yang lambat. 

 
 

5. Opposed Cylinder type  
Merupakan konfigurasi silinder dinama dua 
baris silindernya dipasang saling berlawanan 
pada poros  engkol. Konfigurasi ini sering 
disebut dengan Boxer Engine atau flat 
engine. Silinder dipasang berlawanan karena 
ketinggian ruang mesin yang terbatas. 
Sehingga mesin dengan silinder berlawanan 
umumnya dipasang pada mobil bermesin 
bagian belakang, misalnya pada VW dan 
Porsche. Sudut antara kedua silinder 
biasanya adalah 180o. Satu poros engkol 
digunakan untuk dua kepala silinder. 
Biasanya digunakan dua poros engkol yang 
dipasang ke jurnal. 
 

 

Gambar 2.10. Bentuk Susunan Selinder 
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B. BENTUK RUANG BAKAR:  
Bentuk ruang bakar sangat berpengaruh dengan adanaya penempatan dua buah 

katup dan busi. Ada beberapa macam atau jenis ruang bakar yang umum digunakan : 
1. Ruang bakar Model setengah bulat 

(Hemispherical Comustion Chamber) 
Ruang baker model ini mempunyai permukaan 
yang kecil disbanding dengan jenis ruang baker 
lain yang sama kapasitasnya, ini berarti panas 
yang hilang sedikit (efisiensi panas tinggi) 
dibanding dengan model lainnya. Disamping itu 
memungkinkan efisiensi saat pemasukan dan 
pembuangan (intake & exhaust) lebih tinggi. 
Ruang baker model ini konstruksinya lebih 
sempurna namun penempatan mekanisme 
katupnya menjadi lebih rumit. 

 
 

2. Ruang Bakar Model Baji (Wedge Type 
Combustion Chamber) 
Ruang baker model ini kehilangan panasnya juga 
kecil, konstruksi mekanisme katupnya lebih 
sederhana bila dinbandingkan dengan ruang 
baker model stengah bulat 

 

 
 

3. Ruang Bakar Model Bak Mandi (Bathtup 
Tipe Combustion Chamber) 
Ruang bakar model ini konstruksinya sederhana, 
dan biaya produksinya lebih rendah. Hal ini 
disebabkan diameter katupnya lebih kecil, tetapi 
saat pengisapan (intake) atau pembuangan 
(exhaust) kurang sempurna dibanding dengan 
jenis ruang bakar model setengah bulat. 

  
 

4. Ruang Bakar Model Pent Roop 
Ruang bakar model ini umumya digunakan pada 
mesin yang mempunyai jumlah katup hisap atau 
katup buang lebih dari 2 dalam tiap-tiap silinder, 
yang disusun sedemikian rupa antar katup dan 
poros noknya. Disebut model pent roop sebab 
membentuk segi empat, baik tegak atau 
mendatar. 
Bila dihubungkan ke titik pusat akan menyerupai 
atap suatu bangunan, model ini selain 
memberikan efek semburan yang baik dan lebih 
cepat terbakar, juga penempatan businya 
ditengah-tengah ruang bakar.  

 
Gambar 2.11. Berbagai Bentuk Ruang Bakar 
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C. Mekanisme Katup 
 

 
Gambar 2.12. Mekanisme Katup 

 
Puli timing crankshaft dipasang pada ujung poros engkol (crankshaft) dan puli 

timing camshaft dipasang pada ujung exhaust camshaft. Exhaust camshaft digerakan 
oleh poros engkol melalui timing belt, intake camshaft digerakan oleh gigi-gigi yang 
berkaitan pada intake dan exhaust camshaft, jumlah dari gigi camsahft timing pulley 
dua kali dari gigi crankshaft timing pulley yang mana sumbu nok hanya berputar satu 
kali untuk setiap 2 kali putaran poros engkol. Bila poros engkol berputar menyebabkan 
exhaust camshaft juga berputar melalui timing belt, sedangkan intake camshaft 
diputarkan oleh exhaust camshaft melalui roda-roda gigi, bila sumbu nok (camshaft) 
berputar, nok akan menekan kebawah pada valve lifter dan membuka katup, bila 
sumbu nok terus berputar maka katup akan menutup dengan adanya tekanan pegas. 
Setiap sumbu nok berputar satu kali, akan membuka dan menutup katup hisap dan 
katup buang satu kali pada setiap 2 putaran poros engkol. Sumbu nok digerakan oleh 
poros engkol dengan beberapa metode, termasuk timing gear, timing chain dan timing 
belt. Model – model mekanisme katup adalah Sebagai Berikut : 

 
1. Model Timing Gear 

Metode ini dipergunakan pada mekanisme 
katup jenis OHV (Over Head Valve) yang letak 
sumbu noknya didalam blok silinder, timing 
gear biasanya menimbulkan bunyi yang keras 
dibandingkan dengan rantai, sehingga mesin 
bensin model penggerak katup ini menjadi 
kurang populer pada mesin bensin jaman 
sekarang. 
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2. Model Timing Chain 
Model ini dipergunakan pada mesin OHC (Over 
Head Camshaft) dan DOHC (Dual Over Head 
Camshaft) sumbu noknya terletak diatas 
kepalasilinder, sumbu nok digerakan oleh rantai 
(timing chain) dan roda gigi sprocket sebagai 
pengganti timing gear. Timing chain dan roda 
gigi sprocket dilumasi dengan oli. Tegangan 
rantai (chain tension) diatur oleh chain 
tensioner, chain vibration (getaran rantai) 
dicegah oleh chain vibration damper, sumbu 
nok yang digerakan oleh rantai hanya sedikit 
menimbulkan bunyi disbanding dengan roda 
gigi (gear driven ) dan jenis ini amat popular 
 

 
3. Model Timing Belt 

Sumbu nok (camshaft) digerakan oleh sabuk 
yang bergigi sebagai pengganti timing chain, 
sabuk (belt) selain tidak menimbulkan bunyi 
dibandingkan denagn rantai, juga tidak 
diperlukan pelumasan serta penyetelan 
tegangan. 
Kelebihan lainnya,belt lebih ringan 
dibandingdengan model lain,  oleh karena itu 
model ini banyak digunakan pada mesin, belt 
penggerak sumbu nok ini dibuat dari fiberglass 
yang diperkuat dengan karet sehingga 
mempunyai daya regang yang baik dan hanya 
mempunyai penguluran yang kecil bila terjadi 
panas. 

 
Gambar 2.13. Model Mekanisme Katup 

 

A. Data-data Utama Pada Motor 

Volume silinder ( volume langkah ) 

 

Pengertian 

Volume silinder adalah volume 
sepanjang langkah torak ( dari TMB 
ke TMA ) 
Umumnya volume silinder dari suatu 
motor dinyatakan dalam Cm3 ( cc ) 
atau liter 
( l ) 
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Rumus : )(
4

32 CmSDVs 


 

Dimana : 

D = Diameter silinder 

S = Langkah torak ( L ) 

Vs = Volume silinder 

Contoh : 

Diketahui  : Vol motor               = 1800 Cm3 

Jumlah silinder ( I ) = 4 

Diameter silinder       = 82 mm = 8,2 cm 

Ditanyakan : Langkah torak = ….? 

Jawab :  

 
3cm450

4

1800
Vs   mmcmS

D

Vs
S 855,8

24,67785,0

450

2
4/











 

 

Kapasitas dan Performa Mesin 

Kapasitas suatu mesin ditentukan oleh Perpindahan Piston (Piston Displacement) atau 
volume pelepasan saat piston bergerak dari paling bawah sampai ke paling atas. Total 
perpindahan piston dinyatakan dalam centimeter kubik (cm3) adalah dengan 
mengalikan volume dan jumlah silinder. 
 

