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Abstrak. Tujuan penelitian ini, untuk mendukung hasil yang optimal pada sistem
pendingin mobil. Maka kondisi semua komponen AC harus dipelihara dengan baik dan
dioprasikan dengan benar terutama di bagian komponen kompresor AC dan magnetic
clutch, sehingga proses sirkulasi tidak mengalami gangguan. Dalam sistem kerjanya
sering terjadinya keausan pada magnetic clutch, hal ini sangat mengganggu aktivitas
pendinginan. Pada penelitian ini dilakukan analisa penyebab kerusakan komponen
magnetic clutch, untuk itu diperlukan survey lapangan. Untuk pengumpulan data
dilakukan dengan proses uji material komponen agar mendapatkan hasil yang lebih
akurat.
Kata kunci: magnetic clutch, kompresor AC, kendaraan
Abstract. Abstract is a The purpose of this research is to support optimal results in the
car cooling system. Furthermore, the condition of all AC components must be properly
maintained and properly operated especially in AC compressor parts and magnetic
clutch so that the circulation process does not experience interference. In the working
system there is often wear and tear on the magnetic clutch, this greatly disrupts the
cooling activity. This research analyzes the causes of damage to the magnetic clutch, so
a field survey is needed. Data collection carried out by testing the component material
to obtain more accurate results
Keywords: magnetic clutch, AC Compressor, vehicle

1. PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu dan teknologi pada era sekarang sangatlah pesat dari peningkatan
kemampuan,keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia. Berbagai usaha peningkatan telah
dilakukan pada semua bidang termasuk dalam bidang otomotif. Perkembangan teknologi pada bidang
otomotif berperan cukup besar terhadap kemajuan bidang-bidang lainnya. Untuk itu perlu adanya tenagatenaga ahli dalam bidang ini, apalagi menghadapi serbuan negara-negara produsen otomotif dengan
pemasaran produk mereka memasuki era pasar bebas.
Pada masa era globalisasi ini kenyamanan pada mobil sangatlah di perlukan, industri berlomba-lomba
menciptakan inovasi baru untuk menambah kenyamanan mobil yang mereka produksi salah satunya
dengan pengaturan suhu, kelembaban udara, dan kebersihan di dalam ruangan. Sistem AC di pergunakan
untuk mempertahankan kondisi udara baik suhu dan kelembabannya dengan cara sebagai berikut:
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Pada saat suhu ruangan tinggi AC akan menyerap panas dari lingkungan sehingga suhu di ruangan itu akan
turun dan sebaliknya saat suhu ruangan rendah AC akan melepaskan panas ke udara sehingga suhu akan
naik. Bersamaan dengan hal itu, kelembaban udara berkurang sehingga kelembaban udara di
pertahankan pada tingkat yang nyaman.
Prinsip dasar AC adalah proses penyerapan dan pelepasan panas dengan menggunakan suatu zat yang
mudah menyerap (refrigerant), Kondisi refrigerant di pengaruhi oleh pengatur dan tekanan yang di
berikan kepadanya. Pada komponen AC ada salah satu komponen yang sering terjadi kerusakan di dalam
sistem kerjanya yaitu magnetic clutch. Magnetic clutch adalah bagian dari kompresor AC mobil yang
bertugas untuk menghubungkan putaran mesin dengan kompresor melalui drive belt.

2. LANDASAN TEORI
Sistem AC di pergunakan untuk mempertahankan kondisi udara baik suhu dan kelembabannya, pada saat
suhu ruangan tinggi AC akan menyerap panas dari lingkungan sehingga suhu di ruangan itu akan turun
dan sebaliknya saat suhu ruangan rendah AC akan melepaskan panas ke udara sehingga suhu akan naik.
Definisi Kompresor
Dari beberapa karakteristik prestasi yang terpenting untuk suatu kompresor adalah kapasitas refrigerasi
dan kebutuhan daya. Karakteristik kompresor yang bekerja dengan kecepatan konstan tersebut, banyak
ditentukan oleh tekanan hisap dan buang. Pertama akan dibuat suatu analisis tentang suatu kompresor
yang ideal karena analisis tersebut dapat memberikan pemahaman tentang pengaruh kedua tekanan ini.
Sifat-sifat yang didapat dari suatu pengkajian tentang kompresor ideal dianggap berlaku bagi kompresor
nyata, walaupun harus dilakukan penyesuaian.
Efisiensi volumetric adalah dasar untuk memperkirakan prestasi dari kompresor. Dalam pembahasan ini
akan ditinjau dua macam efisiensi volumetric, yaitu efisiensi nyata dan efisiensi ruang sisa (clearance).
Efisiensi volumetric nyata secara efisiensi.
Definisi Magnetic clutch

