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Abstrak 
 

Proses pengkondisian udara berfungsi memberikan kenyamanan bagi manusia yang 
berada di dalam suatu ruangan. Selain itu berfungsi juga untuk menjaga peralatan atau 
barang yang kondisi operasionalnya membutuhkan persyaratan temperatur dan 
kelembaban tertentu. Untuk memperoleh kenyamanan thermal pada suatu gedung di 
Jakarta maka dirancanglah suatu sistem pengkondisian udara. Tujuan penelitian ini 
adalah merancang suatu sistem pengkondisian udara pada suatu gedung di Jakarta. 
Perancangan pengkondisian ini akan diaplikasikan pada hotel Mercure Matraman yang 
berlokasi di daerah Jakarta Timur yang memiliki  14 lantai untuk keseluruhan, 2 lantai 
basement, 8 lantai kamar, 3 lantai kantor, dan 1 lantai atap. Perhitungan yang dilakukan 
meliputi perhitungan beban pendinginan pada setiap ruangan dan total keseluruhan, 
menentukan sistem pengkondisian udara yang akan digunakan, menentukan AHU (Air 
Handling Unit) atau FCU (Fan Coil Unit) yang akan digunakan, menentukan dimensi SAG 
(Supply Air Grille)  dan EAG (Exhaust Air Grille), menentukan dimensi ducting yang 
dihitung dengan menggunakan aplikasi Ducting Calculator, dan merancang jalur ducting 
yang di plot pada gambar denah gedung. Hasil perancangan diperoleh total beban 
pendinginan seluruh gedung adalah 369.481 TR, untuk pengkondisian udara akan 
digunakan 2 unit Chiller Air Cooled  berkapasitas 200 TR. Refrigerant yang digunakan R-
134 A/R-407 A. Jumlah AHU yang akan digunakan 15 unit dan FCU yang akan digunakan 
206 unit, Jumlah SAG yang dibutuhkan 212 dan EAG yang dibutuhkan 75. 
 
Kata kunci: Pengkondisian udara, Air handling Unit, Supply air, Exhaust, Ducting. 

 
 
 
1. Pendahuluan  

Pengondisian udara adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan mempertahankan 
keadaan udara yang meliputi temperatur, kelembaban relatif, kecepatan sirkulasi udara maupun 
kualitas udara dalam suatu ruangan untuk mencapai kondisi yang sesuai dengan persyaratan 
kenyamanan. Proses pengkondisian udara, selain berfungsi memberikan kenyamanan bagi manusia 
yang berada di dalam suatu ruangan, juga  berguna untuk menjaga peralatan atau barang yang kondisi 
operasionalnya membutuhkan persyaratan temperatur dan kelembaban tertentu. (Stoecker dan Jones, 
1982). Berdasarkan standar SNI 03-6389-2000 syarat kenyamanan suatu gedung atau bangunan hotel 
untuk pengunjung/tamu memiliki temperatur yaitu 25°C ± 1°C dan kelembaban relatif berkisar 50% - 
60% (di dalam ruangan). Untuk memperoleh kenyamanan thermal pada suatu gedung maka dirancang 
suatu sistem pengkondisian udara. Perancangan pengkondisian ini akan diaplikasikan pada sebuah 
hotel yang berlokasi di daerah Jakarta Timur dengan posisi 06˚-16’ (Lintang Selatan) dan 106˚ - 53’ 
(Bujur Timur), dengan elevasi 26 m diatas permukaan laut (data di ambil dari buku Data Iklim 
Indonesia, BMG Departemen Perhubungan). Perhitungan beban pendinginan total pada gedung 
tersebut menggunakan data estimasi pendinginan yang telah ditabelkan berdasarkan hasil perhitungan 
menggunakan persamaan beban pendinginan. Perhitungan berdasarkan kondisi udara luar 34˚C 
DB/28˚C WB (berdasarkan SNI. 6390-2011), kecepatan angin 25,92 km/h. Bangunan tersebut 
memiliki  14 lantai untuk keseluruhan, 2 lantai basement, 8 lantai kamar, 3 lantai kantor, dan 1 lantai 
atap. Sebagai input, diperlukan denah gedung lengkap untuk seluruh lantai, untuk memplot jalur 
ducting beserta equipment nya. Perhitungan yang dilakukan meliputi perhitungan beban pendinginan 
pada setiap ruangan dan total keseluruhan, menentukan system pengkondisian udara yang akan 
digunakan, menentukan AHU (Air Handling Unit) atau FCU (Fan Coil Unit) yang akan digunakan, 
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menentukan dimensi SAG (Supply Air Grille)  dan EAG, menentukan dimensi ducting yang dihitung 
dengan menggunakan aplikasi Ducting Calculator, dan merancang jalur ducting yang di plot pada 
gambar denah gedung. AHU (Air Handling Unit) adalah komponen penukar kalor dimana air dingin 
hasil pendinginan oleh evaporator disirkulasikan ke coil yang ada pada AHU, kemudian udara 
dinginnya disirkulasikan oleh blower dan di distribusikan ke ruangan melalui ducting. Penggunaan 
AHU biasanya untuk ruangan berkapasitas 60000 CFM ke atas. Pada Hotel  biasanya 
untuk suplay udara pada ruang pertemuan seperti ballroom, ruang meeting dan Lobby. Komponen 
AHU terdiri dari Motor, Blower, Coil dan Filter, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.  (Jeri 
alfitara yusman, 2015). 