 
 

 

CylinderJumlahstroke
bore

CylinderJumlahstroker

CylinderBanyakCylinderIsintDisplacemeMeKapasitas
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B. Perbandingan Kompresi  

 

Pengertian  

Perbandingan kompresi ( tingkat pemampatan ) 

adalah angka perbandingan volume diatas torak saat 

torak di TMB dengan volume diatas torak saat torak 

di TMA 

 

 

Besarnya perbandingan kompresi secara umum 

Motor otto = 7 : 1  s/d 12 : 1 

Motor diesel = 14 : 1 s/d 25 : 1 

C. Momen putar 

 

Pengertian istilah : 

Momen putar ( momen puntir ) suatu motor adalah 

kekuatan putar poros engkol yang akhirnya menggerakkan 

kendaraan 

T = N x m                  [ Nm ] 

 

N = Gaya keliling, diukur dalam satuan Newton ( N ) 

m = Jari-jari ( jarak antara sumbu poros engkol sampai tempat 

mengukur gaya keliling diukur dalam satuan meter ( m ). 

T = Momen putar, adalah perkalian antara Gaya keliling dan 

jari-jari 
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D. Efisiensi 

Efisiensi adalah angka perbandingan dari daya mekanis yang dihasikan oleh motor 

dengan daya kalor bahan bakar yang telah digunakan. Besar efisiensi secara umum 

Motor Otto (  ) = 20% ÷ 35% 

Motor Diesel  (  ) = 35% ÷ 55% 

E. Daya  

 

 

Pengertian istilah : 

 Daya adalah hasil kerja yang dilakukan dalam batas 

waktu tertentu [ F.c/ t ]   

 Pada motor daya merupakan perkalian antara momen 

putar (Mp ) dengan putaran mesin ( n ) 

Kw
nxMp

P
9550

  

Pengertian satuan dan rumus : 

Mp = Momen putar ( Nm ) 

n    = Putaran mesin ( Rpm ) 

p    = Daya motor, dihitung dalam satuan kilo Watt ( Kw ) 

Angka 9550 merupakan faktor penyesuaian satuan 

 

 

 

Input : 

Daya kalor yang  

diberikan bahan bakar  100% 

 

Kerugian panas pada 

sistem pendinginan  30 % 

 

  

Kerugian gas buang  

panas + tekanan  30%  

 

Gesekan + Radiasi 

 10 % 

 

Daya mekanis yang  

dihasilkan  30 % 

 

Out put 
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BAB 
3 TURBIN GAS 

 

 

Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa Mampu memahami cara kerja turbin Gas 
2. Siswa mampu menjelaskan cara kerja turbin gas 
3. Siswa mampu menjelaskan proses-proses kerja pada 

turbin gas 
4. Siswa mampu menyebutkan komponen-komponen turbin 

gas beserta fungsinya. 
 

 
A. Pendahuluan 

Gas-turbine engine adalah suatu pesawat yang memanfaatkan gas sebagai fluida 
untuk memutar turbin dengan pembakaran internal. Didalam turbin gas energi kinetik 
dikonversikan menjadi energi mekanik melalui udara bertekanan yang memutar roda 
turbin sehingga menghasilkan daya. Sistem turbin gas yang paling sederhana terdiri 
dari tiga komponen yaitu kompresor, ruang bakar dan turbin gas. 

 
B. Sejarah 

Disain pertama turbin gas dibuat oleh John Wilkins seorang Inggris pada tahun 
1791. Sistem tersebut bekerja dengan gas hasil pembakaran batu bara, kayu atau 
minyak, kompresornya digerakkan oleh turbin dengan perantaraan rantai roda gigi.  

Pada tahun 1872, Dr. F. Stolze merancang sistem turbin gas yang menggunakan 
kompresor aksial bertingkat ganda yang digerakkan langsung oleh turbin reaksi tingkat 
ganda.  

Tahun 1908, sesuai dengan konsepsi H. Holzworth, dibuat suatu sistem turbin gas 
yang mencoba menggunakan proses pembakaran pada volume konstan. Tetapi usaha 
tersebut dihentikan karena terbentur pada masalah konstruksi ruang bakar dan 
tekanan gas pembakaran yang berubah sesuai beban.  

Tahun 1904, “Societe des Turbomoteurs” di Paris membuat suatu sistem turbin 
gas yang konstruksinya berdasarkan disain Armengaud dan Lemate yang 
menggunakan bahan bakar cair. Temperatur gas pembakaran yang masuk sekitar 450 
C dengan tekanan 45 atm dan kompresornya langsung digerakkan oleh turbin. 

Selanjutnya, pada tahun 1935 sistem turbin gas mengalami perkembangan yang 
pesat dimana diperoleh efisiensi sebesar kurang lebih 15%. Pesawat pancar gas yang 
pertama diselesaikan oleh “British Thomson Houston Co” pada tahun 1937 sesuai 
dengan konsepsi Frank Whittle (tahun 1930). 

 
C. Prinsip Kerja Sistem Turbin Gas (Gas-Turbine Engine) 

Udara masuk kedalam kompresor melalui saluran masuk udara (inlet). Kompresor 
berfungsi untuk menghisap dan menaikkan tekanan udara tersebut, sehingga 
temperatur udara juga meningkat. Kemudian udara bertekanan ini masuk kedalam 
ruang bakar. Di dalam ruang bakar dilakukan proses pembakaran dengan cara 
mencampurkan udara bertekanan dan bahan bakar. Proses pembakaran tersebut 
berlangsung dalam keadaan tekanan konstan sehingga dapat dikatakan ruang bakar 
hanya untuk menaikkan temperatur.  

Gas hasil pembakaran tersebut dialirkan ke turbin gas melalui suatu nozel yang 
berfungsi untuk mengarahkan aliran tersebut ke sudu-sudu turbin. Daya yang 
dihasilkan oleh turbin gas tersebut digunakan untuk memutar kompresornya sendiri 
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dan memutar beban lainnya seperti generator listrik, dll. Setelah melewati turbin ini 
gas tersebut akan dibuang keluar melalui saluran buang (exhaust).  

Secara umum proses yang terjadi pada suatu sistem turbin gas adalah sebagai 
berikut: 
1. Pemampatan (compression) udara di hisap dan dimampatkan 
2. Pembakaran (combustion) bahan bakar dicampurkan ke dalam ruang bakar 

dengan udara kemudian di bakar. 
3. Pemuaian (expansion) gas hasil pembakaran memuai dan mengalir ke luar melalui 

nozel (nozzle). 
4. Pembuangan gas (exhaust) gas hasil pembakaran dikeluarkan lewat saluran 

pembuangan. 
 
D. Komponen Turbin Gas 

Turbin gas tersusun atas komponen-komponen utama seperti air inlet section, 
compressor section, combustion section, turbine section, dan exhaust section. 
Sedangkan komponen pendukung turbin gas adalah starting equipment, lube-oil 
system, cooling system, dan beberapa komponen pendukung lainnya. Berikut ini 
penjelasan tentang komponen utama turbn gas: 

 

 

Gambar 3.1. Konstruksi Turbin Gas 
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1. Air Inlet Section. Berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu yang terbawa 
dalam udara sebelum masuk ke kompresor. Bagian ini terdiri dari:  
1. Air Inlet Housing, merupakan tempat udara masuk dimana didalamnya terdapat 

peralatan pembersih udara. 
2. Inertia Separator, berfungsi untuk membersihkan debu-debu atau partikel yang 

terbawa bersama udara masuk. 
3. Pre-Filter, merupakan penyaringan udara awal yang dipasang pada inlet house. 
4. Main Filter, merupakan penyaring utama yang terdapat pada bagian dalam inlet 

house, udara yang telah melewati penyaring ini masuk ke dalam kompresor 
aksial. 