Gambar 1 Magnetic clutch
Magnetic Clutch berfungsi untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin ke pulley kompresor. Jika
sistem kopling mulai bekerja maka arus listrik mengalir ke kumparan elekromagnet,senterpice berputar
bersama-sama pulley dan jika arus listrik dimatikan kemagnetan pada kumparan elektromagnetnya hilang
dan pelat senterpiece lepas dari pulley karena tekanan pegas pengembali, maka kompresor akan
berhenti. Celah normal antara senterpiece dengan pulley 0,15 mm dan cara kerjanya bergesekan antara
centerpiece dengan pulley.
Sampai saat ini kita selalu mengabaikan gesekan, namun gesekan harus diperhitungkan dalam sebagian
besar situasi praktis. Gesekan ada di antara dua permukaan, karena bahkan permukaan yang tampak
paling licin sekalipun sesungguhnya cukup kasar pada skala mikroskopik. Bila kita mencoba meluncurkan
(menggelincirkan) sebuah benda pada permukaan benda lainnya, benjolan-benjolan mikroskopik pada
permukaan kedua benda akan menghambat gerakan ini. Apa yang persisnya terjadi pada tingkat
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mikroskopik memang belum sepenuhnya dipahami. Di duga bahwa atom-atom di benjolan suatu
permukaan mungkin menjadi begitu dekat dengan atom-atom pada permukaan yang lainnya, sehingga
gaya tarik menarik listrik di antara atom-atom tersebut dapat “mengikat” seperti las teramat kecil di
antara kedua permukaan. Menggelincirkan sebuah benda pada suatu permukaan sering kali seperti
tersentak sentak, yang mungkin disebabkan oleh terbentuk dan terputusnya ikatan-ikatan tersebut.
Bahkan ketika sebuah benda bulat menggelinding pada suatu permukaan , tetap saja terdapat gesekan,
yang disebut gesekan gelinding (rolling friction), meskipun gesekan ini biasanya jauh lebih kecil
dibandingkan ketika sebuah benda meluncur pada suatu permukaan.
Ketika sebuah benda meluncur pada suatu permukaan yang kasar, gaya gesek kinetic akan bekerja ke arah
yang berlawanan dengan arah kecepatan benda magnitude gaya gesek kinetic ini bergantung pada sipat
dari kedua permukaan yang bergesekan. Untuk permukaan-permukaan tertentu, eksperimen
menunjukan bahwa gaya gesek lebih kurang sebanding dengan gaya normal di antara kedua permukaan,
yang merupakan gaya yang dikerahkan oleh masing-masing benda pada satu sama lainnya dan memiliki
arah tegak lurus terhadap permukaan kontak bersama (yaitu, permukaan tempat kedua benda saling
bersentuhan). Dalam banyak kasus, gaya gesek di antara permukaan benda-benda keras sedikit sekali
dipengaruhi oleh luas total permukaan kontak; artinya, gaya gesek dengan asumsi permukaan-permukaan
ini memiliki tingkat kekasaran/kehalusan yang sama. Kita akan menggunakan model gesekan sederhana,
dimana kita mengasumsikan bahwa gaya gesek tidak bergantung pada luas permukaan. Kemudian, kita
dapat merumuskan kesebandingan antara magnitude gaya gesek Ffr dan gaya normal Fn sebagai sebuah
persamaan, dengan cara memasukan konstanta kesebandingan µk
Ffr = µk Fn
Hubungan ini bukan merupakan sebuah hukum dasar; hubungan ini diperoleh secara eksperimental, yang
mengaitkan antara magnitude gaya gesek Ffr yang bekerja pada arah sejajar kedua permukaan, dan
magnitude gaya normal Fn yang bekerja pada arah tegak lurus terhadap permukaan tersebut. Persamaan
di atas bukan persamaan vector karena kedua gaya memiliki arah yang saling tegak lurus. Suku µk disebut
koefisien gesek kinetic, dan nilainya bergantung pada sifat kedua benda permukaan yang bersentuhan.
Nilai-nilai terukur untuk beragam jenis permukaan tetapi nilai ini bergantung pada apakah permukaan
basah atau kering, seberapanjauh permukaan keausan sudah terkena gesekan dan apakah terdapat
getaran-getaran dan hal-hal lainnya.(Douglas C. Giancoli 2014: 115-116).

