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      Seiring perkembangan jaman peralatan teknologi modern yang hadir 

saat ini sangat membantu kehidupan manusia, dan salah satu peralatan modern 

yang berkembang dari waktu ke waktu adalah mesin pendingin atau pengkondisi 

udara dari modifikasi komponen lemari es. Pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perubahan suhu yang terjadi pada tiap titik di dalam komponen ac 

portable, laju pendinginan dan nilai COP (Coefficient Of Performance). Metode 

penelitian yang digunakan parameter tekanan freon 10 psi,15 psi dan 20 psi, kipas 

angin 80 Watt, kompresor  lemari es 125 Watt, evaporator lemari es 2 pintu, 

kondensor lemari es 2 pintu, pipa kapiler lemari es, freon 134a, ukuran ac portable 

(T= 150 cm, L=60 cm).  Untuk mengetahui temperatur pada hembusan kipas  

dilakukan pengukuran dengan menggunakan anemometer yang dipasang pada 

bagian depan kipas. Perakitan ac portable dilakukan dengan menggunakan variasi 

freon dan meletakan sistem komponen pendingin lemari es pada kipas yang akan 

menjadi perantara untuk mendapatkan efek hembusan dari alat yang digunakan. 

Pengujian dilakukan dengan pengambilan data temperatur  selama 120 menit. 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukan bahwa temperatur terbaik 

yang mampu dicapai pada hembusan 27,9˚C pada tekanan freon 10 psi, pada 

tekanan freon 15 psi mencapai 28,7˚C dan pada tekanan freon 20 psi mencapai 

28,6˚C. Nilai laju pendinginan pada tekanan freon 10 psi mecapai 0,10 Joule/det, 

pada tekanan freon 15 psi mecapai 0,13 Joule/det, pada tekanan freon 10 psi 

mecapai 0,11 Joule/det dan nilai COP pada tekanan freon 10 psi mecapai 9,79, 

pada tekanan freon 15 psi mecapai 9,80, pada tekanan freon 20 psi mecapai 9,79. 
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