5. Inlet Bellmouth, berfungsi untuk membagi udara agar merata pada saat 
memasuki ruang kompresor. 

6. Inlet Guide Vane, merupakan blade yang berfungsi sebagai pengatur jumlah 
udara yang masuk agar sesuai dengan yang diperlukan 

2. Compressor Section. Komponen utama pada bagian ini adalah aksial flow 
compressor, berfungsi untuk mengkompresikan udara yang berasal dari inlet air 
section hingga bertekanan tinggi sehingga pada saat terjadi pembakaran dapat 
menghasilkan gas panas berkecepatan tinggi yang dapat menimbulkan daya output 
turbin yang besar. Aksial flow compressor terdiri dari dua bagian yaitu:  
1. Compressor Rotor Assembly. Merupakan bagian dari kompresor aksial yang 

berputar pada porosnya. Rotor ini memiliki 17 tingkat sudu yang 
mengompresikan aliran udara secara aksial dari 1 atm menjadi 17 kalinya 
sehingga diperoleh udara yang bertekanan tinggi. Bagian ini tersusun dari 
wheels, stubshaft, tie bolt dan sudu-sudu yang disusun kosentris di sekeliling 
sumbu rotor. 

2. Compressor Stator. Merupakan bagian dari casing gas turbin yang terdiri dari:  
1. Inlet Casing, merupakan bagian dari casing yang mengarahkan udara masuk 

ke inlet bellmouth dan selanjutnya masuk ke inlet guide vane. 
2. Forward Compressor Casing, bagian casing yang didalamnya terdapat empat 

stage kompresor blade. 
3. Aft Casing, bagian casing yang didalamnya terdapat compressor blade tingkat 

5-10. 
4. Discharge Casing, merupakan bagian casing yang berfungsi sebagai tempat 

keluarnya udara yang telah dikompresi. 
3. Combustion Section. Pada bagian ini terjadi proses pembakaran antara bahan 

bakar dengan fluida kerja yang berupa udara bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. 
Hasil pembakaran ini berupa energi panas yang diubah menjadi energi kinetik 
dengan mengarahkan udara panas tersebut ke transition pieces yang juga berfungsi 
sebagai nozzle. Fungsi dari keseluruhan sistem adalah untuk mensuplai energi panas 
ke siklus turbin. Sistem pembakaran ini terdiri dari komponen-komponen berikut 
yang jumlahnya bervariasi tergantung besar frame dan penggunaan turbin gas. 
Komponen-komponen itu adalah :  
1. Combustion Chamber, berfungsi sebagai tempat terjadinya pencampuran antara 

udara yang telah dikompresi dengan bahan bakar yang masuk. 
2. Combustion Liners, terdapat didalam combustion chamber yang berfungsi 

sebagai tempat berlangsungnya pembakaran. 
3. Fuel Nozzle, berfungsi sebagai tempat masuknya bahan bakar ke dalam 

combustion liner. 
4. Ignitors (Spark Plug), berfungsi untuk memercikkan bunga api ke dalam 

combustion chamber sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat terbakar. 
5. Transition Fieces, berfungsi untuk mengarahkan dan membentuk aliran gas 

panas agar sesuai dengan ukuran nozzle dan sudu-sudu turbin gas. 
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6. Cross Fire Tubes, berfungsi untuk meratakan nyala api pada semua combustion 
chamber. 

7. Flame Detector, merupakan alat yang dipasang untuk mendeteksi proses 
pembakaran terjadi. 

4. Turbin Section. Turbin section merupakan tempat terjadinya konversi energi kinetik 
menjadi energi mekanik yang digunakan sebagai penggerak compresor aksial dan 
perlengkapan lainnya. Dari daya total yang dihasilkan kira-kira 60 % digunakan 
untuk memutar kompresornya sendiri, dan sisanya digunakan untuk kerja yang 
dibutuhkan. Komponen-komponen pada turbin section adalah sebagai berikut :  
1. Turbin Rotor Case 
2. First Stage Nozzle, yang berfungsi untuk mengarahkan gas panas ke first stage 

turbine wheel. 
3. First Stage Turbine Wheel, berfungsi untuk mengkonversikan energi kinetik dari 

aliran udara yang berkecepatan tinggi menjadi energi mekanik berupa putaran 
rotor. 

4. Second Stage Nozzle dan Diafragma, berfungsi untuk mengatur aliran gas panas 
ke second stage turbine wheel, sedangkan diafragma berfungsi untuk 
memisahkan kedua turbin wheel. 

5. Second Stage Turbine, berfungsi untuk memanfaatkan energi kinetik yang masih 
cukup besar dari first stage turbine untuk menghasilkan kecepatan putar rotor 
yang lebih besar. 

5. Exhaust Section. Exhaust section adalah bagian akhir turbin gas yang berfungsi 
sebagai saluran pembuangan gas panas sisa yang keluar dari turbin gas. Exhaust 
section terdiri dari beberapa bagian yaitu : (1) Exhaust Frame Assembly, dan (2) 
Exhaust gas keluar dari turbin gas melalui exhaust diffuser pada exhaust frame 
assembly, lalu mengalir ke exhaust plenum dan kemudian didifusikan dan dibuang ke 
atmosfir melalui exhaust stack, sebelum dibuang ke atmosfir gas panas sisa tersebut 
diukur dengan exhaust thermocouple dimana hasil pengukuran ini digunakan juga 
untuk data pengontrolan temperatur dan proteksi temperatur trip. Pada exhaust area 
terdapat 18 buah termokopel yaitu, 12 buah untuk temperatur kontrol dan 6 buah 
untuk temperatur trip. 
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BAB 
4 

MOTOR LISTRIK 

 

 
Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa mampu Memahami Konsep Motor listrik (Gaya 

elektromagnetik) 
2. Siswa dapat menjelaskan cara kerja motor listrik 
3. Siswa memahami konstruksi motor listrik 
4. Siswa menjelaskan prinsip kerja generator 
5. Siswa menjelaskan konstruksi generator 

 

 
A. Pengertian Motor Listrik 

Motor Listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi 
listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk, misalnya, 
memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakan kompresor, mengangkat 
bahan, dll di industri dan digunakan juga pada peralatan listrik rumah tangga (seperti: 
mixer, bor listrik,kipas angin.  

 
B. Konsep Motor Listrik  

Gaya elektromagnet ( hukum tangan kiri Fleming )  
Ukuran gaya elektromagnetik paling besar saat arah medan magnet tegak 

lurus dengan arus, dan meningkat sebanding dengan panjang konduktor, besar arus, 
dan kekuatan medan magnet.  

 
Ibu jari : Arah gerakan  
Jari tangan  : Arah arus listrik  
Telunjuk  :Garis-garis gaya magnet  
 

Gambar 4.1. Konsep Motor Listrik 
 

Seperti ditunjukkan pada gambar, saat kumparan dimasukkan dalam sebuah 
medan magnet, arus mengalir dengan arah berlawanan pada sisi kiri dan kanan, dan 
gaya magnet yang dihasilkan berdasarkan prinsip tangan kiri Fleming, sehingga 
kumparan menciptakan gerakan memutar, karena putaran ini berlangsung terus 
menerus, maka diperlukan komutator dan brush.  