 

Gambar 1 AHU (Air Handling Unit) 

Gambar 1. memperlihatkan skema AHU yang dipsangkan pada system Chiller Air Cooled. Prinsip kerja 
secara sederhana pada air handling unit ini adalah dengan menghisap udara dari ruangan (return air) 
yang kemudian di campur dengan udara segar dari lingkungan (fresh air) dengan komposisi yang bisa 
di ubah ubah. Campuran tersebut masuk menuju AHU melewati filter, coil pendingin, dan  
fan (blower), setelah ini udara yang terlah mengalami penurunan temperatur di distribusikan secara 
merata ke setiap ruangan melewati saluran udara (ducting). (Jeri alfitara yusman 2015). 

 
Gambar 2 Skema sistem Chiller Air Cooled dengan AHU 

Gambar 3. menunjukan aliran udara pada AHU dimana outside air (OA) adalah udara dari luar 
ruangan yang digabungkan dengan return air (RA), bercampur sebelum memasuki AHU (Air 
Handling Unit).  Udara yang masuk kedalam AHU merupakan udara campuran dari udara luar 
ruangan dan udara balik dari ruangan yang akan disaring melalui filter didalam AHU, setelah udara 
disaring udara tersebut akan masuk kedalam ruangan yang telah dipasang ducting dan SAG (supply air 
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grille) dan udara panas dari ruangan akan dihisap oleh exhaust, sebagian di buang ke lingkungan dan 
sebagian masuk lagi ke dalam jalur return air. 

 

Gambar 3 Aliran udara pada AHU (Air Handling Unit) 

FCU (Fan Coil Unit) adalah perangkat sederhana yang terdiri dari kumparan (Coil) dan kipas. FCU 
digunakan untuk mengontrol suhu dalam ruangan yang dikendalikan oleh on/off switch atau 
thermostat. Karena kesederhanaannya FCU lebih ekonomis daripada AHU, batas laju aliran udara 
yang akan di distribusikan lebih kecil dari AHU, yaitu 60000 CFM ke bawah (Kurniawan, 2011). 

 

Gambar 4 FCU (Fan Coil Unit) 

 

2. Metodologi 

Tahap pertama adalah menghitung luas masing masing ruangan dari denah bangunan yang sudah ada. 
Luas ruangan dilakukan dengan mengukur langsung pada gambar denah menggunakan software CAD. 
Gambar 5. memperlihatkan ruangan yang akan dihitung luasnya.   

 

Gambar 5 Denah ruangan yang akan dihitung luasnya 

Tampilan hasil perhitungan dapat langsung terlihat pada layar seperti pada Gambar 6. Hasil 
perhitungan luas yang diperlihatkan dalam satuan cm2. Contoh pada Gambar 6 luas kamar adalah 
180403 cm2 dibulatkan menjadi 20 m2. 
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Gambar 6 Tampilan hasil perhitungan luas 

Tahap selanjutnya adalah menghitung beban pendinginan. Beban pendinginan adalah jumlah panas 
yang dipindahkan oleh sistem pengkondisian udara setiap hari, atau jumlah kalor persatuan waktu 
yang harus dikeluarkan dari dalam suatu ruangan supaya kondisi di dalam ruangan sesuai dengan yang 
diinginkan. (Harianto, 2013, SNI 03-6572-2001). 