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Metode Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT. KIKIJAYA AIRCONINDO, yang beralokasikan di jalan radio Dalam Raya No 37,
Kebayoran Baru RT.1/RW.14, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta 12140. Penelitian dilakukan pada
bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dengan judul penelitian :”ANALISIS
TERJADINYA KERUSAKAN SISTEM MAGNETIC CLUTCH PADA KOMPRESOR AC KENDARAAN RODA EMPAT
1.000 CC”.
3.2

Objek Penelitian

PT. Kiki Jaya Airconindo merupakan salah satu anak perusahaan besar yaitu Denso Indonesia yang
bergerak dalam produk penyuplai sparepart terbesar di industri otomotif dunia khususnya Indonesia,
dimana Denso mulai menapak bisnisnya di Indonesia sejak 1973. Dan saat ini Denso baru memulai
melakukan negosiasi administrasi dengan pemerintahan dan dua tahun setelah itu pabrik pertamanya
yang terletak di Jl Gaya Motor, Sunter mulai beroperasi.
3.3

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan tujuan yang akan dicapai dalam pembuatan penelitian ini.
Maka dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
Metode observasi, yaitu dengan melihat langsung ke lapangan dan melakukan penelitian serta mengukur
keausan pada magnetic clutch yang terjadi, serta mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian.
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Metode literatur, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari tentang sistem AC, menganalisa
kerusakan pada buku manual book tentang AC dan buku di perpustakaan.
Data yang dikumpulkan nantinya digunakan dalam analisa/pengolahan data antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.

Data spesifikasi kompresor AC
Data spesifikasi komposisi magnetic clutch
Data kekerasan dari bahan magnetic clutch
Data pemakaian kendaraan (Life time)
Hasil perhitungan analisa kerusakan magnetic clutch.

3.4

Observasi Lapangan

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan observasi ke lapangan guna mendapatkan data-data
yang diperlukan dalam menganalisa kerusakan Magnetic Clutch. Adapun data-data yang diperoleh untuk
menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2 Kerusakan Komponen Magnetic Clutch

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Komposisi Komponen Magnetic Clutch
LAPORAN PENGUJIAN KOMPOSISI KIMIA
CHEMICAL COMPOSITION TEST REPORT
No Laporan
M0359-R
Report Nr
No Kontrak
M0359/PT/FT04/P/2018
Contract Nr
Bahan
Fe Based
Material
Kode Sampel
Sample Code
Magnetic Clutch AC

Karbon
(%)
0.038
Nikel
(%)
<0.005**

Tanggal Pengujian
14-Nov-18
Receiving Date
Standar
ASTM E415
Standard
Metode Uji
Optical Emission Spectroscopy
Testing Method

Silikon
Mangan
(%)
(%)
<0.005**
0.164
Alumunium Tembaga
(%)
(%)
0.024
0.013

Fosfor
(%)
0.016
Niobium
(%)
<0.002**

Sulfur
(%)
<0.003**
Titanium
(%)
<0.002**

Catatan
* Ketidakpastian pengukuran di estimasi dengan tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
** (<) menunjukan nilai berada di bawah quantificationlimit dari alat uji
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Krom Molibden
(%)
(%)
0.005 <0.005**
Vanadium Besi
(%)
(%)
<0.002** Balance
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Gambar 3 Diagram Sesudah Pengujian Magnetic Clutch

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Data
Dalam analisa ini peneliti menghitung kerja gesekan dari Magnetic Clutch yang sering terjadi keausan dan
peneliti juga menguji bahan di lab yang telah di tentukan.
Pengaruh Unsur dan Komposisi Pada Bahan ASTM E415
Setelah dilakukan pengujian bahan dari Magnetic Clutch, dan dicocokan dengan hasil dari pengujian
standard Internasional komposisi material Magnetic Clutch yang menyebabkan cepat mengalami
kerusakan seperti :
Silikon (Si)
Akan menurunkan titik lebur bahan baja secara drastic dengan temperature interfal liquidus–solidus pada
kandungan 2% Si akan menyebabkan terjadinya zona peralihan kristal.
Sulfur (S)
Sulfur berbeda dengan unsur-unsur pendamping lainnya yang memiliki titik cair yang rendah .
Fosfor (P)
Mengingat inhomogenitas struktur yang disebabkan dimana hal ini akan mengakibatkan perbedaan
kekerasan kekuatan maupun keuletan pada struktur mikro akan menimbulkan tegangan dalam yang
sangat besar yang akhirnya mengakibatkan keretakan.
Karbon (C)
Karbon bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa akan berpengaruh besar pada pembentukan sifat fisik atau
mekanisme.