 
C. Dasar Kerja 
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Bagian yang menuju kutub utara kawat konduktor dan yang menuju kutub 
selatan menerima gaya dari arah vertikal berlawanan sehingga kawat konduktor 
berputar. Ini disebut prinsip putaran motor. 

   
a b C 

 
Gambar 4.2 . Prinsip kerja motor Listrik 

 

Gambar di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :  
o Gambar 4.3a. Saat koil atau lilitan dalam armature dialiri arus listrik maka 

armature akan menjadi magnet, sehingga sisi armature sebelah kiri menjadi 
magnet kutub utara dan sisi armature sebelah kanan menjadi magnet kutub 
selatan. Akibatnya magnet stator dan magnet rotor (armature)akan saling 
bertolak belakang sehingga armature akan berputar. 

o Gambar 4.3b. Armature masih bergerak dan sampai pada posisi vertical tegak 
lurus tepat pada bidang non-magnet sehingga armature akan terus bergerak. 

o Gambar 4.3c. Armature bergerak sampai pada posisi kutub yang berpasangan 
(kutub utara armature dengan kutub utara stator dan kutub selatan armature 
dengan kutub selatan stator). Kemudian komutator membalik arus yang 
menuju armature sehingga bidang magnet pada armature berubah. 
Akibatnya kutub utara armature bertemu dengan kutub utara stator dan 
kutub selatan armature bertemu kutub selatan stator sehingga saling bertolak 
belakang dan menyebabkan armature (rotor) berputar kembali  
 

D. Konstruksi Motor Listrik 

 
Gambar 4.3. Konstruksi Motor Listrik 
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E. Jenis – Jenis  Motor Listrik 
Motor listrik terdiri dari rotor (bagian yang bergerak), stator (bagian yang 

diam). Pada stator terdapat inti magnet, sedangkan pada stator terdapat koil yang 
berfungsi sebagai magnet listik apabila dialirkan arus. Motor diklasifikasikan menjadi 
dua jenis yaitu AC (arus searah) dan DC (arus bolak balik). 

 
1. Motor DC 

Motor DC merupakan salah satu jenis aktuator yang paling banyak 
digunakan dalam industri ataupun sistem robot. Prinsip kerja motor ini 
menggunakan magnet untuk menghasilkan kerja yaitu putaran. Motor DC terdiri 
dari armature yang berputar dan bagian magnet sebagai stator (bagian yang 
diam). Arus yang datang melalui sikat sehingga akan menyebabkan motor 
berputar. Bagian magnet pada stator bisa menggunakan electromagnet dan 
magnet permanent. Motor DC dengan stator electromagnet dibagi menjadi 3 
jenis, yaitu motor seri, motor shunt dan motor compound. 
 Motor seri memiliki artmature yang dihubungkan dengan electromagnet secara 

seri. Motor jenis ini memiliki karakteristik torque yang tinggi pada putaran 
awal. 

 Jenis motor shunt antara armature dan electromagnet terhubung secara 
parallel. Pengaturan pada motor ini lebih mudah dibandingkan dengan motor 
seri. 

 Pada motor compound memiliki kombinasi seri dan parallel pada armature dan 
electromagnet. 

 

 

 
 Gambar 4.4. Motor Listrik DC 

 
2. Motor AC 

Motor AC merupakan jenis motor yang banyak digunakan pada dunia 
modern sekarang ini. Walaupun motor AC sebagian besar digunakan untuk 
memutarkan peralatan yang membutuhkan kecepatan konstan tetapi penggunaan 
dengan kontrol kecepatan mulai sering dilakukan dalam berbagai aplikasi industri. 
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Gambar 4.5. Prinsip kerja motor AC 

 
Kelebihan dari motor AC adalah sebagai berikut :  
a. Efisiensi tinggi 
b. Kehandalan yang tinggi 
c. Perawatan yang mudah 

Perawatan menjadi mudah karena motor AC tidak menggunakan sikat yang 
secara periodic harus diganti.  

d. Harga yang relatif murah. 
Harga yang murah dibandingkan dengan motor DC dikarenakan motor AC 
tidak menggunakan sikat sebagaimana sikat yang digunakan pada motor DC. 
Motor AC tidak menggunakan rectifier seperti pada motor DC. 

Disamping kelebihan diatas motor AC memiliki kelemahan pada pengontrolannya. 
Motor AC dibuat untuk menghasilkan kecepatan yang konstan (tetap) sehingga 
untuk menghasilkan putaran yang bervariasi memerlukan sistem control yang 
cukup rumit. Pada motor DC sistem control dibuat dengan mengatur tegangan 
sedangkan pada motor AC untuk menghasilkan kecepatan yang bervariasi dengan 
mengatur tegangan dan frekuensi. Walaupun motor AC memiliki kelemahan 
tersebut di atas, tetapi aplikasi motor yang tidak membutuhkan variasi kecepatan 
banyak ditemukan dindustri,seperti kipas, pompa, mixer dan peralatan rumah 
tangga lainnya. 

 
Gambar 4.6. Aplikasi motor AC 
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3. Motor Steper 
Motor stepper atau bisa disebut motor langkah merupakan salah satu 

jenis dari motor DC. Perbedaan dengan motor DC biasa adalah motor stepper 
memiliki langkah putaran tergantung pada jumlah stator. Langkah menggunakan 
derajat putaran, mulai dari 00 sampai 900. Bagian motor steper, rotor merupakan 
magnet yang permanent sedangkan pada bagian stator menggunakan 
electromagnet. Rotor akan bergerak bila masing masing stator menjadi magnet 
dengan dialiri arus listrik. Gerak putaran rotor langkah demi langkah berputar 
menuju sesuai dengan kemagnetan stator. Apabila semua stator telah menjadi 
magnet maka rotor dapat menyelesaikan satu putaran. 

 
Gambar 4.7. Konstruksi Motor Stepper 

 
Motor steper banyak digunakan dalam berbagai aplikasi peralatan yang memiliki 
ketapatan putaran yang tinggi seperti dalam bidang robot sehingga tidak 
memerlukan sensor untuk menentukan posisi. Motor steper dibagi menjadi tiga 
jenis yaitu motor steper magnet permanent, motor steper variable reluctance dan 
jenis motor steper hybrid. Masing masing memiliki perbedaan dalam 
penggunaannya. 

 
Gambar 4.8. Prinsip kerja motor stepper 

 
Pada gambar di atas, rotor yang berupa magnet permanen (tetap) akan bergerak 
dari stator 2b kearah stator 1a. Putaran tersebut menghasilkan gerakan dan sudut 
beberapa derajat. Apabila rotor diberikan tegangan secara bergilir ke stator 1a, 
1b, 2a, 2b dan kembali ke 1a maka semua stator akan menjadi magnet secara 



 
 

Menjelaskan Proses-Proses Mesin Konversi Energi Page 30 

 

bergantian. akibatnya rotor akan bergerak satu putaran penuh dari 1a, 1b, 2a, 2b 
dan kembali ke 1a. 

Klasifikasi Motor Listrik Berdasarkan Pasokan Input, Konstruksi, dan 
Mekanisme Operasi 

 
 

Gambar 4.9. Bagan Klassifikasi Motor Listrik 
Sumber : http://dunia-listrik.blogspot.com 

 
F. Generator 

Generator adalah suatu mesin yang mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga 
listrik. Tenaga mekanik di sini digunakan untuk memutar kumparan kawat penghantar 
dalam medan magnet ataupun sebaliknya memutar magnet diantara kumparan kawat 
penghantar. Tenaga mekanik dapat berasal dari tenaga panas, tenaga potensial air, 
motor diesel, motor bensin dan bahkan ada yang berasal dari motor listrik. 

