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Capaian 

Pembelajaran 

Program Studi  

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 

3. Mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan teknik komputer dengan memanfaatkan keahlian dan teknologi sesuai kaidah 

dan standar yang berlaku 

4. ..... 

Mata Kuliah  

Mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami kerja sistem pendingin 

2. Memahami funsi dari komponen-komponen mesinpendingin 

3. Mampu menggunakan peralatan untuk keperluan perawata peralatan pendingin 

4. Mampu memahami sistem kelistrikan pada mesin pendingin kulkas dan AC 
Media Pembelajaran Software:  

Jurnal: Jurnal ilmiah terkait 

Hardware :  Komputer/Laptop, LCD 

Pedoman  : teknik reparasi kulkas dan AC, system air conditioner dan 

system perawatan AC sentral 

Dosen Pengampu Tonny J. Wungkana 

Mata Kuliah  
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Prasyarat Mata kuliah core subject 

Ming

gu ke 

 

 

(1) 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 

(sesuai tahapan 

belajar) 

(2) 

Bahan Kajian 

(Materi Ajar) 

 

 

(3) 

Metode 

Pembelajaran 

Dan Estimasi 

Waktu 

(4) 

Asesmen 

Indikator 

 

 

(5) 

Kriteria dan 

Bentuk Penilaian 

 

(6) 

Deskripsi Tugas 

 

 

(7) 

Bobot 

 

 

(8) 

1 

Mahasiswa memahami 

dan mengerti serta dapat 

menjelaskan secara rinci 

dasar system kerja 

pendingin 

Pengantar dasar2 

sistem 

pendingin/teknik 

refrigerasi 
Kuliah dan diskusi 

(TM: 1x (4x50”)) 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

tentang cara kerja 

mesin pendingin. 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan siklus 

aliran Freon secara 

baik 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

Kuliah dan diskusi 

[(TM:1x(4x50”)] 

Tugas: 

Menyusun ringkasan 

tentang sistem 

pendingin dan teknik 

refrigrasi 
 [TM: (1+1)x(2x60”)] 

5 

2 

 Mahasiswa dapat 

mengenal, 

menunjukkan dan 

membedakan masing2 

fungsi komponen 

mesin pendingin  

Mahasiswa mampu 

memasang dan 

menyatukan satu 

kesatuan utk kerja 

system pendingin 

Pengenalan Fungsi2 

komponen mesin 

pendingin  : 

compressor, 

evaporator, 

kondensor, pipa 

kapiler/Txv, 

accumulator, filter 

dryer, thermostat, 

coil high press, coil 

low press, pipa2 

sambungan dll 

Kuliah dan diskusi 

(TM: 1x (4x50”)) 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

pengertian 

tema 

 Mahasiswa 

mampu 

memilih topik 

 Mahasiswa 

mampu 

membatasi 

topik 

 Mahasiswa 

mampu 

menentukan 

maksud 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

Kuliah dan diskusi 

[(TM:1x(4x50”)] 

Tugas: 

Menyusun ringkasan 

tentang komponen 

mesin pendingin 
 [TM: (1+1)x(2x60”)] 

5 

3 

 Mahasiswa mampu 

menggunakan 

peralatan/tools utk 

pembuatan flaring , 

Latihan  

penyambungan pipa 

tebaga atau 

alumunium meliput: 

Kuliah dan diskusi 

(TM: 1x (4x50”)) 

 Mahasiswa 

mencoba 

masing2 utk 

masing2 subjek 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

Bentuk non test: 

Kuliah dan diskusi 

[(TM:1x(4x50”)] 

Tugas: 

Membuat laporan 

10 
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swagging, bending, 

bransing utk pek pipa 

tembaga dengan 

sempurna 

 Mahasiswa dapat 

menggunakan 

peralatan camping gas 

atau pengelasan 

menggunakan tangky 

LPG dan oksigen 

 

cara Flaring, 

swagging, bending, 

cutting, branzing, 

soldering dll 

 

praktek -Praktikum praktikum untuk 

penyambunagan pipa 

(BT+BM: 

 [TM: 1x(2x60”)] 

4 

 Mahasiswa memahami 

dan mengerti rangkaian 

listrik pada kulkas dan 

AC 

 Mahasiswa dapat 

merangkai dan mencari 

trouble kabel dan 

system pengontrolan 

suhu pd kulkas dan AC 

 

 

Sistem kelistrikan 

pada kulkas dan AC 

Sistem pengontrolan 

suhu pd kulkas dan 

AC 

Prinsip kerja elektro 

otor penggerak 

(motor induksi 1 fasa 

/3 fasa utk mesin 

pendingin 

Kuliah dan diskusi 

(TM: 1x (4x50”)) 

 Mahasiswa 

membongkar/me

lepaskan wiring 

control/rangkain 

 Mahasiswa 

menggambar 

dan 

mengurutkan 

jalur dan warna 

kabel 

 Mahasiswa 

mengetes 

funsgsi2 sensor 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

Kuliah dan diskusi 

[(TM:1x(4x50”)] 