Gambar 4 Diagram Hasil sebelum Magnetic Clutch dan Pesudah Pengujian
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Perhitungan Life Time Magnetic Clutch
Dari data yang diperoleh dari lapangan beserta manual book kendaraan roda empat 1000 cc double
blower memiliki spesifikasi sebagai berikut :
Daya maksimum (P) = 10 kw
Putaran Maksimum (n1) = 5600 rpm
Putaran kompresor AC (nr) = 900 rpm
Frekuensi Penghubungan Magnetic Clutch (N) = 2 (hb/min)
Gaya terhadap Poros Kompresor (GD2) = 3 kg.m2
Faktor Koreksi (fc) = 1,2
Faktor Keamanan (f) = 2.0
Ketebalan Kanvas Center Pice Magnetic Clutch =2,45 mm
Diameter Magnetic Clutch = 92,25 mm.
1. Putaran maksimum yang akan digunakan dalam perhitungan ini ditentukan berdasarkan kriteria yaitu :
Putaran maksimum dan daya maksimum kendaraan yang terdapat pada data lapangan (manual book)
dengan permukaan, sehingga menyebabkan terjadinya momen puntir pada poros yang digerakan.
Momen ini bekerja dalam waktu kedua putaran sama. Pada keadaan Magnetic Clutch terhubung tidak
terjadi selip pada kedua putaran
Putaran awal poros penggerak yaitu komponen Magnetic Clutch dengan pulley sehingga dapat dibuat
persamaan sebagai berikut :
T = Momen Poros Motor (kg.m)
Ta = Momen Saat Penghubungan Magnetic Clutch (kg.m)
Tdo = Momen Gesekan Dinamis (kg.m)
T = Torsi Maksimum (kg.mm)
GD2 = Gaya putaran pada poros kompresor
E = Kerja Penghubungan
tae = Waktu Penghubungan Sesungguhnya
NmL= Umur dan Jumlah Penghubungan
NmD= Umur dan Jumlah Hari (Tahun)
Menghitung nilai Torsi maksimum dapat dihitung dengan persamaan
T =974x(〖10〗^5.P)/(n₁)………….Pustaka 3, hal 59
= 974 x (〖10〗^5 . 10)/5600
= 173928,6 kg.mm
Maka untuk menjaga keamanan pemakaian dipilih harga torsi yang paling tinggi yaitu: T = 17 kg.mm
dengan kecepatan putaran mesin n = 3600 rpm.

Gambar 5 Grafik Torsi Dan Rpm Engine
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2. T1 = Momen Poros Motor (kg.m)
Menghitung Momen Poros Motor
T1=974xp/n_1 ………………Pustaka 3, hal 72
T1 =

Momen Poros Motor (kg.m)

P = Daya maksimum (kw)
N1= Putaran Maksimum (rpm)
T1 = 974 x p/n_1
= 974 x ( 10)/5600
= 1,7393 kg.m
T2=974xp/n_r ……………Pustaka 3 hal 72
T1 = Momen Poros Motor (kg.m)
P = Daya maksimum (kw)
Nr = Putaran kompresor AC (rpm)
T2 = 974 x p/n_r
= 974 x 10/900
= 10,9 kg.m.
3. Ta = Momen Beban Saat Center Pice on (kg.m)
T11 = T2
= 10,9 kg.m.
4. Momen Pada Center Pice on (Ta)
Ta = (〖GD〗^(2 ). n_r)/(375 . t_e )+T_11… Pustaka 3, hal;67
Ta = Momen Pada Center Pice on (kg.m)
GD2 = Gaya Putaran Pada Poros Kompresor (kg.m2)
nr= Putaran kompresor AC (rpm)
te= Waktu Penghubungan Sementara (s)
T11 = Momen Beban Pada Saat Start (kg.m)
Ta = (〖GD〗^(2 ). n_r)/(375 . t_e )+T_11
= (3 . 900)/(375 . 0,2) + 10,9
= 46,9 kg.m.
5. Momen gesekan Dinamis (Tdo)
Menghitung Momen Gesek
Tdo = Ta x F …… Pustaka 3, hal 67
Tdo = Momen gesek Saat Penghubungan
Ta = Momen Saat Penghubungan Magnetic Clutch
F = factor keamanan
Tdo = Ta x F
= 46,9 x 2
= 93,8 kg.m
Hubungan/Frekuensi tiap menit 2 kali (hb/min) pemakaian 8 jam per hari dan kerja penghubungan yang
di ijinkan Ea = 200 kg.m.
6. Kerja Penghubungan (E)
Menghitung Kerja penghubungan dengan mengasumsikan waktu maka dapat dihitung dengan
E = (〖GD〗^(2 ) x n(_r^)2)/7160 x T_do/T_(do- T_2 ) …Pustaka 3 hal 68
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E= Kerja Penghubungan (kg.m)
GD= Gaya Terhadap Poros Kompresor (kg.m2)
nr

= Putaran Kompresor AC (rpm)

Tdo

= Momen gesek Saat Penghubungan (kg.m)

T2

= Momen Poros Motor (kg.m)

7160

= Faktor koreksi satuan
E = (3 x 〖900〗^2)/7160 x 93,8/(93,8-10,9)
= 328,5 kg.m.