 
Gambar 4.10. Konstruksi Generator 

Terbentuknya GGL pada generator berdasarkan percobaan Faraday, yang 
mengatakan bahwa kumparan yang digerakkan dalam medan magnit, di dalam kawat 
kumparan tersebut akan terbentuk GGL 

 
G. Gaya Gerak Listrik 

Besarnya gaya gerak listrik berubah sebanding dengan elemen-elemen berikut: 
1. Kekuatan gaya magnet  

http://dunia-listrik.blogspot.com/
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2. Panjang konduktor (induksi magnet bertambah apabila panjang bertambah)  
3. Kecepatan konduktor berputar  
4. Rektifikasi Gaya Gerak Listrik 

 

 
Gambar 4.13. Gaya Gerak Listrik 

 
Untuk menghasilkan gaya gerak listrik yang terus menerus, konduktor harus 

terus menerus terhindar dari fluks magnet. Hal ini bisa dicapai dengan cara membuat 
konduktor berputar dalam medan magnet atau dengan magnet dan konduktor dalam 
keadaan diam di tempat.  

Sebuah generator arus bolak balik biasanya digunakan untuk menghasilkan 
tenaga. Saat kumparan berputar pada kecepatan tetap dalam medan magnet, gaya 
gerak listrik pada kumparan berubah-ubah. Gaya gerak listrik yang dihasilkan dengan 
cara ini disebut gaya gerak listrik arus bolak balik. Apabila listrik ini digunakan apa 
adanya ( arus bolak balik ) maka disebut generator arus bolak balik.  

Pada generator arus searah, penyearahan dilakukan secara mekanis dengan 
menggunakan alat yang disebut komutator atau lamel. Komutator pada prinsipnya 
mempunyai bentuk yang sama dengan cincin seret, hanya cincin tersebut dibelah dua 
kemudian disatukan kembali dengan menggunakan bahan isolator. 

Pada generator arus searah yang termasuk stator adalah badan (body), magnit, 
sikat-sikat. Sedangkan rotornya jangkar & lilitannya. Berdasarkan sumber arus 
kemagnitan (arus penguat) bagi kutub magnit buatan tersebut generator arus searah 
dapat dibedakan.  
1. Generator dengan penguat terpisah, bila arus kemagnitan diperoleh dari sumber 

tenaga listrik arus searah di luar generator tersebut.  
2. Generator dengan penguat sendiri, bila arus kemagnitan bagi kutub – kutub 

magnit berasal dari generator itu sendiri.  
 

H. Konsep Generator Listrik  
Fungsi induksi elektromagnetik dan induksi gaya gerak listrik 

 
Gambar 4.11. Prinsip Kerja Generator Listrik 
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Gambar di atas menunjukkan sebuah magnet digerakkan secara cepat di 

dalam sebuah kumparan. Jika magnet bergerak seperti itu di dalam kumparan, 
tegangan akan dihasilkan dan lampu akan menyala. Sebaliknya jika magnet tetap di 
tempat maka lampu akan mati.  

 
I. Kaidah Tangan Kanan 

Sebuah gejala yang disebut hukum tangan kanan terjadi antara arah garis-
garis gaya magnet, konduktor yang berada di dalamnya digerakkan dan arah gaya 
gerak listrik induksi ( arah arus listrik ).  

 

 
Gambar 4.12. Kaidah Tangan Kanan 

 
Seperti ditunjukkan pada gambar, jika jari tangan listrik dibengkokkan maka 

telunjuk akan menunjukkan arah garis-garis gaya magnet, ibu jari menunjukkan arah 
gerakan konduktor dan jari tangan menunjukkan arah gaya gerak listrik induksi.  

 
J. Prinsip Kerja Generator 

 Ketika kumparan diputar didalam medan magnet, satu sisi kumparan (biru) 
bergerak ke atas sedang isi lainnya (kuning) bergerak ke bawah. 

 Kumparan mengalami perubagan garis gaya nagnet yang makin sedikit, sehingga 
pada kedua sisi kumparan mengalir arus listrik mengitari kumparan hingga posisi 
kumparan vertikal  

 Pada posisi vertikal kumparan tidak mengalami perubahan garis gaya magnet 
sehingga tidak ada listrik yang mengalir pada kumparan  

 Kumparan terus berputar hingga sisi biru bergerak kebawah dan sisi kuning 
bergerak keatas. 

 Kumparan mengalami perubahan garis gaya magnet yang bertambah banyak, 
sehingga pada setiap sisi kumpaan mengalir arus listrik yang berlawanan hingga 
posisi kumparan horisontal  

 Pada posisi ini kumparan mendapat garis-gaya magnet maksismum. 
 Kumparan terus berputar dan mengalami perubahan garis gaya magnet yang 

semakin sedikit sehingga arus listrik yang mengitari kumparan melemah  

 Pada posisi vertikal kumparan tidak mengalami perubahan garis gaya magnet 
sehingga tidak ada listrik yang mengalir pada kumparan  

 Kumparan terus berputar hingga sisi biru bergerak ke atas dan sisi kuning 
bergerak ke bawah. 

 Kumparan mengalami perubahan garis gaya magnrt yang bertambah banyak, 
sehingga pada setiap sisi kumpaan mengalir arus listrik yang berlawanan hingga 
posisi kumparan horisontal  

 
K. Jenis – jenis Generator 
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1. Generator AC 

Generator AC atau Altenator adalah pembangkit listrik yang menghasilkan arus 
listrik bolak-balik  Untuk menghindari melilitnya kabel, dipasang dua buah cincin 
luncur  

        
Gambar 4.13. Prinsip Kerja Generator AC 

 
2. Generator DC 

Generator DC menghasilkan arus listrik searah  
Untuk menghindari melilitnya kabel dan sekaligus menyearahkan arus listrik 
dipasang komutator (sepasang cincin belah) 

    
Gambar 4.14. Prinsip Kerja Generator DC 

 
I. Penggunaan Generator 

1. PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air),  
Pada PLTA generator di gerakkan  oleh tenaga air. Air ditampung pada sebuah dam 
dan dialirkan melalui pipa ke turbin generator dan memutar turbin tersebut, 
sehingga generator bekerja. 
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Gambar 4.15. Generator Pada Sistem PLTA 
 
2. Dinamo  

Dinamo adalah generator kecil yang biasa dipasang pada kendaraan sepeda, motor 
atau mobil. Dinamo sepeda turbinnya diputar dengan menggunakan roda sepeda  

  
Gambar 4.16. Prinsip Kerja Generator Pada Dinamo 

 
3. Alternator 

Alternator merubah energi putar (mekanis) dari mesin ke dalam bentuk energi listrik melalui 

drive belt yang dipasang ke crankshaft. Begitu mesin berputar maka belt akan memutar 

alternator rotor untuk menghasilkan listrik.  

 
Gambar 4.17. Prinsip Kerja Generator pada Alternator 
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BAB 
5 

POMPA FLUIDA  

 

 
Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa mampu menjelaskan fungsi pompa dalam 

kehidupan sehari – hari. 
2. Siswa mampu menjelaskan komponen-komponen 

pompa 
3. Siswa mampu menyebutkan jenis-jenis pompa 
4. Siswa mampu melakukan perhitungan kerja pompa 

 

 
A. Konsep Pompa Fluida  

Pompa merupakan salah satu jenis mesin yang berfungsi untuk memindahkan 
zat cair dari suatu tempat ke tempat yang diinginkan.  Zat cair tersebut contohnya 
adalah air, oli atau minyak pelumas, serta fluida lainnya yang tak mampu mampat. 