Beban pendinginan tiap ruangan dihitung menggunakan data estimasi beban pendinginan. Data 
estimasi ini diperoleh perdasarkan hasil perhitungan beban pendinginan menggunakan persamaan-
persamaan untuk beban pendinginan dengan memperhatikan aspek-aspek fisik seperti; konduksi 
melalui dinding, atap dan lantai, panas radiasi melalui kaca, infiltrasi, kalor yang bersumber dari 
dalam gedung seperti dari peralatan maupun kalor yang dihasilkan oleh penghuni, dan sebagainya.  

Tahap selanjutnya adalah menentukan AHU atau FCU yag akan digunakan. Dalam menentukan 
equipment yang digunakan apakah AHU atau FCU yang di lihat dari kebutuhan beban pendingin, 

untuk AHU beban pendinginan nya lebih dari 60.000 , sedangkan untuk FCU adalah kurang dari 

dari 60.000  

Komponen lain yang diperlukan pada sistem pengkondisian udara adalah Supply Air Grille (SAG) 
seperti yang diperlihatkan pada Gambar 7 yang berfungsi untuk mengeluarkan udara segar ke dalam 
ruangan dan mengatur penyebaran udara pada sistem pengkondisian udara, dapat mengatur 
penyebaran secara vertical maupun secara horizontal sesuai keinginan. 

 

Gambar 7 Supply Air Grille 

Dalam menghitung dimensi SAG (Supply Air Grille) (mm) menggunakan persamaan: 

 

Sebagai contoh dapat diambil dari salah satu kamar dengan besar debit yang diperlukan sebesar 350 
CFM, maka: 
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Maka dimensi SAG yang diperlukan adalah 255,01mm x 255,01mm. tetapi dimensi dengan ukuran 
tersebut tidak tersedia di pasaran, maka gunakan SAG dengan dimensi 250 mm x 250 mm. 

Besar laju aliran Fresh Air yaitu udara segar dari luar lingkungan yang masuk kedalam AHU/FCU, 
bergantung pada besar laju laju aliran yang dibutuhkan, untuk fresh air sendiri dihitung 10% - 30% 
dari beban pendinginan yang dibutuhkan oleh tiap ruangan. Pada perancangan ini dipilih 10 % dari 

beban pendinginan. Total beban fresh air yang dihitung adalah 182,892 . 

Selain SAG, ada pula Exhaust Air Grile (EAG) yang berfungsi untuk menghisap udara di dalam ruang 
untuk dibuang keluar, biasanya ditempatkan pada toilet atau tempat parkir. Dalam menghitung besar 
laju aliran exhaust menggunakan persamaan: 

 

 
Dimana debit diperoleh dari:  

 

 
 
Sama seperti SAG, dalam memilih EAG dimensi hasil perhitungan disesuaikan dengan yang tersedia 
di pasaran. Jarak antara EAG diusahakan 3,5 m, akan tetapi jika tidak memungkinkan boleh 
disesuaikan, misalnya untuk toilet diperlukan 1 unit EAG per toilet walaupun jarak antar EAG pada 
toilet yang satu dengan yang lain nya tidak 3,5m.  

Selanjutnya menghitung dimensi ducting menggunakan DucTolator. DucTolator adalah sebuah 
software yang digunakan untuk mendapatkan ukuran dimensi ducting dengan menginputkan besar laju 
aliran setelah itu tinggal memilih ukuran dimensi ducting yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai 
contoh pada Gambar 8 dibawah ini, untuk toilet pria dengan debit 918 cfm dapat memilih ducting 
ukuran 12inchi x 14inchi atau disesuaikan dengan yang dipasaran yaitu 300mm x 350mm. 