7. Kerja Penghubungan dan Kerja Penghubungan Yang diijinkan (E/Ea)
Menghitung Kerja Penghubungan
E/Ea = E/E_a
= 328,5/200
= 1,65 < 2 = Baik.
8. Waktu Penghubungan Sesungguhnya (tae)
Tae = (〖GD〗^(2 ) x n_r )/(375 (t_(do- T_2)) )…………Pustaka 3 hal 70
Tae= Waktu Penghubungan Sesungguhnya
GD2= Gaya Terhadap Poros Kompresor (kg.m2)
nr

= Putaran Kompresor AC (rpm)

tdo

= Momen Gesekan Dinamis (kg.m)

T2

= Momen Poros Motor (kg.m)
Tae = (3 X 900 )/(375 ( 93,8-10,9))
= 0,087 (s) < 0,2 (s) Baik.

9. Volume Keausan (L3)
Material yang digunakan bahan permukaan setengah logam .
L3 = 150 cm3
w = 8 x 10-7
10. Umur dan Jumlah Penghubungan ( NmL)
NmL = L^3/(E.W) …………..Pustaka 3 hal 72
NmL = 150/(328,5 x 8)
= 3,653 x 105
= 365300 (hb)
Perhitungan Hari 2 kali prekwensi dalam 1 menit x 60 menit x 8 jam kerja = 960 (hb/ hari) dengan 300
hari tiap tahun 960 hb x 300 hari = 288.000.
11. Umur Dalam Jumlah Hari Atau Tahun (NmD)
NmD = N_(mL )/((hb/hari)) .........Pustaka 3 hal 72
NmD = (365 x 300)/960
= 1,27 (tahun) Kurang lebih satu setengah tahun
Magnetic clutch tunggal kering No 40 plat gesek harus diganti tiap satu setengah tahun.
12. Laju Keausan Magnetic Clutch (ws)
Laju keausan dapat diungkapkan dengan keausan spesifik. Keausan dihitung berdasarkan lebar keausan
benda uji yang termasuk oleh pengausan yang berputar.
Ws = (B . b^3)/(8.r.p_(o.I_o ) )
B = Lebar Piringan Magnetic clutch
b = Lebar Keausan Pada Magnetic Clutch
62

Seminar Nasional Teknologi Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana, Jakarta 17 Juli 2019

r = Radius Piringan Pengaus
Po = Beban Tekan Pada Saat Pengausan
To = Jarak Tempuh Pada Saat Pengausan
Ws = (92,25 . 0,001)/(8 . 46,13 . 46,9 . 0,48)
= 11,98 mm.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan pengamatan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai
berikut:
Pengaruh cara kerja magnetic clutch terhadap life time bisa di ukur dengan bagaimana cara pemakaian
suatu suhu pendinginan, karena cara kerja komponen ini berhubungan dengan gesekan dan semakin
banyak gesekan atau frekuensi yang di kerjakan maka semakin cepat komponen ini mencapai keausan,
sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih cepat di bagian komponen ini.
Dari hasil pengujian komponen magnetic clutch dan setelah di cocokan dengan Standard Internasional
adanya komposisi material Magnetic Clutch yang menyebabkan cepat mengalami kerusakan seperti :





Silikon (Si)
Sulfur (S)
Fosfor (P)
Karbon (C)

DAFTAR PUSTAKA
Douglas C. Giancoli (2014). FISIKA : Prinsip dan Aplikasi Edisi ke 7, Jakarta: Erlangga.
Hery Sonawan, Perancangan Elemen Mesin Edisi Revisi.
Sularso, Kiyokatsu Suga. (1978). Dasar Perencanaan Dan Pemilihan Elemen Mesin Cetakan Kesembilan,
Jakarta: Pradnya Paramita.
Tseng, Y.C., Kuo, S.P., Lee, H.W.,& Huang, C.F. (2004). Location tracking in a wireless sensor network by
mobile agents and its data fusion strategies. The Computer Journal, 47(4), 448–460.

63