 
B. Mekanisme Pompa 

 
Gambar 5.1. Instalasi Pompa 

 
C. Prinsip Kerja Pompa 
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Gambar 5.2. Aliran Kerja Pompa 

 
Cara Kerja  
Poros pompa akan berputar apabila penggeraknya berputar. Karena poros pompa 
berputar impeler dengan sudu-sudu impeler berputar  Zat cair yang ada di dalamnya 
akan ikut berputar sehingga tekanan dan kecepatanya naik dan terlempar dari tengah 
pompa ke saluran yang berbentuk volut atau spiral kemudian ke luar melalui nosel 
.Fungsi impeler pompa adalah mengubah energi mekanik yaitu putaran impeler menjadi 
energi fluida (zat cair). 

 
D. Klasifikasi Pompa 

 
a. POMPA MENURUT PRINSIP DAN CARA KERJANYA  

 
1. Centrifugal Pumps (Pompa Sentrifugal) 

Sifat dari hidrolik ini adalah memindahkan energi pada daun/kipas pompa 
dengan dasar pembelokan/pengubah aliran (fluid dynamics). Kapasitas yang di 
hasilkan oleh pompa sentrifugal adalah sebanding dengan putaran, sedangkan 
total head (tekanan) yang di hasilkan oleh pompa sentrifugal adalah sebanding 
dengan pangkat dua dari kecepatan putaran.  

 
Gambar 5.3. Konstruksi Pompa Sentrifugal 

 
2. Positive Displacement Pumps (Pompa Desak)  

http://ksbforblog.blogspot.com/2009/04/pompa-menurut-prinsip-dan-cara-kerjanya.html
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Sifat dari pompa desak adalah perubahan periodik pada isi dari ruangan 
yang terpisah dari bagian hisap dan tekan yang dipisahkan oleh bagian dari 
pompa. Kapasitas yang dihasilkan oleh pompa tekan adalah sebanding dengan 
kecepatan pergerakan atau kecepatan putaran, sedangkan total head (tekanan) 
yang dihasilkan oleh pompa ini tidak tergantung dari kecepatan pergerakan atau 
putaran. Pompa desak di bedakan atas : oscilating pumps (pompa desak gerak 
bolak balik), dengan rotary displecement pumps (pompa desak berputar).  
Contoh pompa desak gerak bolak balik : piston/plunger pumps, diaphragm 
pumps. Contoh pompa rotary displacement pumps : rotary pump, eccentric spiral 
pumps, gear pumps, vane pumps dan lain-lain.  
 

 
Gambar 5.4. Pompa Diaphragma Dan Ulir Serta Roda Gigi 

 
3. Jet Pumps 

Sifat dari jets pump adalah sebagai pendorong untuk mengangkat cairan 
dari tempat yang sangat dalam. Perubahan tekanan dari nozzle yang disebabkan 
oleh aliran media yang digunakan untuk membawa cairan tersebut ke atas 
(prinsip ejector). Media yang digunakan dapat berupa cairan maupun gas. Pompa 
ini tidak mempunyai bagian yang bergerak dan konstruksinya sangat sederhana. 
Keefektifan dan efisiensi pompa ini sangat terbatas. 

 
Gambar 5.5. Konstruksi Jet Pump 

 
4. Air Lift Pumps (Mammoth Pumps) 

Cara kerja pompa ini sangat tergantung pada aksi dari campuran antara 
cairan dan gas (two phase flow) 
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Gambar 5.6. Konstruksi Mammoth Pumps 

 
5. Hidraulic Pumps 

Pompa ini menggunakan kinetik energi dari cairan yang dipompakan pada 
suatu kolom dan energi tersebut diberikan pukulan yang tiba-tiba menjadi energi 
yang berbentuk lain (energi tekan). 

 
Gambar 5.7. Konstruksi Hidraulic Pumps 

 
6. Elevator Pump 

Sifat dari pompa ini mengangkat cairan ke tempat yang lebih tinggi dengan 
menggunakan roda timbah, archimedean screw dan peralatan sejenis. 

 
 

Gambar 5.8. Konstruksi Elevator Pump 
 

 
7. Electromagnetic Pumps 

Cara kerja pompa ini adalah tergantung dari kerja langsung sebuah medan 
magnet pada media ferromagnetic yang dialirkan, oleh karena itu penggunaan 
dari pompa ini sangat terbatas pada cairan metal. 
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b. JENIS POMPA DI TINJAU DARI PEMASANGAN IMPELLERNYA  
Impeller pada pompa sentrifugal dapat dipasang/disangga dengan bantalan 

pada kedua ujung porosnya maupun hanya salah satu ujungnya saja (overhung). 
Pada pemasangan overhung menghemat satu seal tetapi akan terjadi peningkatan 
dari lekukan/defleksi pada poros, sedangkan lainnya sama. Pada impeller yang 
disangga pada kedua ujungnya untuk memompakan dengan kapasitas besar dapat di 
buat impeller dengan double suction, ini juga direncanakan untuk menyetimbangkan 
gaya axial yang terjadi.  

Untuk memenuhi kebutuhan akan total head yang tinggi maka dapat di 
konstruksikan dengan pemasangan inpeller lebih dari satu atau jamak (multi-stage). 
Untuk membantu menghilangkan gaya axial dari impeller jamak tersebut maka dapat 
dilakukan pemasangan impeller dengan posisi berlawanan (back to back).  

 
 

 

 
Gambar 5.9 Bentuk konstruksi pompa berdasarkan Impeller 

 
c. JENIS POMPA DILIHAT DARI BENTUK RUMAH POMPANYA (PUMP CASING)  

Bentuk dasar dari rumah pompa pada saat ini sangat banyak, tergantung dari 
perencanaan karakteristiknya, antara lain : volute casing pumps (pompa keong), 
centrifugal side channel pumps, centrifugal ring-suction pumps, turbine pumps dan 
lain-lain. 

  

http://ksbforblog.blogspot.com/2009/04/jenis-pompa-di-tinjau-dari-pemasangan.html
http://ksbforblog.blogspot.com/2009/04/jenis-pompa-dilihat-dari-bentuk-rumah.html
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Centrifugal ring suction pumps 
 

 
Centrifugal turbine pumps 

 
Gambar 5.10. Konstruksi Pompa Berdasarkan Bentuk Rumah Pompa 

 
d. JENIS POMPA BERDASARKAN SALURAN MASUK  

 

 
Gambar 5.11. konstruksi Pompa berdasarkan saluran masuk 

  

http://ksbforblog.blogspot.com/2009/04/jenis-pompa-dilihat-dari-bentuk-rumah.html
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BAB 
6 

KOMPRESOR  

 

 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian kompressor 
2. Siswa mampu menjelaskan cara kerja kompressor 
3. Siswa mampu menyebutkan jenis-jenis kompressor 
4. Siswa mampu menjelaskan penggunaan kompressor 

dalam kehidupan sehari- hari. 
 

 
A. Definisi :  

Kompresor adalah alat pemampat atau pengkompresi udara dengan kata lain 
kompresor adalah penghasil udara mampat. Karena proses pemampatan, udara 
mempunyai tekanan yang lebih tinggi  dibandingkan dengan tekanan udara lingkungan 
(1atm). 

 
B. Komponen – komponen Kompressor 

Konstruksi kompressor jenis torak/piston antara lain meliputi : 
1. Silinder Dan  Kepala Silinder 

Merupakan bejana kedap udara dimana torak bergerak bolak-balik untuk menghisap 
dan memampatkan udara. Pada umumnya terbuat dari besi cor dengan tekanan 
kurang dari 50 kgf/cm2 (4,9 MPa).  