 
Gambar 8 DucTolator 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan, total beban pendinginan dan total banyaknya AHU/FCU yang 
digunakan dapat di lihat pada tabel 1. adalah sebesar 369,481 TR dan total AHU 15 unit, FCU 206. 
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Tabel 1 Total beban pendinginan dan total AHU/FCU 

No lantai Total CFM Total AHU/FCU 

1 Basement 1 10 4 FCU 

2 Basement 2 3 2 FCU 

3 Lantai 1 56 6 FCU 

4 Lantai 2 64 3 AHU & 5 AHU 

5 Lantai 3 62 3 FCU & 5 AHU 

6 Lantai 4-11 159 192 FCU 

7 Lantai 12 15 2 AHU 

Total 369 
15 AHU 

206 FCU 
 
Contoh hasil perhitungan untuk lantai 1 yang terdiri dari ruangan kantor, lobby, dan restaurant, 
diperlihatkan pada tabel 2. 

Tabel 2 Data Hasil perhitungan 

Ruangan 
Luas 
(m2) 

Beban 
Pendinginan 

(Btu/h) 

Debit 
(CFM) 

Jml 
SAG 
(unit) 

Kapasitas 
per SAG 

(cfm) 

Dimensi 
SAG 

 (mm x mm) 

Dimensi 
flexible 

duct 
(mm) 

Kantor 431.2 258720 7546 26 290 225 x 225 Ø 225 
Lobby 212 169600 4947 9 550 300 x 300 Ø 250 

Restaurant 252 252000 7350 9 817 300 x 300 Ø 300 

Total SAG yang dibutuhkan adalah 260 unit sedangkan EAG, 93 unit. Tabel 3. memperlihatkan 
contoh hasil perhitungan EAG untuk ruang basement 2 dan lantai 1. 

Tabel 3 Hasil perhitungan untuk EAG 

Ruang 
Luas 
(m2) 

Tinggi 
celling 

(m) 

Air 
change 

per 
hour 

Debit 
(CFM) 

Jumlah 
grille  

Kapasitas 
per grille 

(cfm) 

Dimensi 
grille (mm 

x mm) 

Basement 2        
Parkir 452.2 3 6 13837 12 1153 850 x 450 
Toilet 1.85 3 15 142 1 142 250 x 200 
Tempat wudhu 5.4 3 8 220 1 220 250 x 200 
Musholla 11.2 3 8 457 1 457 450 x 300 
Lantai 1        
Toilet pria 7.2 5 15 918 2 459 450 x 300 
Toilet wanita 7.2 5 15 918 2 459 450 x 300 

Setelah semua perhitungan selesai, tahap selanjutnya adalah mengambar semua rancangan ducting 
beserta eguipment nya pada denah ruangan. Gambar 9 memperlihatkan gambar perancangan ducting 
dan exhaust pada toilet. 
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Gambar 9 kiri, perancangan ducting pada toilet; kanan, perancangan exhaust pada toilet 

Gambar 10. adalah gambar plot ducting dan komponen lainnya pada denah lantai 1. Ducting yang 
dipakai adalah ducting isolasi luar dan dalam, digunakan ducting isolasi luar dan dalam bertujuan agar 
dapat menyimpan udara lebih lama dan mencegah penurunan temperatur lebih cepat. 
 

 

Gambar 10 Ruangan yang telah di desain ducting 

 

4.  Kesimpulan  

1. Total beban pendinginan seluruh gedung adalah 369.481 TR. 
2. Menggunakan 2 unit chiller air cooled  berkapasitas 200 TR. 
3. Refrigerant yang digunakan R-134 A/R-407 A. 
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4. Jumlah SAG yang dibutuhkan 212 dan EAG yang dibutuhkan 75 
5. Jumlah AHU yang akan digunakan 15 unit dan FCU yang akan digunakan 206 unit. 

 

 

Daftar Pustaka 

[1] Shan K. Wang.,. Handbook Of Air Conditioning And Refrigeration, McGraw-Hill Inc. 1994. 
[2] Widodo, sapto, Sistem Refrigerasi dan Tata Udara, Jilid 2., Jakarta. 2008. 
[3] Arismunandar, Wiranto., Saito, Heizo.,. Penyegaran Udara, Edisi ke IV., Pradnya Paramita. 1991. 
[4] Walter, T, Air Conditioning System Design Manual, 2nd Ed. 2011. 
[5] Pratama, Putra, Desain Sistem VAC (Ventilation Air Conditioning). 2018. 