Tugas: 

Membuat laporan 

tentang system 

kelistrikan pada kulkas 

dan AC 

 (BT+BM: (1+1)x(2x60”)) 

5 

5, 6 

 komponen2 penunjang 

di dalam condensing 

unit 

 Masiswa dapat 

membong kar dan 

memasang cool 

box/evaporator pada 

kulkas 

 Cara bongkar dan 

pasang kembali 

komponen mesin 

pendingin 

khusunya kulkas 

dan AC 

Kuliah dan diskusi 

(TM: 2x (4x50”)) 

 Mahasiswa 

melakukan 

pembongkaran 

berkelompok 

 Mhasiswa 

melaksanakan 

proses 

penyambungan 

komponen 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

Kuliah dan diskusi 

[(TM:2x(4x50”)] 

Tugas: 

Membuat laporan 

tentang cara 

membongkar pasang 

kulkas dan AC 

 (BT+BM: (1+1)x(2x60”)) 

15 

7 

 Mahasiswa tahu 

dan dapat 

melaksanakan 

 Pemvacuman 

pada mesin 

pendingin 

Kuliah dan diskusi 

(TM: 1x (4x50”)) 

 Masiswa 

mencoba 

langsung dan 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Kuliah dan diskusi 

[(TM:1x(4x50”)] 

Tugas : 

10 
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pek proses 

pemvacuman 

pada mesin 

pendingin 

 Mahasiswa dapat 

melakukan 

pekerjaan  

pengisian Freon 

pada mesin 

pendingin baik 

pd sisi tekanan 

rendah maupun 

tekanan tinggi 

 Pengisian Freon 

pd mesin 

pendingin 

mengamati 

proses dan 

perobahan 

tekanan pd 

manipole gauge 

(meter tekanan) 

 Mahasiswa 

pengukur dan 

membatasi 

tekanan vacuum 

dan tekanan 

pengisian 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

Membuat laporan 

praktikum tentang 

teknik pemvakuman dan 

pengisian freon pada 

peralatan pendingin 

 (BT+BM: 1x(2x60”)) 

8 Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian dan evaluasi 

9 

Mahasis sudah dapat 

melaksanakan secara 

mandiri utk pemasangan 

unit indoor dan out door 

di lapangan 

Pemasangan AC 

indoor dan out door 

Aplikasi 

pemvakuman dan 

pengisian freon 
Kuliah dan diskusi 

(TM: 1x (4x50”)) 

Mahasiswa 

melaksanakan 

sendiri/individu 

 

Melakukan 

pengamatan, 

mempelajari 

mekanismenya 

dll 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

Kuliah dan diskusi 

[(TM:1x(2x50”)] 

Tugas : 

Membuat laporan 

tentang cara 

pemasangan indoor dan 

outdor AC 

 (BT+BM: 1x(2x60”)) 

10 

10, 11, 

12 

 Mahasiswa mampu dan 

mengenal macam dan 

jenis mesin pendingin 

 Mahasiswa dan mencari 

troubleshhoting pada 

masing2 variant mesin 

pendingin 

 

Pratek Aplikasi di 

lapangan untuk 

jenis2 pendingin al : 

AC, Refrigerator, 

kulkas, AC sentral 

Kuliah dan diskusi 

(TM: 3x (4x50”)) 

 Persiapan 

alat 

 troublesho

oting 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

Kuliah dan diskusi 

[(TM:3x(4x50”)] 

Tugas : 

Membuat laporan 

tentang praktek aplikasi 

AC, Refrigrator, kulkas 

dan AC sentral 

 (BT+BM: 3x(2x60”)) 

20 

13, 14, 

15 

 Mahasiswa mampu dan 

mengenal macam dan 

jenis mesin pendingin 

 Mahasiswa dan mencari 

troubleshhoting pada 

Praktek aplikasi 

lapangan servis dan 

perbaikan AC split, 

window, standing, dll 

Kuliah dan diskusi 

(TM: 2x (2x50”)) 

 Mahasiswa 

mampu 

memperbaiki 

peralatan 

pendingin 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

Kuliah dan diskusi 

[(TM:2x(2x50”)] 

Tugas : 

Membuat laporan 

tentang perawatan dan 

20 
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masing2 variant mesin 

pendingin 

 

seperti AC split, 

window, 

standing 

 

perbaikan AC split, 

window, standing 

 (BT+BM: (1+1)x(2x60”)) 

16 Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 

 

Daftar Pustaka:  
1. Sistem Air Conditionei,Rahmad Wibawa Yogyakarta, 2014 

2.  Teknik Reparasi Kulkas dan Freezer, Margiono 2013 

3. Sistem Perawatan AC Sentral Ruangan, Astro Total Solution, 2015 
 