2. Torak Dan Cincin Torak 
Berfungsi untuk melakukan kompresi terhadap udara/gas, sehingga torak harus kuat 
menahan tekanan dan panas.  

3. Katup Katup 
Katup – katup pada kompressor berfungsi untuk membuka dan menutup secara 
otoamtis tanpa mekanisme penggerak katup. Dimana pembukaan katup tergantung 
dari perbedaan tekanan yang terjadi antara bagian dalam dan bagian luar silinder.  

4. Poros Engkol Dan Batang Torak,  
Poros engkol berfungsi untuk mengubah gerakan putar menjadi gerak bolak-balik. 

5. Kotak Engkol  
Berfungsi sebagai dudukan bantalan engkol yang bekerja menahan beban inersia 
dari masa yang bergerak bolak balik serta gaya pada torak. 

6. Pengatur Kapasitas 
Mengatur batas volume dan tekanan yang dihasilkan kompressor dengan 
menggunakan alat yang biasa disebut pembebas beban (unloader). 

7. Transmisi Daya, Sebagai penggerak kompressor pada umumnya memakai motor 
listrik atau motor bakar torak. 
1. Motor Listrik 

Pada umumnya diklassifikasi menjadi dua yaitu motor induksi dan motor sikron.  
2. Motor Bakar 

Motor bakar biasa digunakan sebagai penggerak kompressor bila tidak tersedia 
sumber listrik ditempat pemasangan kompressor, atau sebagai kompressor 
portable. Motor bensin bisanya digunakan dengan daya s.d. 5,5 kW sedangkan 
untuk daya yang lebih besar digunakan motor bakar diesel. 
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Gambar 6.1. Konstruksi Kompressor 

 
C. Cara Kerja Kompressor 

 

Langkah Hisap 
Udara masuk kompresor karena tekanan di dalam silinder 
lebih rendah dari 1 atm 
 
 

 

Langkah Kompresi  
udara di dalam kompresor dikompresi, tekanan dan 
temperatur udara naik 

  

 

Langkah Pengeluaran  
Karena tekanan udara mampat, katup keluar terbuka dan 
udara mampat ke luar  silinder 

 
Gambar 6.2. Prinsip Kerja Kompressor 
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D. Klassifikasi  Kompressor Udara 
Kompressor terdapat dalam berbagai jenis dan model, tergantung pada volume dan 

tekanan yang dihasilkan. Istilah kompressor banyak dipakai untuk yang bertekanan 
tinggi, blower untuk yang bertekanan menengah rendah dan fan untuk yang bertekanan 
rendah. 

Ditinjau dari cara pemampatan (kompresi) udara, kompressor terbagi dua, yaitu : 
1. Jenis perpindahan, yaitu kompressor yang menaikkan tekanan dengan memperkecil 

dan memampatkan volume gas yang diisap kedalam silnder atau stator oleh torak 
atau sudu. 

2. Jenis turbo menaikkan tekanan dan kecepatan gas dengan gaya sentrifugal yang 
ditimbulkan oleh impeller atau dengan gaya angkat (lift) yang ditimbulkan oleh 
sudu. 

 
Klassifikasi kompressor udara dapat dicermati pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 6.3. Bagan Tipe-tipe Kompressor 

 
Kompressor juga dapat diklassifikasikan atas konstruksinya seperti diuraikan sebagai 
berikut :  
1. Klassifikasi berdasarkan jumlah tingkat kompresi (mis : satu tingkat, dua 

tingkat,....., banyak tingkat). 
2. Klassifikasi berdasarkan langkah kerja (Mis: Kerja tunggal/ single acting dan kerja 

ganda/ double Acting) 
3. Klassifikasi berdasarkan susunan silinder “Khusus Kompressor torak” (Mis: 

Mendatar, Tegak, bentuk L, bentuk V, Bentuk W, Bentuk Bntang dan lawan imbang/ 
balans oposed). 

4. Klassifikasi berdasarkan cara pendinginan (mis: pendinginan air dan pendinginan 
udara). 

5. Klassifikasi berdasarkan transmisi penggerak .(mis : Langsung, sabuk V, dan roda 
gigi). 

6. Klassifikasi berdasarkan penempatannya ((mis: Permanen/ stationary dan dapat 
berpindah-pindah/portabel). 
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7. Kalssifikasi berdasarkan cara pelumasannya (mis: pelumasan minyak dan tanpa 
minyak). 

 
Ada juga yang mengklassifikasikan kompressor udara sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 6.4. Bagan Klassifikasi Koompressor 
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Gambar 6.5. Kompresor Vane Gambar 6.6.Kompresor Jenis Root 

  
Gambar 6.7. Kompresor Jenis Sekrup 

Atau Ulir 
Gambar 6.8. Kompresor Torak Kerja Tunggal 

  
Gambar 6.9. Kompresor Banyak 

Tingkat 
Gambar 6.10. Kompresor Sentrifugal 1 Tingkat 

 
Gambar 6.11. Kompresor Torak Kerja Ganda 

 
Penggunaan Udara Kompressor 

 Pengisi udara pada ban sepeda atau mobil  
 Sebagai penyemprot kotoran pada bagian-bagian mesin  
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 Rem pada bis dan kereta api  
 Pintu pneumatik pada bis dan kereta api  
 Pemberi udara pada aquarium 
 Kipas untuk penyejuk udara  
 Blower untuk peniup tungku  
 Fan ventilator 
 Udara tekan pada pengecatan  
 Pengangkat mobil pneumatis  
 Transportasi gas solid dengan pneumatik pada industri kimia  
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BAB 
7 

REFRIGASI (PENGKONDISI 
UDARA) 

 

 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian mesin refrigasi 
2. Siswa memahami cara kerja sistem refrigasi 
3. Siswa menyebutkan komponen – komponen mesin 

refrigasi dan fungsinya 
4. Siswa memahami cara kerja Sistem AC pada mobil, 

 
A. Konsep Refrigerasi  

Mesin refrigerasi secara umum digunakan untuk pengkondisian udara suatu ruangan, 
rumah atau industri, sehingga setiap orang yang berada pada ruangan tersebut akan 
merasa nyaman. Alat ini biasa disebut dengan Air Conditioning  

 

 
Gambar 7.1. Konsep Kerja Sistem Refrigasi 

 
B. Komponen sistem Refrigasi Mobil   

1. Kompressor  
Fungsi compressor pada sistem pendinginan uap (vapor compression system) ada 
dua macam:  
1) untuk mengalirkan uap refrigeran yang mengandung sejumlah panas dari 

evaporator.  
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2) untuk menaikan temperatur uap refrigeran sampai mencapai titik saturasinya 
(jenuh), titik tersebut lebih tinggi daripada temperatur medium pendinginnya.  

Compressor mengambil uap panas pada temperatur rendah di dalam evaporator dan 
memompakannya ke tingkat temperatur yang lebih tinggi di dalam kondensor, oleh 
karena itu biasa juga compressor itu disebut heat pump 
Compressor tersebut dibuat oleh beberapa pabrikan seperti Tecumseh, Nippondenso, 
York, Delco Air, Sankyo dan lain-lain, dengan bermacam-macam model sesuai 
dengan kebutuhannya. Pabrikan compressor yang terkenal di Indonesia adalah 
Nippondenso. Compressor yang digunakan di AC mobil umumnya menggunakan 
silender (piston) yang terdiri atas satu sampai enam silender. 
 

 
Gambar 7.2. Konstruksi Kompressor 

 
2. Kondensor  

Kondensor adalah komponen penukar panas yang berfungsi untuk 
mengkondensasikan gas refrigeran dari compressor. Gas refrigeran yang bertekanan 
dan bertemperatur tinggi dari compressor dialirkan ke kondensor selanjutnya phasa 
refrigeran berubah dari gas menjadi cair dengan cara membuang panas yang di 
bawa oleh refrigeran ke media pendingin kondensor. 
 

 
Gambar 7.3. Konstruksi Kompressor 

 
3. Evaporator  

Evaporator adalah penukar kalor yang di dalamnya mengalir cairan refrigeran yang 
berfungsi sebagai penyerap panas dari produk yang didinginkannya sambil berubah 
phasa. Kadang-kadang evaporator disebut freezing unit, low side, cooling unit atau 
nama lainnya yang menggambarkan fungsinya atau lokasinya. Temperatur refrigeran 



 
 

Menjelaskan Proses-Proses Mesin Konversi Energi Page 49 

 

di dalam evaporator selalu lebih rendah daripada temperatur sekelilingnya, sehingga 
dengan demikian panas dapat mengalir ke refrigeran.  
 

 
Gambar 7.4. Konstruksi Kompressor 

 
4. Komponen Kontrol (Matering device)  

Komponen kontrol refrigeran merupakan suatu tahanan yang tempatnya berada 
diantara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah. Refrigeran cair yang mengalir 
melalui komponen kontrol, tekanannya diturunkan dan jumlahnya diatur sesuai 
dengan keperluan evaporator. Komponen kontrol harus memberikan kapasitas yang 
maksimum pada evaporator, tetapi tidak membuat beban lebih kepada compressor. 
Komponen kontrol refrigeran bekerjanya atas dasar: perubahan tekanan, perubahan 
suhu, perubahan jumlah atau volume refrigeran, atau gabungan dari perubahan 
tekanan, suhu dan jumlah refrigeran. Komponen kontrol yang paling sering 
digunakan pada sistem air conditioning adalah katup ekspansi thermostatis (TXV).  
 

 
Gambar 7.5. Konstruksi Kompressor 

 
5. Refrigeran  

Refrigeran adalah bahan pendingin berupa fluida yang digunakan untuk menyerap 
panas melalui perubahan phasa cair ke gas (menguap) dan membuang panas 
melalui perubahan phasa gas ke cair (mengembun). Refrigeran yang baik harus 
memenuhi syarat sebagai berikut :  
1. Tidak beracun, tidak berwarna, tidak berbau dalam semua keadaan.  
2. Tidak dapat terbakar atau meledak sendiri, juga bila bercampur dengan udara, 

minyak pelumas dan sebagainya.  
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3. Tidak korosif terhadap logam yang banyak dipakai pada sistem refrigerasi dan 
air conditiioning.  

4. Dapat bercampur dengan minyak pelumas kompresor, tetapi tidak 
mempengaruhi atau merusak minyak pelumas tersebut.  

5. Mempunyai struktur kimia yang stabil, tidak boleh terurai setiap kali di 
mampatkan, diembunkan dan diuapkan.  

6. Mempunyai titik didih yang rendah. Harus lebih rendah daripada suhu 
evaporator yang direncanakan.  

7. Mempunyai tekanan kondensasi yang rendah. Tekanan kondensasi yang tinggi 
memerlukan kompresor yang besar dan kuat, juga pipanya harus kuat dan 
kemungkinan bocor besar.  

8. Mempunyai tekanan penguapan yang sedikit lebih tinggi dari 1 atmosfir. 
Apabila terjadi kebocoran, udara luar tidak dapat masuk ke dalam sistem.  

9. Mempunyai kalor latyen uap yang besar, agar jumlah panas yang diambil oleh 
evaporator dari ruangan jadi besar.  

10. Apabila terjadi kebocoran mudah diketahui dengan alat-alat yang sederhana.  
11. Harganya murah.  
 

 
Gambar 7.5. Konstruksi Kompressor 

 
Refrigeran 12 atau R 12 banyak dipakai pada mesin pendingin rumah tangga 

dan Ac mobil Refrigeran 22. Karakteristiknya lebih menguntungkan dibandingkan 
R12 sehingga R 22 banyak dipakai sebagai pengganti R12 untuk mesin refrigerasi  

 
6. Komponen Kelistrikan  

Rangkaian kelistrikan pada sistem AC mobil adalah sangat sederhana seperti terlihat 
pada gambar 22. Umumnya terdiri atas beberapa komponen seperti : thermostat, 
fuse, motor blower, kopling magnet (magnetik clutch) dan pusat pengatur kecepatan 
blower (master control). 
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Gambar 7.6. Komponen Kelistrikan 

 
Thermostat befungsi untuk mengatur batas-batas suhu di dalam ruangan, 
menghentikan dan menjalankan kembali compressor secara otomatis, dan mengatur 
lamanya compressor berhenti 

 
Gambar 7.7. Thermostat 

 
7. Fuse 

Fuse digunakan untuk menjaga komponen AC dan komponen kelistrikan lainnya dari 
arus yang berlebih. Ukuran fuse yang digunakan biasanya berada pada kisaran 20 A 
– 30 A, bergantung pada sistem kelistrikan yang direncanakan. Ada dua jenis fuse 
yang biasa digunakan pada kendaraan, yaitu fuse yang berbentuk tabung dan fuse 
yang berbentuk plat plastik. 
 

 
Gambar 7.8. Fuse 
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8. Magnetik Clutch 

Magnetik clutch berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan kompressor dari 
daya gerak mesin. Komponen utamanya adalah stator, rotor dengan pulley, dan plat 
penghubung (hub plate). Stator terpasang pada rumah kompressor dan plat 
penghubung menempel pada shaft kompressor. 
 

 
Gambar 7.9. Magnetik Clutch 

 
Cara kerja dari magnetik clutch adalah saat arus listrik dialirkan ke koil stator, gaya 
magnet dibangkitkan oleh koil stator sehingga plat penghubung tertarik. Akibatnya, 
plat penghubung akan menempel ke pulley sehingga seluruh bagian magnetik clutch 
berputar sebagai satu kesatuan. Dengan demikian shaft kompressor akan ikut 
berputar dan kompressor bekerja. 

 
9. Master Control 

Pada umumnya master control termasuk ke dalam perlengkapan pengatur kecepatan 
blower. Alat pengatur kecepatan ini dikenal juga dengan istilah rheostat. 
 

 
Gambar 7.10. Master control 

 
10. Blower Motor  

Blower digunakan untuk menarik udara segar (fresh) atau udara sirkulasi ke dalam 
ruang penumpang yang sebelumnya dilewatkan melalui evaporator atau heater. 
Blower digerakkan oleh sebuah motor, biasanya sebesar 12 V. Blower motor bisa 
terdiri atas satu atau dua shaft (poros) dengan bearings yang disegel sehingga 
biasanya tidak memerlukan lagi pelumasan. Bila terjadi masalah pada bearing, maka 
harus diganti karna tidak mungkin untuk diperbaiki. Umumnya kerusakan terjadi 
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karena aus dan bila arus yang mengalir ke motor terlalu besar dari spesifikasinya 
maka lilitan motor akan terbakar.  
 

 
Gambar 7.11. Blower Motor 

 
C. Cara Kerja 

 
Gambar 7.12. Cara Kerja Sistem Refrigasi 

 
D. Penerapan  

1. Sistem Pendingin Ruangan Mobil  
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Gambar 7.13. Konstruksi Sistem Pendingin Pada Mobil 

 
2. Sistem Pendingin Makanan (Frezer) 
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Gambar 7.14. Refrigator (Kulkas) 

 
3. Sistem Pendingin Ruangan 

 

 
Gambar 7.15. AC Splite 
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